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 :مقدمه

 کرد خواهیم پیدا را کبوترهایمان دوباره ما روزی

 گرفت خواهد را زیبایی دست مهربانی و

 سرود ترین کم که روزی

 است بوسه

 انسان هر و

 انسان هر برای

 است برادری

 بندند نمی را شان خانه درهای دیگر که روزی

 قفل

 ست یی افسانه

 قلب و

 است بس زندگی برای

 است داشتن دوست سخن هر معنای که روزی

 نگردی سخن دنبال حرف آخرین خاطر به تو تا

 حرف هر آهنگ که روزی

 ست زندگی
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 .نبرم قافیه جوی و جست رنج شعر آخرین خاطر به من تا

 ست یی ترانه لب هر که روزی

 باشد بوسه سرود، ترین کم تا

 بیایی همیشه برای بیایی تو که روزی

 .شود یکسان زیبایی با مهربانی و

 . . . بریزیم دانه کبوترهایمان برای دوباره ما که روزی

 کشم می انتظار را روز آن من و

 نباشم دیگر که روزی حتی

 "شاملو"

*** 

 دلش دانم می نیامد؛ اتاقم به دیگر عزیز ساعت یک این

 دراز اتاقم کف است، ساعتی چند که منی برای است خون

 شده خشک تنم ریزم، می اشک ناچاری سر از و ام کشیده

 چون که هایی اشک از سوزد می ام بینی ی تیغه. است

 با همه از بیشتر. شوند می روانه هم پی تسبیح های دانه

 دراز ها پارکت روی ای افسرده آدم مثل. ام کرده لج خودم

 که عزیزی اندرزهای و پند به ریزم، می اشک و ام کشیده

 ای توّجه است، شده مرگش چه افسون این داند نمی احتمالا 
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 دانم می. رسد می گوشم به صدایی بیرون از! کنم نمی

 هم من. شده شروع اش خانواده و فرامرز حاج های دورهمی

 را بابا و بود خوشانم خوش که هایی موقع همان یعنی قبالاها

 حال ولی بودم؛ ها مهمان همین از یکی داشتم، خودم کنار

. آیم می حساب به میزبان دیگر که شود می سالی دو

 به آمدن برای داشتم شوق و ذوق چقدر. زنم می پوزخندی

 های تعریف صفا؛ با جمع این در نشستن برای آقاجانم، خانه

 آنها از تر مهم و دنیا، هم گاهی و مینا و مهتاب تاب و آب با

 تا قلبم دورهمی، جمع به رسیدن تا که اویی دیدن او، دیدن

 الن حتماا . ندارم هم را اش حوصله حتی حال. امد می حلقم

 کنند می نصیحتم هایم عمه و عموها زن. کند می گریه عزیز

 خواهم افسرده احتمالا  و ام کرده اتاقم اسیر را خودم چرا که

 ... .شد

 مرگ از بعد! درک به باشند، بگذار ولی نگرانند دانم می

 و آورد مرا وقتی مادرم که اندیشیدم می خود با حمیدم بابا

 آیا اش؛ زندگی پی رفت خود و کرد آقاجانم گردن وبال

 خودش روی به حتی کسی چرا! کرد؟ می فکر من به اصالا 

 تللی یللی پی رفته و کرده رها مرا مادرم که نیاورد

 را ات بچه چرا که نگفت چرا اش ابهت آن با آقاجان خودش؟

 کنی؟ می رها
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 حساب چیزی الغی، سال همه این مرا جانم از دور نگو

 آن و ایم گذاشته سرش بر کاله که فهمد نمی گفتند و اند کرده

 از را ها این! نیست مادرش اصالا  خبر بی خدا از کتایون

 راستی به و شنیدم پسرانش و آقاجان با عزیزم های پچ پچ

 .کردم می شک باید بود، مادرم اگر

 در که است حقیقتی این از کردنم گریه گویم نمی ها آن به

 اذیت را خودم دارم فقط گویم نمی چیزی. ام کرده کشف خفا

 .کنم می لجبازی هم اندکی و

 آیینه جلوی دهم می ام شده خشک بدن به قوسی و کش

 تراز سرخ لبو چون دماغم! اند شده سرخ چشمانم. ایستم می

 ها دلقک چون را ام معمولی چهره آن و است شده چشمانو

 درشت، عسلی های چشم آن با کنم می دقت که حال! کرده

 آن ام گونه گندم و گرد صورت که مشکی ابروهای و موها

 ام میزه ریزه قامت و قد آن با حتی گرفته؛ خود قاب در را

 که دارد می بر را وجودم ترس. بابایم نه و کتایونم شبیه نه

 لب زیر نکندی خدا. نباشم هم بابایم دختر حتی من نکند

 به حسابی دانم می که بیرون جمع خالف بر و گویم می

 .کنم می دریغ آرایش از را ام چهره اند، رسیده خودشان

 شنوم می تر واضح را هایشان حرف. روم می بیرون اتاق از

 تیز را هایم گوش اندکی بپیوندم، آنها به اینکه از قبل و

 .شنوم می را عزیز غمگین صدای. کنم می
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 غذای نه! استخون و پوست شده دختر این مادر،: عزیز

 بیرون میاد اتاقش اون از نه خوره می حسابی و درست

 امانت من بمیرم الهی چشه، دونم نمی کنه؛ می گریه نشسته

 .نبینم طوری این و محمود

 رو خودت اینقدر زنم می حرف باهاش مامان: حمید عمو

 .نکن اذیت

 .هست چیزیش یه شناسم می رو افسون من: خسرو عمو

 .نمیاد بیرون دیگه هم ما با دایی آره: مهتاب

 کنم می زمزمه آرامی سالم. شوم می وارد و ایستم نمی دیگر

 .ام داشته نگه پایین را سرم همچنان و

 .عزیزم ماهت روی به سالم: مریم عمو زن

 .دهند می. را سالمم جواب هم بقیه

 .هست جا بشین من پیش بیا عزیزم: دنیا

 سنگینی. نشینم می کنارش در و روم می دنیا سمت به

 حتی او زنم می حدس ولی کنم؛ می حس را زیادی های چشم

 کند نمی بلند هم سر خیره، های نگاه و سنگین سکوت این در

 به که پری عمو زن دست   باصدای. بیندازد نظری من به تا

 .کنم می سربلند زند، می اش گونه
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 چشماش! نگاه! نگاه! بکشه منو خدا بمیرم، من الهی: پری

 گریه حال تا کی از نیست معلوم... کن نگاش خسرو! رو

 .هست چشماش وضع این که کرده

 اش ای سورمه ساتن روسری   ی گوشه با را هایش اشک

 آگاهم خودم به او عالقه از من و کند؛ می فین فین و گیرد می

 که اویی ی عالقه. است عالقه سر از ها این ی همه دانم می و

 .دارد دوست افرا چون مرا خودش قول به

 مثل چرا! جونت از دور جون پری وای ای: مریم عمو زن

 هیچ هم بچه این! بخشی؟ می رو خودت قربونی گوشت

 !نیست چیزیش

 .عمو زن نیست چیزیم من -

 برای گفتم کردم، مراعات هرچی هی! ساکت تو: خسرو

 نه هفته یه اصالا  نه زاری؛ و اشک روز یه! محموده نبودن

 گریه و اتاق اسیر رو خودت بیای دوسال از بعد اینکه

 ؟!افسون تو چته میدی، دق رو پیرزن این. کنی

 بر باری چند کالفگی از که دستش. کند می شکوفا ام لجبازی

 :گویم می تخس و بینم می را کشد می اش صورت

 ندارم؟ هم کردن گریه حق -

 .گما می بهت چیزی یه! هللا ال اله ل: خسرو
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 :گوید می آقاجان به رو

 بهزاد، ما، ی خونه بیاد بعد به این از تون اجازه با آقاجون -

 ... .نیست تنها دیگه و هستند افرا و بهروز

 :پرم می حرفش وسط

 .باشم آقاجون پیش خوام می نمیرم جایی من -

! کنه زندگی خواد می خودش هرطور بزار خسرو: آقاجان

 .نیست اش موقع هنوز

 !نیست؟ چیزی چه موقع دقیقاا  کنم می فکر من و

*** 

 پذیرایی به مینا، و مهتاب کمک به ها ظرف شستن از بعد

 پری عمو زن کنار که بینم می را دیبا و زیبا  عمه. رویم می

 و آب با را چیزی زیبا عمه و اند نشسته هم دور مریم و

 جمع به مینا و مهتاب همراه به. کند می تعریف برایشان تاب

 .پیوندیم می دنیا و افرا و ندا کوچکم عموی زن

 ما گردن انداختین رو ظرفا! زرنگیدها خیلی شماها: مهتاب

 .زدن حرف به نشستید خودتون تا سه

 .نری خواستی می بشور نگفت کسی گلم: ندا
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 و کند می نازک چشمی پشت مینا و شود می حرصی مهتاب

 .شود می مانع افرا که بگوید چیزی کند می باز دهان

 !خبر؟ چه خوبی افسون نکنید؛ شروع باز خدا رو تو: افرا

 .سالمتی خوبم -

 ندارید؟ راهی تو افرا: مینا

 .خوایم نمی بچه ها زودی این به مسعود و من بابا نه: افرا

 را او چشمانم. دهم نمی گوش هایشان حرف به دیگر

 به و است نشسته نیما و بهزاد سعید، عمو کنار. جویند می

 دوزم؛ می چشم رخش نیم به. دهد می گوش سعید های حرف

 آن حتی و گویند، می را چیزی که هایش لب حرکت به

 یقین لبخندش با و دهم نمی دست از هم را لبخندهایش نیمچه

 .دارم

 که دهند می جان لبخندها این برای دیگر دختر   ها میلیون

 !است شده خائن فلایر آن نصیب

 پهلویم! کند؟ نمی حس را نگاهم سنگینی چرا لعنتی

 طرفش به خشمگین. گرفته نیشگونم مهتاب. سوزد می

 .گردم برمی

 مرگته؟ چه -
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 وقتی. نکن نگاش قدر این! خوردی رو  چاره بی دیار: مهتاب

 چته؟ دیگه پرید که حال دادی؛ نمی اهمیت نبود فلایر

 .درک به اره هست، فلایر که درک به -

 کنید؟ می پچ پچ چی دوتا شما: مینا

 روی نکن زوم اینقدر میگم چل و خل این به هیچی: مهتاب

 .دیار

 !بردار بهزاد از چشم بگه خودت به خواد می یکی -

 این از تر مهم و نیست، مغرور! کنه می فرق بهزاد: مهتاب

 .نیست زندگیش توی فریالی

 .رو کراش این کن تموم. موافقم مهتاب با منم افسون: مینا

 جذب را ام توجه ندا صدای که کنم باز دهان خواهم می

 .کند می

 این از نیاوردی؟ خودت با رو نامزدت چرا دیارجان: ندا

 !بیار خودت با رو جون فلایر بعد به

 !حتماا  نه، که چرا: دیار

 چند فلایر منو. نازه و خوشگل خیلی داداشت نامزد دنیا: ندا

 .دوستیم باهم هست سالی

 !خوبه همیشه دیار سلیقه دیگه اره: دنیا
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 از کنم می دلسوزی دیار برای. زنم می دلم در پوزخندی

 ولی! شود م محمود بابا شبیه دورش چندان نه ی آینده اینکه

 بخواهم که نیست اصالا ! زد؟ حرف او با شود می مگر

 .متهمم دروغگویی به که منم دانم می آخر در و بگویم

 .دستتون قربون بیارید چایی پاشید دخترا: عزیز

 شن؛ مفلوج تحرکی بی از بعضیا ترسم می عزیز: مهتاب

 !چشم شما حرف بازم ولی

 .نریز زبون پاشو دختر: زیبا

 .کنم می استفاده فرصت این از من و شود می بلند مهتاب

 !کمک بیام منم وایسا -

 قدیمی آشپزخانه از دست به شیرینی و چای مهتاب و من

 تعارف برای تا نیست دلم تو دل. شویم می خارج آقاجانم

 مهم برایش کنم می فکر خود با و بروم او سمت به چای

 است واضح جواب و! کنم؟ تعارف او به من را چای است

 .شناسم نمی پا از سر که منم تنها"! نه"

 و هایم خاله شوهر علی، و آقاجعفر به تعارف از بعد

. درخشد می میانشان دیار که رسم می آنها جمع به عموحمید

 ام معده محتویات و است نامنظم هایم نفس شده، خشک دهانم

 یک برای استرس همه این. است آمدن بال برای تالش در
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 صدای با. اند کرده یخ هایم دست نیست؟ زیاد چای تعارف

 یاد به من و کند می نگاه من به کنم، می تعارف چای لرزان

 مقدس را اش مشکی نافذ های چشم که بود سالم چند آورم نمی

 .دانستم

 شروع عقلم. کند می اش زمینه هم تشکری و دارد برمی چای

 قدمی دیگر! برو که کند می گرفتارم قلب بر زدن  غر به

 سمت به و کنم می او از دل داری، آبرو سر از من و بردار

 شود می باز در بعد کمی. روم می نیما و بهزاد سعید، عمو

 علیکی و سالم. شود می اضافه دورهمی این به هم بهروز و

 و من. نشیند می من کنار اش همیشگی عادت طبق و کند می

 ترین عجیب و بودیم خوبی های دوست کودکی از بهروز

 .است یکسان تولد تاریخ ما تفاهم

 خوبی؟: بهروز

 چطوری؟ تو خوبم -

 .بدونم بعید یکی تو ولی خوبم من: بهروز

 .نده گیر بقیه مثل هم تو خوبم واقعاا  من بهروز -

 نگرانتیم؟ بد   چی، گیر: بهروز

 .ندارم رو دیگران دکردن قانع حوصله من نیست؛ بد -

 !بگو بهم: بهروز
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 ؟!رو چی -

 این به رو تو و کوچیکته مغز توی که چیزی اون: بهروز

 .انداخته حال

 .بهترم همیشه از من -

 همیشه شناسم؛ می رو تو من دونم، می من! نیستی: بهروز

 و خودت تو ریختی رو حرفات داری، رو گند اخالق همین

 بیاری در بازی دیوونه کنی، حلش لجبازی با کردی سعی

 تا شه نمی حل شنوی می من از چیه، دلیلش نفهمه کسی ولی

 بیخ از منطقت ؟!مرگته چه تو فهمه نمی ؟کسی!نزنی حرف

 .افسون خراب خرابه، بن و

 و بودم ندیده جدی اینقدر هرگز را بهروز راستی به من و

 راست هایش حرف تمام که بیاورم خودم روی به خواهم نمی

 .است

 .نباش من نگران -

 نباش؟ من نگران همین؟: بهروز

 چی؟ پس -

 چی؟ پس: بهروز

 ؟!کنی می تکرار منو حرفای طوطی عین چرا! وای -
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 افسون؟ نبود نگران میشه مگه: بهروز

 چیزی تکراری بحث از خسته و دهم می تکان تأیید به سری

 که چیز همه به ای لحظه و دوزم می چشم دیار به. گویم نمی

 که ی زنجیر آن به حتی کنم، می حسادت اوست نزدیکی در

 ای. است هایش اکسسوری لینفک عضو و آویخته گردنش

 برای او د.خواه می نه و بیند می نه را تو او بگیر آرام قلب

 از را او بیاید، گیر فرصتش اگر که فلایر همان است فلایر

 در نگاهش و گرداند برمی را سرش. کرد خواهم بدر میدان

 گره من هیجان و عشق شور، خواستن، از پر نگاه

 چقدر دانم نمی و ماند می ه*ن*سی در نفسم …خورد می

 طبیعی نرمک نرم هایم ونفس بگیرد نگاه او تا کشید طول

 برای خواستم می گرفتم، نمی نگاه که بود من به اگر. شوند

 .کنم ذخیره ندیدنش روزهای

 داند می خدا و شد تمام هم امشب. روم می اتاقم به خسته

 !شود می نصیبم کی بعدی دیدار

 عوض رنگی نارنجی شلوارک و تاپ با را هایم لباس

 گوشی. آید نمی خوابم. روم می تخت آغوش به و کنم می

 .دارم مارال از پیامی تنها دارم برمی

 :بود نوشته آن در. میکنم بازش



.. 
 

15 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

 آورده کم جا هم احمق این! دیدم رو فلایر دوباره افسون -

 گرفتم عکس امروز. رویال کافه میاد فرت و فرت هی

 !میدم نشونت فردا ازش؛

 :نویسم می برایش

 ابر پشت ماه فقط نیاورده؛ کم جا ممنونم، مارال باشه -

 .مونه نمی

 سرگرمی. کنم می باز را او پیج و شوم می اینستاگرام وارد

 هفده تولد برای بابا که پیش دوسال از. هست هرشبم

 دوست خود جان چون را آن من و گرفت  گوشی ام سالگی

 درصداش نود دانم می و است میلیونی اش پیج. دارم

 دانم می. پرورانند می سر در را او رویای که است دخترانی

 اویی فرامرز، حاج خانواده عضو زیباترین که خواهم زیاده

 دارد او که دیگر چیز هزار و است موفق است، دار پول که

 را دیار که خواهم زیاده! آری. خواهم می را ندارم من و

 جدیدترین به. خواهم می را است خاص هم اسمش که همان

 انگیز نفرت افریته همان و است دیار. کنم می نگاه اش پست

 قاب در شان عاشقانه آغوش و خورده گره های دست که

. است خوانده جانان را او دیار و است گرفته قرار دوربین

 دم هر و کنند نمی بس چرا ها چشم این گویم می خودم با

 !کنند می روانه اشک
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 حس را کند می طی گوشم زیر تا اشکم دانه که مسیری

! نداشتن همه این از. خودم از شوم می زار بی. کنم می

 نیست کتایون فهمیدم وقتی که مادری و دیار؛ بابا؛ نداشتن

 جدال همه این از خسته. شد آب قند کرور کرور دلم در

 سفر هم باخود مرا خواب تا بندم می را چشمانم دل و عقل

 !کند

*** 

 زنگ صدای. کنم می باز را چشمانم. دهد می آزارم صدا

. شوم می بلند. کنم می اش خفه و برم می دست. است گوشی

 اینکه از بعد. کنکورم کالس به رفتن برای شوم آماده باید

 به. کنم می حرکت آشپزخانه سمت زنم؛ می آبی صورتم به

 شدنم بیدار از قبل عزیز که کنم می نگاه ای آماده میز

 آلبالو مربای و کره از. هستم ممنونش چقدر من و چیند می

. گردم می بر شدن آماده برای اتاقم به و خورم می لقمه چند

 دلنشین و بزرگ قدیمی، ی خانه از و شوم می آماده صدا بی

 کنم می خدا خدا و است سرد هوا. شوم می خارج آقاجان

 .بیاید گیرم زودتر تاکسی

*** 

 .برید تونید می نباشید خسته ها بچه -



.. 
 

17 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

 دلم تو دل و ریزم می ام مشکی پشتی کوله در را وسایلم زود

 را ها عکس و برویم بیرون کالس از مارال با تا نیست

 .رویم می استاد طرف مارال همراه. دهد نشانم

 .خدانگهدار نباشید خسته استاد -

 .حق پناه در: استاد

 .بده نشونم بیار در رو گوشیت زودی مارال -

 چیزی یه هم اونجا رویال؛ کافه بریم کن صبر: مارال

 .میدم نشونت هم خوریم، می

 .حال همین نیست دلم تو دل -

 .رسیدیم ببین ببین خیابونه، همین سر! وا: مارال

 سر که رویالی کافه به کالس از بعد همیشگی روال طبق و

 .رویم می است خیابان همین

 ایم نشسته رویال کافه ی پنجره کنار گذرد، می ای دقیقه چند

 پای از ای تکه لذت با. نگریم می بیرون ابری هوای وبه

 .گذارم می دهان در را سیبم

 .بردی سر رو حوصلم دیگه بده نشون مارال -

 گرفتم؛ برات رو نابی لحظات چه ببینی اگه آخ آخ،: مارال

 .کنه جمع زمین از رو فکت یکی میشی لزم
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 رود می اش گوشی سمت به که را دستش. منتظرم نگاه با

 .گیرد می من سمت و کند می بازش. کنم می تعقیب

 !ببین بیا: مارال

. نشسته ها صندلی همین از یکی روی. است خائن فلایر

 .است چیز همه گوای که است های عکس بعدی و بعدی

 کردی؟ شون تعقیب گرفتی؟ خودت رو اینا ماری -

 ای خونه تا بیارم در بازی مارپل گفتم نبودی تو آره: مارال

 .گرفتم می عکس هی و بودم دنبالشون رفتن که

 .خوره می دردم به خیلی ماری مرسی مرسی، -

 تعظیم لودگی با و گذارد می ه*ن*سی روی را دستش

 .کند می

 .بریم شو بلند -

 . ... خودت: مارال

 .پرم می حرفش وسط

 .کنم می حساب خودم آره آره -

 جلوی مارال. کنم می حساب. روم می صندوق سمت به من

 نیم. شویم می جدا و نیست یکی مسیرمان. است منتظر در

 باران کم کم! تاکسی یک از دریغ ولی است گذشته ساعتی
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. کنم می بغل را خودم است، سردم. کند می باریدن به شروع

 در غرق که پسرش و حمید عمو به نه گویم می خود با

 خسرو عمو. ام مانده تاکسی یک گیر که من به نه اند، پول

 عمو اما همینطور، هم هایم عمه نیست، بد اش مالی وضع هم

 است؛ دیار کارمندان از است آقاجان تغاریه ته که سعید

 پسر مهران حتی و افرا شوهر مسعود میالد، و نیما بهزاد،

 چیز همه در دیگر دیار. کنند می کار دیار برای هم ام عمه

 !پول حتی است؛ بهتر

 در. ندهد آقاجان مرا خرج دیگر تا کنم کار توانستم می کاش

 منتظر که بینم می و اندازم می نگاهی که بودم ها فکر همین

 پیش در را خانه مسیر باران این در خودم و ام نمانده تاکسی

 زق زق پاهایم. روم می راه است ساعتی یک. ام گرفته

 همه این از خسته. کند می چکه آب هایم لباس از. کنند می

 حیاط شوم، می آقاجان حیاط وارد و اندازم می کلید رفتن راه

 وارد و گذرم می خانه ایوان از.  درختش از پر و بزرگ

 .خورند می چای و اند نشسته عزیز و آقاجان. شوم می خانه

 .سالم -

 خیسی؟ چرا اومدی؟ دیر باباجان سالم: آقاجان

 سرما الن کنه می چکه آب روت و سر از مادر وا: عزیز

 !خوری می
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 .اومدم پیاده نیومد گیرم تاکسی -

 اومدی؟ پیاده رو راه همه این بده، مرگم خدا: عزیز

 کسی مهرانی بهروزی بهزادی، زدی می زنگ: آقاجان

 خورن؟ می دردی چه به دیگه دنبالت، اومد می

 .کنم روی پیاده خواستم خودم نبود لزم -

 همه این اونم سرما این تو روی پیاده حرفا؛ چه وا: عزیز

 !راه

 چایی یه فدات کنم عوض لباس برم تا. ام خسته من عزیز -

 .بریز من برای هم

 .مادر باشه: عزیز

 ها چرک رخت سبد در و آورم می در را خیسم های لباس

 قلبی که سفیدرنگی تیشرت و مشکی شلوار. اندازم می

. روم می آقاجان و عزیز پیش و پوشم می شده کشیده رویش

 و سفید گرد، برگونه و شوم می خم. نشینم می عزیز کنار

 عزیز. کارم می داشتن دوست جنس از ای بوسه چروکش

 باریک کمر لیوان دور را دستانم. دهد می دستم به چای

 بلند بخار به و کنم می حلقه است عزیز جهاز از که چای

 .دوزم می چشم آن از شده

 !بهتری امروز: آقاجان
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 که شد چطور دانم نمی خودم و دهد می خبر پرسد نمی سوال

 های چشم قدرت از یا است باران از شاید. برگشت ام انرژی

 ولی! دیگر هرچیز یا کردم زنده خاطرم در دیشب که او

 همه آن با کتایون که بهتر. ام راضی لحظه این از من

 بماند، گونه همین چیز همه بگذار. نبود مادرم نامادریش

 .فعالا  است کافی حمید بابا! کیست مادرم فهمم می بالخره

 .بهترم آره -

 غمی ماهم باشی خوب تو که همین مادر خداروشکر: عزیز

 .نداریم

 خوردید؟ ناهار شما عزیز -

 .خوردیم ماهم اومدی دیر گلکم اره: عزیز

 .خورم می بعداا  خوابم می رم می من پس -

 بخوابی؟ گرسنه: عزیز

 .دهم می را جوابش حال همان در و شوم می بلند

 .عزیز نیستم گرسنه -

. دهد می مانندی قیژ صدای. اندازم می را خودم تخت روی

 از مارال. دارم پیام چند واتساپ در. دارم برمی را ام گوشی

 :نویسم می برایش فرستاده را ها عکس
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 .ماری ممنونم-

 عکس. کنم می نگاه را اش استوری. شوم می دیار پیج وارد

 از و نشسته مدیریت میز پشت. است کارش محل در

 ای سرمه شلوار و کت. بارد می موفقیت و فخر اش عکس

. است مشکی کراواتش دارد، تن به سفیدی پیراهن و رنگ

 .برد می دل پهنش های شانه و ورزیده اندام

 با. بندم می را کتابم فیزیک، و ریاضی دنیای از خسته

 به قوسی و کش. مالم می را هایم چشم اشاره و شست انگشت

 از و شوم می بلند تحریرم میز پشت از. دهم می خودم بدن

 .روم می بیرون اتاق

 کنی؟ می چیکار داری عزیز -

 امشب. کنم اتو رو حاجی لباسای این مادر هیچی: عزیز

 .شو  آماده هم تو دعوتیم؛ حمید خونه

 دلم. کنم می حس را صورتم پوست زیر به خون هجوم

 تر خوش این از خبر. ببوسم شود می تا را عزیز خواهد می

 جمع در و بیاید پدرش خانه به هم دیار امشب کاش ای و

 روزی ده بود جا همین دورهمی که بار آخرین از. باشد

 این کند نمی بس لمصب دل. است شده تنگ دلم. گذرد می

 .را خواستن همه

 مناسبت؟ چه به جون عزیز -
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 جمع هم دور همیشه مگه چی؟ چی، مناسبت مادر: عزیز

 هست؟ چیزی مناسبتی شیم می

 .بشم  آماده میرم من! طوری همین... هیچی... خب نه -

 اتاق سمت به بدو بدو و مانم نمی عزیز از جوابی منتظر و

 لباس. زنم می سشوار را موهایم. کنم می حمام. روم می

 رنگی صورتی رژلب و کرم اندکی آرایشم و پوشم می

 بلندی باصدای و شوم می خارج اتاق از ذوق همان با است؛

 :گویم می

 .آمااادم من -

 .دنبالمون میاد بهزاد: آقاجان

 .آید می در صدا به خانه زنگ موقع همین

 .بشید بلند. اومد کنم فکر است زاده حالل: عزیز

 و است آمده بهزاد. زنیم می بیرون خانه از هرسه

 و من. کند می باز آقاجان برای را در. ایستاده منتظرمان

 .نشینیم می عقب هم عزیز

 !بهزاد -

 بله؟: بهزاد

 رفتن؟ اینا خسرو عمو -



.. 
 

24 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

 .رفتن اونا آره: بهزاد

 هستند؟ هم مسعود و افرا -

 .نه: بهزاد

 کار مورد در آقاجان و بهزاد. گویم نمی چیزی دیگر

 .کنند می صحبت

 کنارمان از که های ماشین به دهم؛ می تکیه شیشه به را سرم

 کاش. کنم می نگاه خلوت نسبتاا  روی   پیاده به گذرند، می

 جانی و کند تازه نفسی دلم! او فقط نباشد؛ فلایر. بیاید امشب

 سیزده. خواندم نفس را او کی از آید نمی یادم. بگیرم دوباره

 که زمانی آن از حتماا ! کمتر هم شاید یا سالگی چهارده یا

 .دادم تشخیص را راست و چپ

 .رفتم می خواب به او یاد با ها شب

 شی؟ پیاده خوای نمی: بهزاد

 چرخ ماشین در را چشمانم. کنم می نگاه بهزاد به گنگ

 شدند؟ پیاده کی رسیدیم؟ کی. دهم می

 !توام با کجایی افسون: بهزاد

 .شوم می پیاده و دهم می تکان سر تند تند

*** 
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 عمه خانواده و شوهرش و افرا جز هستند همه. است شلوغ

 باشد مینا زنش شود می مگر است، استثنا مهران البته دیبا؛

 تخته شلنگ و کرده اشغال را جایی هرکسی! نه او و

 چای،. است اش دستی بغل با صحبت مشغول و اندازد می

 بودم؛ هم من شادند؛ خندند، می خورند، می شیرینی آجیل،

 جدی، همیشه دیار. ببینم را فلایر اینکه از قبل تا البته

 از خندد، می فلایر برای. نکرد ام زده ذوق دیگر هایش خنده

 خدا! فلایر فلایر، فلایر، نگاه در نگاهش. فلایر های حرف

 روی چشمانم فقط ایم آمده که ای لحظه از! فلایر کند لعنتت

 ای لحظه را نگاهم اینکه بدون پرسند، می را حالم اوست

 مینا خوبم، عمو زن خوبم، عمو. خوبم گویم می فقط بگیرم

 تا ام ننشسته هم بهروز کنار! فهمد می مینا فقط را این! نیستم

 .بشنوم را هایش پرت چرت

 فهمیدن همه نکن نگاهش اینقدر! بسه بسه، بسه،: مینا

 مهران که کردی نگاه اینقدر دختر زشته! دنبالشه چشمت

 !بسه افسون بگو میگه هی

 کند می کباب را خودم دل صدایم بغض

 !ندید؟ وقت هیچ منو چرا مینا -

 اومده؟ قحطی آدم مگه نکن، اذیت رو خودت اینقدر: مینا

 کرده؟ گیر دیار روی سوزنت
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 ولی گفتم هزاربار خودم به منم! مینا تکراریه حرفات -

 .هیچی به هیچی

 .افسون: مریم عمو زن

 .عمو زن جانم -

 .نخوردی هیچی اومدی وقتی از! ها هست حواسم: مریم

 همه. کند رسوا را غمم خواهد می لعنتی. لرزد می صدایم

 .کنند می نگاه من به لرزانم صدای باشنیدن

 .خوردم کافی اندازه به عمو زن خوردم -

. خوردم حسرت کافی اندازه به کنم می اضافه دل در و

. شوم می بلند که بگوید چیزی کند، باز دهان خواهد می

 قبل. برم می هجوم حیاط سمت به و گویم می آرامی ببخشید  

 که شنوم می را خسرو عمو صدای سرم، پشت در بستن از

 :گوید می

 .کن کمکش خودت خدایا-

 هم خودم. اند شده خسته همیشگی بغض این از دانم می

 را نگاهم و کشم می عمیق نفس. نشینم می پله روی! ام خسته

. شنوم می پا صدای. نگیرند راه هایم اشک تا دهم می بال به

 من و زند می لبخند. است مریم عمو زن گردانم؛ می سربر
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 نشیند می که کنارم. زنم می لبخندش پاسخ در لبخندی هم

 .کنم می لمس را محبتش

 .افسون: مریم

 جونم؟ -

 دوست بودی، شیرین! داشتی فرق برام همیشه تو: مریم

 تونم نمی رو تو ناراحتی وقت هیچ من و مظلوم و داشتنی

 تنها تنها بزنی، حرف باید تو! همه بلکه من، نه. کنم تحمل

 میشه؟ حل بخوری غصه

 .بزند حرف تا کنم می سکوت

 !افسون بزن حرف: مریم

 گفتن ها حرف از بعضی! ترینید محرم من برای شما -

 چیه؟ بدترینش دونید می ولی نداره؛

. هویتم از بزنم ای کنایه خواهم می. کند می منتظرنگاهم

 .داند می حتما او باشد هرچه که دانم می

 !چیه؟: مریم

 رو؟ افسون کردی ول چرا کتایون که نگفت  هیچ چرا -

. کنم می گله کتایون نبود از است بار اولین دوسال از بعد

 پری، عمو زن به را هایم حرف فرصت اولین در دانم می
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 تا گوید می بزرگترها ی همه و حمید عمو خسرو، عمو

 پس! بگو گویند می. کنند حل را محمودشان امانت مشکل

 .بگویم دلم از اندکی امشب من بگذار

 نه؟ بره داشت حق احتمالا  چون نپرسیدین -

 مرگ از بعد خورده یه مادرت! دختر میگی چی: مریم

 !بود همین همش! شد مسئولیت بی محمود

 !رفت چرا دونید می خوب شما عمو زن نه -

 .زنم می را خود تیر آخرین و

 اون بلکه! نشد مسؤلیت بی بابا مرگ از بعد کتایون -

 اگه که نبود مادر. نبود مادرم چون! نخواست منو وقت هیچ

 !رفت نمی بود

 مرا شده گشاد چشمان با که حیرتی و بهت در را مریم و

 کنم می حس. روم می داخل و گذارم می تنها کند می نظاره

 .بزنم را دلم حرف امشب بود لزم

 کمکشان هم من کند می کاری هرکسی است، شام وقت

 تازه مریم. نشینیم می همه شود می چیده که سفره. کنم می

 خورد، می چشم به غم آن در که صورتی با و آید می داخل

 مهران و مینا من راست سمت. نشیند می محمود عمو کنار

 نفسم نشیند، می دیار وقتی. است خالی چپم سمت. اند نشسته
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 او! برود پایین گلویم از غذا این است محال. رود می

 نشسته دیگرش طرف که فلایر برای نیست؛ من به حواسش

 من به مهران و مینا حواس دانم می. کشد می خورشت

 هیچ. کشم می خودم برای خورشت و برنج کمی. هست

 غذا که پایم می را او دستان و است پایین سرم فهمم نمی

 به هایم نفس. کشد می غذا فلایر برای گاهی گه و خورد می

 حد از بیش نزدیکی، این در حضورش. افتند می شماره

 پرزهای گرمش عطر بوی. است کوچک قلب این تحمل

! باشد" آرامیس" کنم می گمان. کند می نوازش را ام بینی

 محال باشد، من به حواسش کسی اگر! لرزند می دستانم

 در اندکی و کنم می بازی غذایم با! نبیند را لرزششان است

. است گرفته را ام خرخره بیخ تا استرس. گذارم می دهانم

 شوم می خم. نیست برو پایین و ماند می گلویم در غذا

 را دستش نگاهم. رسد نمی دستم ولی بردارم؛ را نوشابه

 جلو دست. گیرد می سمتم به را نوشابه که کند می دنبال

 انگشتانم، نوک وقتی رود می جانم من و بگیرم تا برم می

 .کنم می زمزمه آرام. کنند می لمس را انگشتانش

 .ممنون -

 !لرزن می دستات: دیار



.. 
 

31 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

 حواسش یعنی گویم می خود با من و دهد می خبر! پرسد نمی

 تکان تأیید نشان به سری فقط و گویم نمی چیزی بود؟

 .دهم می

 چیزی لبخند با فلایر. است فلایر و دیار به حواسم دوباره

 نیشگون را پایم مینا ناگهان. کند می نجوا دیار گوش   در

 نیشگون که جایی روی را دستم. سوزد می خیلی. گیرد می

 لب حرص با. مالم می را پایم و گذارم می است گرفته

 :زنم می

 چته؟ -

 :زند می لب و اندازد می بال ابرو. شود می شل نیشش

 !نشی مرگ ذوق -

 زنان لب باز. زنم می لبخندی و رود می یادم عصبانیت

 :گویم می

 !شاید -

 قاشق چند همین دیگر. رود می من به ای غره چشم مینا

 .توانم نمی این از بیشتر. است کافی

 !بخور کنی می بازی غذات با چرا افسون: پری عمو  زن

 .تونم نمی دیگه عمو  زن سیرم -
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 .گویم می و کنم می نگاه مریم عمو  زن به

 !بود مزه خوش خیلی عمو  زن مرسی -

 :گوید می بارد، می ازش غم که صدایی با مریم عمو زن

 !نخوردی چیزی که تو. گلم جونت نوش -

*** 

 هم دور نیما زن هستی و فلایر ندا، دنیا، مینا، من،

 علی آقا و پسرانش آقاجان، کنار هم پسران. ایم نشسته

 هم دیبا عمه عزیزو عموها، زن کنارهم هم دیبا عمه شوهر

 پچ پچ که است مریم عمو زن به حواسم. اند نشسته هم کنار

 زند می اش گونه بر دیبا عمه کند، می تعریف را چیزی مانند

 آنها به متفکر عزیز و کوبد می پایش بر پری عمو زن و

 چیزی پری عمو زن که هربار تا چهار هر. است خیره

 برایشان دارد حتماا . کنند می نگاه من به چشمی زیر گوید می

 زن آخر در و ندارم کتایون با نسبتی دانم می که گوید می

 آنها پیش عمو. کند می اشاره خسرو عمو به پری عمو

 خبر تا روال همین و کنند می تعریف هم او برای و رود می

 گوش فلایر های حرف به …رود می پیش آقاجانم به دادن

 .دهم می

 .عالیه کارش کاشتم، سیما پیش رو ناخونام اره: فلایر
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 .سیما پیش میام بعد به این از منم پس اوه،: ندا

 :گوید می گوشم زیر مینا

 چهار و بیست از کنم فکر تارو سه این! نگاه خدا رو تو -

 .هستن آرایشگاه ساعتش بیست ساعت،

. زنم می لبخند خورد می که حرصی به و کنم می نگاهش

 .کند می پچ پچ دوباره

 !نشه تجزیه مرد وقتی فلایر کنم فکر افسون: مینا

 :دهد می ادامه که اندازم می بال ابرویی

 !پالستیکیه جاش همه آخه -

 حال خنده، زیر زنم می پقی و کنم کنترل را خودم توانم نمی

. آیند می در هایم اشک که خندم می آنقدر! بخند؟ کی نخند

 یادم. است من ای دفعه یک و بلند ی خنده به شان توجه همه

 برای انگار. بود کی خندیدم دل ته از که بار آخرین آید نمی

 انگشتم نوک با را چشمانم اشک. بود عجیب هایم خنده همه

 .گویم می آنها ی خیره نگاه جواب در. گیرم می

 !ببخشید اوه -

 .کافیه همین... بخند فقط تو: بهروز
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 سکوت در. کند می نگاهم لبخند با که کنم می نگاه بهروز به

 .زنم می لبخندی

 رو؟ تو نکشه خدا مینا وای -

 !خب؟ کنید تعریف هم ما برا گین؟ می چی: دنیا

 .گیم می خیر ذکر داریم جون دنیا هیچی: مینا

*** 

 بگی؟ چیزی دیار به خوای نمی: مارال

 .دهم می بیرون مانند آه را نفسم

. میشم دروغ به محکوم که منم آخرش! بگم؟ چی نه -

 کنه؛ باور رو حرفام بدونم بعید که دارم دوسش که اونقدر

 برام دیار بودن خوب من! نه که چرا بشه فرصتش اگه ولی

 دست از طوری همین رو زندگیم مردهای از یکی مهمه،

 .تکرارشه دوباره ندارم دوست دادم

 منو راستی... کن ولش اصالا ! میگی راست آره: مارال

 و حال باهامون؟ نمیای. مهمونی یه ریم می امشب فرزاد

 !میشه عوض هم هوات

 .ندارم حال ماری نه وای -

 .کند می مظلوم را چشمانش
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 !خودا لو دو: مارال

 مهمونیه؟ چطور حال -

 فکر. پولدارهاست اون از. فرزاد رفیق نامزد تولد: مارال

 !باشه مخطلت کنم

 آقاجون اگه بیام باشه؛ ناسالم های مهمونی این از اگه اوه -

 .کنه می ساقطم هستی از

 .نکنم فکر بابا نه: مارال

 .میام پس باشه -

 دنبالش به که است فرزاد. خورد می زنگ اش گوشی مارال

 ی خاله پسر و است خوشتیپی و خوب جوان فرزاد. آمده

 به هم مرا. هستند نامزد هست ماهی چند که است مارال

 .رسانند می خانه

 !شدم زحمت باعث ممنونم فرازد آقا -

 میام امشب! حرفیه؟ چه این کنم، می خواهش: فرزاد

 .باشید آماده. دنبالتون

 . خدانگهدار چشم ممنونم -

 .کنند می خداحافظی من از هم مارال و فرزاد
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 در را عزیز شوم، می خانه وارد تا. شوم می جدا ها آن از

 :گویم می لبخند با. بینم می ایوان

 خوبی؟ خودم، عزیز بر سالم -

 ناهار کن عوض لباس بدو. نباشی خسته مادر سالم: عزیز

 .بخوریم

 .عزیز چشم -

 .بینم می را آقاجان که روم می داخل

 .آقاجون سالم -

 .بابا ماهت روی به سالم: آقاجان

. روم می اتاق به. شود نمی بدل و رد بینمان حرفی دیگر

 خورشت بوی. روم می آشپزخانه به. کنم می عوض لباس

 و چینیم می را میز عزیز کمک به. کنم می حس را سبزی

. است سنگینی سکوت. کند می صدا را آقاجان عزیز بعدش

 کند می صاف را صدایش آقاجان. گذارم می دهانم در قاشقی

 .گوید می و

 !گفتی مریم به چیزایی یه افسون: آقاجان

 عمو خانه که شبی که است هایی حرف منظورش دانم می

 .کنم نمی انکار. ام گفته مریم عمو زن به بودیم حمید
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 نیست؟ اینطور! گفتم رو حقیقت -

 دونی؟ می چی دیگه: آقاجان

 !دونم نمی که هست هم ای دیگه چیزای پس -

 خبری را ام جمله. دهم می تکان حرفم تأیید به را سرم

 .کند می نگاه ما به چشمی زیر عزیز. ام گفته

 به کی ولی! نبود مادرت کتایون که اینه حقیقت آره: آقاجان

 خودش؟ گفته؟ تو

 پرسم می عوض در و دهم نمی را سوالش جواب

 کیه؟ مادرم -

 !دونی نمی اینو پس: آقاجان

 باشد، شده راحت خیالش کع انگار و زند می را حرف این

 .دهد می بیرون آسودگی با را نفسش

 کیه؟ من مادر بگین خواید نمی -

 اینکه از آید می بدش آقاجان. شده بلند ناخوداگاه صدایم

 .کند می اخم. کنم بلند سرش را صدایم

 .فهمی می باشه لزم! نیست الن هست هرکی: آقاجان

 تا دانم می من و رود می و کند می رها بشقاب در را قاشقش

. بگویند چیزی دیگر هیچ نه خودش نه است محال نخواهد
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 گذارم می سینک در و دارم برمی را آقاجان و خودم بشقاب

 توضیح عزیز برای را مارال با امشب قرار زمان هم و

 .دهم می

 خودش تولد، برم خوام می مارال با امشب من جون عزیز -

 .دنبالم میاد

 مادر اما بیای، در گیری گوشه این از تا برو خوبه: عزیر

 حاجی که دونی می برگرد، زود باشه، خودت به حواست

 .باشی بیرون وقت دیر تا نداره خوش

 .گردم نمی بر یازده ده تا ولی عزیز هست حواسم -

 .مادر باشه: عزیز

 تخت روی. روم می اتاقم به شویم می که را ها ظرف

 ام مدرسه دوستان گپ. کنم می چک را ام گوشی و نشینم می

 را ها پروفایل خوانم، می را هایشان پیام و کنم می باز را

 سرگرم را خود کنم، می باز را اینستاگرام کنم، می چک

 نگذاشته جدیدی چیز ولی کنم؛ می باز هم را او پیج. کنم می

 ساعت نیم. آید می دنبالم به هشت است داده پیام مارال. است

 .کنم می شدن آماده به شروع هفت به مانده

 کمی هایش آستین است، پوشیده که رنگی گلبهی دکلته

 را خورد می چین کمی کمرش از و است آرنج از تر پایین

 و نشانم می صورتم بر ای دخترانه و ساده آرایش. پوشم می
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. کنم می سر رنگی مشکی توربان موهایم بودن پوشیده برای

 هم حریری شال و پوشم می لباسم روی بازی جلو مانتوی

. است مارال. خورد می زنگ ام گوشی. اندازم می سرم

 ام سانتی هفت پاشنه های کفش. منتظرند در جلوی گوید می

 آقاجان و عزیز از هولکی هول خداحافظی  .پوشم می را

 .شوم می فرزاد ماشین سوار و کنم می

 .سالم -

 .خانم افسون بر سالم: فرزاد

 .گوید می ذوق با و گردد می بر عقب به مارال

 !شدی ناز و شیرین چقدر نکنه لعنتت خدا دختر: مارال

 .گویم می لودگی با و شود می شل نیشم

 .عزیزم بودم -

 .رود می ای غره چشم مارال

 !نگیر تحویل رو خودت اینقدر دادم تعریف یه: مارال

 :گویم می و خندم می

 .کرد شه نمی کاری دیگه حسودی کنند جونت به جون -

 :گوید می و خندد می هم مارال

 !شدی ناز خیلی مونی می عسل شیرین شبیه میگم جدی -
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 .شدی خوشگل هم تو -

 واسه اینقد چیزی تعریفی یه هستیم، اینجا ماهم: فرزاد

 .نکنید باز نوشابه خودتون

*** 

 قیمتی گران های ماشین. کند می پارک بزرگی ویالی جلوی

 را فکرش که است آن از تر شلوغ. است پارک ویال جلوی

 برای اتاقی به را مارال و من قامتی کوتاه زن. کردم می

 در را مانتویم و شال. کند می راهنمایی لباس تعویض

 کمی را دارم سر بر که توربانی. کنم می آویز و آورم می

 .شود تمام کارش تا مانم می مارال منتظر. کنم می مرتب

 خوبم؟ کن نگام افسون: مارال

 .عالیی -

 مطمئنی؟: مارال

 .منتظره فرزاد دیگه بریم بیا دختر آره -

 دقیقاا  مهمانی. نشینیم می کنارش و رویم می فرزاد سمت به

 خدا! کرد می ساقطم هستی از آقاجان که است هایی همان از

 مثل ها بعضی و رقصند می نفری چند. نرسد گوشش به کند

 بعضی حال از. هستند وگو گفت گرم و اند نشسته هم کنار ما

 کنم فکر. اند شده انگور درخت سوار گویا گفت شود می هم
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 به. اند خورده را است دستشان دم هرچیزی خرخره تا

. گیرم می لرز و کنم می نگاه دختران از ای عده های لباس

 ترسم، می حسابی ام آمده مهمانی چنین است بار.اولین چون

 چنگ را ولباسش کشانم می مارال طرف به را خودم

 و گیرد می را دستم فهمد، می مرا حس گویا که او. زنم می

 به صدایش موزیک صدای لی به ل اینکه برای. فشارد می

 حرف و چسباند می گوشم به را هایش لب برسد گوشم

 .زند می

 فرزاد بودم من اگه حال ، ببین خدا رو تو وووی: مارال

 .گوشت چرخ تو انداخت می قطعاا  منو

 او گوش به را لبانم من بار این و زنم می کجی لبخند

 .کنم می نزدیک

 زنن می چپکی خیلی ها بعضی ترسم می خیلی که من -

 .بریم زودتر کاشکی

 کاش ولی! ها  نکنی رفتن خیال هستیم فعالا  جونم نه: مارال

 .برقصیم بریم میشد

 آشغالی هر که برقصیم بریم! ها  زنی می حرفا مارال وا -

 وضع چه ببین نگاه! نگاه بهمون؟ بچسبونه خودشو هی

 !افتضاحیه
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 خیالت زاره نمی فرزاد هم بریم بخوایم. دونم می آره: مارال

 .تخت

 برای آید می خدمتی پیش زن. گویم نمی چیزی دیگر

 رنگ قرمز محتوای که هایی لیوان اینکه ترس از. پذیرایی

 با لیوانی سراغ به و دارم نمی بر باشد عادی غیر چیز دارد

 حدس و طور همین هم مارال. روم می نارنجی محتوای

 طعم که ام نوشیدنی. است کرده فکر من چون هم او زنم می

 آنالیز را اطرافم و کنم می مزه آرام آرام را دارد پرتقال

 کنم، نمی باور. خورد می گره نگاهی به نگاهم. کنم می

 در و بینم، نمی بینم، نمی را او چرا. کنم باور خواهم نمی

 حالم! من بر لعنت خدایا وای. بینم می را او نباید که جایی

 دهانم به خواهد می ام معده محتویات کنم می حس. شود می بد

 بینم می بازویش دور را فلایر دست وقتی. بیاورد هجوم

. گیرد نمی هم او گیرم؛ نمی را نگاهم ای لحظه شوم می بدتر

 مانده جا همان فلایر. دارد می بر قدم سمتم به وقتی حتی

 از تر عمیق اخمش خط. آید می من سمت به او و است

 فرزاد. شوم می بلند جایم از تند و کنم می هول است، همیشه

 .است خبر چه دانند نمی احتمالا  مارال و

 .افتم می پته تته به

 .م... ل... س -



.. 
 

42 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

 گوید می خشمگین و دهد نمی را سالمم جواب

 افسون؟ کنی می غلطی چه اینجا: دیار

! ام نخورده آب هاست سال انگار. است شده خشک دهانم

 و هم سر پشت و هول ولی. زدن حرف برایم است سخت

 :کنم می زدن حرف به شروع شکسته پا و دست

 و مارال با بخدا... راستش... مارال... اومدم مارال ا...ب -

 .بخدا همین...نکردم اری...ک همین... اومدم نامزدش

 وگرنه خونه میشی گم زود اومدی، اومدی، هرکی با: دیار

 بعید اومدی، مهمونی چه میگم آقاجان به علی ولی به

 .باشه داشته خبر آقاجون بدونم

. خشم و حرص از پر اما بود؛ گفته آرام را ها حرف این

 :گویند می من به رو شوند می بلند مارال و فرزاد

 شده؟ خبره؟چیزی چه -

 .کند می پچ پچ گوشم در مارال

 !بودم دیده عکسشو دیاره آره دیاره؟ افسون: مارال

 .داده جواب خودش و پرسیده خودش

 شو آماده منتظرم بیرون افسون. نیست چیزی خیر نه: دیار

 !خونه رسونمت می در دم بیا
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 خداحافظی فرزاد و مارال از تند تند. رود می و گوید می

 .کنم می

 عموم، پسر بود دیار برم باید من ببخشید خدا رو تو وای -

 .خداحافظ خداحافظ،

 را شالم و مانتو که اتاقی به و مانم نمی جوابشان منتظر

 نگاهی. دارم می بر را هایم لباس تند. روم می گذاشتم جا آن

 از جمعی در را فلایر ولی نیست؛ دیار. کنم می سالن به

 همین در. روم می بیرون سالن از. بینم می پسران و دختران

 بینم می را دیار. کنم می تن هولکی هول را هایم لباس حال

 کت طرف   دو از را هایش دست. زند می قدم حیاط در

 از من و کرده فرو هایش جیب در و کرده رد اش مشکی

 هربار... است من همیشگی   جریان این. شوم می عاشق نو

 و زند نمی قدم دیگر بیند می که مرا! شوم می عاشقش دوباره

 به مرا تقریبا و گیرد می را آستینم گوشه کند؛ می نگاه من به

 رویم، می رنگش مشکی آئودی سمت به کشد، می خود دنبال

 دور را ماشین نشینم، می من و کند می باز را شاگرد در

 گاز کند، می روشن را ماشین. شود می سوار. زند می

 بیزارم، سکوت این از. شود می کنده جا از ماشین و دهد می

 .گویم می چیزی! ام؟ بوده تنها او با بار چند من مگر

 !گذاشتی تنهاش چی؟ فلایر پس -
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 .باشه بارت آخرین دنبالش گردم برمی برسونم رو تو: دیار

 چی؟ باره آخرین -

 .مهمونیایی چنین: دیار

 !میری خودت -

 .دارم فرق تو با من: دیار

 چی؟ فلایر -

 .کنارشم من فلایر: دیار

 .آورد می درد به را گلویم بغض. کنم می سکوت

 چرا من است، فلایر کنار او. کنند می گلویم در سیخ انگار

 به را نگاهم ؟!گفت همیشه از تر واضح که بفهمم خواهم نمی

 لعنتی های اشک این خواهم می. ماشین سقف به دهم، می بال

. کنند می پیدا را خودشان راه. دارد فایده مگر اما. نریزند

 او ولی نبیند را هایم اشک تا دهم می بیرون به را نگاهم

 .نفهمد که است این تر تیز

 چیه؟ از ات گریه: دیار

 .شود پاک هایم اشک تا کشم می صورتم به دستی تند

 .کنم نمی گریه -
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 داشت، گریه من حرفای کجای افسون، نزن مفت زر:  دیار

 داره؟ گریه نری مهمونیایی چنین میگم

 ام گریه بزنم حرف اگر دانم می. شود می تر بزرگ بغضم

 بال نه نشانه به را سرم و گویم نمی چیزی. گیرد می شدت

 تکان تأسف به سری و گوید نمی چیزی هم او اندازم، می

 ساعت گرد صفحه به و آورم می بال را دستم مچ. دهد می

 نیم و نه ساعت. زنم می پوزخندی. کند می نگاه ام مچی

 بندم، می را چشمانم. باشیم آنجا یازده تا بود قرار است،

 برای ذهنم در اش چهره کنم، فرار اش نزدیکی از خواهم می

 عطرش گرم بوی از کمی خواهم می. است شده حک همیشه

 شود، می متوقف ماشین. باشم داشته مبادا روز برای را

 از نگاه که گردم برمی سمتش به کنم، می باز را هایم چشم

 باز را در کند، می سماجت نگاهم هم من گیرد، نمی من

 است، نگاهش در نگاهم هنوز ولی شوم می پیاده کنم، می

 آرام و شود می سرازیر ام راست چشم گوشه از سمج اشکی

. کند می نگاه شده مسخ!" نشو حمیدم بابا مثل" زنم می لب

 گره بندم می که را در. گویم نمی چیزی" چرا؟"زند می لب

 خانه در که پشتم روم می عقب عقب، شود، می باز نگاهمان

 وارد و اندازم می کلید گردم، می بر. کند می لمس را

 جیغ صدای شود می بسته سرم پشت که در شود، می

 !"رفت" کنم می زمزمه و شنوم می را هایش لستیک
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 بی را پله تا سه. روم می پیش را حیاط فرشی سنگ مسیر

 گویند می ام، خسته. "شوم می ایوان وارد و روم می بال جان

 ام هستی تمام که آن از کندم دل ولی نه کوه است، کنده کوه

 "بود

 .روم می داخل

 .سالم -

 .بابا سالم: آقاجان

 خوردی؟ شام مادر سالم: عزیز

! تنهایی حسادت، حرص، غم، از سیرم اما ام؛ نخورده شام

 .پرم بد های حس تمام از من

 . بخیر شب بخوابم میرم من خوردم، عزیز آره -

 را هایم لباس. روم می اتاقم به و شنوم می را بخیرشان شب

 آرایشم کردن پاک بدون. اندازم می اتاقم کف و آورم می در

 .کنم می رها را خودم دارد بنفشی تختی رو که تختم روی

 است، رنگ سفید که ام متری دوازده اتاق دیواری کاغد به

 را ها قلب ردیف هربار. دوزم می چشم بنفش های قلب با

 خواهم نمی. کنم می تکرار را شمارش دوباره و شمارم می

 چک را دیار های استوری و بروم ام گوشی سراغ به دیگر
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 چشمانم تا کند می پیدا ادامه انقعدر ها قلب شمارش. کنم

 .افتند می هم روی

*** 

 از دیرتر جمعه لطف به امروز. کنم می باز را چشمانم

 تلو تلو. است خورده پیچ هم در موهایم شدم، بلند خواب

 حمام که رو راه انتهای به و شوم می خارج اتاق از خوران

 نگاه خودم به آیینه در. روم می است آنجا شویی دست و

 فیلم در ارواح شبیه ام شده پخش آرایش لطف به که کنم می

 به و شویم می را صورتم! ام شده" احضار" ترسناک های

 آقاجان حتما. آید می حلیم خوش بوی. روم می آشپزخانه

 .است گرفته حلیم و رفته زود صبح

 .عزیز بخیر صبح -

 .خیر به هم تو صبح: عزیز

 آقاجون؟ کو عزیز -

 جایی رفت مرتضی حاج با صبحانه از بعد حاجی: عزیز

 .بخور تازه نون با حلیم این از بشین بیا مادر،

 آقاجان بزرگ و قدیمی آشپزخانه گوشه که میزی پشت

 چند. کنم می صبحانه خوردن به شروع و نشینم می است

 .آید می اتاق از گوشیم زنگ صدای خورم می که ای لقمه
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 :گویم می عزیز به رو

 .خوره می زنگ گوشیم برم من -

 گوشیم. دهم می قورت جویده نیمه دارم دهان در که ای لقمه

. است پری عمو زن. دارم برمی آرایشم میز روی از را

 .کنم می لمس را رنگ سبز آیکون

 .عمو زن سالم -

 خوبی؟ دخترم سالم: پری

 خوبن؟ اینا عمو خوبین، شما خوبم من مرسی -

 چون. است جمعه امروز شم، فدات خوبیم همه: پری

 کردم درست فسنجون ناهار برای نداری کالس دونستم می

 .بیای که زدم زنگ

 فسنجونم عاشق من ممنونم وای -

 ظهر دنبالت فرستم می رو بهزاد یا بهروز پس: پری

 نداری؟ کاری منتظرتم؛

 .خداحافظ برم قربونتون نه -

 .عزیزم خداحافظ: پری

 میز صندلی روی. کنم می پرت تختم روی را گوشی

 زدن شانه به شروع و دارم برمی را شانه نشینم، می آرایشیم
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 را هایم چتری. بندم می اسبی دم را موهایم. کنم می موهایم

 لب برق و کنم می فر را هایم مژه. زنم می طرف یک

 کمد طرف به. است امروزم آرایش تمام همین. زنم می

 گلبهی باز جلو مانتوی و آبی جین شلوار. روم می هایم لباس

 .اندازم می سرم رنگی طوسی شال پوشم، می را رنگم

 ای سرمه سلطنتی نفره تک مبل روی و روم می پذیرایی به

 حیاط در که عزیز. بیایند دنبالم به تا نشینم می منتظر رنگ

 به چشمش که بندد می سرش پشت را در  آید می داخل بود

 .خورد می من

 سالمتی؟ به کجا باشه، خیر: عزیز

 ناهار گفت زد زنگ پری عمو زن. جون عزیز خیره -

 . خونشون برم دنبالم فرسته می یکی کرده درست فسنجون

 دیگه وقته خیلی. برو کنی می خوبی کار مادر! ها: عزی

 زنی نمی سر بهشون

 :گویم می و دهم می تکان سر

 .میگی راست آره -

 جواب عزیز. آید می در صدا به خانه قدیمی اف اف صدای

 :گوید می من به رو بعد و دهد می

 !پاشو! هست بهزاد -
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 را ام عروسکی های کفش بوسم، می را اش گونه شوم، می بلند

 :گویم می و پوشم می

 .خداحافظ رفتم من عزیز-

*** 

 سوار بینم، می در جلوی را بهزاد رنگ سفید برلیانس

 . شوم می

 .سالم -

 خوبی؟ عزیزم سالم: بهزاد

 .چطوری تو مرسی -

! کنارمونی امروز گفت مامان شدم حال خوش. خوبم: بهزاد

 خورده یه حال ولی بودی خونمون هرجمعه بود که عمو

 !شدیا وفا بی

 .نداشتم خوبی روحی شرایط بهزاد، نیست اینطور -

 چطوره؟ الن: بهزاد

 چی؟ -

 روحی؟ حال: بهزاد

 خوبه: گویم می و زنم می کجی لبخند

 :گوید می و دهد می سرتکان
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 .خداروشکر -

 از آهنگی. گوییم نمی چیزی

 تکیه سرد ی شیشه به را سرم. گذارد می" فرخ فرزاد"

 راحت او با بهروز مثل. کنم می فکر بهزاد به. دهم می

 رفتیم، نمی بال دیگر هم سرکول از بچگی در و نیستم

 کردم لمس من ولی کندیم؛ نمی را دیگر هم موهای

 حمایتم کردیم می دعوا بهروز با که زمانی را، هایش محبت

 بزرگتر خرید، می بستنی برایم کردم می که گریه کرد، می

 جنس از کردم، لمس دیگری جور را محبتش شدم که

 و لت پسران آن از یکی که زمانی مثل! بود غیرت

 آخر که را من بودند، دبیرستانم مسیر در که یالقبایی

 که بهزاد و کرد دنبال رفتم می خسرو عمو ی خانه به ها هفته

 را هایش مشت توانست تا و دید را او بود منتظرم در جلوی

 فهمیدم من و آورد می پایین لت پسرک آن نحیف بدن بر

 !است برادر است، حامی بهزاد

 .خانوم رسیدیم: بهزاد

. کند می باز را در بهزاد. شوم می پیاده زودی. بودیم رسیده

 وارد خودش سپس. شوم وارد ابتدا من تا ایستد می عقب

 که کنم می نگاه خسرو عمو ی طبقه دو ی خانه به. شود می
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 شد ساخته که زمانی از بال طبقه و خودشان اول ی طبقه

 .است شمشادش شاخ پسران فرماندهی مقر

 را صورتم. کنم می سالم. آید می استقبالم به پری عمو زن

 فکر من و رود می ام صدقه قربان کند، می باران بوسه

 .کرد نمی رفتار اینطور من با وقت هیچ کتایون کنم می

 را چشمانم شوم می که وارد. کند می هدایتم خانه داخل به

 است جایش سر چیز همه. چرخانم می خانه دور تا دور

 را کدام هیچ اش رنگ شیری مبلمان بوفه، و کنسول آیینه،

 آن برای حتی بود شده تنگ دلم چقدر! است نکرده تعویض

 عمو. شوم می نشینمن وارد. دیوار به آویخته تابلوهای

 آنها به. هستند هم مسعود شوهرش و افرا بهروز، خسرو،

 .نشینم می افرا کنار و کنم می سالم هم

 .بچینیم میز شو بلند افرا: پری

 .کمک میام منم -

 خواد نمی بشین تو هستیم افرا منو برم قربونت نه: پری

 .بکشی زحمت

 .کنم کمک دارم دوست خودم زحمتی چه -

 زن. دهم نمی مخالفت اجازه و شوم می بلند و گویم می را این

 .کشد می را غذا عمو
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 صدا شود می  چیده که میز چینیم می را میز افرا و من

 :زنم می

 .ناهار بیایید -

 بالیی قسمت در اش همیشگی جای روی خسرو عمو

 افرا پری عمو زن کنار و کنارش پری عمو زن نشیند، می

 آخر در و بهروز بهزاد، ردیف به سه آن مقابل و مسعود و

 عمو زن. کشد می غذا برایم خودش بهروز. نشینم می من

 .گوید می هی

 افسون بکش، براش بیشتر فسنجون از مامان بهروز: پری

 .داره دوست

 شروع. کنم می تشکر. دهد می گوش را حرفش هم بهروز

 :گوید می بهروز. کنیم می خوردن به

 خانوادگی طوری این که این برای حسابی دلم آخ آخ -

 .بود شده تنگ شیم جمع هم دور دوباره

 :گویم می متعجب

 هم افرا دارم خبر که جایی تا هم؟ دور شید نمی جمع مگه -

 !زنه می سر بهتون اوقات بیشتر که

 .باشی هم تو اینه منظورم خله آخه: بهروز

 .خودتونه منظورت کردم فکر! خانوادگی گفتی -
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 حرف به کند باز دهان بهروز که این از قبل خسرو عمو

 :گوید می زدن،

 .ای خانواده این جزء هم تو -

 دیگر را خودم که طوری گوید؛ می ابهت از پر را جمله این

 :کند می تأیید را حرفش هم پری عمو زن. بینم نمی جدا

 نبین ما از جدا رو خودت دیگه خسرو، میگه راست -

 ".چشم" کنم می زمزمه آرام

*** 

 از خانم پری. خندیم می و گوییم می. ایم شده جمع هم دور

 که هایی آتش هم بهروز. گوید می هایش بچه های شیطنت

 ی هدیه از هم خانم پری. کند می اعتراف را است سوزانده

 :گوید می بود خریده برایش بهروز که مادری روز

 فکر بود، بچه که بهروز! ره نمی یادم وقت هیچ من: پری

 اومد، مدرسه از بود مادر روز... داشت سالی هشت یه کنم

 ساعت نیم کردم، تشکر کلی منم! بچم بود گرفته پفک برام

 ما پفک اون پول خوای نمی حال مامان گفت، اومد بعدش

 ؟!بدی رو

 فکر من اما. خندد می هم خودش بهروز خندند، می همه

 چطور دانم نمی! مادر روز از خودم ی خاطره به کنم، می
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 شروع اراده بی شوند؛ می خارج دهانم از کلمات که شود می

 :کنند می نگاه من به ساکت همه و کنم می تعریف به

 مادراشون دارن دوست ها بچه ی همه میشه که مادر روز -

 داشتم دوست ها بچه ی همه مثل منم خب. کنن خوشحال رو

 براش روسری یه کرد کمکم حمید با! بکنم رو اینکار

 .دادم بهش ذوق کلی با. بگیرم

 :دهم می ادامه ولی لرزد؛ می بغض از صدایم

 از من! دیگه؟ چیه این: گفت هیچ نکرد که تشکر اون اما -

 !پوشم نمی پرتا چرتو این

 .زنم می پوزخندی

 شنیدم می رو بابام صدای. کردم گریه کلی اتاقم رفتم من -

 !نبود خیالش عین اون ولی کنه؛ می دعواش که

 .زنم می لبخندی اشک میان و چکد می اشکم

 .انداخت دور رو روسری فرداش تازه -

 ولی کشید؛ طول قدر همین کردن تعریف برای ام خاطره

 دانم می. گوید نمی چیزی کسی. کرد رسوخ قلبم ته تا دردش

 را هایش پنجه که کنم می نگاه بهروز به اند، شده غمگین همه

 است عصبانیت از است معلوم و کند می فرو موهایش لی

 به که شنوم می را پری عمو زن فین فین صدای آخر در و
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 تا رود می اتاقش طرف به و شود می بلند تند دنبالش

 دنبالش به و شود می بلند خسرو عمو. نبینیم را هایش اشک

 رو! کنند می خرجم که احساسی همه این از متعجب من و

 :گویم می مسعود و افرا بهروز، بهزاد، به

 !کنم تون ناراحت خواستم نمی بخدا -

 خوری؟ می چرا قسم نداره اشکالی هیس،: بهزاد

 با کنی می چیکار تو جون، افسون ها بچه خیال بی: مسعود

 درس؟

 خالصه خونم، می درسم میرم، کنکوری کالسای که فعال -

 !میشم آماده کنکور برای دارم

 .باشی موفق خوبه: مسعود

 .ممنونم -

 ما جمع به و آیند می بیرون اتاق از جان پری و خسرو عمو

 .پیوندند می

 .ببخشید کنم ناراحتت خواستم نمی عمو زن -

 زیادی خودم من نیست که تو تقصیر شم فدات نه: پری

 .احساسیم
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 رویش به لبخندی. کند می بیان لرزش با را اخر کلمات

 سیب. دهد می را پاسخم زیباتری لبخند با هم او. زنم می

 طرف به کنم می تکه تکه و کنم می پوست. دارم برمی زردی

 :زنم می لب و گیرم می است نشسته دستم بغل که بهروز

 بخور -

 .کند می ام همراهی آخر ی تکه تا تعارف، بدون هم او

 .دخترم کن استراحت اتاق تو برو پاشو افسون: پری

 .چشم -

 و طوسی دکوراسیون با اتاقی. روم می افرا سابق اتاق ه

 طوسی ی نفره یک تخت به. کنم می نگاه اتاق به! خاکستری

 پنجره کنار که تحریری میز است؛ اتاق ی گوشه که رنگ

 از که رنگ طوسی نازک و لطیف ی پرده به دارد، قرار

 پنجره از نور عبور و نازکی سبب به و است حریر جنس

 به را شالم و مانتو. است کرده ایجاد اتاق در لطیفی فضای

 کشم، می دراز تخت روی. کنم می آویز لباسی چوب

 را دارم دوستانم از که هایی پیام. دارم می بر را ام گوشی

 :است گفته که دارم مهتاب از ویس یک. خوانم می

 مینا و تو و من بده خبر بودی بیکار که روز یه افسون -

 .بگردیم بریم



.. 
 

58 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

 :نویسم می برایش

 باشه -

 از که آورم می یاد به وقتی ولی کنم؛ می باز را اینستاگرام

 نگاه گذاشته امروز که را استوریش کند، دل باید دیار

 و فریاله مال دیار افسون،" کنم می تکرار خودم با. کنم نمی

 ولی. شود فراموش باید دیار" نیستی خور مردم مال تو

 دیار نزن گول رو خودت" زند می فریاد مغزم ازته صدایی

 !"نیست شدنی فراموش

*** 

 که زیستی های تست دانم نمی. کنم می زدن تست به شروع

 چون که باران قطرات صدای. کشند می طول چقدر زنم، می

 پر که دنیایی از مرا خورد می پنجره به دلنشینی موسیقی

 کننده، تجزیه های آنزیم معده، اسید گوارش، دستگاه از است

 است، زیست از فصلی محتوای که غیره و مواد جذب

 .کند می خارج

 سرد تنه بر را دستم. روم می پنجره کنار و بندم می را کتاب

 زمستان است، خزان فصل آخر روزهای گذارم، می شیشه

 در! تنها زنی! منم این و" فروغ قول به. است راه در

 زمین ی آلوده هستی   درک ابتدای در... سرد فصلی ی آستانه
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 های دست این ناتوانی و آسمان غمناک و ساده یأس و

 " سیمانی

 او نه، او با نه نه او، با خواهد می را باران زیر زدن قدم دلم

 قدم مارال با اصالا ... هستم تنها من! شود فراموش باید

 با زنم، می قدم من... است فرزادش کنار او نه! زنم می

 رنگی خاکستری بافت با مشکی جین شلوار! خودم

 به های بوت پوشم، می هم رنگی خردلی بارانی پوشم، می

 و عزیز به دادن خبر بدون و کنم می پا را ام بارانی رنگ

 اخم آسمان. زنم می قدم و زنم می قدم. زنم می بیرون جان اقا

 تار و تیر را آسمان سفید و سیاه ابرهای است، کرده

 برخورد صورتم به محکم باران وحشی های دانه. اند کرده

 است نمانده چیزی شب تا و است سرد هوا اینکه با کنند، می

 از که هایی دست و قرمز دماغی با شد خواهم مجبور و

 خانه به اند شده مچاله هایم جیب در و حس بی سرما

 طولنی شب یک ک است این از بهتر برایم ولی برگردم؛

 آن اتاقکم؛ مربعی پنجره پشت و کنم تحمل خانه در را

 خود با و کنم تماشا را عشق های دانه سقوط بسته، دریچه

 سپیده گراید، به سپیدی به چشم این رنگ که هنگامی بگویم

 رنجوری این و خواست خواهم بر جا از گاه آن. دمید خواهد

 .راند خواهم خود از را مالل و
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 به نگاهم. کنند می زق زق رفتن راه همه این از پاهایم

 شهر این کجای در فهمم می خورد می که رویال کافه تابلوی

 .ام ایستاده

 بیشتر را است پنجره کنار که میزی و شوم می کافه وارد

 و آید می سمتم به گارسون. نشینم می آنجا و پسندم می

 :گوید می

 دارید؟ میل چی آمدید، خوش خانوم سالم -

 .اسپرسو یک فقط! ممنون: گویم می

 چپی سمت زوج به من و بیاورد را سفارشم تا رود می او

 و گویند می اند، زده گره درهم را دستانشان که کنم می نگاه

 تظاهر میانشان چیز هیچ کنم می دعا دل در من و! خندند می

. آورند می را ام اسپرسو. عشق و باشد عشق بلکه نباشد؛

 خوبی حس. زنم می حلقه داغ لیوان دور را سردم دستان

 .دهد می

 دوست به تظاهر که کسانی به. نگرم می پنجره بیرون به

 از من. زنند می قدم دست به چتر ولی کنند؛ می باران داشتن

 تند که ها بعضی به! ترسم می عجیب ها داشتن دوست این

 قدم که هایی زوج به کنند، فرار باران از تا روند می راه

 سردشان که هایی آدم به کنند، می تجربه را یارشان با زدن

 را چیزها خیلی من! ندارند تن به مناسب لباس و است
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. دهم نمی چیز هیچ به را مردم این تماشای من بینم، می

 هایی روز شبیه درست است تلخ. کنم می مزه را ام اسپرسو

. شد دیگری مال دیار. نخواست مرا کتایون. رفت بابا که

 .است تلخ روزها آن تمام مثل

 را اشکم انگشتم سر با. آیم می خودم به چکد، می که اشکم

 مهتاب. خورد می زنگ ام گوشی لحظه همان. کنم می پاک

 :دهم می جواب. است

 .مهتاب سالم -

 کجایی؟ خوبی؟... دختر سالم: مهتاب

 مهتاب بیرونم -

 ببینمت؟ باید کی؟ با: مهتاب

 شده؟ چیزی مهتاب، تنهام -

 کجایی؟! دارم خبرایی یه: مهتاب

 بلدی؟! رویالم کافه -

 .باش منتظرم میام الن بلدم آره: مهتاب

 .باشه -

 .خداحافظ فعال: مهتاب

 .خداحافظ -
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 خوش افسون چارگی   بی همه این میان خبرش کنم می دعا

 نمایان کافه در   قاب در که گذرد می ساعتی نیم. باشد

 مشکی شال آن با قرمزش های کفش و پالتو. شود می

 .اند کرده زیباترش

 !سالم: مهتاب

 .سالم -

 :گوید می و کوبد می هم به را دستانش

 .میشی مرگ ذوق بشنوی اگه برات دارم خبر یه -

 کنم می باور کنم می نگاه که خندانش چشمان و صورت به

 .است خوبی خبر که

 اومدی؟ خاطرش به اینجا تا که خبریه چه -

 !نپریا حرفم وسط کنم می تعریف برات: مهتاب

 دیگه بگو! مهتاب -

 .میگم بعد بزنم بدن بر شکالتی کیک یه اول: مهتاب

 کیک. گیرد می را مهتاب سفارش. زنم می صدا را گارسون

 شود، می که تمام. خورد می اش قهوه راه هم را اش شکالتی

 :گویم می صبر بی

 .بگو حال! خوردی -
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 خواستم می بیرون زدم اتاقم از دیشب باشه، باشه،: مهتاب

 .دستشویی برم

 خب؟ -

 بابام برای رو چیزی داشت که مامانم پچ پچ صدای: مهتاب

 اگه کردم، تیز رو گوشام کرد، کنجکاوم کرد می تعریف

 !شنیدم چی بفهمی

 چی؟ -

 تعریف براش مریم دایی زن گفت می داشت مامانم: مهتاب

 .دیار خونه رفته خسرو و حمید دایی با آقاجان که کرده

 خب؟ -

 باید، گفت باید، تو گفته و کرده صحبت دیار با: مهتاب

 ... .باید

 .کردی لبم به جون دیگه بگو باید، و کوفت! مهتاب اوف -

 .کنی ازدواج افسون با باید گفت: مهتاب

 دلخور کمی انداخته، دست مرا کنم می فکر اینکه از

 :گویم می

 کردی؟ مسخره منو که، واقعا مهتاب -
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 هرچی بابام جون به! چیه؟ مسخره خدا، به نه!  نه: مهتاب

 .بود حسینی و راست گفتم

 :گویم می شده گشاد چشمانی با بار این

 مطمئنی؟ چی؟ فلایر میشه؟ مگه چی؟ -

 با که نیستم راضی من گفته آقاجون! مطمئنم آره: مهتاب

 ای نوه دیگه نکنی ازدواج افسون با اگر کنی، ازدواج فلایر

 .ندارم دیار اسم به

 تا کافه همین وسط دارم دوست که آنقدر ؛ کنم می ذوق

 .بکشم هورا و کنم بپر  بپر شود می

 .خوام نمی رو افسون من گفته دیار ولی: مهتاب

. کور ذوقم و شود می خالی بادم شود، می تمام که اش جمله

 پیش! خواد نمی که معلومه دیوانه افسون" گویم می خودم با

 و زند می حلقه چشمم در اشک" ؟!کردی فکر چی خودت

 :گویم می بغض با

 .خواد نمی که معلومه -

 .شده راضی نباش ناراحت شم فدات: مهتاب

 چطور؟: گویم می معتجب
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 داره، دوست چقد رو آقاجون دونی می که خودت: مهتاب

 .آقاجون خاطر به احتمالا 

 دونه؟ می رو جریان این کی -

 !تو و من بزرگترها، فقط: مهتاب

 !کنم نمی باور خدا وای -

 .داره گناه سوزه می براش دلم چی فلایر افسون اما: مهتاب

 نیست مهم برایم اش ناراحتی و فلایر ای ذره بگویم اگر

 .دانم می فلایر حق را این و ام نگفته دروغ

*** 

 او از کندن دل که دیاری به اش همه شدم، جدا که مهتاب از

 همان این که کنم می فکر کنم، می فکر کردم می تمرین را

 به. دهم دست از بود محال آمد می گیر اگر که است فرصت

 .کنم می فکر دیار نجات به و خودم وصال

 استوری و دارم می بر را ام گوشی. شد خواهد حل چیز همه

 ای دقیقه چند. است فلایر و خودش. کنم می نگاه را دیار

 که ها همان از. اند مهمانی یک در. است گذاشته که هست

 نیم که فلایر کوتاه و رنگ قرمز ی دکلته به! نروم من گفت

 دماغ پروتز، های لب به کنم، می نگاه نیست هم پارچه متر

 فلایر و من میان است تفاوت چقدر. کنم می نگاه... و عملی
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 باز باشد، فلایر به شبیه کسی دیار ی سلیقه اگر حتی و است

! فلایر و خودم میان تفاوت همه این از شوم می خوشحال هم

 آرام. گذارم می م تحریر میز روی و کنم می قفل را ام گوشی

 دور ها فرسنگ که دیاری خیال با و خزم می پتو زیر به

 .روم می خواب به است

*** 

 !افسون شو بلند افسون؟ افسون؟: عزیز

 .کشد می خراش اعصابم بر خواب در عزیز صدای

 .بخوابم بزار کن ول هات مرده ارواح رو تو عزیز -

 .ظهره لنگ پاشو دختر: عزیز

 تخت ی لبه که عزیز به و کنم می باز را چشمانم بالخره

 .کنم می نگاه کالفه نشسته

 !پاشو پاشو منو نکن نگاه اینطوری: عزیز

 دیگر هم من. شود می بلند و گذارد می زانوهایش بر دست

 که بلندم های مو کنم، می نگاه خودم به آیینه در. شوم می بلند

 !ام شده وحشتناک. است شده تنیده درهم رسند می رانم به

 من. گیرد می عمق لبخندم و زند می جرقه سرم در دیار فکر

 !بگذرم دیار از است محال
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 با که بینم می را خسرو عمو روم می که بیرون اتاق از

 ساکت بینند می مرا که وقتی کند، می صحبت آقاجان

 :گویم می دو آن به رو. شوند می

 .بخیر صبح سالم -

 .بخیر هم شما ظهر خانوم سالم: خسرو

 .بخورم صبحونه برم من اجازه با: زنم می لبخند

 .عزیزم برو: خسرو

 به. کند می آماده ناهار برای غذا و است آشپزخانه در عزیز

 شیرینی چای. آورم می در را پنیر روم، می یخچال سمت

 عزیز از. کنم می خوردن به شروع و کنم می درست

 :پرسم می

 داره؟ کار چی اینجا خسرو عمو جون، عزیز -

 نیاد؟ باباشه خونه! حرفا چه مادر وا: عزیز

 !افتاده اتفاقی شاید گفتم اومد نمی ها موقع این اخه عزیز نه -

 .حاجی با کنه می صحبت کار مورد در مادر نه: عزیز

". خودت جون اره" گویم می نشنود که جوری لب زیر

 را دیار دارم امید چون شاد، خیلی شادم، همیشه برعکس

 لیوان دارم، می بر را ها نون و پنیر …بازم نمی دیگر
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 ام گوشی! گردم برمی اتاقم به گذارم، می سینک در را ام چای

 آن دارم پیام من شود، نمی باورم. دارم پیام. دارم می بر را

 در تازه را ام شماره کنم می فکر که دیاری! دیار از هم

 کردم نمی را فکرش حتی من. است کرده سیو اش گوشی

 روی ام ه  کرد سیو" دیار" اسم با که ای شماره روزی

 کشم، می عمیق نفس چند بندم، می را چشمانم. ببینم ام گوشی

 پیام محتوای و کنم می لمس را گوشی لرزان دستانی با

! همین" ببینمت باید افسون" بود جمله یکه. شود می نمایان

 سه ی جمله یک آورد حلقم تا را قلب که پیامی حاصل

 چیزی هیچ! عشقمی نه عزیزمی نه بود، دستوری ای   کلمه

 . کرد کفایت جانم بر استرس افتادن برای ولی نداشت؛

. پرسم می را حالش نه کنم، می سالم نه خودش مثل هم من

 :نویسم می برایش فقط

 کجا؟ باشه، -

 گذشته ساعت نیم... است گذشته ربع یک. دهد نمی جواب

 پیامی بالخره. اند شده دوخته گوشی به چشمانم. است

 چنگ را گوشی دانم، می بعید خود از که سرعتی با. آید می

 فرستاده، برایم را شاپ کافی یک آدرس است دیار. زنم می

 حس ندارم، خوبی حس دارم، دلشوره. پنج ساعت برای

 دانم نمی... نیست جاری هایم رگ در خونی کنم می
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 دل این برای دانم می هست هرچه اما بگوید؛ چه خواهد می

 .است ترسناک ام بیچاره

*** 

 شدیداا . است بریده را امانم دلشوره. رسم می قرار محل به

 انگار که طوری اند، کرده یخ دستانم دارم، تهوع حالت

 چشمانم. شوم می وارد. بینم می را او است بار اولین برای

 کافه آخر های قسمت در بینمش، می آخر. دهم می چرخی را

 دارم، می بر گام سمتش به لرزان های قدم با. است نشسته

 همیشه از بیش دارد، تن به جینی شلوار با مشکی چرم کت

 صندلی! نشده حضورم متوجه. رسد می نظر به جذاب

 اش گوشی از را اش نگاه کشم، می که را رویش به رو چوبی

 شنیده زور به که صدایی با. کند می نگاه من به و گیرد می

 :گویم می شود، می

 .سالم -

 سالم: کند می زمزمه آرام

 :دهد می ادامه سپس

 خوبی؟ چطوره حالت! اومدی که ممنونم -

 فریاد وجودم در شادی چنان سؤالش با اما نبود؛ خوب حالم

 .زدم عمیقی لبخند که کشید
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 چطوری؟ تو خوبم،! کنم می خواهش -

 .خوبم منم: دیار

 رو دیار. بگیرد را سفارشمان خواهد می و آید می گارسون

 :گوید می من به

 خوری؟ می چی -

 .شکالتی کیک با قهوه یه من -

 :گوید می گارسون به رو

 .شکالتی کیک و اسپرسو دوتا -

 از. کنم می بازی دستم انگشتان با. است سکوت مان میان  

 .زارم بی سکوت این

 .کنی صحبت چی مورد در خواستی می بگی خوای نمی -

. آورد می را مان سفارش گارسون که بدهد جواب خواهد می

 .کند می زدن حرف به شروع بعد دمی

 تو با خواسته من از پیش مدتی آقاجون راستش افسون: دیار

 !کنم ازدواج

 چیزی من مثال. دهم نشان متعجب را خودم کنم می سعی

 :گویم می بلندی نسبتا صدای با و دانم نمی

 چی؟ -
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 !شنیدی که همین! تر آروم! هیس: دیار

 .بیاید حرف به خودش تا کنم می نگاهش منتظر

 و دارم نامزد من که دونی می بهتر خودت افسون: دیار

 !دارم دوسش

 تأیید به زنم، می تلخی لبخند دلم ته که درحالی را سرم

 .دهم می تکان حرفش

 .نیومد کوتاه ولی مخالفم که گفتم آقاجون به من: دیار

 او به غمگین دلی با حال و خواهد می چه زنم می حدس

 :دهد می ادامه که ام خیره

 منو که بگی تو اگر ولی بیایم؛ خواستگاری برای قراره و -

 !گه نمی چیزی آقاجون دیگه خوای نمی

 کنم؟ کار چی من -

 .خوای نمی منو بگو خاستگاری اومدم وقتی: دیار

 روی ناخودآگاه دلم، تلخ لبخند. شود می بزرگ بغضم

 .نشیند می هایم لب

 هم چندان انگار ولی نکنند، رسوایم ها اشک این تا جنگم می

 خیره اشکم غرق چشمان به که حالی در. نیستم موفق

 ضعیفی" باشه" لرزد می بغض از که صدایی با است،
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 ای کلمه بدون که وقتی حتی است، خیره هنوز او. گویم می

. دوم می در طرف به و کشم می عقب را صندلی تند دیگر

 بیرون بود مانده ه*ن*سی در که را نفسی روم می که بیرون

 شعری و کنم می زدن قدم به شروع رو پیاده در و دهم می

 :خوانم می خود برای را شاملو از

 من ام دیده را مرگ -

 غمناک دیداری در

 ام سوده دست به را مرگ من

 ام زیسته را مرگ من

 غمناک آوازی با

 غمناک

 فرساینده سخت و دراز سخت عمری به و

 !آه

 !بگذاریدم

 !بگذاریدم

 مرگ اگر

 سرخ ساعت که آشناست ای لحظه آن همه

 ماند می باز تپش از
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 باد رهگذر به که شمعی و

 بودن و نبودن میان

 .کند نمی درنگی

 با رهگذران که رسم می نظر به بیچاره چقدر دانم نمی

 قدم ها وقت گاهی فهمیدم امروز و کنند می نگاهم دلسوزی

 دست تو از من دیار. است کردن گریه از تر غمگین زدن

 برای من! نه دارم تو به که عشقی برای نه کشید، نخواهم

 برای و ایستم می خیابان کنار. بیایم کوتاه است محال تو

. شوم می سوار من و ایستد می کنم، می بلند دست تاکسی

 کنارش که جوانی با که است پرحرف پیرمردی راننده

 این از عاجز. گوید می سخن دری هر از است نشسته

! کنم می باز دوباره و بندم می کمی را چشمانم پرحرفی

 را کرایه کنم، می تشکری شوم می که آقاجان ی خانه نزدیک

 ی خانه در. شوم می کوچه وارد. شوم می پیاده و دهم می

. آید می بیرون که است کارن و شود می باز ابراهیمی آقای

 از توجه بی خواهم می! نچسب ی پسره است؟ آمده کی لعنتی

 :زند می صدایم که شوم رد کنارش

 .افسون توأم با افسون، -

 :گویم می و کنم می نگاهش تخس. ایستم می
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! بیاری زبون به رو اسمم نداری حق مرض، و افسون -

 چته؟

 توپت حسابی! شدم مزاحمت موقع بد انگار اوه اوه: کارن

 !پره

 .دهد می تحویلم مزخرفی نیشخند اش جمله ادامه در

 گفتم! ای کنه چقدر تو آخه! تو خوای می جونم از چی -

 راحت روز هر روز هر نحست ی قیافه دیدن از نیستی

 . بشیم

 را در. دوم می خانه سمت به تندی و گردانم می بر را رویم

 کردن پاک مشغول دیبا خاله با حیاط در عزیز کنم می باز

 .اند چیزی

 !سالم -

 .مادر سالم: عزیز

 .عزیزم سالم: دیبا

 خم طرفش به. شوم می حال خوش دیبا عمه دیدن از

 و خندد می. کنم می باران بوسه را اش لپ و شوم می

 :گوید می

 .برم قربونت -
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 خبریه؟ خدانکنه، -

 خبری؟ چه نه: عزیز

 کارید؟ مشغول حسابی هیچی -

 نیست؟ یلدا شب امشب مگه دختر وا: دیبا

 .نبود یادم اصالا  عمه، میگی راست وای -

 همه امشب! ندارید حواس و هوش که جوونا شما آخ: دیبا

 و کنیم درست شام مامان کمک اومدیم مهتاب منو. اینجاییم

 .بدیم انجام بود کاری اگه

 اومده؟ مهتاب! جون آخ -

 .کمکش برو هم تو ایناست آجیل و میوه مشغول آره: دیبا

 .عمه باشه -

 را مهتاب. کشم می سرک آشپزخانه به شوم می خانه وارد

 و ایستم می سرش پشت آرام. است کار در غرق که بینم می

 من به رو و پرد می جایش از کمی و ترسد می کنم؛ می پخ

 :گوید می کنم می نگاهش خنده با که

 .احمق ی دختره ترکید زهرم! بشی  ذلیل الهی -

 لباس برم تا بمون! ها مشغولی حسابی! کردم خوب -

 .کمکت بیام کنم عوض
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 عوض شلوارکی و تیشرت با را هایم لباس روم، می اتاق به

. گوییم می دری هر از. روم می مهتاب کمک به و کنم می

 در را ها آجیل کنیم، می دون انار کنیم، می قاچ را ها هندوانه

 برای زیبا ای سفره آخر در و ریزیم می مخصوص ظرف

 شب استوری و گیرم می عکس سفره از. چینیم می یلدا شب

 دقایقی برای تا رویم می اتاقم به مهتاب با. گذارم می را یلدا

 شب با مناسب لباسی. باشیم آماده آیند می مهمانان که دیگر

 که سبزی کوتاه دامن با قرمز شومیز کنم، می انتخاب یلدا

 ریمل هایم مژه به. پوشم می را رسد می زانوهایم زیر به

 را موهایم هایم لب به هم رنگی صورتی رژلب و زنم می

 ام شده بافته های مو انتهای به سری گل با و کنم می گیس

! زیبا قدر همان و بود ساده زیادی چیز همه. دهم می زینت

 امشب دورهمی آغاز نشان این و شود می بلند اف اف صدای

 عمو حمید، عمو خسرو، عمو خانواده اند، آمده همه. است

 امشب من. دیار و فلایر حتی و زیبا و دیبا عمه سعید،

. نشود خراب حالم تا را، فلایر گرفتن نادیده کنم می تمرین

 هندوانه، از. شود می بلند ها گفت و گپ ها، خنده صدای

 و فلایر گوید، می قصه عزیز خورند، می... و آجیل انار،

 نیما کنار هستی خورند، می هندوانه بشقاب یک در دیار

 تازه ندای دهد، می گوش عزیز های حرف به و است نشسته

 و کند می مغز سعید عمو و خواهد می پسته دلش شده آبستن

 مینا گوید، می افرا برای خواستگارش از دنیا دهد، می او به
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 است کرده زرنگی مهتاب گوید، می مهران گوش در چیزی

 سر به سر میالد و بهروز است، بهزاد با صحبت مشغول و

 پسرانش و دامادانش با آقاجان گذارند، می ساله هفت مهرناز

 و اند نشسته کنارهم عموها زن و ها عمه کند، می صحبت

 ها آن و ام نشسته ای نفره یک مبل روی من و ، زنند می گپ

 بیشتر. کنم می احساس حسابی را تنهاییم کنم، می نگاه را

. کند نمی نگاه اصالا  من به که شود می دیاری صرف نگاهم

. مانم نمی نصیب بی هم فلایر ی ستیزانه دشمن های نگاه از

 اش خرکی های عشوه با خواهد می و بیند می رقیب را من

  سرد خون امشب عجیب من و کند، حرصی مرا دیار برای

 قرض کجا از را آرامش این دانم نمی هم خودم ام، شده

 ما با را چیزی خواهد می گوید می که آقاجان صدای. ام کرده

 آقاجانی از من و کند می او متوجه را همه بگذارد درمیان

 شک پسرش، سه به بعد کند، می من به نگاهی اول که

 !باشد دیار و من ی مسئله شاید که کنم می

 مورد در شدیم جمع همه که امشب خواستم: آقاجان

 شما اطالع بدون نگید فردا که کنم صحبت موضوعی

 .گرفتم تصمیم

 شنویم می باباجان بفرمایید: خسرو

 آقاجان حرف منتظر و نوشم می را خود  چای از کمی

 .مانم می
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 مون، همسایه ابراهیمی آقای پیش روز سه دو: آقاجان

 .کرده خواستگاری کارن پسرش برای رو افسون

 سرفه به آقاجان حرف وسط و پرد می گلویم در چای و

 چشمانم از اشک که افتم می سرفه به آنچنان افتم؛ می

 عمه کوبد، می پشتم و شود می بلند افرا. شود می سرازیر

 :گوید می و خندد می زیبا

 !هوله چقدر عروس -

 مزاح به. خندند می دختران و دیبا عمه عزیز، عموها، زن

 و اند کرده سکوت عموها کند، می اخم دیار زیبا، عمه

 حالم و گرفته را چشمانم نم که کند می نگاه من به آقاجان

 .است شده بهتر

 .گلوم تو پرید چای ببخشید -

 پرد می دهانش از حرف اوقات بیشتر مثل و خندد می مینا

 :گوید می

 که نیست همسایه پسر همون کارن نداره، اشکالی عزیزم -

 هول چته پس خوادت؟ می گفت می و دنبالته ساله یک

 کنی؟ می
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 تازه مینا. کنم نمی سربلند سنگین، هم آن شود، می سکوت

 گرفته گاز را لبش مهتاب است، گفته چه است فهمیده

 …است

 :گوید می خشمگین خسرو عمو

 کیه؟ دنبال ساله یک -

 .هیچی: مینا

 افسون؟ نه گرفته جوابشو قبالا  طرف هه! خدا وای: بهزاد

 مبارکه؟ پس

 و چرت و شد سبز جلوم بار چند فقط خودش خدا به نه -

 !گفت پرت

 هم پرت و چرت! اومده دنبالت! میشه مزاحمت: بهروز

 گی؟ نمی چیزی کسی به که هویجیم اینجا ما بعد! گفته

 !باشه گیر دلش هم جون افسون شاید معلوم کجا از: فلایر

 :گوید می گونه اخطار و خشمگین دیار

 !فلایر -

 که او است، مهم برایش مگر! کنم می نگاه عصبی دیار به

 .شود خالص من شر از باشد خدایش از باید

*** 
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 خریدهای از مینا های تعریف به و ایم نشسته مهتاب با

 می من به رو مینا. دهیم می گوش مهران همراه امروزش

 :پرسد می و کند

 .گفت برام مهتاب رو دیار جریان افسون راستی -

 چی؟ که خب -

 میگما؟: مینا

 هوم؟ -

 چرا رو فلایر این دیگه بگیره، رو تو قراره که  این: مینا

 ؟!کشه می خودش دنبال

 .اندازم می بال ای شانه

 رو؟ دختره این کنه می ول کی: مینا

 .دونم نمی -

 !هست که فعالا  دانم می خودم ولی دانم نمی گویم می

 اومد وقتی و بکش دیار این از دست و بیا افسون: مهتاب

 .نه بگو هم خواستگاری

 چرا؟ -

 نداره دوست رو تو که آدمی با تونی می چطور آخه: مهتاب

 ها؟ کنی؟ زندگی ای دیگه پیش ذکرش و فکر و
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 !میگه راست: مینا

 .دونم نمی -

 من! دانم می خوب را یکی این اما دانم؛ نمی گویم می هم باز

 و بکشم دیار از دست است محال ولی شد؛ خواهم دیوانه

 برایشان! است محال کنم؟ خالی فلایر برای را میدان

 به وقتی خواست من از دیار امروز همین که ام نگفته

 !نه بگویم آمد خواستگاری

*** 

 خورد، رقم برایم دیگری روز و رسید پایان به یلدا شب

 !خوشحال یا غمگینم انتهایش در دانم نمی که روزی

 آهنگ راننده. بروم کالس به تا شوم می تاکسی سوار

 ای لحظه را چشمانم اگر دارم حتم است، گذاشته کالمی بی

 منتظرم که مارالی با. برد خواهد خود با مرا خواب ببندم

 از دهد، می درس آید، می استاد. روم می کالس به ایستاده

 هیچ من و کند می حل دشواری های سوال گوید، می هندسه

 کالس. کردم بازی خودکارم با را ساعت تمام …ام نفهمیده

 بازار به که گیریم می تصمیم مارال با رسد می پایان به که

 از خسته ولی نیست شلوغ زیاد. بگیرد کفش مارال تا برویم

 های مغازه ی همه به مرا تقریباا  که مارال سخت انتخاب

 او به هی و ام شده معترض است، کشانده فروشی کفش
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. کند می پیدا را نظرش مورد های کفش. باشد زود گویم می

 هویج آب او. رویم می فروشی بستنی به خرید از بعد

 حساب خودش و ام مارال مهمان. پک آیس من و خورد می

 و گوییم می که درحالی برویم تا شویم می بلند. کند می

 .خندیم می

 طرفم به و بیند می هم او. بیند می را آشنایی چشمان چشمانم

 جلویم! دهد نمی امانم اما کنم؛ فرار او از خواهم می. آید می

 :زند می صدایم و ایستد می

 !وایسا افسون -

 خواهم می شوم، می خیره چشمانش در نفرت با ایستم، می

 :گوید می وار کنایه. بخواند چشمانم از را نفرتم تمام

 بالی نیستی که بچه! داریم دختر هم ما دارن دختر همه -

 اگر حتی کنه نمی رفتار اینطور مادرش با آدم! جونی

 .باشه افتاده اتفاق بدترین

 :میگویم و زنم می پوزخندی

 کشتی رو بابام افتاده؟ اتفاق بدترین داری خبر خودتم پس -

 !همینه اتفاق بدترین! قاتل

 بابات دختر؟ میگی چیه ها پرت و چرت این: کتایون

 این از اینا حاجی پیش بری نکنه کشتم؟ من کرد تصادف
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 رفتار اینطور مادرش با آدم من؟ سر پشت بگی ها چرت

 !بفهم! کنه نمی

 کتایون؟ کردی فکر چی نه؟ خدا ولی ترسی می حاجی از -

 تو مادرم ها؟ دارم؟ نگه رو احترامت که مادرمی تو مگه

 !فهمیدم وقته خیلی رو این! نیستی

 :گوید می و کند می نگاهم گشاد چشمانی با و متعجب

 دیگه الن پس دخترشی؟ که گفت خسرو بالخره پس -

 نه؟ شدی شیر که داری رو خسروت بابا و پری مامان

 جلوی که دستی با مارال و کنم می نگاهش شده هنگ من

 .است خیره ما دوی هر به گذاشته تعجبش از شده باز دهان

 ام؟ خسرو بچه من میگی؟ چی -

 فهمیدی که گفتی خودت دونستی؟ نمی خودت مگه: کتایون

 نیستی؟ محمود و من بچه

 من توان از بیش ام شنیده آنچه هضم. افتد می دوران به سرم

 و کتایون توجه، بی. گیرند می جریان هایم اشک. است

 از. کنم می دویدن به شروع و گذارم می سر پشت را مارال

 شنوم؛ می را کند می افسون افسون که مارال صدای پشت

 بوق ممتد صدای گذرم، می خیابان از. کنم نمی توجهی اما

 آزار را مغزم خیابان سوی آن به رسیدن تا ها ماشین
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! را بهروز و خودم تولد تاریخ راز فهمم می حال. دهد می

 ام فهمیده الن من! را پری کردن مادری فهمم می حال

 بلکه است؛ نبوده مهربانی بسیار عموی ها سال این خسرو

 شباهت کرد خواهم درک حال و کرد می پدری صدا بی

 وقتی نکردم شک گاه هیچ چرا! را بهروز با نهایتم بی

 ما و قلواید؟ دو" پرسید می بهروز و من از ای غریبه

! ام بیچاره چقدر من" عموایم دختر عمو پسر نه، گفتیم می

 چرخ ذهنم در ها سؤال این نه؟ بهروز چرا من؟ چرا

 !جوابند بی که حیف ولی خورند؛ می

 از آقاجان، از پری، از خسرو، از …آید می بدم خودم از

 گناه! بود پدر که محمود بابا جز به همه و همه از افرا،

 و ریزم می اشک! شد؟ بخشیده دیگری به که بود چه افسون

 دیگری به وسیله یک چون را افسون کنم می زمزمه

 وقف که کالیی همانند بخشیدند، را افسون. بخشیدند

 !شود می

 جواب بغض همان با است، مارال. خورد می زنگ ام گوشی

 :دهم می

 !مارال خوبم -

 حرفی هیچ ی اجازه و کنم می قطع را گوشی! بس و همین

 کیفم در و گذارم می سایلنت روی را گوشی. دهم نمی او به
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 فکر، از است پر سرم زنم، می دامن افکارم به. اندازم می

! روم می فقط دانم؛ نمی را کجا. روم می راه و روم می راه

 و نشینم می رنگی سبز نیمکت روی رسم، می پارکی به

 تاب ها دیوانه مثل را خودم. گیرم می آغوش در را خودم

 نخواستنت، چاره، بی افسون گویم می لب زیر و دهم می

 دارد خیابان و است تاریک هوا! خواد نمی رو تو هیچکس

 پیش برایم بدتری مشکل اینکه از ترسیده. شود می خلوت

 نیم و ده... کنم می نگاه ام مچی ساعت به شوم، می بلند بیاید

 عزیز دارم یقین خیابانم، در حال تا ظهر از! است شب

. بیاید گیرم تاکسی تا ام ایستاده خیابان کنار! است شده دیوانه

 ترسیده. اندازند می متلک و گذرند می کنارم از ماشین چند

. است کرده هنگ مغزم گیرم، می آغوش در سفت را کیفم

 صندلی روی را خودم تندی و ایستد می پایم کنار تاکسی

 فقط دلم الن. ام شده  کالفه. است ترافیک. کنم می پرت عقب

 تا رفتم می بود دیگری جای کاش خواست، می را بالشتم

 و یازده ساعت. برنگردم کیان فرامرز حاج ی خانه به دیگر

 شده پارک های ماشین از رسم می خانه در به که است نیم

 ام گوشی انداختن کلید از قبل هستند، همه فهمم می در جلوی

 دست از تماس پنج و شصت کنم، می نگاه و آورم می در را

 کلید زار حال همان با! را امشب کند بخیر خدا. دارم رفته

 طی را حیاط فرشی سنگ مسیر سست پاهایی با و اندازم می

 به بهروز همراه که بینم می را پری عمو زن …میکنم
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 بیند می که مرا! گفت نباید دیگر عمو زن دود، می ایوان

 :گوید می

 کجایی؟ افسون -

 گذرم می پری کنار از اند شده بلند همه که بینم می پنجره از

. کنند می نگاه من به کالفه و عصبانی. شوم می خانه وارد و

 :زند می فریاد بهروز

 ؟!حال تا بودی گوری کدوم -

 کند می نثارم خسرو که ای سیلی با که کنم می نگاهش خیره

 اشک میان. شود می روانه هایم اشک. آیم می خودم به

 به متعجب. کنم می زدن دست به شروع ریختنم

 .ام شده دیوانه کنند می فکر حتماا  اند، خیره هایم دیوانگی

 بابایی چطور فهمیدیم و نمردیم خان، خسرو آفرین آفرین -

 !هستی

 جریان پری های اشک کند، می نگاهم شده شوکه خسرو

 .کنند می نگاهم دلهره با و متعجب ها بزرگتر. گیرد می

 :دهم می ادامه خودم که گوید نمی چیزی

 چقدر زنت و شما دونن می جمع این خان خسرو -

 شدم؟ خبر با تازه که منم فقط یا ای بخشنده

 ؟!تو میگی چی: بهروز
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 !سرش به زده خدا به گوید می و کند می آقاجان به رو

 .خندم می مستانه

 :میگویم بهروز به رو

 ...ببین اینو میگم من ولی نداشتی؟ خبر هم تو ا   -

 .کند می نگاهم نگران حال که کنم می خسرو به اشاره

 چرا؟ دونی می است بخشنده خیلی میگم رو بابات -

 من وار دیوانه نمایش به همه. کند می نگاهم منتظر بهروز

 مبل روی رفته وا حمید عمو و آقاجان کنند، می نگاه

 زمزمه پری گوش در چیزی مریم عمو زن. اند نشسته

 چشم من به نگران هایم عمه. کنند آرامش تا کند می

 سرپا هم دیار حتی ها، پسر ها، دختر سعید، عمو. اند دوخته

 با نشسته، مبل روی هم خسرو! هستند گر نظار و ایستاده

 من به سرخ چشمانی با و گرفته قاب را صورتش دستانش

 !کند می نگاه

 :پرسم می و کنم می بهروز به رو دوباره

 چرا؟ دونی می -

 و زنم می پوزخند دهد می تکان منفی نشانه به را سر بهروز

 :گویم می
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 .بخشید رو دخترش آخه -

 شود، می بلندتر پری ی گریه صدای گویم می که را این

 :گوید می دیار کنند می نگاهش متعجب ها بچه

 خبره؟ چه اینجا بگه یکی -

 :گویم می تند و روم می عقب. آید می طرفم به خسرو

 !جلو نیای -

 :گیرد می بال تسلیم ی نشانه به را دستانش

 !خدا رو تو باش آروم فقط افسون باشه -

 منو که کنی توجیح خوای می چطور ؟!باشم آروم رو چی -

 ها؟ نخواستی؟

 عربده و دارم نمی نگه حرمت است شده گونه فریاد صدایم

 :کشم می

 خر من باشم؟ اروم میگی حال داداشت به بخشیدی منو -

 یه بهروز و من تولد تاریخ این شباهت، این نفهمیدم چرا

 از خوره می بهم حالم میاد، بدم همتون از لنگه؟ می جاییش

 ...ازتون میاد بدم همتون،
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 قربان خسرو نشینم می زمین و رود می تحلیل صدایم

 شود می مگر ولی باشم آرام خواهد می و رود می ام صدقه

 ام؟ گرفته آتش من فهمند نمی چرا

 !من خدای وای کند می زمزمه و گیرد می را سرش بهزاد

 متعجب؛ اند فهمیده اکنون آنچه از ها خیلی و نگرانند ها خیلی

. آید می عزیز و پری فین فین صدای گاهی است شده سکوت

 ای زده فلک چون زمین روی هم من و اند نشسته همه

 هم خسرو. ام نشسته و ام گذاشته هایم زانو دور را دستانم

 پری. است نشسته مبل ی پایه به تکیه زمین روی من کنار

 :گوید می و شکنند می را سکوت

 !افسون -

 :کند می صدایم عاجزتر کنم نمی نگاهش

 !خدا رو تو افسون -

 :گویم می و گردم می بر سمتش عصبی

 دخترتم من تو؟ داری رویی عجب ها؟ چی؟ خدا رو تو -

 !مردم؟ به بخشیدیم بعد

 .کن صحبت درست افسون: آقاجان

 بودید؟ جایزه منتظر نکنه برخورد؟ بهتون اوه -
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 .نیست مقصر مادرت بدم، توضیح بده اجازه افسون: خسرو

 کتایون همون حال!نخون من مادر رو زن این مادرم؟ -

 این به داره شرف

 :زند می فریاد خسرو

 .بسه افسون شو خفه -

 به کند می شروع. شوم می خفه تقریباا  بلندش صدای از

 :دادن توضیح

 .شدند نمی دار بچه کتایون و محمود -

 خواست محمود. شد حامله دوقلو افرا و بهزاد از بعد پری

 خورد قسم. کنه بزرگ خودش و ببره رو ها بچه از یکی

. بود برادرم. کنه می بزرگ خودش بچه مثل که داد، قول

 محمود. کردیم راضیش آقاجون و من کرد، نمی قبول پری

 بزرگت خودش ی بچه مثل کرد، عمل قولش به برد، رو تو

 کرد

 :پرم می حرفش وسط

 نه؟ بهروز چرا من؟ چرا -

 :کشد می صورتش بر دستی کالفه خسرو

 .خواست رو تو محمود نکردیم، انتخاب ما -
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 غمی حرکتم از. دهم می تکان تاسف و انزجار با را سرم

 اتاقم طرف به و شوم می بلند. نشیند می خسرو صورت بر

 :گویم می حال همان در و دارم برمی گام

 .ببینمتون خوام نمی دیگه -

 صدا بی و نشینم می در بر تکیه.  بندم می سرم پشت را در

 صدای که شکست هم پری بغض انگار حال ریزم می اشک

 :گوید می و برداشته را خانه زدنش زار

 .خوام می رو دخترم خسرو -

 کردین کار این خسرو و شما آقاجون: زند می فریاد

 .برنگرده من به افسون اگر بخشمتون نمی

 هل را در که گویم نمی چیزی. زند می اتاقم در به کسی

 بهروز. بروم کنار در کنار از شوم می مجبور دهد، می

 که حرف دارد بغض نگاه این فهمم، می را نگاهش. است

 و کشد می دهان به را اش پایین لب! رسم می یقین به زند، می

 :کند می ول

 .افسون -

 هوم: گویم می مظلوم

 را کلمات داند نمی انگار هم او ولی بگوید چیزی منتظرم

. چسباند می اش ه*ن*سی به را سرم که کند، پیدا چگونه
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 را اش چانه بزنم گریه زیر بلند صدای با تا است کافی همین

 :گوید می بغض با و گذاشته سرم روی

 خیلی من ولی دونم نمی رو غلطش و درست افسون -

 ! خواهرمی تو...تو که خوشحالم خوشحالم،

 .شود می شوخ که کنم می فین فین

 نگیره، جو بگیره سگ رو آدم گفتن قدیم از آه آه،: بهروز

 کردی ءاستفاده  سو هم تو کردیم بغلت شدیم جوگیر ما حال

 زدی داشتنیم دوست تیشرت به رو بینیت آب

 :نشیند می لبم بر لبخند هایش لودگی این با

 !دیوونه -

 :کشد می را لپم

 !بخند فقط تو -

 .بخند فقط تو بود گفته خندم، می راستی به من و

 شنوم می را صدایشان. روم می تختم سمت به رود می بهروز

 بدم خودم از دلگیرم،. روند می و کنند می خداحافظی که

 !نخواست مرا هیچ که کنم می فکر وقتی آید، می

 از کند، می باز را اتاقم در کسی. کشم می سرم روی را پتو

 رود می پایین تختم فهمم، می را شدنش نزدیک پایش صدای
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 بوسه سرم روی پتو روی از کسی. نشیند می کنارم و

 افسون، دارم دوست" گوید می او و چکد می اشکم کارد، می

. است مادرم مثالا  خانم پری! " مادر مونم می منتظرت

 .خوابم می دلگیری از دنیایی با من و رود می

*** 

 بلند تخت از و دهم می ام کوفته بدن به قوسی و کش

 لیوانی خورم، می صبحانه. نیست خانه در کسی. شوم می

 وی تی روی روبه مبل روی و ریزم می خودم برای شیر

 را شیر خالی لیوان کنم، می پایین بال را ها شبکه. نشینم می

 چشمانم. شوم می مچاله مبل روی و گذارم می میز روی

. دیگری جای فکرم و است ثابت تلویزیون تصویر روی

 آقاجان، که ام گرفته بغل را خودم مبل روی چقدر دانم نمی

 …آیند می بهزاد و عزیز

 من متوجه که شوم می بلند جایم از اند، ندیده مرا هنوز

 :شوند می

 .سالم -

 اتاقم مسیر خواهم می. دهند می را جوابم خودم مثل هم آنها

 :گوید می آقاجان که بگیرم پیش را

 !بمون افسون -
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 رود می عزیز. نشینم می مبل روی و گردم می بر. مانم می

 روی به رو هم بهزاد و آقاجان هایش، لباس تعویض برای

 نرمی لبخند نشیند، می بهزاد روی نگاهم. نشینند می من

 .دهد می تحویلم

 افسون؟: آقاجان

 .آقاجون بله -

 .خواستگاریت بیاد خواد می دیار: آقاجان

 !متعجبم من مثال

 کنید؟ می شوخی من؟ خاستگاری چی؟ -

 دختر؟ من دارم شوخی: آقاجان

 داره؟ نامزد دیار آقاجون؟ گین می چی: بهزاد

 داشتم، رو خواسته این همیشه من! شنیدی که همین: آقاجون

! برسونه آرزوم به منو عمری آخر این خواستم دیار از

 !افسون نظر مونده الن

 .کنم فکر باید من... من -

 چی؟ فلایر: بهزاد

 !خوره نمی دیار درد به دختر اون: آقاجان
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 رو ای دیگه وقتی نکنید مجبور رو ها بچه آقاجون: بهزاد

 !ناراضیه دیار! کنند ازدواج باهم دارن دوست

 !بهزاد بسه: آقاجان

. کنم نظری اظهار چه ترم راضی همه از من وقتی دانم نمی

. بروم اتاقم به تا شوم می بلند و گویم می ای اجازه با پس

 اندکی بیاید من خواستگاری به است قرار دیار اینکه شنیدن

 امشب انگار. کرد کم ام فهمیده که را حقیقتی غم از

 ...که بیایند خواهند می

. کنم می آرایش کنم، می مرتب را موهایم روم، می حمام

 گوید می عزیز بیرون؛ رفتم که ناهار برای! ام شده سرحال

 را دستش دید، مرا تا هم آقاجان کردی؟ ورگل ترگل مادر

 با حتماا . کند پنهان ما از را لبخندش تا کشید لبانش بر

 .بود خدایش از گفت می خودش

. بود خدایم از است معلوم ندارم، تعارف که خودم با خب

 در گذار و گشت. کردم سرگرم گوشی با را خودم شب تا

 بعد. اخیر های خبر دادن و مارال با کردن چت اینستاگرام،

 دانم نمی که خسرویی آمدند، اش خانواده و خسرو شام از

 میلی بی با علیک و سالم هنگام و کنم صدا چه را او حال

 عمو زن را پری و عمو را او باشم داشته کردم می سعی که

 تا نشستم ای نفره تک مبل روی کالفه. کردم خطاب
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 که پری های اشک از خسته. ننشینند کنارم کدام هیچ

 :گفتم رحم بی کرد، می سرازیر گوله گوله

 گوله گوله اینطوری افتاده اتفاقی نده، بد خدا عمو زن -

 ریزی؟ می اشک

 پری. نماند دور چشمانم از خورد می را اش خنده که بهروز

 از حاصل که ای رگه دو صدای با و گرفت را هایش اشک

 :گفت بود اش بغض

 نداره؟ گریه کنی نمی نگاه روم تو تو، وقتی مادر آخه -

 :گوید می و کند می خسرو به رو

 .آوردید من سر شما رو بال این -

 :گفت عصبی خسرو

 داره؟ فایده من سر تو کوبی می کنی می چماقش هی الن -

 ها؟ میشه؟ حل

 آقاجانم به رو خسرو! دهد نمی پاسخی کسی و است سکوت

 :گوید می

 باشه پیشم خوام می! ببریم خودمون با افسون خوایم می -

 !بابا

 :دهم می جواب خودم بگوید، چیزی آقاجان گذارم نمی
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 آقاجون از نیست مهم خودم نظر ولی ببری خوای می منو -

 پرسید؟ می

 .آره: خسرو

. بگوید رک چنین این کردم نمی فکر که جوابی از متعجب

 ناراحت هم افرا. شود می پر چشمانم کاسه و کنم می بغض

 :گوید می و شود می

 !بابا -

 بخواهم کمی شاید است، جبرانشان سال نوزده جای به این

 جوابی چه کشیدن ناز جای به کنم، تالفی کنم، خالی عقده

 :گوید می و کند می نگاه را افرا خسرو! کنند؟ می نصیبم

 !میاره در منو پدر لجبازه شناسمش می آخه د   -

 :گوید می خندان بهروز آخرش ی جمله از

 شنیدی؟ آقاجون ا   -

 .بگیر من به خورده هی هم تو: خسرو

 :گوید می من به رو دوباره

 !کن جمع زود ببرمت خوام می -

 :شوم می عصبانی
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 منم فهمیده که حال گفتی خودت، با کردی فکر چی -

 محبت. بخورم تکون محاله اینجا از من جونم نه برمش؟ می

 !بسه دیگه بوده حالم شامل سال نوزده پدریت

*** 

 من اما گفت زور کرد، خواهش کرد، اسرار نرفتم،

 سادگی همین به مگر بودم دلخور. نرفتم و بودم لجبازتر

 ؟!است

 خواب بود، دیار اما نبود خوب دیدم، خواب. خوابم می

 پریدم، خواب از. نخواست مرا هم خواب در دیار، و خودم

 می که بیرون بود هشت کردم، چک را ام گوشی ساعت

 رو. اند صبحانه مشغول که بینم می را عزیز و آقاجان روم

 و کند می نگاهم آقاجان گویم، می بخیر صبح دو آن به

 :گوید می

 اومده؟ در کجا از خورشید -

 :گوید می و خندد می خودش کنم، می نگاهش هنگ

 !شدی بیدار زود -

 :گویم می لوس
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 بدهستش؟! کنم میل صبحونه عاشق زوج یه با خواستم -

 نکنید تعارف خدا رو تو زدم هم به رو خلوتتون اگه البته

 .خوابم می و اتاقم گردم می بر بگین

 !شدی شیطون: آقاجان

 جواب صدتا بهتره نگی چیزی این به اصالا  حاجی ا  : عزیز

 !داره آستینش تو

 !ها سازه نمی بهتون خوبی عزیز ا   -

 !نکن اذیت رو خانمم حاج دختر: آقاجان

 هم؟ شما آقاجون -

 نیشگون پهلویم از عزیز خندد، می هم آقاجان و خندم می

 به گذارم می دهانم را لقمه آخرین و بوسمش می. گیرد می

 جینی شلوار و پالتو تیشرت، با را هایم لباس روم، می اتاقم

 :گوید می آقاجان روم، می بیرون که اتاق از کنم، می عوض

 میری؟ کجا جان بابا -

 .دارم خرید هم بگردم هم آقاجون، بیرون میرم -

 .میان اینا حمید امشب بیا؛ زود: آقاجان

 .بیا زود افسون میگه راست: عزیز

 .چشم چشم، -
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 شنیدن از دوباره که خوشی از کنم می ردیف را هایم چشم

 سرازیر دلم به آید، می خواستگاری برای دیار امشب اینکه

 قهوه زنم، می قدم گردم، می شهر در تنهایی. شود می

 یک در امشب برای را رنگی خردلی شلوار کت خورم، می

 خانه به! بود کردم می فکر آنچه از زیباتر و پسندم می مغازه

 برای بعدش و خوابم می کمی ناهار از بعد گردم برمی

 اضطراب و ترس. شوم می آماده خواستگاری مراسم

 است گفته دیار انگار نه انگار کند می غلیان دلم در شیرینی

 زودتر افرا و برادرهایم و پری و خسرو! نه بگویم باید

 تر آسان برایم برادرهایم و خواهر پذیرش انگار. آیند می

 این کنبم تمام است بهتر گوید می خسرو. نگرانند همه. بود

 .آید نمی کوتاه آقاجانم و خواهد نمی دیار وقتی را جریان

 می بهروز. شود کم استرسم از کمی تا دهد می دلداریم افرا

 .است همین همه شاید و افرا و بهزاد نظر.  نه بگو گوید

 ...آید می در صدا به زنگ صدای

 زن است، حمید عمو! آمدند. شود می خالی قلبم در چیزی

 !دیار و دنیا مریم، عمو

. دارد دراز سر گویا قصه این و جانم رود می برایش دم هر

 و کت شود، می وارد. کنم می مشت را ام کرده عرق دستان

 اعتراف دوباره. است پوشیده سفید پیراهن با طوسی شلوار
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 هم نگاهم دارد، اخم. است جذاب و خوشتیپ کنم می

 جمع هم دور. دهد می افرا دست به را گل دنیا! کند نمی

 و من جز هست چیز همه حول هایشان حرف شویم، می

 :گوید می عزیز. دارد لبخند اول ی لحظه از مریم. دیار

  مادر بیار چای پاشو افسون -

. دارم استرس خیلی. آید می دنبالم به هم افرا شوم می بلند

 لبخند با دهد، می دستم را سینی و ریزد می را ها چای افرا

 :گوید می

 اینان عمو نیستند که غریبه باش آروم -

. است خیال خوش بگیرم، آرام من دارد انتظار او و

 چای.  است زا استرس برایم چقدر دیار حضور داند نمی

 که او به دیگران بعد و آقاجان، به ابتدا کنم می تعارف

 :گوید می اخم همان با رسم می

 .ندارم میل -

 و افرا کنار ام قبلی جای روی. شوم می تر ناراحت ناراحتم

 :گوید می آقاجان به رو حمید عمو. نشینم می دنیا

 پس. اینجایم چی برای دونید می بهتر که خودتون بابا -

 . خودتون دست قیچی و ریش  نیست چینی مقدمه به نیاز
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 گوید می خسرو. رود می خواستگاری سمت به هایشان حرف

 برویم، اتاق به که خواهد می آقاجان. است افسون نظر نظر،

 بلند. شود می هم طور همین. بگویم را نظرم و بزنیم حرف

 است گذاشته پا استرس. آید می سرم پشت هم او شوم، می

 تا مانم می منتظر کنم، می باز را اتاقم در. ام خرخره بیخ

 را من و گذارد می کمرم روی را دستش او اما شود؛ وارد

 دستش حس. شوم وارد ابتدا من تا دهد می هل داخل به

 ام، گرفته برق انگار. کند می دگرگون را حالم کمرم روی

 بارم اولین. است داغ برایم هنوز دستش رد و ام شوکه

 ام رفته بغلش حتی باری چند کودکی در کند، می لمسم نیست

 کجا؟ این و کجا آن اما

 و چرخاند می را تحریرم میز صندلی. نشینم می تخت روی

 شوم، می انگشتانم با بازی مشغول. نشیند می من روی روبه

 سنگین نگاهش. ندارم را چشمانش به کردن نگاه توان حتی

 :گوید می. است

 زدیم، قبال رو حرفامون نداریم، هم با حرفی که ما افسون -

 هست؟ که حواست نه، بگو رفتیم بیرون وقتی

 :گویم می گاه ناخدا

 میشه؟ چی نگم نه اگه -

 :گوید می و کند می نگاهم شده ریز و عصبی چشمانی با
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 .کنم می پشیمونت بگذرم، ازت محاله -

 .افتد می جانم بر لرز که آنقدر است، جدی

. دارد دراز سر گویا قصه این و جانم رود می برایش دم هر

 و کت شود، می وارد. کنم می مشت را ام کرده عرق دستان

 اعتراف دوباره. است پوشیده سفید پیراهن با طوسی شلوار

 هم نگاهم دارد، اخم. است جذاب و خوشتیپ کنم می

 جمع هم دور. دهد می افرا دست به را گل دنیا! کند نمی

 و من جز هست چیز همه حول هایشان حرف شویم، می

 :گوید می عزیز. دارد لبخند اول ی لحظه از مریم. دیار

  مادر بیار چای پاشو افسون -

. دارم استرس خیلی. آید می دنبالم به هم افرا شوم می بلند

 لبخند با دهد، می دستم را سینی و ریزد می را ها چای افرا

 :گوید می

 اینان عمو نیستند که غریبه باش آروم -

. است خیال خوش بگیرم، آرام من دارد انتظار او و

 چای.  است زا استرس برایم چقدر دیار حضور داند نمی

 که او به دیگران بعد و آقاجان، به ابتدا کنم می تعارف

 :گوید می اخم همان با رسم می

 .ندارم میل -
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 و افرا کنار ام قبلی جای روی. شوم می تر ناراحت ناراحتم

 :گوید می آقاجان به رو حمید عمو. نشینم می دنیا

 پس. اینجایم چی برای دونید می بهتر که خودتون بابا -

 . خودتون دست قیچی و ریش  نیست چینی مقدمه به نیاز

 گوید می خسرو. رود می خواستگاری سمت به هایشان حرف

 برویم، اتاق به که خواهد می آقاجان. است افسون نظر نظر،

 بلند. شود می هم طور همین. بگویم را نظرم و بزنیم حرف

 است گذاشته پا استرس. آید می سرم پشت هم او شوم، می

 تا مانم می منتظر کنم، می باز را اتاقم در. ام خرخره بیخ

 را من و گذارد می کمرم روی را دستش او اما شود؛ وارد

 دستش حس. شوم وارد ابتدا من تا دهد می هل داخل به

 ام، گرفته برق انگار. کند می دگرگون را حالم کمرم روی

 بارم اولین. است داغ برایم هنوز دستش رد و ام شوکه

 ام رفته بغلش حتی باری چند کودکی در کند، می لمسم نیست

 کجا؟ این و کجا آن اما

 و چرخاند می را تحریرم میز صندلی. نشینم می تخت روی

 شوم، می انگشتانم با بازی مشغول. نشیند می من روی روبه

 سنگین نگاهش. ندارم را چشمانش به کردن نگاه توان حتی

 :گوید می. است
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 زدیم، قبال رو حرفامون نداریم، هم با حرفی که ما افسون -

 هست؟ که حواست نه، بگو رفتیم بیرون وقتی

 :گویم می گاه ناخدا

 میشه؟ چی نگم نه اگه -

 :گوید می و کند می نگاهم شده ریز و عصبی چشمانی با

 .کنم می پشیمونت بگذرم، ازت محاله -

 .افتد می جانم بر لرز که آنقدر است، جدی

 رفتن راه به کند می شروع. دهم می سرتکان فقط و ام رسیده

 گفتن برای حرفی. کنم می دنبال را ردپایش نگاهم با هم من

 و ایستد می بعد کمی. بگذرد زمان خواهیم می فقط و نداریم

 :گوید می

 !بریم پاشو -

 بلند دنبالش به هم من و رود می بیرون حرف این با

 عمو زن گردد، می بر ما طرف به همه چشمان …شوم می

 :گوید می مریم

 کنیم؟ شیرین رو دهنمون جون افسون -
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 ام خنده ولی بترسم بدهم خواهم می که جوابی از باید الن

 همانطور و نخندم تا کشم می دندان زیر به را لبانم گیرد، می

 :گویم می ام کرده یقه در را سرم که

 !بله -

 بقیه. شود می بلند مریم و حمید عمو آقاجان، دست صدای

 و دهم می خرج به شجاعت.  نیستند راضی جوابم از انگار

 از دود کنم، می نگاه است نشسته رویم روبه که را او

 آرزوی برایمان آقاجان و عزیز. شود می بلند اش کله

 طالیی بندی دست و شود می بلند مریم. کنند می خوشبختی

 را بودنش کالفه. زنند می دست همه اینبار و کند می دستم

 همه و آورد نمی خودش روی به کسی ولی فهمند می همه

 برای را خون آزمایش قرار. کنیم می بودن خوب به تظاهر

 روی است افتاده چیز همه انگار امشب از. گذارند می فردا

. برم می پناه خواب اتاق به روند می که مهمانان تند دور

 پشیمانی خودم در شده که هم درصد یک حتی خواهم می

 در روزهای دانم نمی. نیست که نیست خبری ولی بجویم

 ولی نفرت یا عشق در گذراند، خواهم چگونه را انتظار

 تصمیم از امروز من دانم می خوب را این باشد هرچه

 صدای با صبح و خوابم می. شوم پشیمان اگر حتی ام راضی

 باز را خمارم چشمان زند می صدایم بیرون از که عزیز

 :زنم می غر روم می بیرون و شوم می بلند. کنم می
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 شد؟ کوفتمون خواب صبحی سر داری کارم چی -

 آزمایش بری خوای نمی تو مگه! زبونش نگاه نگاه: عزیز

 .بپوش لباس زود منتظره در دم بیچاره دیار این بدی

 صدای. اتاق در سمت به کنم می تند قدم و شنوم می را این

 دوباره و پوشم می لباس شنوم می سرم پشت را عزیز خنده

 دم تا همراهم عزیز. پوشم می را هایم کفش دوم می بیرون

 عزیز دارم، استرس. است نشسته ماشین در. آید می در

 پچ پچ و رود می دیار طرف و زند می دور را ماشین

 دهد نمی جواب کنم، می سالم و کنم می باز را در. کنند می

 گاز روی پا و زند می خداحافظی برای عزیز به بوقی

 آرام ولی بزند کشت قصد به مرا جا همین منتظرم گذارد می

. است طوفان از قبل آرامش آرامش، این میدانم و است

 :شکنم می را سکوت

 بگی؟ چیزی خوای نمی -

 :کند می من به نگاهی نیم و اندازد می بال را ابرویش یک

  کنم می بیچارت کاری، بد افسون کردی کاری بد -

 چیزی بخواهم تو از دیگر بکنم غلط من شوم، می لل

 .دهد می سکته را آدم هایت حرف. بگویی
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 که سمتی به شود، می پیاده دیار شود، می متوقف ماشین

 نامه معرفی است طالق و ازدواج دفتر کنم می نگاه رود می

 زنگ تلفنش. گردد می بر و گیرد می آزمایشگاه برای

 از فهمم می و کند می صحبت کار مورد در خورد می

 مشغول نامه معرفی دادن تا هم آزمایشگاه. است شرکتش

 هم دیار و بدهم آزمایش جدا تا روم می من بود صحبت

 گویند می شود می تمام وقتی و دهم می آزمایش طور همین

 از روتین توضیحات سری یک مشاوره کالس برم باید

 بیرون شد تمام کالس و گفتند... و بارداری جلوگیری

 سمتش. است داده ماشین بر تکیه بینمش می که روم می

 :گوید می شوم می سوار روم، می

 منتظرم؟ دوساعته بودی؟ کجا -

 .مشاوره کالس برم باید گفتند -

 :زند می پوزخند

 درد به مشاوره دیگه که رفتن جهنم چی برای مشاوره -

  خوره نمی

 و خسته. کند پیدا ادامه بحث تا بگویم چیزی خواهم نمی

 اش سنگین های نگاه حتی و بحث از اینکه برای ام گرسنه

 .کنم می سرگرم گوشی با را خودم کنم فرار

 :توپد می عصبی
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 تو؟ اون خبریه! دی نمی منو جواب -

 :گویم می و دهم می هول جیبم در گوشی

 !نه -

 بخورم داد می چیزی زهرماری کوفتی حداقل داشتم انتظار

 پسره. رفت و گذاشت آقاجان خانه کنار مرا اهمیت بی ولی

 :گویم می لب زیر خسیس نکبت یالقوز،

 سرم آی بگم نکردم لوس فلایر اون مثل خودم من حال -

 تف گفتی؟ می چیزی نباید هم تو افتاده فشارم آی میره، گیج

 .روحت تو

 می نجوا را ها این کنم می طی را حیاط مسیر که همانطور

 را دنیا انگار بینم می ناهار مشغول را آقاجان و عزیز کنم پ

 عوض لباس آنکه بی و کنم می سالم تندتند اند، داده من به

 خورم، می غذا لپی دو و نشینم می میز پشت کنارشان کنم

 :گوید می متعجب عزیز

 خبرته؟ چه دختر... ا   -

 !گرسنه ام گرسنه عزیز نیس خبری -

 نخوردید؟ چیزی مگه: عزیز

 :گویم می و دهم می چین دماغم به
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 .منااا به انداختین که بود خسیس ات نوه نگو عزیز آه -

 :گوید می و خندد می آقاجان

 . کرده لج -

 .کرد خوبت: عزیز

 !عزیز: گویم می متعجب

 خسیسه؟ کجاش من دیار وال: عزیز

 دیار از ام دلگیری تا بگذارد سرم سربه خواهد می دانم می

 . بیاورد در دلم از گونه این ام کرده بیان شوخی با که را

 !هاا موندم گرسنه من وسط این عزیز -

 .نخوردی رو ما تا بخور دختر بخور: عزیز

*** 

 عروسی های خرید گذشت باد و برق مثل هم روز چند این

 لباس و حلقه جان مریم و افرا دیار و من بدون شد انجام

 غیر و نداد اجازه خان دیار که هم جهیزیه خریدند برایم

 :گفت مستقیم

 .ندارد افسون ی جهیزیه برای جایی من ی خانه -
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 در کردن فرمالیته را چیز همه نخریدیم جهیزیه دیگر هم ما

 چندان زنم می حدس ندیدم را دیار یکبار حتی روز چند این

 .هست هم هنوز فلایر و نبودم موفق هم

 لباس برای. زند می نوبت برایم آرایشگاه یک در افرا

 برای مریم عمو زن و دنیا با من و آید نمی او هم عروس

 روی بر کارهایش با انقدر رویم می عروس لباس خرید

 ندارم ذوقی و شوق هم من که کرد پافشاری من نخواستن

 دیار برای چیز همه دانند می هستند من مثل انگار همه

 اجازه روم می آرایشگاه مینا و مهتاب با. است اجبار

 گذارم نمی هم را ابروهایم کند رنگ را هایم مو دهم نمی

 ای ساده خیلی آرایش کند می تمیز اندکی فقط و کند نازک

 کنارت از خیابون تو که دخترایی'' مهتاب قول به که کنم می

 حرص با را این'' دارند آرایش تو برابر دو میشن رد

 که هم آرایشگر. کند می اش عصبی ام خیالی بی و گوید می

 گذارم نمی چرا که زند می غر مدام است مهتاب دوست

. دهد می انجام موهایم برای هم ای ساده شنیون. کند زیباترم

 دیار با است قرار که مسیری این جز است ساده چیز همه

 دلشوره. نیامده هنوز دیار است، شده تمام آرایشم. شود طی

 باز هم بیاید میرم می نیاید دارم را آمدنش و نیامدنش

 :گوید می مینا ترسن می دارم، دلشوره
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 شوم می بلند جا از ها گرفته برق مثل اومد دیار افسون -

 و نیامد آخر در ولی دنبالت بیایید تا بمان گوید می آرایشگر

 آمده مهتاب و مینا دنبال به مهران بروم شدم مجبور خودم

 حتی  زده گل ماشین نه بود بردار فیلم از خبری نه است

 گل دسته نشینم می و کنم می باز را در خودم  نشد پیاده

 می و ام گرفته دست در بود ام صندلی روی که را عروس

 به بود دیگری جفت اگر لحظه این در احتمالا . چرخانم

 اندکی هم شاید و خندیدند می گفتند، می سکوت این جای

 کنم می فکر خودم با! است بریده را امانم بغض. شیطنت

 حداقل اندکم تغیر این از بود عاشقانه ازدواج یک اگر

 و کت این با گفتم می احتمالا  هم من و کرد می تعریفی

 چشمان با. است شده همیشه از تر خوشتیپ مشکی شلوار

 بر اش سنگین نگاه که است دقایقی و کنم می فکر دارم بسته

 را نگاهش کنم می باز را چشمانم. دارد وزن صورتم روی

 :گوید می و زند می داری صدا پوزخند دزدید

 رو استفاده نهایت خوشیت های لحظه آخرین از بهتره -

  ببری

   پرسم می و اندازم می بال ابرو

 بینم؟ نمی خوشی بعد به این از یعنی -

 :گوید می عصبی
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 فرصت مراسم این آخر تا افسون بود خودت تقصیر -

 ولی به برداری زندگیم سر از دست و کنی تمومش داری

 .بره پایین گلوت از خوش آب یه زارم نمی وگرنه علی

 .شه نمی عوض من حرف -

 .خواستی خودت اینطور که: دیار

 خودم دانم می استقبالمان به آیند می. رسیم می تالر جلوی

 خواهد می بردار فیلم شود می هم همین و شوم پیاده باید

 شویم وارد لبخند با و هم دست در دست دوباره و برگردیم

 .دهیم نمی اهمیت ما ولی

 خوشبختی آرزوی و گیرند می مرا آغوش در عزیز و پری

 چکد می ای قطره و کند می پر را چشمانم اشک. کنند می

 :گوید می و زند می کنار را پری بهروز

  آوردید در رو اشک کنید ولش ا   -

 میانمان فضا انقدر. نشینیم می داماد و عروس جایگاه در

 این تمام و ایستم به ای گوشه دارم دوست که است سرد

 وسط در همه. شود می خوانده عقد. بیاورم بال را دلبستگی

 ما و گذارد می مالیمی آهنگ دیجی رقصیدند مشغول سالن

 بر کالفه دیار. کند می دعوت وسط رقص برای را

 :گوید می و کشد می دست صورتش
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 کن راحت اینا دست از منو خدا وای -

 خود دنبال به تقریبا و گیرد می را دستم شکند می بیشتر دلم

 های زوج ما از بعد و شود می تاریک جا همه. کشد می

 و گیرد می جا هایم پهلو روی دستانش آیند می وسط هم دیگر

 و ام کوتاه قد گذارم می اش ه*ن*سی روی را ام دست هم من

 تکان را خودمان آرام آهنگ با رسم می اش ه*ن*سی تا

 و بگذارم اش ه*ن*سی روی را سرم خواهد می دلم دهیم می

. ندارم که خواهد می جرأت ولی کنم حس بهتر را آغوشش

 کنم می زمزمه دل در من و دور اما است نزدیک آغوشش

 .دور های بودن نزدیک همه این از ترسم می

 "چرا"زند می لب آرام

 چرا؟ چی: گویم می

 کردی؟ قبول چرا افسون خوامت نمی من: دیار

 را نگاهم و دهم نمی جواب! گوید می عصبی را آخر جمله

 گوشم کنار و دهد می فشار را پهلویم دهم می سر پایین

 مورم مور گوشم کنار داغش های نفس! توام با غرد می

 نگاهم. مالم می ام شانه به و کنم می کج را سرم و کند می

 :گویم می و کنم می باز زبان  است عجیب نگاهش. کند می

 !دارم دوس -
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 چیو؟: دیار

 .دارم دوست رو تو رو، تو -

 به. است شوکه! کند می نگاهم فقط و رقصد نمی دیگر

 :گوید می و آید می خودش

 دارم، دوست میگه حال زندگیم، به زدی گوه! کردی غلط -

 .داری که جهنم به

 ؟ نیست مهم برات -

 رو داشتنت دوست نه رو تو نه من افسون نیست: دیار

 .خوام می

 که نگاه همه این زیر و کنم می ترکش شوم، می عصبی

 دیار. نشینم می و روم می جایگاه سمت به ماست روی حال

. آید می دارد هم مریم! آید می سمتم به دارد که بینم می را

 چیزی خواهد می نشیند می کنارم و رسد می من به دیار

 چه! دیار: گوید می و رسد می مریم آن از قبل که بگوید

 ریزی ابرو اینقد بود شما برای آهنگ این! مامان؟ خبرتونه

 .نیارید در

 منو زندگی آره؟ مردم حرف و ابروتی فکر به فقط: دیار

 !خودتون؟ های خواسته خاطر به زدید هم به رو فلایر

 :گوید می وار پچ پچ مریم
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 چرا خواست آقاجونت. شنوه می یکی پایین بیار صداتو -

 من؟ گردن ندازی می

 !بسه خدا رو تو عمو زن -

 :گوید می و رود می دیار به ای غره چشم عمو زن

 .نشو ناراحت قشنگم -

 میشه؟ تموم کی! مامان: دیار

 !تو چته! عجولی اینقد چرا ا  : مریم

 در چه دانم نمی رود می و کند می پشت اخم با عمومریم زن

 است، جشن پایان. کند خیر به خدا فقط و است منتظرم آینده

 ماشین سوار کردند، خداحافظی یکی یکی ما از مهمانان

 خدا است، کشون عروس برویم، مان خانه به تا شویم می

 زیاد سرعتش کننده، خسته نمایش این شود تمام زودتر کند

 خشمش دوباره تا شویم کالم هم خواهد.نمی دلم اصالا  است،

 شد می حس وسط این عشق کمی اگر شود، خراب من سر

 زدند می عروس ماشین این پشت که هایی بوق از الن شاید

 انگشت روی که ای حلقه به چشمی زیر شدم، می خوشحال

 این هرگز کاش و کنم می نگاه زند می چشمک من به چپش

 ایم رسیده شود، می متوقف ماشین. نشود جدا دیار از حلقه

 عمو های ماشین. شوم می پیاده و کنم.می جمع را لباسم دامن

 و عزیز و آقاجان هایم،.عمه حمید، عمو بابا، مثال خسروی
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 که جمعی سمت به دیار و من. هست هم سعید عمو حتی

 زند، می حرف اش خانواده با دیار. رویم می اند ایستاده

 اش چروکیده و ضعیف دستان ان با آید می سمتم به عزیز

 پاک را اشکش نم. کشد می آغوشم به همیشه از تر مهربان

 :گوید می و کند می

 باش، زندگیت و خودت مواظب برم، قربونت الهی -

 لجه خورده یه الن اون بساز دیار با مادر، بشی خوشبخت

 .باش خوب باهاش تو میاد، کوتاه خودش

 مرا هم اشان ذاتی مهربانی با حمید وعمو مریم عمو زن

 برای سفارشاتی خودشان نوبه به و بوسند می و کنند می بغل

 دیار و من دستان آقاجان. کنند می دیار و من نامعلوم زندگی

 احساسات تمام. دهد می هم به را دستانمان و گیرد.می را

 این به من. شود می ریز سر چشمانم حوالی جایی قلبم

 صورتم ام وابسته کردم می فکر که آن از بیش خانواده

 آقاجان خانه برای دلم حال همین و است اشک از خیس

. سیب درختان به رو پنجره آن برای اتاقم، برای است تنگ

 دانم می من و دور خیلی جایی هم آن. بروم خواهم می انگار

 من برای آقاجان خانه در که کوچک قلمرو آن جایی هیچ

 من از دیار دستان لمس حتی را حال این. شود نمی بود

 :گوید می آقاجان. گیرد نمی
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 و سپارم می افسون به رو تو و تو به رو افسون من دیار -

 رو دیگه هم. شید خوشبخت هم کنار خدا به رو دوتون هر

 .هم مقابل نه باشید هم کنار. باشید داشته دوست

 کند می خم خود سمت به کمی را او راببوسد دیار خواهد می

 در من و دیار را دستش هم دیار بوسد می را اش پیشانی و

 خواستیم نمی نه، قول کردیم، سکوت فقط هایش حرف برابر

 هم را من دیار حداقل زند می قولش زیر که باشیم کسی

 را هایم حرف هایم اشک با توانم نمی دیگر من و بوسد می

 پدربزرگ شدم بزرگ که وقتی از بار اولین برای و بزنم

 طول دانم، می است شده شوکه. کشم می آغوش در را

 در تنگ مرا بالخره ولی کند حصار مرا دستانش تا کشد می

 :کنم می زمزمه ام هق هق میان. کشد می آغوش

 .باباجون میشه تنگ براتون دلم -

 چهره در را غم که است غمگین چقدر دانم نمی سناریو این

 حمیدم بابا از کم چون کردم صدایش بابا نشاند می همه

 زمزمه هم او نبود تخس گاهی و لجباز افسون این برای

 :کند می

 و سپارم می دیار به رو تو من ولی گذاشتیم کم برات ما -

 هم باز ولی خواد نمی رو افسون بگه قدر هرچه دونم می
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 اون دارم اعتماد دیار به من هست، پشتت که راحته خیالم

 .باشه تو مواظب تونه می هرکسی از بهتر

 دیار با کشم می خیسم صورت بر دست شویم می جدا هم از

 دهم می تکان دست برایشان. کنیم می حرکت خانه سمت به

 شویم می لبی وارد وقتی و شوند می هایشان ماشین سوار

. است من مشترک زندگی آغاز اکنون و اند رفته دانم می

 مکالمه دیار با است کوتاهی قد و مسن مرد من لبی

 مانند. رود می آسانسور سمت به دیار. کند می کوتاهی

 دنبالش رود می سمت هر به مادرش دنبال به کودکی

 تر نزدیک همیشه از را او اسانسور بسته درفضای. روم می

 را تصویرش تا دهم می دستانم به را نگاهم. بینم می خودم به

. است برج این سیزدهم طبقه اش خانه. نبینم اسانسور در در

 انتظار این جز! دیگر است دار پول است، هاوس پنت

 اش جیب از شویم می خارج ما و ایستد می آسانسور. نداشتم

 باز را اش خانه رنگ سیاه در و آورد می در کلیدی دسته

 .کند می

 شیکش و بزرگ خانه به. شوم می داخل من و ایستد می کنار

 به نسبت که هایش مبل به بزرگش، سالن به کنم، می نگاه

 به وجب را خانه چشمانم با. هستند تر معمولی کمی خانه

 و کنم می حس خودم روی را نگاهش کنم، می طی وجب

 لطف به امشب از ها عروس ی بقیه برعکس کنم می فکر
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 شر از تا دارم می بر قدم باشم، فراری خودم به دیار تنفر

 تافت همه این از بیشتر و احتمالی های بحث شرم، نگاه، این

 به صدایش که دارم می بر دوقدم. شوم خالص موهایم روی

 :رسد می گوشم

 .راسته سمت مون مشترک اتاق خانم، عروس کجا -

 این از. زند می داری صدا پوزخند اش جمله ادامه در

 سمت به و دهم نمی محل ولی شوم می حرصی پوزخندش

 :گیرد می چنگ در را لباسم پشت که دارم برمی گام مستقیم

 !پایین اندازی می رو سرت گاو مثل کجا! هوی -

 !دیار بردار سرم از دست -

 زندگیم، و من سر رو شدی هوار که تویی احمق د  : دیار

 .مونی می پاشم کردی خودت پس

 کرده فکر چیز همه پذیرش به بودم داده را بله که زمان آن

 .دکر می ام عصبی اش ادبانه بی رفتار این حال ولی بودم

 خواهم نمی اصال و لجبازم من و کند تحقیرم خواهد می اینکه

 .نیست سخت چندان فهمیدنش هرچند ام ترسیده بفهمد

 .خواستگاری نیای خواستی می داشتم، دوست -

 هایم اشک! شوم می زمین پخش که کند می نصیبم سیلی چنان

 .است عروس یک های کشیدن ناز این و شوند می روانه
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 خواهم می را درش دوم، می اتاق طرف به و شوم می بلند

 و تام شبیه چقدر و! شود می مانع پایش با لعنتی که ببندم

 این برابر در کوچکم دستان قدرت. امشب است شده جری

 باز در دهد، می که هولی با و نیست چندان تشن غول

 .عقب به قدمی چند من و شود می

 .کنم می پشیمونت دیار با کردن بازی از خدا به: دیار

 زور چقدر لعنتی و کند می پرت مرا گوید می که را این

 چیزی تا چرخانم می برم و دور را هراسانم نگاه. دارد

 .نیست ولی کنم پیدا خودم از دفاع برای

 گفتم افسون بار سه بار، یک نه اونم بودم گفته بهت: دیار

 !نکردی گوش ولی کنم می پشیمونت بله بگی

 در را خون عصبانیتش از شده گشاد و سرخ چشمان

 زمین روی و آورده در را کتش. کند می منجمد هایم رگ

 .کند می باز گردنش دور را کراوات کند، می پرت

 قانع من چون کنی توجیح کاراتو نکن سعی الن پس: دیار

 .نیستم بشو

 لحنش این و زند می حرف خونسرد ولی است عصبانی

 همه جدی جدی، انگار ایم می خودم به. است تر ترسناک

 نداشته آب و است خشک گلویم شود، می ترسناک دارد چیز

 !است خوب نکنم سکته اگر دهم، می قورت را دهانم
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 !چیه من تقصیر دیار -

 .کردنش قانع برای تالش و کنم می هق هق

 .نیست خوش حالم من کافیه خدا رو تو دیار -

 :زند می فریاد

 گوه وقتی من مگه نیست، خوش که درک به! درک به -

 .بود خوش حالم زندگیم به زدی

 .دیگر کالمی گفتن از ناتوان دیگر و بریده را امانم گریه

 پرت صورتم توی را نگاهش و فشارد می را پیراهنش

 :گویم می و کنم می نگاه او به ترسیده کند، می

 !کنی رفتار بد من با نداری حق -

 :گوید می و کند می مشت دستش در را ام یقه عصبی

 .نه یا دارم حق که میدم نشونت -

 :زنم می فریاد

 .کن تمومش بسه بسه، -

 :رود می بالتر صدایش مراتب به هم او

 !کردم شروع تازه کنم؟ تموم -

 . بسه خدا رو تو -
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 ... .باش ساکت! شو خفه: دیار

. کند می نگاه شکارش به شکارچی چون او و کنم می هق هق

 فرار تا کنم می تقال است، شده کر دیار اما کنم، می التماسش

 از هم او ام افتاده نفس نفس، به زیاد تقالی از کنم،

 پر را ام تنفسی مجرای ارامیسش عطر بوی! عصبانیت

 دهد می نشان شود می وخالی پر مدام که چشمانم اما کند می

 برای دیگر. کند نمی آرام لحظه این در عطرش بوی چندان

 گذاشته سرم طرف دو را دستانش نکردم، تقال هایش کتک

 بود دیاری همان این گویم می خودم با بودم، شده تسلیم بود،

 را خودم که دیاری همان داشتم؟ را خواستنش ارزوی که

 از دیگری روی امشب انداختم؟ روز این به خاطرش به

 سازیم می ذهنمان در آنچه شبیه همیشه ها آدم و دیدم دیار

 های دست مبادا تا پوشانم می دستانم با را صورتم نیستند،

 دیگر کاری. کند سیاه قلبم در این از بیش را او اش وحشی

 بعد. زدن زار و امانم بی های اشک جز آید نمی بر دستم از

 او. اندازد می کنارم را خودش زنان نفس نفس، با دقایقی از

 همان داشت؟ خانه قلبم و ذهنم در که همان بود؟ دیار همان

 همان اصالا  بگیرد؟ بازی به را غیرتش کسی نخواستم که

 او! نیست نه شود؟ محمود بابا مثل نخواستم که بود دیاری

 !نبود من توهمات دیار

*** 
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 سوزناک و متورم زیاد ی گریه از کنم، می باز را چشمانم

 و کرد ول خرابم حال ان با مرا دیشب همان دیار اند، شده

 را ام زخمی و رنجور تن یانه، است برگشته دانم نمی رفت،

 است اتاق در که حمامی سمت به و کنم می بلند زحمت به

 .روم می

 زندگی این از هرچه برای باید بود، خودت انتخاب افسون

 این به گیری گوشه و افسردگی برای تو بجنگی، خواهی می

 و ضعف از شوند، می سست پاهایم. ای نگذاشته قدم خانه

 در که ای سرمه حوله کنم، می حمام زحمت به است، ناتوانی

 دانم نمی شوم، می خارج و پیچم می خودم دور است حمام

 در کجاست، بودند آورده دنیا و افرا که هایم لباس چمدان

 شده چیده را هایم لباس و گردم می دنبالش به ابتدا اتاق همین

 رنگ به ستی راحتی تیشرت و شلوار بینم، می کمدی در

 روی ساعت به کنم، می تن و آورم می در صورتی و سفید

 بود پنج های نزدیک است، صبح هشت کنم می نگاه دیوار

 است، متورم و قرمز حسابی چشمانم رفتم، خواب به که

 سالن و روم می بیرون اتاق از ندارم، هم صورت به رنگ

 اندکی" هنوز است نیامده" کشم می سرک را ها اتاق همه و

 کاناپه روی کنم، می پیدا را ام گوشی و خورم می صبحانه

 چند کنم، می چک را ام گوشی کشم، می دراز رنگی عسلی
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 مال ها تماس دارم، مریم و پری عمو زن عزیز، از تماس

 است هفت ساعت

. باشیم بوده خواب است ممکن نکردند فکر حتی ها لعنتی

 کجاست؟ دیار. زنم می را گوشی قفل شدن جواب خیال بی

 به رود می گوری هر اصال باشد؟ افریته فلایر ان پیش نکند

 دوستش دیشبش رفتار از بعد هم هنوز تو افسون وای. رود

 خشونت و کتک یاد به. نزن گول را خودت حداقل داری

 شود می پر اشک از چشمانم افتادم، دیشبش

 گرفتم که تصمیمی از نذار کن کمکم خودت خدایا

 بلند اف اف صدای که ورم غوطه افکارم در. شم پشیمون

 کنم، می نگاه در چشمی از و شوم می بلند آرام. شود می

 !کنن؟ می چیکار اینجا خدا وای

 به نگذاشتند چرا امروز زنم، می ام پیشانی به دست کف با

 و دیبا عمه عزیز،. کنم می باز را در! بمیرم خودم درد

 بغل مرا یکی و آیند می داخل پری و مریم عمو زن زیبا،

 .کنند می

 خوبی؟ چطوره خوشگلم دختر：مریم

 .خوبم -
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 صبح از هی نذاشتند که اینا مادر؟ بودین خواب：عزیز

 !افسون دیدن بریم گفتن

 .عزیز بودم بیدار نه -

 خوابه؟ دیار：مریم

 !نیست دیار -

 رفته؟ کی رفته؟ کجا：مریم

 .دونم نمی -

 .کنند می رسوایم که ها چشم این به لعنت

 افتاده؟ اتفاقی کنی می گریه چرا شم فدات：پری

 .اندازم می بال سر نه عالمت به بزنم حرف توانم نمی

 بگو؟ چیزی یه شده؟ بحثتون دیشب مگه：مریم

 .گوشم تو زد -

 .گذارد می دهانش جلوی را دستش و کشد می هییییع عزیز

 و شما انتخاب این ببین عزیز! بکشه منو خدا：پری

 اولش وقتی شه، بدبخت خواستین! منه دختر برای آقاجون

 .گم می خسرو به من آخرش، حال به وای اینه



.. 
 

127 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

 ولی نبوده اشتباه دیار کار گم نمی من نرو تند پری ا  ：مریم

 خسرو به چیو چی کنن، حل رو مشکل تونن می خودشون

 پاشه؟ به شر خوای می گی، می

 ام پری عمو زن به رو احتمالی بحث از گیری جلو برای

 ：گویم می

 خودمه برای مشکالتم آقاجون، نه بود من انتخاب این -

 .کنید تمومش لطفاا 

 .دیشب شما اصالا  رفت؟ کی：مریم

 ：گویم می و بدهد ادمه گذارم نمی

 .کنید بس خدا رو تو عمو زن اره اره -

 مراعات احتمالا  گویند، نمی چیزی مورد این در دیگر

 .کنند می را خرابم حال شاید یا و بغضم

 از دیبا عمه کنند، می نصیحت زنند، می روتین های حرف

 اینکه با من و ریزد می برایم ای کاسه در اند آورده که کاچی

 کاسه از و کنم می ناتوانی احساس باز اما ام خورده صبحانه

 .روند می ساعتی یک از بعد گذرم، نمی کاچی

 دیار است روز سه بلکه روز آن فقط نه است، نیامده دیار

 به کسی دهم می اجازه نه روم، می بیرون نه دلتنگم، نیامده،

 را دوستان و خانواده های زنگ جواب نه بیاید، خانه
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 هر اصالا  باشد؟ فلایر کنار نکند کجاست؟ دیار دهم، می

 تو نزن گول را خودت افسون چه؟ من به هست گوری

 دوست را او هم باز دیار وحشیانه رفتار آن از بعد حتی

 گوری کدام است مهم هم خیلی برایت تو لعنتی. داری

 به و ام شده ولو رنگ سیاه کاناپه روی ناهار از بعد. است

 حتی ورم غوطه افکارم در ام، خیره وی تی خاموش صفحه

 زمستانی روز کوتاه روشنایی جایگزین شب تاریکی وقتی

 کنم، می بغل را خودم وار جنین حالت کاناپه روی شود، می

 چراغی من و است تاریک خانه است، شده شب هشت

 خانه این در شاید کنم نمی فکر دیگر حتی کنم، نمی روشن

 ام خیره هم هنوز بترسم، و باشد چیزی جنی روحی بزرگ

 .وی تی خاموش صفحه همان به

 همیشه برای زمستان این است قرار که دارم را زنی حس

 خواب حداقل شاید بندم می را چشمان. بنشیند موهایش بر

 :کنم می زمزمه لب زیر ببرد، خود با مرا

 خاموشی و تشویش از خسته -

 سبز های باغ کلید انگشت سر ای خواب ای گفتم

 آرامش های ماهی تاریک برکه هایت چشم

 بگشا من گریان کودک روی به را بارت کوله

 و



.. 
 

129 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

 های پری رنگ صورتی سرزمین به مرا خود با ببر

 فراموشی

 با در و اندازد می کلید کسی شود می تمام که ام جمله

 چراغ باشد، کند خدا است دیار شود، می باز تیکی صدای

 شود، می روشن

 گذارم می هایم چشم جلوی را دستم زند، می را هایم چشم نور

 شوم، می خیز نیم و

 اغوشش در پرید بشود کاش بینمش، می ولی است تار دیدم

 قهر ادای خواهم می! را ام تنگی دل حجم فهمم می حال

 فریاد مغزم ته در کسی که بیاورم در دشمنی و کردن

 تو کردن، خراب نه ساختن برای اومدی تو افسون" زند می

 گوش مغزم صدای به"  کن تالش پس اومدی که بودی

 به اما شکسته قلبم و دلگیرم ناراحتم، هرچند و گیرم می

 بلند و زنم می لبخندی کند می نگاهم اخم با دارد که دیاری

 .گویم می لبخند همان با ایستم می جلویش شوم، می

 بودی؟ کجا بودم نگرانت سالم، -

 چنین انتظار حتماا  پرد، می بال تعجب از ابروهایش

 !نداشت برخوردی

 و گذارد می صورت بر را اش تفاوتی بی نقاب دوباره

 ：گوید می
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 .نیست مربوط تو به هم کجاش! نباش -

 .است مشترک اتاق مثال که همان رود می اتاق سمت به

 به برای من بگوید خواهد می هرچه بگذار گویم نمی چیزی

 ام آمده آوردن دست

 آید می بیرون که همین برگردد، تا مانم می منتظرش

 ：گویم می

 کنم؟ درست چیزی ای گرسنه اگر خوردی؟ شام -

 قبل از غذات باید کنی نمی فکر ولی نیستم گرسنه：دیار

 هووم؟ باشه؟ آماده

 .میایی کی دونستم نمی -

 .باشه آماده همیشه وظیفته نیست، دونستن به لزم：دیار

 .است خوانده کور ولی کند ام عصبی اینطور خواهد می

 .گی می درست اره -

 را وی تی گوید، نمی چیزی ولی کند می تعجب هم باز

 آشپزخانه به! کند می پایین بال را ها شبکه و کند می روشن

 هم و خودم برای هم لیوان دو در کنم، می دم چای روم، می

 مبل روی و گذارم می میز روی ریزم، می او برای

 .نشینم می مجاورش
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 در رو خونه خانمای ادای داری مثال الن خوبه：دیار

 هوم؟ بری، می چای شوهر، پیشواز میری آری، می

 است سخت قدر چه کند می ام مسخره دارد زند، می پوزخند

 .نکنم بارش ابدار فحش چند تا گیرم می را خودم جلوی

 کنی؟ تمومش خوای نمی -

 :گوید می بلند صدای با شود می عصبی

 خوای نمی چرا بیرون، گمشو زندگیم از کنم، تموم چیو -

 !بفهمی؟

 با من است قرار کی تا شود، می پایین بال گلویم در چیزی

 و مهربانی نقاب همچنان خواهم می کنم؟ بغض هایش حرف

. چکد می اشکم ولی باشم داشته صورتم بر خونسردی

 پناه اتاق به باشد، شکستنم شاهد این از بیشتر خواهم نمی

 دراز است اتاق این در که ای نفره یک تخت روی. برم می

 را چشمانم ندارم، غذا به میل ولی وم گرسنه کشم، می

 برد نمی خوابم وقتی که محمود بابا یاد به و بندم می

 من و" بری خواب تا بشمار رو گوسفندا بابا دختر" گفت می

 خواب و شمردم می را ام خیالی گوسفندان او گفته به

 ولی چند تا دانم نمی شمارم، می هم اکنون. رفتم می

 بیدارم خواب از تشنگی است، خشک گلویم. خوابم می

 اتاق از و شوم می بلند است، چند ساعت دانم نمی کند، می
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 سمت به صدا بی است، تاریک خانه روم، می بیرون

 و آورم می در یخچال از را آب بطری روم، می آشپزخانه

 .نوشم می آن از

 .نخور آب بطری از -

 تکیه اشپزخانه کانتر به سرم پشت کشم، می جیغ ترسیده

 سینک در بود لرزانم دستان در که بطری. است داده

 :گویم می و گذارم می

 !ترسیدم -

 "داره سگ هاش چشم لعنتی"گویم می دل در کند، می نگاهم

 کردی؟ شوهر چرا بخوابی جدا بود قرار اگر：دیار

 انتقام خواست نمی مگر پس متعجبم، پرد، می بال ابروهایم

 اش نقشه حتما لعنتی بگیرد، را زدم اش زندگی به که گندی

 لبخند من، نفع به هیچ یک بهتر است، کرده عوض را

 .زنم می ای پاچه دست

 !چرا -

 تکان تأیید به ام آورده زبان به که ای کلمه انتهای در را سرم

 اتاق اینبار مسیرم و کنم می عبور کنارش از دهم می

 تقریباا  که تختی قسمت ترین گوشه در است، مشترکمان

 دراز زند می هم به زندگی این و دیار خودم، از را حالم
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 خواهد نمی دلم اصالا  کشم، می بال گردنم تا را پتو کشم، می

 ساعتی ربع! باشد تلخ شب آن آوری یاد خوابیدن اینجا

 امدنش از نشان تخت شدن پایین بال بالخره و گذرد.می

 است، حبس ه*ن*سی در نفسم اوست، به پشتم دهد، می

 !بخوابم اینجا چطور لعنتی

*** 

 کنم می تعجب خوابم جای از ابتدا شوم، می بیدار خواب از

 نگاه کنارم به فورا شود می تداعی برایم که دیشب ولی

 صورتم و دست شستن از بعد شوم می بلند نیست، کنم، می

 که فهمم می اشپزخانه در میز رو وسایل از روم، می بیرون

 !رفته و است خورده صبحانه

 خودم با است، آوار سرم روی دنیا غم نشینم می مبل روی

 رویاهات تو که بود زندگی همون این افسون گویم می

 داده تغیر را دادنم عذاب روش دانم می! گشتی؟ می دنبالش

 درست غذا ناهار برای و کنم می مرتب را خانه. است

 ساعت حتی من و آید نمی". بیاید ناهار برای کاش"کنم می

 تصمیم شود  می که عصر دانم، نمی را شوهرم کاری

 با افسرده هوای و حال این شدن عوض برای گیرم می

 قبول میل کمال با هم او برویم بیرون و بگیرم تماس مارال

 نقشه کردیم، تعریف کردیم، خرید زدیم، قدم شهر در کرد،

 شام تا آمدند مارال و من دنبال به برادرش و فرزاد کشیدیم،
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 من و برد شیک رستورانی به را ما فرزاد بخوریم، باهم

 ام، برنگشته خانه من و است شده شب که نبود یادم حتی

 :گوید می فرزاد زنیم، می حرف و ایم نشسته هم کنار

 کنه؟ نمی اذیتت چطوره؟ زندگیت افسون -

 :گوید می کنم باز دهان گذارد نمی مارال

 نکنم، اش تیکه هزار اگه نیستم مارال کن اذیت داره جرأت-

 .پشتتم من

 زند، می ام شانه روی دست کف با آخر جمله گفتن هین در و

 ：گویم می خندم می که حالی در هم من

 اصالا  زنیم نمی حرف باهم کدومه اذیت بابا نه -

 ：گوید می فرزاد برادر فرید

 که چی آخه نبود آبت نبود نونت بودی مجبور مگه آخه -

 ؟ شدی یارو این زن

 .داشتم دوسش خب -

 نگاهم که کنم فراری نگاهشان از تا چرخانم می را سرم

 پایم زیر دیگر زمین کنم می حس افتد، می گیر بدتری جای

 مرا هم او است، ایستاده دیگر قلب این کنم فکر نیست،

 فلایر دانستم می چکد، می اشکم و لرزد می چانم بیند، می

 تو فلایر با شام  آقا بودم، زده گول را خودم ولی هست
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 سیر خانه آید می وقتی قطعاا  خورد می ها رستوران بهترین

 حس حسادت جز چیزی اکنون ولی نبودم حسود من است،

 مارال، که ریخت اشکم و کردم نگاه خیره انقدر کنم، نمی

 دیار طرف به همه و شوند می نگاهم متوجه فرید و فرزاد

 شنوم می را مارال زمزمه گردند، می بر

 !عوضی ، آشغال：مارال

 . کند می نگاه من به فرزاد

 .رو مرتیکه این کن ول اصالا  درک به باش، آروم：فرزاد

 "بریم میشه" زنم می لب

 فلایر جلوی تو یعنی بریم اگه! بابا بینیم بشین：مارال

 خدا رو تو دونستی می هم اولش از که تو خوردی، شکست

 باش آروم

 به غیرت بی پسره! کنن می نگاه دارن میگه راست：فرزاد

 .دیدیش که نیست هم ورش یه

 هم قاشق دو شاید غذا هست، گلویم در سنگ کردم می حس

 نگاهم آخر لحظه برویم، تا خوردند زودتر هم بقیه نخوردم،

 او! بفهمد را هایم حرف چشمانم از شاید تا دوختم دیار به را

 . …گرفت را رویش بعد و کرد نگاهم هم

*** 
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 هر شب آن از است، گذشته فلایر و دیار دیدن از روز ده

 او و کردیم بحث باهم کمی خوابیم، می اتاق یک در کدام

 ندارم حق است گفته و نیفتد پس که بود گرفته پیش دست

! ام شده زندانی تقریباا ! خودش اجازه با مگر بروم بیرون

 وضع این با ام کرده فراموش کامالا  هم را امسال کنکور

 احتمالا  نخواندم درس وضع ترش درست یا خواندنم درس

 .بیاورم را دریایی گیاهان آبیاری

 بوی با خانه این در دارم، را ساله پنجاه چهل، زنی حس

 ساده را چیز همه من چرا. شوم می پیر آخرش خیانت گند

 درست را زندگی این ای ذره توانم نمی حال بودم؟ گرفته

 به خوردیم که شام است، آمده که شود می ساعتی یک. کنم

 حرف فلایر با فهمم می اش مکالمه از من و است رفته اتاقش

 .کند نمی مرا مراعات حتی است پست چقدر زند، می

 نشیند، می من روی روبه مبل روی و آید می بیرون اتاق از

 نگاهش انقدر دارم نظر زیر را حرکاتش ریز به ریز

 .دهد می تکان طرفین به را سرش که کنم می

 چته؟：دیار

 !انگیزن نفرت چقدر کار خیانت آدمای کنم می فکر دارم -
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 تحمل رو انگیز نفرت آدم یه وایسی نخواسته کسی：دیار

 پهن قرمز فرش زندگیم به اومدن برای نمیاد یادم! کنی

 .باشم کرده

 .احمق بدبخت فریاله، همون لیاقتت تو اصالا  -

 !افسون شو خفه：دیار

 !میگم حمید عمو به -

 .بکن کنی می غلطی هر：دیار

 آقاجون حرف چرا زندگیم به زنی به گه خواستی می اگر -

 کردی؟ قبول رو

 من زن نکردم مجبورت ولی خاستگاری اومدم من：دیار

  شی

 می من به رو را دستش کف که بدهم جوابش خواهم می

 و کشد می من طرف به را خودش کنم، صبر که گیرد

 ：گوید می

 دیگه ولی کنم تالفی خواستم می اول من! کن گوش افسون -

 هم خوای نمی بمون شرایط همین با خوای می ندارم، کاریت

 .سالمت به

 ：گویم می حرصی و چکد می اشکم
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 کثافت -

 !خودتی：دیار

 تختم روی. کنم می تند پا اتاقم سمت به و شوم می بلند

 صدایش کنم؟ چه خدایا ریزم، می اشک صدا بی و نشینم می

 …الو"گوید می که شنوم می کند می صحبت کسی با آید، می

 …چطور نه …خوبن؟ دنیا بابا خوبی شما …ممنون سالم

…  باش باش …چیه کارا این من مادر کن ول …چی؟ برا

 "خداحافظ

 افسون افسون،：دیار

 را هایم اشک. است قشنگ هم صدایش لعنتی کند می صدایم

 .روم می بیرون و کنم می پاک

 بله؟ -

 کرده دعوتمون ناهار فردا برا مامان：دیار

 .ماند می نگاهش چشمانم روی و کند می نگاهم

 راضی که تو میشی، کور نگیر، ابغوره اینقدر：دیار

 همین رو مسخره زندگی این بیا کوتاه و بیا نیستم منم نیستی

 .   افسون کنیم تموم جا
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 خوام، می رو زندگیم من مربوطه، خودم به نه یا ام راضی -

 کلفت یه گذره، می خوش تو به بگذره بد هرکی به چته تو

 هاا؟ چته دیگه سوگلیته هم فلایر داری، خونت تو

 رو خودت هم منو هم فهمی نمی دیگه فهمی نمی：دیار

 !کردی بدبخت

 ：زنم می داد

 نداری حق تو کار، خیانت احمق بیشعور،! دیار شو خفه -

  کنی خیانت من به

 ：گوید می ولی شود می مهربان نگاهش

 .نشی من زن خواستی می دونستی می خودت! بابا نزن زر -

   نکبت شو گم -

 .کنی می بدتر گم نمی هیچی هی：دیار

 آشپزخانه به و دهم می تکان" بابا برو" عالمت به را دست

 .روم می

 خوری؟ می چای -

 برسرم خاک رختم می اشک گوله گوله تازه انگار نه انگار

 ام عاشقی این با
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 مشترک من با فکرش هم او کنم می حس کند می نگاهم فقط

 ها دستی پیش در هم اناناس پای دوتا کنم، می دم چای است،

 .نشینم می کنارش برم، می و چای کنار گذارم می

 ببینیم؟ فیلم -

 تو خودتو روز چند قراره کردم می فکر داشتم الن: دیار

 .کنی حبس اتاق

    کنم قهر من خداته از اینکه مثل... ا   -

 .اومد خوشم بخوای راستشو نه：دیار

 ：گوید می و اندازد می چین را اش بینی

 این آد، نمی خوشم زیاد مامانی تیتیش دخترای این از -

 خوبه؟

  است کرده پلی که کند می اشاره فیلمی به آخرش جمله

 است؟ عاشقانه ندیدم، بزار آره -

 داری؟ دوست عاشقانه آره،：دیار

 .اهم -

 .بنشینیم هم کنار جدال بدون دیار و من شود  نمی باورم
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 کاش شود، می مهربان شود، می خوب هم بخواهد اگر دیار

 من خدای وای. بماند مهربان همیشه هم دیار برود، فلایر

 فیلم از صحنه این دیدن از انقدر آمد، کجا از دیگر این

 کنم، می سرفه پرد، می گلویم در هم چای که ام کشیده خجالت

 که تو بگوید نیست نفر یک شود، می جمع چشمانم در اشک

 دیار هالیوودی؟ های فیلم دیدن به چه را تو کشی می خجالت

 کمرم به دست کف با و گیرد می اش خنده من حالت از

 های مشت با عصبی شود، متوقف هایم سرفه مثالا  تا زند می

 ：گویم می هایم سرفه میان و زنم می اش بازو به کوچکم

 .نخند کوفت -

 آیند، می در پرواز به یکی یکی هایش خنده و شود می بدتر

 صدا و عمیق های خنده که است بار اولین که کنم می فکر

 کسی اولین حتی شاید هیچ که بار اولین ام، دیده را دارش

 مرگ ذوق قدر چه. ام دیده را اش خنده این که باشم هم

 .شوم می

 چقدرم باشی، خجالتی اینقدر کردم نمی فکر اصالا ：دیار

 .شد سرخ

 .کن مسخره خودتو -
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 بهتر است نشسته جفتم که را دیار تا نشینم می کج کمی

 من طرف به سوالی هم او بیند می که مرا حرکت ببینم،

 .چرخد می

 میان؟ کیا فردا دیار -

 کجا؟：دیار

 هم بقیه یا خودمونیم فقط دیگه، اینا مامانت خونه همین -

 هستن؟

 .هستن همه：دیار

 راستی؟：دیار

 هوم؟ -

 این تو هرچی مینا و مهتاب پیش بشینی فردا نبینم：دیار

 !دستشون کف بزاری گذشته خونه

 .گفتم چیزی کی من -

 خبر هم پوک و جیک از دونم می چون! گفتی نگفتم：دیار

 رو سرشون همه فردا اینا نگی، بهشون چیزی گم می دارین

 .ما زندگی تو کنن می

 .زندگیمون خورد می چشم گرنه و گفتی که شد خوب آخی -
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 .نزن کنایه زد، حرف باهات شه نمی اصالا  رو تو：دیار

 .واقعیته نزدم کنایه -

 .خدا اوف خدا، اوف：دیار

 ای سرمه کوسن رود، می اتاقش سمت به و شود می بلند

 فیلم کنم، می خاموش را وی تی گیرم، می بغلم را رنگ

 از است پر ذهنم خورد، می دردم چه به دیار بدون دیدن

 بلند" نزنه حرفی کسی کنه خدا میشه؟ چی فردا" سوال

 پرت ام رویی به رو مبل طرف به را کوسن و شوم می

 وز صدای رسم می که اتاقم در به. روم می اتاقم به و کنم می

 شب فردا …عزیزم نه" گوید می که شنوم می را مانندش وز

 …عزیزم باشه …نگرانتم بزن زنگ خونه رسیدی …میام

 وارد کشم می پایین را اتاقم در دستگیره و ایستم نمی دیگر" 

 صدایش از که کوبم می ضرب با چنان را در و شوم می

 .پرم می جا از متر دو هم خودم

 چه است فهمیده قطعا کنم، می حس را سکوتش دقیقه چند

 را فلایر به گفتنش بخیر شب صدای اخر در و است مرگم

 هم بروم روم، نمی بیرون که من گیرد، می دلم. شنوم می

 بر اصالا  که هست خدایش از تازه شود، نگران است محال

 هاست روز که را ام گوشی نشینم، می تخت لبه. نگردم

 زیادی های مسیج و ها کال میس دارم، برمی روم نمی سراغش
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 روز که ای جمله خواهم می شوم، می خیالشان بی اما دارم

 بگذارم، اینستایم استوری کنم می پایین بال ذهنم در هاست

 چگونه وضعیت بفهمند دهم نمی را کسی جواب اگر حداقل

 هم هنوز دیار نیست، خوش چندان زندگی بفهمند است،

 توهین او به ذهنم در روانی، احمق است، نکرده فالویم

 تک تک دارم دوست گاهی شود، کمتر عصبانیتم تا کنم می

 است خودم از تصویری بکنم، موچین با را سرش موهای

 پاییز ام، بسته را چشمانم و ام نشسته رودخانه کنار که

 خانه مازندران، به عزیز و آقاجان همراه که بود پارسال

 این عزیز زاده خواهر معصومه و بودیم رفته عزیز خواهر

 دوست همیشه را عکس این من و گرفت من از را عکس

 کنم می دعا من" زنم می کپشن و گذارم می را عکس. داشتم

 "خدا بیچاره نباشم، دیگر کنی می دعا تو باشم، داشته را تو

 .بخوابم تا بندم می را چشمان و گذارم می کنار را ام گوشی

*** 

 پوشم، می را رنگ سبز ضخیم مانتو همراه به قرمز شال

 کمی کشم، می ناشیانه را چشمم خط و ایستم می آیینه جلوی

 از تا زنم می هایم لب به هم رنگی گلبهی رژلب گونه، رژ

 در را دیار روم، می بیرون اتاق از بیایم، در روحی بی این

 کنسول آیینه جلوی که بینم می رنگی ذغالی شلوار و کت

 آیینه در مرا کند، می مرتب را موهایش دستش با و ایستاده
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 به بعد و کند می نگاهم خیره ثانیه چند بیند می سرش پشت

 کنم، می حس را تحسین نگاهش از گردد، می بر سمتم

 ای؟ آماده：دیار

 .بریم آره -

 اول تا ایستد می سرش پشت هم من و رود می در سمت به

 دلم ، شویم می که اسانسور وارد شوم، خارج من

 گرم احتمالا  دستانش بگیرم، را دستش شد می خواست می

 خیلی نیست، من برای ولی است من کنار دیار است،

 یک زندگی این است، کم ترینش مهم ولی هست چیزها

 که آسانسور در! دارد کم محبت دارد، کم زیادی را چیزی

 سیاه ماشین سمت به آیم، می بیرون فکر از شود می باز

 .شویم می سوار و رویم، می دیار رنگ

 کن نوازش حال منو''

 دست از نره فرصت این که

 باره آخرین این شاید

 هست زیبا احساس این که

 

 کن نوازش حال منو
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 کردم تب که حال همین

 شاید کنی لمسم اگه

 برگردم تو دنیای به

 

 بود عاشق میشه هنوزم

 نیست سختی کار باشی تو

 باش من با مرز بدون

 "است سختی کار چه اگر

 اهنگ با آرام کند، می پر را ماشین کوچک اتاقک اهنگ

.  دیگری به او و بگویم او به خواهم می شاید کنم می زمزمه

 پرسه خود خیالت در من چون هم او حتماا  زنیم نمی حرف

 خوره مثل که فکرهایی ازدحام از ماشین توقف با زند، می

 خانه جلوی را ماشین دیار کنم، می فرار اند افتاده جانم به

 حمید عمو خانه دارد، می نگه حمید عمو قدیمی نسبتاا 

 و شخصی ورود در که است قدیمی نسبتاا  ساختمان

 است، طبقه دو و شوند می باز کوچه سمت به جدا پارکینگ

 شود، می باز تیکی صدای با در و زند می را در زنگ دیار

. شویم می وارد شخصی ورود در از دیار بعد و من اول

 پله راه یک و بود خانه اصلی در تا کوچک رو راه یک
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 سمت و بود، خانه موتور و رفت می پایین سمت به که بود

 بودند، ایستاده در جلو دنیا و مریم عمو زن انبار، هم چپ

 اش صدقه قربان و بود گرفته آغوش در را پسرش عمو زن

 دیار از بعد کردم، پرسی احوال دنیا با هم من و رفت می

 به و رفتیم داخل به کرد، بغل هم مرا و آمد من سمت به

 مرا عزیز کردیم، پرسی احوال و سالم همه با منوال همین

 خودم جلوی زور به من و آمد در دلتنگی از اشکش دید که

 ای نفره دو مبل روی دیار کنار نکنم، گریه تا گرفتم را

 عمو خانه. خوردم می را حسرتش همیشه که جایی نشستیم،

 به پذیرای داشت، بزرگ آشپزخانه و پذیرای یک حمید

. بود پایین هم توالت و حمام یک داشت، تراس حیاط سمت

 .بود خواب اتاق سه و کوچک نشیمن یک بال طبقه

 گفتم می خودم با آمدیم می شان خانه به که زمانی آید، می یادم

 اتاقش به وقت هیچ ولی بزنم دید را دیار اتاق شد می کاش

 ：گوید می دیار و من به رو مریم عمو زن. نرفتم

 ببخشید، کردم تون پاگشا دیر خورده یه برم، قربونتون -

 کنار باهم خورده یه گفتم نه، گفتم من کن دعوت گفت حمید

 .کنم دعوتتون فرصت سر بگیرن، خو هم با بیان

 .عمو زن ممنونم -
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 مگه نمیآایم؟ کنار باهم کردین فکر چرا مامان：دیار

 و من برای چی همه قطعاا  پس نبود شما صالح و انتخاب

 .خوبه افسون

 خواهد می هم زند می کنایه هم پهلوس دو هایش حرف دیار

 .است خوب و عادی چیز همه کند تظاهر

 شما خدامه از من شی می نارحت چرا جون مامان：مریم

 .بودم نگران فقط بشید بخت خوش کنارهم

 .نباشید نگران دیگه：دیار

 .گویم می شد نارحت کمی خانم مریم

 ما فکر به اون خب که، نگفت چیزی عمو زن جان دیار -

 باشه؟ کی نباشه

 ندارم دوست ولی کنم، ناراحتت خوام نمی من مامان：دیار

 !جنگه دون می من خونه کنید فکر خودتون با هی

 .خوبه چی همه که خداروشکر جان، مامان باشه：مریم

 کنار و شود می بلند مینا کنار از که را مهتاب نگاهم با

 چشم شان خورده گره دستان به کنم، می دنبال نشیند می بهزاد

 از یکی روام به رو صحنه پرد، می بال ابروهایم دوزم، می

 بهزاد کنار راحت چنین این اکنون و بود مهتاب رویاهای
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 چیزی ام خبری بی در من و شده خبری نکند است، نشسته

 ：گوید می و کند می دنبال را نگاهم هم دیار! ام؟ نفهمیده

 زدی؟ زل چی به -

 شوند، می من نگاه متوجه هم بهزاد و مهتاب لحظه همین

 نشانم را چپش دست و زند می ذوق با لبخندی مهتاب

 افکارم شود، می چشمم در خاری اش حلقه درخشش دهد، می

 .زنم می پوزخندی آورم، می زبان بر را

 که چقدره من ارزش بود معلوم اولشم از باشه، مبارک -

 .بدین خبر یه نخواستی حتی

 .کنند می نگاه من به دارند همه

 ... .خدا به.. چیزه.. افسون：مهتاب

 :گوید می و شود می مانع بهزاد

 ارزشی، با خونه این آدمای همه و من برای تو افسون، -

 حبس خونه تو خودتو که بود این برای نگفتیم چیزی اگر

 .دی نمی رو هامون تماس جواب حتی و کردی

 شدم می متوجه باید که رو چیزی کنید، توجیح نیست لزم -

 کس به منو مادرم و پدر وقتی شدم، پیش وقت خیلی

 .نیست تو و دخترعمه از انتظاری بخشن می ای دیگه
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 اشتباه ها آدم ی همه کردی، شروع رو بحث باز：خسرو

 اشتباهمون تاوان داریم تو نداشتن با مادرت منو کنن، می

 . دخترم نزن زخم حرفات با دیم، می رو

 فکر ضمن در منی، عموی فقط تو! دخترم نگو من به -

 رو این که عمل باشید، ناراحت چندان من نداشتن از نکنم

 . ده نمی نشون

 اشاره مهتاب و بهزاد به اشاره انگشت با آخرم جمله با

 .کنم می

 وقتی گفتم می تو به چطوری من آخه حرفیه، چه این：پری

 .بودی کرده ها مرده شبیه خودتو

 .داشتم خبر من افسون：دیار

 چه بقیه نشدم، حساب آدم من فقط وسط این خوبه ،  خوبه -

 نکردید؟ حساب آدم رو من که کردید کاری

 ：گویم می میالد به رو

 نگرفتی؟ زن که تو جان عمه پسر -

 : گویم می  هستی و نیما به رو

 مجردی؟ هنوز چی؟ تو بهروز ندارید؟ راهی تو که شما -

 هوم؟



.. 
 

151 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

! عزیرم نزن رو حرفا این جون عمو! افسون：سعید عمو

 .بودن خودت فکر به همه

 .زنم می پوزخند

 و ناشکرم من فکرمین، به انقدر که ممنونم واقعا -

 .فهمم نمی

 باشم، آرام تا فشارد می و گیرد می را دستم دیار گرم دست

 به همیشه من. شود زیبا دنیا تا بود کافی همین فقط! همین

 دیار اصالا . دارم نیاز دهند اطمینان من به که ها دست این

 من، برای باشد نیازمندی های روزنامه اول تیتر باید را

 را سفره بعد لحظه چند. گویم نمی چیزی و کنم می نگاهش

 و مینا و دنیا مریم، عمو زن کمک به هم من و چینند می

 به حمید عمو. نشینیم می هم کنار دیار و من. روم می مهتاب

 ：گوید می دیار

 بکش براش خوره می چی زنت ببین دیار -

 و من. باشد داشته را هوایم باید فهماند به دیار به خواهد می

 هم با بفهمند خواهند می همه ایم، شده همه توجه مرکز دیار

 نگاهش کشد، می برایم فسنجون از دیار. چطوریم دیگر

 دارم که فهمد می احتمالا  چشمانم از که طوری کنم می

 زمزمه" فسنجونم؟ عاشق من دونی می کجا از" گویم می
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 چند دارد، می بر ماهی خودش دیار" ممنونم"کنم می

 .است خیره غذایش ظرف به همینطور ای.دقیقه

 !جان دیار -

 کند می نگاهم

 چیزه یه نداری دوست ماهی اگه خوری؟ نمی چی برا -

 .بخور دیگه

 . ... خورده یه ولی بودم کرده هوس راستش نه：دیار

 است، سخت ماهی کردن پاک برایش که شوم می متوجه

 ：گویم.می و کشم می خودم طرف را بشقابش

 .عزیزم کنم می درست برات من -

 هم دیار و کنم می تکه تکه برایش و کنم می تمیز را ماهی

 خواهم می کنم می بلند را سرم شود می که تمام خورد، می

 متوجه که کنم تمیز را دستانم و بردارم کاغذی دستمال

 شوم، می معذب کنند، می نگاه ما به دارند همه که شوم می

 زنم، می معذبی لبخند. بودم نکرده کارهایی چنین حال به تا

 .شود می ها نگاه متوجه هم دیار

 خودش دیار بخور خودتم مامان برم قربونت：مریم

 .خوره می
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 ：گویم می زده خجالت

 .خورم می الن چشم بله -

*** 

 سوار مریم عمو زن مادرانه های نصیحت شنیدن از بعد

 هم دیار. افتیم می راه مان خانه سمت به و شویم می ماشین

 جا کمی صندلی روی بزند، حرف آید می زورش انگار که

 رو به رو به نگاهش که کنم می نگاه دیار به شوم، می جا به

 .کند می نگاهم است،

 چیه؟ ：دیار

 خری؟ می بستنی -

 آمد؟ ذهنم کجای از این

 !زمستون این تو ：دیار

 ：گویم می حرفی پیشامدن از خوشحال

 .بهار تا نمونده چیزی پسر، بود کجا زمستون -

 .زند می لبخندی نیمچه زدنم حرف لحن از

 .من گردن نندازی خوردی سرما ：دیار

 ندازم نمی -
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 نگه فروشی بستنی کنار بعد کمی و گوید می کشداری باشه

 شیشه به را سرم. بگیرد بستنی تا رود می خودش دارد، می

 که ماشین از پر خیابان به هایش آدم و رو پیاده و چسبانم می

 خیلی شب ساعت این کنم، می نگاه است شلوغ خدا همیشه

 دوست همیشه هستند، کردن دور دور حال در ها جوان از

 و مهتاب با را ها خیابان همین ماشینم با شدم بزرگ داشتم

 شدم که بزرگ گفتم می که محمود بابا به کنیم، طی مینا

 چی همه بابا دختر برای چشم" گفت می بگیر ماشین برایم

 او بود، همیشه کاش شده، تنگ برایش دلم چقدر" گیرم می

 دارم، دوست هست بابایم که خسرو از بیشتر حتی را

 رنگ کم را محمود بابا بودن پدر چیز هیچ و هیچکس

 است عشقی به نیست خون به که بودن پدر کند، نمی و نکرد

 وقت هیچ را کتایون اما کرده، نفوذ قلبم عمق تا پدرم از که

 هم خیلی نیست مادرم که بابات این از و نداستم مادرم

 جلب را ام توجه دیار گوشی پیامک صدای. حالم خوش

 یک داشت فرق برایم دیار ولی نبودم فضولی آدم کند، می

 اش گوشی بگیرم، نادیده را دیار پیامک که شد می مانع چیز

 صفحه روی که را پیامک از قسمتی و دارم می بر را

 نیومدی، چرا عزیرم" خوانم می را شود می نمایان گوشی

 هیجان یا است اعصبانیت از... " از کی تو نچسب زنه اون

 از قسمتی لرزد، می حسابی دستانم ولی دانم نمی استرس و

 که اش فرستنده نام ولی کرد بد را حالم خواندم که متن
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 شود می باز ماشین در کند می ام دیوانه بود شده سیو" عشق"

 نگاهش که گیرد می سمتم به را من بستنی نشیند، می دیار و

 افتد، می دستم در گوشی به

 کند می تغیر رنگش کمی

 شیشه گیرم، می را بستنی و کوبم می پایش روی را گوشی

 شود، می جدول سهم ام بستنی و دهم می پایین را ماشین

 بلندی نسبتا صدای با عصبی. کند می نگاهم خیره هنوز

 :گویم می

 زدی؟ زل چی به چته؟ -

 بگیرم؟ گفتی داشتی مرض خوردی نمی بستنی ：دیار

  کرد شروع بستنی با را حرفش چیست جریان داند می

 گرفتم رو وقتت ببخشید خدا رو تو داشتم، مرض آره -

 .ببینی رو جانت عشق بری نتونستی

 .زنی می دست من گوشی به کردی غلط：دیار

 .پری می هرز ولی داری زن که کردی تو رو غلط -

 مثل و کند می رت بیرون را اش بستنی تر عصبی هم دیار

 ：گوید می تر بلند صدای با من
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 هیچ تو به کنم  می بخوام کاری هر من افسون شو خفه -

 .نداره ربطی

 .زنم می فریاد

 عوضی کثافت عوضی، عوضی، -

 .شوند می روانه هایم اشک و رود می تحلیل کم کم صدایم

 نه منی مال تو احمق، کنی خیانت من به نداری حق تو -

 ، اون

 ترحم از دارد، ترحم نگاهش برد، می را امانم هق هق

 اش شانه به بار چند را ام اشاره انگشت  بیزارم نگاهش

 ：گویم می و کوبم می

 .کنم می پشیمونت دیار، کنم می پشیمونت -

 !بسه ：دیار

 آتش جرقه، یک ی آماده های هیزم انگار من و بسه گوید می

 که اش بازو و شانه به مشت با و زنم می فریاد گیرم، می

 ：گویم می و کوبم می است من سمت

 بدبخت یه بدبختی، یه تو احمق، دیار احمق، شو خفه -

 ای بیچاره
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 کند می سعی دیگر دست با و کند می رانندگی دستش یک با

 .کند مهار مرا های مشت

 کن بس. کنم می تصادف الن خدا، رو تو باش آروم ：دیار

 .افسون

 ندارد، تمامی هایم اشک ولی شوم، می خسته هم خودم

 کنی، می زهر خودت و من به رو زندگی این چرا：دیار

 کنی، نمی بس چرا ندارم، کاریت کنم نمی اذیتت گفتم که من

 مثل رو تو من خوام، می رو فلایر من دونستی می خودت

 رو فلایر من ولی افسون دارم دوست عمو دختر دوست،

 نکردی، گوش نشو من زن بودم گفته بهت خوام، می

 خواستی خودت ولی لجبازی این از بود چی هدفت دونم نمی

 .شدم خسته منم بابا

 و خورد می سر اش گونه پایین تا چشمش گوشه از اشکی

 ：گوید می

 چرا میاد، بدم خودم از بینمت می نارحت طور این وقتی -

 .شم می اذیت دارم منم فهمی نمی

 شود، می ساکت و کشد می صورتش به محکم را دستش کف

 خورد، می بهم حالم بدبختی این از کنم، می سکوت هم من

 این را خودم و کنم می التماس داشتنش برای دارم اینکه از
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 پارکینگ داخل را ماشین. بیزارم کنم می رسوا گونه

 را ما طبقه دکمه دیار و شویم می آسانسور سوار برد، می

 کنیم، می نگاه دیگر هم به آسانسور در استیل در زند، می

 دستم کنم، می نگاهش که بیشتر است، اشفته زیادی مان قیافه

 چه را حرکتش این دانم نمی گرفته، را دستم شود، می گرم

 فکر شوم، می حال خوش حسابی کارش این از ولی کنم معنا

 . کند برابری هم پیامک آن های ناراحتی تمام با حتی کنم

 رها در کردن باز برای بعد و گیرد می را دستم در جلوی تا

 هر شوم، داخل تا گذارد می کمرم پشت را دستش کند، می

 روی را ام زانو ها لباس همان با رویم، می مان اتاق به کدام

 به و روم می تخت روی پا و دست چهار و گذارم می تخت

 فکر از دست کنم نمی سعی حتی و دهم می تکیه تخت تاج

 ترجیح فلایر به مرا دیار باید کنم، کاری باید. بردارم کردن

 برایم مارال که ها همان کنم رو را ها عکس اصالا  یا دهد،

 خواهم نمی است زود ها عکس برای نه ولی. بود کرده تهیه

 من فقط چون بچسبد من به و کند رها را فلایر عکس برای

 باید بخواهد، خودم برای را من باید دیار نه ام، مانده برایش

 تر مهربان باید پس بودم، مهربان که من ولی شوم مهربان

 درست غذا برایش همیشه نباشد، شلخته خانه دیگر شوم،

 خانه، های خانم شبیه چیزی یعنی نزنم، هم غر سرش کنم،

 ولی دهم می انجام را کارها همین حال همین که چند هر
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 کمی باید رسم، نمی هم خودم به حتی شدم، انگیزه بی کمی

 هر به دیار که باشد خوب انقدر خانه این باید شوم، پروتر

 هم کردم می حس که آنطور دیار دهد، ترجیح دیگری جای

 ناراحت مرا وقتی که گفت خودش آید، نمی بدش من از

 ولی است مغرور دیار آید، می بدش خودش از بیند می

 فکر از مرا دیار زدن حرف صدای. هست هم مهربان

 در سمت به و کنم می تیز را هایم گوش آورد، می بیرون

 چسبانم می در به را گوشم میزند، حرف فلایر با جهم، می

 آدم تو... چی یعنی.. خدا وای... بسه کردی ام خسته"

 دنبالت میام خودم وایسا... نه میگم..نرو نه... فلایر شی نمی

 "نه گم می... 

 !گمانم به کرد قطع را گوشی

 فلایر گرفت، دلم داد، می رفتنش از نشان در کوبیدن صدای

 ها شب شاید نکرد فکر این به حتی بود، مهم برایش چقدر

 کمی هوا روم، می تراس به. بترسم من بزرگ خانه این در

 دیار هاوس پنت است، پیدا شهر بال این از است، سرد

 هر است، زیادی های چراغ دیگر، است خوب همینش

 نشانه چراغ هر داند می خدا است، خانه یک احتمالا  چراغ

 مشکالتی چه با هایی آدم چه خانه هر است، زندگی کدام

 من ولی هست همیشه مشکالت کنند، می نرم پنجه و دست

 که باشد هم نفر یک باید مشکالت کنار کنم می فکر همیشه
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 هر داشتم عقیده همیشه هست، همیشه او بدانی که کنی تکیه

 اش حامی که باشد عاشقش که دارد نیاز مرد یک به زنی

 ی همه اصالا  شویم، نمی پیر گاه هیچ عشق با ها زن ما باشد،

 سردی سوز. باشد عاشقمان ابد تا نفر یک داریم نیاز ما

 بیرون جیبم از را ام گوشی اندازد، می لرزه به را بدنم

 است، نیم و دو ساعت کنم، می نگاه ساعتش به و آورم می

 بوق... اول بوق گیرم، می را اش شماره دیارم، نگران دل

 اش شماره دوباره. دهد نمی جواب شمارم، نمی دیگر... دوم

 کند، می ریجکت خورد می که را پنجم بوق گیرم می را

 .دهد را جوابم نخواست حتی شوم، می ناراحت

 سفیدی شلوار و تیشرت با را هایم لباس گردم، می بر اتاقم به

 پیامک صدای کنم، می تعویض قرمز و صورتی های گل با

 دیار از دارم، می بر را گوشی سریع و شنوم می را ام گوشی

". آم نمی امشب"است نوشته کنم، می باز را پیام دارم، پیام

 هم کوتاه حتی توضیح همین کشم، می دهانم داخل را هایم لب

 خوب ام نگرانی نبود مهم برایش حتی دیار که من برای

 .بود

*** 

 برای کردم، تمیز حسابی را خانه شدم، بلند که خواب از

 کرده سیر را خودم فقط تا کردم درست املت یک ناهارم

 من تا کند می خرید خودش همیشه خانه برای دیار باشم،



.. 
 

161 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

 های پول از روم، می بیرون ظهر از بعد اما نروم، بیرون

 آبی زیبای سارافن یک کنم، می خرید خانه برای خودم

 خرم، می هم رز گل شاخه چند خرم، می هم را آن و بینم می

 درست سالد خریدها، دادن جا از بعد گردم، می بر خانه به

 دیار گذارم، می هم سبزی قرمه طور، همین هم ژله کنم، می

 قرمه ایرانی مردهای بیشتر دارد، دوست سبزی قرمه

 این که ما خانواده مردهای حداقل دارند، دوست سبزی

 بر هم ملیحی آرایش پوشم می هم را سارافنم. هستند طور

 زیبایی ای شیشه گلدان در که هایی گل نشانم، می صورتم

 چیدن به کنم می شروع گذارم، می میز روی را بودم گذاشته

 شدن باز از قبل و شنوم می را انداختن کلید صدای سفره،

 بود پایین سرش که دیار و کشم می پایین را دستگیره در

 .دهم می تحویلش ژکوندی لبخند کند، می نگاهم متعجب

 .سالم ：دیار

 .عزیزم نباشی خسته سالم -

 ام خنده تا کنم می جمع را دهانم بارد، می تعجب چشمانش از

 آید، می بیرون دقیقه چند از بعد رود، می اتاقش به نگیرد،

 .عزیرم بیا حاضره شام -

 کنم بیان زیبا را عزیزم کنم می سعی
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 ：گوید می و اندازد می بال را ابروهایش و کشد می بو

 سبزی؟ قورمه -

 داری؟ دوس... آره -

 ：گوید می و نشیند می میز پشت

 .نه که چرا -

 دیار ولی خورم می را بشقاب یک همان من کشم، می را غذا

 کشد ی م خودش برای دوباره

 بود؟ ات گرسنه زیادی دیار -

 بود خونش نزدیک که رستورانی از فلایر.. آره ：دیار

 .خوردم کم نبود مزه خوش داد سفارش

 ：گویم می آرام و زنم می تلخی لبخند

 آی نمی ناهار برای شلوغه سرت کردم می فکر -

 !فلایر پیش میری دونستم نمی

 .کند می نگاهم است، گفته چیزی چه است فهمیده تازه انگار

... وقتا بعضی... نه که همیشه... چیزه... خوب نه ：دیار

 ... .امروز فقط نه
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 می بلند جا از و کند می رها بشقاب در کالفه را اش قاشق

 ：گوید می بود گفته پته تته با که حرفایی ادامه در و شود

 .همیشه آره -

 به باز خواهد می کنم می فکر شود می بلند که میز پشت از

 پذیرایی سالن در مبل روی بختانه خوش ولی برود اتاقش

 ：گویم می و کنم می جمع را میز. نشیند می

 خوری؟ می چای جان دیار -

 به دارد داند می خدا نیست، حواسش اصالا  دهد، نمی جواب

 اضافه هم گل کنم می درست چای. کند می فکر چیزی چه

 گیرم، می جای کنارش شود، تر طعم خوش تا کنم می

 خم جلو به و بود گذاشته زانوهایش رو که را هایش دست

 .دهد می مبل به را وش تکیه و دارد می بر بود شده

 بیرون؟ بودی رفته امروز ：دیار

 چطور؟ آره -

 !بودی خریده گل ：دیار

 به همه این نشی کور"گویم می خودم با بود، حواسش پس

 کند، می مزه را اش چای" که نداره لیاقت رسیدم، خودم

 لبخند نیمچه کند، می نگاهم و کند می کج کمی را سرش

 .زند می
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 خبریه؟! کردی هم خوشگل ：دیار

 روی به کنم می سعی ولی شوم می هم معذب کنم، می ذوق

 .نیاورم خودم

 .بودم خوشگل خودم من باشه خبری قراره مگه خیر نه -

 .لعنت منکرش بر بله بله، ：دیار

 با را ناهار ام فهمیده اینکه بابت را ام ناراحتی کنم می سعی

 .نیاورم خودم روی به را خورد می همیشه فلایر

 !رسی می نظر به کالفه -

 .کشد می صورتش به را دستش

 .خستم ولی نه کالفه ：دیار

 کردنه؟ کار از -

 !چیزه همه از کردن، کار از ：دیار

 منم؟ از -

 .زند می لب دوزد، می چشمانم به را نگاهش

 .دونم نمی ：دیار

 .هستی پس -
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 برای گفتم که ای جمله سوزاند، می را گونه اشکم داغی

 .بود سنگین زیادی خودم

 کند، می پاک را اشکم آورد، می صورتم سمت به را دستش

 پر را مان فاصله که ام نکرده هضم را دستش حرکت

 اگر بکشم، نفس باید که کنم می فراموش اصالا . کند می

 کردم نمی باور هرگز شاید نبود ام پیشانی بر لبهایش گرمای

 یا آید، نمی بدم اصالا  است، بوسیده بار اولین برای مرا دیار

 نیست حیایی بی! دیار توجه دهد نمی اذیت حس شب آن مثل

 شوری باشد؟ داشته پایانی لحظه این خواهم نمی بگویم اگر

 جدا است داده دیار که دنیای تجربه از مرا جدیدم های اشک

 از نیست؟ نارضایتی از هایم اشک که فهمد می دیار. کند می

 با را هایم اشک دوباره کند، می نگاهم شود، می جدا من

 ببخش... ببخشید"کند می زمزمه و کند می پاک دستش

 "عزیزم

 انقدر من. دهد می شدت ام گریه به اش جمله آخر عزیزم حتی

 ام؟ افتاده گریه به دیار بوسه با که ام داشته محبت کمبود

 ببخشید گوید می دوباره کند؟ می خواهی معذرت چرا لعنتی

 اتاقش به بلند های قدم با و شود می بلند جایش از تر کالفه و

 که مانم می انقدر مانم می مبل همان روی من ولی. رسد می

 .برد می خوابم
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 به و مالم می اشاره و شست انگشت با را خوابالودم چشمان

 باعث یازده ساعت کنم، می نگاه دیوار روی ساعت

 مثل لعنتی شود، توپ اندازه تعجب از چشمانم شود می

 در و شود می شل نیشم و افتم می دیشب یاد ام، خوابیده خرس

 باورم خدا وای'' کنم می زمزمه. شود می تبدیل قهقه به اخر

 را دستم'' بود دیار برای بود من برای دیشب اتفاق! شه نمی

 به دیشب که شد چطور فقط''. پرم می بال و کنم می مشت

 ''! گرم دمت خدا ای شد؟ خطم بوسه

 بروم، آقاجان خانه به خواهم می که دهم می پیام دیار به

 زنگ گوشیم کشد می طول کمی مانم می جوابش منتظر

 .خورد می

 .عزیرم سالم -

 بری؟ خوای می چی برای ：دیار

 "بده سالم جواب میاد زورش خودخواه" گویم می دلم در

 .عزیزم خوبم منم چطوره؟ حالت خوبی؟ -

 شود عصبی الن کردم می فکر خندد، می

 چی؟ برا! ندادی رو جوابم! لوس：دیار

 هم تو تنهام خونه من نداره، چی برای! دیار شده تنگ دلم -

 نرم؟ چرا پس آی، نمی ناهار که
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 زود است تیز هم دیار را، ام کنایه هم زدم را حرفم هم

 .گیرد می

 .میاد بدم کنایه از ：دیار

 .ام نداشته کنایه قصد که کنم نمی انکار هم من

 برم؟ زنم، نمی دیگه -

 .بریم باهم میام بمون نه ：دیار

 .گی می جدی وای -

 .دنبالت میام دیگه ساعت یک شو آماده ：دیار

. کند می قطع را گوشی و بزنم دیگری حرف گذارد نمی

 نیست، سرد زیاد ولی دارد سوز کمی اسفندی آخر هوای

 را هایم مو پشت پوشم، می آبی سرخ شال و بنفش مانتوی

 بنفشی گل که مو کش یک با رسیده کمرم زیر تا که بافم می

 شده، زده فرق هم موهایم جلوی اندازم، می بافتم آخر دارد

 موهای از بیشتر ام راضی خودم از کنم، می هم آرایش

 را خودم ولی ام میزه ریزه است درست حال. ام مشکی

 پدر جریان زود چقدر من کنم می فکر خودم با. دارم دوست

 که دارم را دیار دغدغه انقدر شد، رنگ کم برایم مادرم و

 به ام، فرستاده ذهنم ته دیگر را کارشان و پری و خسرو

 بگویم ها آن به مناسبی فرصت در که کنم می یادآوری خودم
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 که آبی انجل عطر از. کنم نمی فراموش اما شان بخشیدم

 ام گوشی روی دیار. زنم می دستم نبض روی شالم، به دارم

 .زنم می بیرون خانه از است، انداخته تک

 از شود می تندتر ضربانش قلبم شوم، می آسانسور سوار

 دارم خجالت کمی هم حال و ام ندیده را دیار حال تا دیشب

 دخترم سالم با هم او و کنم می سالم من لبی به. هیجان هم

 آدم رضایی آقای که کنم می فکر این به دهد، می را جوابم

 و روم می سمتش بینم، می را دیار ماشین. است مهربانی

 .شوم می سوار

 .سالم -

 .سالم ：دیار

 کت. کنم می نگاهش چشمی زیر ولی کشم می خجالت کمی

 کراوات با رنگ کم صورتی پیراهن ای، نقره طوسی شلوار

 انتخاب در دیار کنم، می تحسین دل در را اش سلیقه کاربنی،

 .ندارد محدودیت لباسش رنگ

 .برم تونستم می خودم نبود لزم ولی اومدی که مرسی -

 .بدم آقاجون دست بهونه خوام نمی نیست، تو برای ：دیار

 .پرسد می خودش گویم نمی چیزی

 اونجا؟ ریم می دادی خبر و عزیز ：دیار
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  زدم حرف عزیز با دیروز -

 که گفت و زد زنگ عزیز که آورم می یاد به را دیروز

 من و دوریم از کرد ناله چقدر است، شده دلتنگم حسابی

 بروم، دیدنش به دهد اجازه تا کنم صحبت دیار با دادم قول

 از باید امدم و رفت برای کردم نمی را فکرش وقت هیچ

 آقاجان خانه به ساعتی نیم از بعد. بگیرم اجازه دیار

 دیار تا مانم می منتظر و شوم می پیاده ماشین از رسیم، می

 همسایه در شدن باز صدای لحظه همین بگیرد، قرار کنارم

 جلب را ام توجه است ابراهیمی آقای خانه برای که آقاجان

 زده، زل من به و ایستاده هم او بینم می را کارن کند، می

 آمد می دنبالم زمان هر و آمد می بدم کارن از خدا همیشه

 باید شدم می زنش اگر اینکه تصور از زدم، می پرش توی

 ام خنده کمی و آید می بدم شدم می را اش قیافه شاهد روز هر

 .دهم نمی را هایم لب به آمدن کش اجازه ولی گیرد می

 .افسون ：دیار

 که کند.می جمع را حواسم تازه دیار هشدارگونه صدای

 من به رو و گذارد می زنگ روی را دستش. اینجاست دیار

 .گوید می

 مگه! شه چی که زدی زل پسره اون به ساعته دو ：دیار

 !خدا وای بود، تو دنبال چشمش که نبود آشغالی همون
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 زنی؟ می غر کردم کار چی چته، ا   -

 .شود می پخش آیفون از عزیز صدای

 کیه؟：عزیز

 .کن باز و در عزیز، دیار منم ：دیار

 .اومدی خوش مادر برم قربونت ：عزیز

 وارد حیاط داخل به ما و شود می باز تیکی صدای با در

 .دهد می ادامه زدنش غر به دیار و شویم می

 اینقدر. نگاهت با خوردی رو پسره کردی؟ کار چی ：دیار

 نشدی؟ زنش چرا بودی کفش تو

 دیار؟ خودت واسه گی می چی -

 زل طوری این نداری شوهر تو مگه! دهنتاا تو زنم می: دیار

 پسره؟ به زدی

. نبود حواسم زدم که زدم زل. نکن عصبی منو دیار وای -

 .نیستم دیگه مرد یه دل ور هرشب هرشب تو مثل خوبه

 از ایستد می رفت می راه من از جلوتر قدمی یک که دیار

 سر با و خورد می هایش کفش پشت به پایم ناگهانیش توقف

 از کند، می کج طرفم به را سرش زنم، می کمرش به
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 انگشت ام، کرده روی زیاده فهمم می اش عصبی صورت

 .دهد می تکان ام رو به رو را اش اشاره

 این از دیگه بار یک علی ولی به کنی، می غلط تو ：دیار

 .تو و دونم می من بزن حرفا

 به و گیرد می من از را عصبانیتش از شده گشاد چشمان

 و دهم می بیرون را نفسم رود، می خانه اصلی در طرف

 ایوان وارد عزیز" ترکید زهرم وحشی"کنم می زمزمه

 اش پیشانی و کند می خم را دیار رسیم می که او به ، شود می

 .گوید می و بوسد می بار چند را

 به که تو مادر، اومدی کردی خوب برم قربونت ：عزیز

 .زنی نمی سر من

 چند و کنم می حلقه دورش را دستانم کند، می بغل هم مرا

 .بوسم می را قرمزش کمی و سفید های گونه بار

 شی می سهیل ستاره کنی شوهر دونستم می اگر من ：عزیز

 دلمون پیرمرد این و من گی نمی دادم، نمی شوهرت که

 دختر؟ میشه تنگ

 .عزیز ببخش شد، تنگ منم دله برم قربونت آخه -

 پرسی احوال و دهد می دست آقاجان با دیار شویم، می داخل

 .بوسد می مرا پیشانی هم آقاجان کند، می
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 دلتنگ حد از بیش من اندازد می یادم خانه هوای و حال

 چای و میوه عزیز کمک. کنم قبول خواستم نمی ولی ام بوده

 حس ولی دانم نمی کنم، می پوست میوه دیار برای آورم، می

 زیادی بیند می هم کنار را ما اینکه از آقاجان کنم می

 .گیرم می نتیجه چشمانش برق از را این است حال خوش

 کار گفت بیا دیار با گفتم میام تنها گفت افسون ：آقاجان

 هم کنار همیشه باید شما باباجان، اومدی کردی خوب داره،

 شناسم می رو تو من باشید، داشته رو دیگه هم هوای باشید،

 نتیجه این به وقت هیچ امیدوارم طور، همین هم رو افسون

 .بوده اشتباه تون ازدواج برای تصمیمم که نرسم

 شاید دهم، می را جوابش من ولی است کرده سکوت دیار

 این من ولی ام گفته چیزی طوری همین. کند فکر دیار

 .ام آورده زبان بر قلبم ته از را ها حرف

 من گرفتی، من برای که بود تصمیمی بهترین این آقاجون -

 .کنم می رو تالشم ی همه زندگی این برای و راضیم

 .زند می لبخندی

 .دخترم گل دونم می ：اقاجان

 اصالا  است، کرده درست مرغ با پلو زرشک برایمان عزیز

 ناهار از بعد. است خوشمزه کند درست چه هر عزیز
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 به من با است گفته دیار به عزیز. شویم.می را ها ظرف

 چون شدم بلند تر زود من کنیم، استراحت و برویم اتاقم

 باز را اتاق پنجره بود، شده تنگ اتاقم برای دلم حسابی

 حیاط به پنجره از بیاید، اتاق داخل خنک هوای تا کنم می

 با چقدر بودم که تر بچه آید می یادم کنم، می نگاه آقاجان

 افرا و دنیا با ام گاهی و میالد بهروز، مهران، مهتاب، مینا،

 بازی بود جدا شان تیم و بودن تر بزرگ ما از کمی که

 سعید عمو دیار، بهزاد، کردیم، می بدو بدو چقدر کردیم، می

 بازی ما با و بودند بزرگتر ما از سالی چند نیما و

 همان باید داشت، را هوایم همیشه اما بهزاد کردند، نمی

 با خونیم، یک از بهزاد و من که کردم می شک ها زمان

 زیاد من با میالد ولی کردم می شیطنت حسابی هم بهروز

 در میالد خودم نظر از کردیم، می دعوا همیشه و نبود جور

 نیست، طور این اصالا  حال اما بود بدجنس حسابی بچگی

 چندان زنش از چند هر است، داشتنی دوست هم خیلی

 بر در سمت به اتاق در شدن باز صدای با. آید نمی خوشم

 به است بار اولین کند، می نگاه اتاقم به بود، دیار گردم، می

 تختم خوابیدن برای زیاد احتمال به دانم می است، امده اتاقم

 تخت پایین شوم می مجبور من و کرد خواهد تصرف را

 تا را پتو و روم می تخت روی زود همین برای بخوابم

 .او نه بخوابم تخت روی من تا کشم می ام خرخره
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 ی دکمه سه گذارد، می صندلی روی و آورد می در را کتش

 روی پس ام زده زل زیادی کند، می باز را پیراهنش بالیی

 روی را پتو است، دیار به پشتم و خوابم می دیگرم پهلوی

 .کشم می صورتم

 .هست کمد تو بالشت -

 خزیدنش و تخت شدن پایین بال با که بندم می را چشمانم

 کنم، می نگاهش متعجب و نشینم می جایم سر سیخ پتو زیر

 ：گویم می اخم با

 .اینجا اومدی چرا بخواب پایین برو -

 بخوابم ای دیگه جای تخت رو جز تونم نمی من ：دیار

 .گیره می درد کمرم

 .نیست جا است نفره یک تخت! گی می راست تو باشه -

 !دیگه بخواب بگیر هست ：دیار

 .گویم می حرصی است خوابیده شکم روی

 .شم می خفه بخوابم نیست جا شدی پهن تو طوری این -

 .بخواب حال بیا بیا اوف ：دیار

 به تخت سمت یک کشم، می دراز هم من و شود می پهلو به

 .چسبم می دیوار به من و است دیوار
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 انتظار و است نزدیک قدر این دیار بخوابم؟ چطور من حال

 ام شده حبس های نفس کنم می سعی ببرد؟ خواب را من دارد

. شده حبس ام ه*ن*سی در نفس نفهمد تا دهم بیرون آرام را

 دیگرش، ی لبه روی دیار سر و است بالشت لبه روی سرم

 درد گردنم شد، نمی ام تشنه نبود کنارم دیار اگر حال

 پوستم جای یک هم لحظه هر پرید، نمی خوابم گرفت، نمی

 باشد خوابیده کنم می دعا ام شده خسته خاراندم، می نباید را

 هم اصالا  کنم، می کار همین بخوابم، دیگرم پهلوی به تا

 را حرکاتم و زده زل من به باز های چشم با بلکه نخوابیده

 کنم فکر که ای فاصله این در نگاهش از دارد، نظر زیر

 عقب را سرم اگر کنم فکر کشم، می خجالت باشد سانتی پنج

 زیر دیگر بالشت بدانم بعید ولی شود بیشتر فاصله بکشم

 ولی کشم می عقب است، بهتر هم باز ولی باشد، سرم

 کنم می حس. شود می مانع اندازد می کمرم دور که را دستش

 زند می تر بلند و تند انقدر قلبم ضربان است، دهانم در قلبم

 اگر کارش این با برسد، دیار گوش به صدایش ترسم می که

 شوهرم که دهم می دلداری خودم به است، خوب نکنم سکته

 انقدر بودن او کنار از نباید من و است شوهرم دیار است،

 تغیر اصالا  حالم ولی باشم داشته استرس و کنم هول

 خواهد می دلم هم من ولی" عقب نرو"گوید می. کند نمی

 کندن جان با. بماند ابد تا هم و بردارد را دستش

 ：گویم.می
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 .اذیتم طوری این بردار رو دستت -

 دست به خواهد می دانم می کشد می دهانش در را هایش لب

 .نخندد من پاچگی

 .بخوابم منم بزار بخواب خوام، نمی ：دیار

 و کنم می بلند را دستم خارد، می ام پیشانی بار این

 بلندتر کنم می نگاهش کفری خندد، می. خارانمش می

 .خندد می

 .خندی می چی به کوفت -

 بابا؟ چته! کنی می وورجه ورجه انقدر که تو به ：دیار

 !کنی می طوری این نکشیده دراز کنارت که همسایه پسر

 ... .چیزه خب... خب -

 .خندد می دوباره

 چیزه؟ ：دیار

 .کوبم می اش ه*ن*سی به

 .نکن مسخره منو -

 کند، می نوازش را ام گونه شست انگشت با زند، می لبخند

 خودم روی به دارد، قشنگی حس کند می که نوازش

 دیار با که مدت این طی نوازشم، محتاج چقدر آورم نمی
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 نیست، دهد می نشان که طور آن دیار فهمیدم کردم زندگی

 جدی، بداخالق، است، مغرور دهد، می نشان دیار

 تر نازک دل است، مهربان او نبود، طور این ولی احساس بی

 آن را دیار اشک حتی من دهد، می نشان که است آن از

 من دیدم، کردیم دعوا و دیدم را فلایر پیام که شب

 صدای با. دیدم را واقعی دیار من بینم، می را هایش خنده

 .گوید می آرام

 .زندگیم تو اومدی چرا دونستم می کاش ：دیار

 ：گویم می آرام خودش مثل هم من

 .دارم دوست چرا دونستم می کاش -

 نیست عشق باشه داشته دلیل که داشتنی دوست ：دیار

 .انتخابه

 .عاشقتم حتماا  پس -

 .کند می نگاهم تر خیره

 !خوبه ：دیار

 .نیستی عاشقم تو چون نیست، خوب -

 آید، می نزدیک. خورد می سر صورتم روی هم نگاهش

 هوای چرا. شوم مانع تا گذارم می اش شانه روی را دستم
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 کنار را دستم است؟ خورده سرش به دیشب از کردن محبت

 محبتش دارم دوست رود، می بین از اندک فاصله زند، می

 که شود می اشکم قطره اش نتیجه ندارد دوستم اینکه ولی را،

 .رود می کنار اشک خیسی از. شود می گم ریشش ته در

 !نکن گریه ：دیار

 !نکن محبت بهم -

 !داری دوستم گفتی ：دیار

 !نداری تو ولی -

 نه کند می اخم خودش به انگار شود، می رنگ پر اخمش

 بعد دقیقه چند رود، می بیرون اتاق از و شود می بلند من،

 آقاجان و عزیز پیش تر بیش کمی. طور همین هم من

 خانه به و کنیم می ترک را ها آن پنج ساعت و مانیم می

 و رساند می خانه به مرا دیار کردم فکر رویم، می خودمان

 امروز که شدم حال خوش چقدر نرفت، ولی رود می خودش

 این در پیشرفت یک خودش هم همین نیست، فلایر کنار

 رنگم قرمز شلوارک و تاپ با را هایم لباس. است زندگی

 چیزی شام برای تا روم می آشپزخانه به و کنم می عوض

 .کنم درست لزانیا گیرم می تصمیم بپزم،
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 راحتی شلوار و بلوز ایدبا می آشپزخانه به بعد لحظه چند

 در موزی یخچال از است، پوشیده  که رنگی مشکی

 ام پاچه دست نگاهش زند، می کانتر به تکیه و آورد می

 میز روی را ها قارچ و ها سوسیس. کردن کار موقع کند می

 .گویم می ها.آن به اشاره با و گذارم.می

 کنی؟ می کمک دیار -

 کنم؟ خوردشون باشه، ：دیار

 .خاللی هم رو ها قارچ کن خورد ریز رو ها سوسیس آره -

 که کارش دیار شوم، می پیاز کردن خورد مشغول خودم

 شوخی هم کردیم می آشپزی هم کرد، کمکم هم باز شد تمام

 سس با حتی است، جدید برایم شوخ دیار ورژن کردیم، می

 فر در را لزانیا نهایت در افتادیم، هم جان به قرمز

 .گذاشتیم

*** 

 دیار به دیشب است، مانده سال تحویل تا دیگر روز دو

 خرید به مرا خودش امروز گفت او و دارم خرید که گفتم

 .برد می

 رفتند، شمال به دیروز عزیز و آقاجان و ها عمه عموها،

 بهانه فهمیدند همه دارد، کار چون آییم نمی ما گفت دیار
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 تا پیش روز چهار از شرکت که گفت برایم مهران است،

 شرکت کارمندان وقتی است، تعطیل فروردین پانزدهم

 دانم می خوب که من ولی! برود؟ چرا عامل مدیر روند نمی

 شده خوب دیار و من رابطه است، فلایر خاطر به نرفتنش

 خوبی برادر و خواهر یعنی بودن خوب از منظورم است،

 های چیز خیلی و خرید شوخی، کنیم، می دل و درد هستیم،

 هایش دل درد از. شود می هم نگرانم حتی دیار دیگر،

 هم خودش است، خسته فلایر و من با روابطش از فهمم می

 من برای کند، انتخاب را کسی چه داند نمی است، شده گم

 حتی قبالا  چون دارد انتخاب به تصمیم که است بس همین

 دانم می هم حال همین انتخاب، به برسد چه دید نمی مرا

 را تالشم اما ندارم شانسی من و است فلایر به متعلق قلبش

 .کنم می

 گرفت، دلم چقدر داند می خدا رویم نمی سفر به ما گفت قتیو

 وقتی که شدم ناراحت انقدر شد، متوجه هم خودش را این

 .ریختم اشک حسابی شدم تنها

 دوباره"  پایین بیا" است گفته که خوانم می را دیار پیامک

 شوم، می خارج خانه از و اندازم می نگاه خودم به آیینه در

 اثر هنوز شوم، می سوار بیاید، آسانسور تا مانم می منتظر

 نظر به شاد کنم می سعی ولی دارم چهره بر را ام ناراحتی

 خرید به عید برای دیار با است بار اولین این برسم،
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 سالم رضایی آقای به شوم، می پیاده آسانسور از روم، می

 سوار روم، می دیار مشکی ماشین سمت به و دهم می

 .شوم می

 سالم -

 را سرش من به سالم برای و کند می صحبت گوشی با

 .دهد می تکان

 تماس بعدا …آره آره بزار …باشه عزیزم" گوید می

 دانم می خوب را این است، فلایر با" خداحافظ …گیرم می

 .کند می کسی چه خرج را هایش گفتن عزیزم

 کنی؟ نمی صحبت عزیزت با حال همین چرا -

 !نکن شروع ：دیار

 زن یه با من جلوی تو بکش، خجالت دیار، بکش خجالت -

 تو تف نکن، شروع گی می بعد کنی می صحبت دیگه

 .بدبخت خوره می بهم ازت حالم دیار، روحت

 .کشم می رو خودم شما دست از آخر من ：دیار

 تو کنی، می لطف جامع به کن باور که بکش بکش، -

 ها؟ کنم؟ خیانت منم خوبه کشی؟ نمی خجالت

 !زنمتاا می افسون چرت نگو: دیار
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 کار همین باید اتفاقاا  کنم می رو فکرش که حال دونی می -

 .کنم رو

 .زند می فریاد

 .نکن شوخیا این از من با افسون شو خفه ：دیار

 :آیم نمی کوتاه ولی ترسیدم

 نیستم، زن من مگه ها؟ کنم می شوخی کنی می فکر چرا -

 ها؟ خوام نمی زندگی من مگه

 ها گوش صورتش، کشد، می صورتش به بار چند را دستش

 هم من است، عصبانی حسابی است، شده سرخ گردنش و

 با برسرم خاک ولی! امروز شد خریدی چه کنم، می گریه

 .کنم می کوچک را خودم و زنم می که هایی حرف این

 خوای؟ می زندگی ：دیار

 .کشم می خجالت

 مثل... کنیم می زندگی ما... تؤ با حق باشه باشه، ：دیار

 .تونم نمی …بزارم کنار تونم نمی رو فلایر من ولی همه

 ای دیگه با رو شوهرم خوام نمی خوام می کامل رو تو من -

 ای دیگه کس با زنتو تونی می ها؟ تونی می باشم، شریک

 باشی؟ شریک
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 !نکن تکرار رو مزخرف های حرف این اینقدر ：دیار

 انقدر چرا بتونم، من داری انتظار چرا! تونی نمی پس آها -

 تو؟ آخه عوضی

 ：گویم می و زنم می اش شانه به دست کف با

 !کن نگاه من به -

 .کنیم می تصادف کنم می رانندگی دارم کن بس ：دیار

 نگران نیست، مرگ تهش مگه کنیم، می تصادف درک به -

 .ام مرده حال همین من ولی دونم نمی که رو تو نباش

 طوری این دارم که کردم بدی چه من خدا وای ：دیار

 .خدا... خدا میدم، تاوانشو

 آره؟ هات بدی تاوان شدم هم حال -

 .من دهن تو نزار حرف هی کن بس ：دیار

 .کنم می تالفی بخدا -

 در طرف به من و کوبد می دستم به دست کف با محکم

 ：گوید می داد با شوم، می پرت

 خودم بزار کج پاتو داری جرأت کنی، می غلط ：دیار

 !نکن بازی من غیرت با افسون، کشمت می
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 شا ناگهانی حرکت این از انقدر گیرد، می شدت ام گریه

 .چسبم می در به که ام ترسیده

 به بچسب برو گیرم می طالق کنم، می راحتت اصالا  -

 .میدم طالق درخواست فردا همین باش، آزاد برو فریالت،

 را ماشین جاده کنار که خوب کند، می ترمز دفعه یک

 دیگر و کردیم می تصادف قطعاا  نبود طور این اگر راند می

 بوق و گذرند می کنارمان از ماشین چند دیدیم، نمی را فردا

 بر طرف به. دارند فحش معنای بیشتر هایشان بوق زنند، می

 .گردد می

 کنی؟ می طوری این چرا دیوونه، چته -

  :پرسد می اخم با

 ؟کنی می چیکار فردا گفتی ：دیار

 .کشم می بال را ام بینی

 ... .طالق گفتم شدی، خوشحال چیه -

 هایم لب روی را اش اشاره انگش شود نمی کامل حرفم

 .گذارد می

 .کن تکرار دوباره داری جرأت：دیار

 :گویم می پته تته با ترسم، می
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 .روانی چته آخه چته -

 هم ری بمی کنم می تأکید افسون هم بمیری اگر تو ：دیار

 !بگیری طالق زارم نمی

 حتی کردم نمی فکر و بودم گفته الکی هم خودم راستش

 .دیدته به برسد چه کند مخالفت

 ها؟ خواستی نمی رو همین مگه چندی چند خودت با -

 !برو گفتی خودت خوای؟ نمی منو گفتی نبودی خودت

 .بری زارم نمی گم می و خوام می حال ：دیار

 حال خواهد؟ می مرا است گفته دیار کنم، می نگاهش شوکه

 .دهد طالق تواند نمی زور به مرا هم خودش

 !داری دوست رو فلایر تو -

 من خوام می رو تو ولی دارم، دوست رو فلایر ：دیار

 .تونم نمی تو بدون

 با که من به رو و کشد می موهایش در را هایش پنجه

 .دهد می ادامه هستم اش خیره شده گشاد و اشکی چشمان

 خونه گردم برمی وقتی که این به کردم، عادت بهت ：دیار

 .پیچیده خونه تو غذات بوی روشنه، چراغا

 .چکد می من چون اشکش
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 تو باشم عصبی باشم، بد اگر حتی دونم می اینکه به ：دیار

 .شی می نگرانم باشه بد حالم داری، دوسم

 دق نباشی ام وابسته هات محبت به من افسون ：دیار

 باشم، پول بی اگر حتی هست یکی کردم حس تو با کنم، می

 چرا دونم نمی داره، دوست منو باشم هرطوری باشم بد

 .بدم دستت از که خوام نمی حال ولی شی من زن خواستی

. گذارد می ماشین نفرما روی را سرش و شود می ساکت

 و حمید عمو ندارد؟ دوستش کسی کند می فکر دیار چطور

 کند؟ می خودش با فکری چه هستند، عاشقش که جان مریم

 را سرش اینکه بدون آورم، می زبان به را ها سوال همین

 ：گوید می حالت همان در کند بلند

 همیشه بابام منو نیستند، میدن نشون که طور اون ها آدم -

 وقت هیچ ولی داره هم خیلی داره دوسم بابام داشتیم، دعوا

 خونه داره، پول دیار گفتن همه بیایم، کنار باهم نتونستیم

 باشم کنارشون داشتم دوس من نبود طور این نه گرفته، جدا

 .نداشتم مگو بگو حوصله دیگه ولی

 .بود قائل ارزش برات همیشه بود، خوب تو با که عمو -

 بد که نه بخوای راستشو بقیه، جلو ولی خوب آره ：دیار

 ازش همیشه بودم که بچه طوره، این رفتارش ها باشه

 .ترسیدم می
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 .کشد می خیسش چشمان به دستی کند، می بلند را سرش

 .خرید بودیم اومده مثالا  بقیه، خیال بی ：دیار

 حرفی دیگر کسی افتیم، می راه و کند می روشن را ماشین

 این به بود محال که بودم حرف همه این شوک در من نزد،

 کرده که اعترافاتی فکر در هم دیار و شوند هضم ها زودی

 من خواستن از دیار وقتی زیاد، هم خیلی حالم خوش. است

 به پنجره از. خواست نباید چیزی دنیا این در دیگر بگوید

 عجیب روزها این فکرم کردن آزاد به کنم، می نگاه بیرون

 در و رسیم می ها خرید مرکز از یکی به. دارم نیاز

 را سویچ پارکبان کرد، پارک را ماشین طبقاتی پارکینگ

 از باهم گیرد، می را دستم دیار گرفت، تحویل پارک برای

 بود، شلوغ شدیم، خرید مرکز وارد و شدیم خارج پارکینگ

 به را نگاهم. بودند کرده شلوغ را جا همه عید دم های خرید

 بود ویترین در که هایی لباس از چشم دوختم، می ها مغازه

 دیگر هم الن بود نگرفته را دستم اگر قطعاا  داشتم، نمی بر

 کشید، مغازه یک سمت به مرا دیار. بودیم کرده گم را

 به بود شده خیره دیار بودند، پسر و دختر یک ها فروشنده

 .بود گرفته دست در هم مرا دست دکور، و رگال های لباس

 چطوره؟ این نظرت به ：دیار
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 همان از خودم راستش بود، بازی جلو رنگ سبز مانتوی

 .بود گرفته را چشمم شدیم مغازه وارد مه ای لحظه

 !خوشگله خیلی -

 را سایزم که گفت بود فروشنده که پسری به رو دیار

 بعد پسندیدیم، دیار هم من هم و کردم پرو را مانتو بیاورند،

 گلبهی رنگ به متفاوت های مدل با دیگر تا دو مانتو آن از

 شلوار دو هم دیگر مغازه یک در خرید، رنگ کم آبی و

 برای لباس چند تا شدیم دیگری مغازه وارد. گرفت جین

 شلوارک و تاپ به اشاره دیار بگیرد، برایم خانه داخل

 بود، گشاد و بود ی حلقه استین تاپش که کند می کوتاهی

 بود، کاغذی جین تنگ، هم شلوارکش

 تنه نیم یک این جز به بود، عالی اش سلیقه دیار انصافاا 

 برای هم دار آستین شومیز تا چند مشکی، شورتک با بنفش

 هایی لباس ی همه گرفت، آید می مان خانه به کسی که زمانی

 مزونی به بود، خودش سلیقه به گرفت پ می برایم که

 دارم دوست خیلی که من دارد، ست های لباس که رسیم می

 .گویم می و کشم می را دستش من بار این کنم، ست دیار با

 .بگیر بیا داره ست لباسای اینجا دیار -

 .خواد نمی نه چی، برای ست ：دیار
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 با کردم می فکر شد، راضی بعد ولی کرد مقاومت اولش

 ولی بگیریم لباس دست یک زور به حال مخالفتش این

 بار چند. لباس عالمه یک خرید به کرد شروع برعکس

 خستگی از داشت، جا ماشین که جایی تا بردیم را ها خرید

 .کرد می زق زق پاهایم کف

 !خستگی از مردم من دیار -

 .خونه ریم می بعد بخوریم شام جایی یه بریم ：دیار

 .بخوابم خوام می خونه، فقط ام خسته من رستوران نریم نه -

 .عزیزم خوابید شه نمی که شام بدون ：دیار

 خانه به و خوردیم شام و رفتیم رستوران به خستگی تمام با

 با را خودم داشتم دوست که بودم خسته انقدر برگشتیم،

 .کنم پرت تختم روی ها لباس همان

 دیار نخریدم، جا یک لباس همه این وقت هیچ راستش

 .برد می بود خودش مختص که کمد اتاق به را ها لباس

 اینجا و لباسات کمد، اتاق برم می نیست جا اتاق تو ：دیار

 .بزار

 .مرسی باشه -
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 و کمر خورم، می سرد آب لیوان یک و روم می آشپزخانه به

 شیشه از آید، می آشپزخانه به هم دیار. کند می درد پاهایم

 .خورد می آب

 !عادتی چه این بخور لیوان تو بریز -

 .چسبه می بهتر طوری این ：دیار

 .کنی می دهنی نچسبه، سال صد خوام می -

 دیگه نیست مشکلی باشه کثیف، من دهن اگر ：دیار

 .خورم نمی

 .روم می سرش پشت رود، می بیرون آشپزخانه از

 این منظورم خودت جون به آری، می در حرف الکی چرا -

 .نبود

 !بیا باشه،：دیار

 خودش اتاق سمت به و اندازد می ام شانه دور را دستش

 نگاهم متوجه کنم، می نگاهش سوالی کند، می هدایتم

 بر سمتم به را صورتش دوباره و بندد می را در شود، می

 ：گوید می و گرداند می

 !خوابی می اینجا بعد به این از زدیم، حرف عصری -
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 اینقدر هایش حرف کردم نمی را فکرش حتی کنم، می تعجب

 چیزی چه باید دانم نمی اصالا  آمده بند زبانم باشد، جدی

 چیزی؟ گفتن به است نیاز اصالا  یا بگویم

 ... .یعنی من... این خب... خب -

 .بگی چیزی نیست لزم... هیششش ：دیار

 شه نمی که طوری این کنم عوض رو لباسم برم من خب -

 .خوابید

 .کردم جینم شلوار و مانتو به اشاره

 .بیا کن عوض برو ：دیار

 پایین را در دستگیره و دهم می تکان تأیید به را سرم

 قلبم روی را دستم کشم، می خودم اتاق وارد. کشم می

 ها ساعت انگار دهم، می بیرون عمیق را نفسم گذارم می

 لباس دنبال به کمدم در و آورم می در را هایم لباس! ام دویده

 استفاده هنوز که خوابی های لباس از گردم، می مناسبی

 های لباس بازاند، زیادی امشب برای گذرم، می زود ام نکرده

 را ام عروسکی های شکلک با رنگم شیری های خواب

 مجردی دوران های خواب درد به فقط که پوشم می

 ساعد و کشیده داراز گردم، می بر دیار پیش به. خورد می

 خواب کنم می فکر است، گذاشته هایش چشم روی را دستش



.. 
 

192 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

 دست موهایم به بندم، می آرام خیلی را در همین برای باشد

 و نشینم می تخت روی فرستم، می گوشم پشت و کشم می

 دراز فاصله با شود می که جایی تا و کشم می بال را خودم

 بر طرفم به و دارد می بر را دستش ساعد کشم، می

 .بود بیدار پس گردد، می

  آیی نمی کردم فکر کشید، طول：دیار

 .زنم می لبخند

 کردم می عوض لباس داشتم نه -

 من به را پشتش و چرخد می دوباره گوید، نمی چیزی

 .کند می

 .بخیر شب ：دیار

 .بخیر شب -

 اسرار من انگار کرد، من به را پشتش که دارم بدی حس

 و کنم می دیار به را پشتم هم من بخوابم، او کنار که کردم

 خوابی بی اینکه برای دارم عجیبی حس بندم، می را چشمانم

 نزند سرم به بودم دیار کنار آقاجان خانه که روزی مثل

 بود خیالی گوسفندان همان که را محمود بابا ترفند دوباره

 .کند می اثر زود هم خیلی و گیرم می کار به را

*** 
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 گرفت؟ هم مهتاب خوشگله، خیلی آره -

 .بازار رفتیم مون همه گرفت آره ：مینا

 .گرفت برام لباس کلی خرید رفتم دیار با منم -

 .شده خوب خیلی رابطتون هست حواسم ：مینا

 .خداروشکر شده بهتر آره -

 .اومدم می منم خواست می دلم زد لک براتون دلم مینا -

 که کسی کنار عوض در نخور غصه برم قربونت ：مینا

 .داری دوسش خیلی

 .زنم می لبخند

 .میگی راس آره -

 برم من کنه می صدام داره مهران جون، افسون ：مینا

 .باشه مبارک خیلی خیلی عیدتم دیگه،

 .تنگه براتون دلم برگردیدن زود مبارک، هم تو عیدت -

 .خداحافظ -

 را قرمز ایکون دهد، می تکان دست و فرستد می برایم بوس

 امشب. کنم می قطع را تصویری تماس و کنم می لمس

 قبل است، سال تحویل دقیقه، پنج سی و دو و بیست ساعت
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 تبریک پیشاپیش را عید و زدم زنگ شان همه به عید از

 یک و کردم صحبت هم پری و خسرو با حتی گفتم

 حال همین را هایم تبریک بخشیدمشان، که گفتم جورهایی

 کنار فقط و کنم خاموش را گوشی سال تحویل سر تا گفتم

 تحویل تا مانده دیگر دقیقه چند و ساعت سه. باشم دیار

 شود؟ آماده حال همین از خواهد می رفته، حمام دیار سال،

 سبزی ام، چیده را سین هفت سفره. غذا پختن از بعد که من

 سفره روی اما نشد خوب زیادی چند هر ام کاشته خودم را

 ماهی با پلو سبزی برای را بزرگی پیاز دارم. گذاشتمش

 آید، می دیار گوشی زنگ صدای که کنم می رنده امشب

 شماره دیدن کنم، می نگاه را است کانتر روی که اش گوشی

 برم ترس و گیرد می دلم کند، می منقلب را حالم فلایر

 دست با که ام ترسیده انقدر. برود دیار نکند که دارد می

 به و گردم می بر. کنم می سایلنت را گوشی لرزان های

 کردن درست مشغول دهم، می ادامه آشپزیم به زحمت

 آشپزخانه ورودی در آماده و حاضر دیار که ام ماهی

 خواهد می کنم می حس کردنش دست دست از ایستد، می

 .بزند حرفی

 !جایی رم می من ：دیار

 صدای با و خورم می را بغضم کنم، فکر مثبت کنم می سعی

 ：گویم  می ای گرفته
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 گردی؟ می بر کی -

 و شود می مشغول اش گوشی با و دزدد می را نگاهش

 ：گوید می

 .دونم نمی -

 در سمت به و دارد می بر را اش سویچ کردن نگاه بدون

 ندارد؟ اشکالی کنم گریه اگر. رود می

 من امید، هزار و است آدمی ولی فلایر پیش است رفته دیار

 آرایش چینم، می را شام میز برگردد، که دارم امید هم

 دامن و زرد شومیز با کنم می عوض را هایم لباس کنم، می

. است زانوهایم از بالتر سانتی چند که اش مشکی کوتاه

 خاموش را ها چراغ است، سال تحویل دیگر ساعت یک

 که ام کرده روشن های شمع نشینم، می مبل روی ام کرده

 پایان تا دهم می قول خودم به بار هر و شوند می آب ذره ذره

 خانه روشنایی تنها ماند، خواهم منتظر ها شمع این شدن آب

 تلویزیون تماشای مشغول است، تلویزیون و ها شمع کم نور

 است، سال تحویل های ساعت مختص که شوم می نما واقع

 های لب حرکت چشمانم فقط فهمم نمی برنامه از چیزی

 برایش هم عیدی کادو. کند می دنبال را مهمانان و مجری

 .شوقی و ذوق چه با هم آن ام کرده تهیه
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 حالت است نفره دو که مبل روی. بیایی امیدوارم دیار

 تا نمانده چیزی دیگر شود، می جمع خودم در وار جنین

 ناامید امدنش از نمانده، چیزی هم ها شمع از سال، تحویل

 گذرند، می دیگر زمان هر از تر سریع دقایق. شوم می

 مسابقه هم با انگار اشک های دانه گیرد، می ام گریه

 دقیقه یک کنم، می نگاه تلویزیون پایین قسمت به اند، گذاشته

 سال پایانی لحضات در دارد مجری سال، تحویل تا مانده

 هم کنار تا بیاید دیار کنم می دعا کنم، می هم من کند، می دعا

. باشیم هم کنار همیشه جدید سال تا کنیم، تحویل را سال

 و نشینم می بار این دهم، می تغیر را حالتم مبل روی

 در به انداختن کلید صدای گیرم، می آغوش در را هایم زانو

 کردم می حس که چیزی کند می زنده درونم را چیزی

 بینمش، می سایه مثل تاریکی در رفت، می دست از داشت

 طرفش به و شوم می بلند. ببیند اینطور مرا گمانم به هم او

 دور که دستانش بود، امشبم ارزوی نهایت آغوشش دوم، می

 برنامه مجری کنم، می گریه زارزار شود می حلقه کمرم

 شود، می تحویل سال کند، می معکوس شمارش تلویزیونی

 ：گوید می گوشم کنار آید، نمی بند ام گریه

 .برم قربونت ببخش ببخشید... هیشششش... مبارک عیدت -

 !نیای ترسیدم -

  کنم می گریه دوباره
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 . …نازم نکن گریه... ا   ا   ا   ：دیار

 با ببیند، را صورتم تا کشد می عقب و گیرد می را بازوهایم

 کنم، می نگاهش کنم، نگاهش تا گیرد می را ام چانه دست

 را ام پیشانی هایش لب چکد، می دیگری اشک و زنم می پلک

. دهد می امنیت و حمایت حس فقط بوسه این زند، می مهر

 .زند می ام بینی به اشاره انگشت با

 .خوام می معذرت ازم، پره خیلی دلت معلومه ：دیار

 دو در را دستانم نشینیم، می سین هفت سفره کنار هم با

 خیسی و آورد می بال را دستش یک گیرد، می دستش

 مجری صدای و من فین فین تنها گیرد، می را هایم گونه

 .شکند می را سکوت تلویزیون

 !قشنگیه سفره ：دیار

 ：گویم می است گریه حاصل که دارم خش صدای با

 !بودی فلایر پیش -

 .رسوندم رو خودم ：دیار

 .کنم می بلند را صدایم

 .احمقی یه تو اومدی، نمی اصالا  بود؟ واجب اینقدر دیدنش -

 .کند می بلند صدا خودم مثل
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 مثل احمق، نگو من به انقدر احمق، نگو من به ：دیار

 نزن حرف من با بابام

 اگر نیست دروغ است، پذیر آسیب زیادی دیار ورژن این

 .کند می صحبت طور این سوزد می دلم بگویم

 نگاه هم به ساکت طور همین ای دقیقه چند. شوم می ساکت

 .کنیم می

 گیری؟ نمی رو عیدیت ：دیار

 ：گویم می زده ذوق

 دارم؟ عیدی -

 عمیقی لبخند بعد کشد، می دهانش داخل را پایینش لب

 آورد، می بیرون قرمزی مخملی ی جعبه جیبش از و زند می

 را جعبه کنم، می دنبال را دستش حرکت کنجکاو چشمان با

 کنم، می بازش تر سریع گیرمش، می فوراا  گیرد، می طرفم به

 آبدار ماچ یک را اش گونه و پرم می که کنم می ذوق انقدر

 .کنم می

 !خوشگله چه شم فدات من آخه -

 .خندد می حرکاتم به

 .نیاد خوشت ترسیدم می ：دیار
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 بیا …نیاد خوشم من بگیری برام چیزی تو میشه مگه -

 .بنداز برام بگیر

 ام مشکی بلند موهای کنم، می طرفش را پشتم و گردم می بر

 مور دستانش آرام حرکت اندازد، می چپم شانه روی را

 فکر که همین اندازد، می برایم را گردنبند کند، می مورم

 روی هایش لب که برگردم خواهم می کرده قفلش کنم می

 و موهایم روی هایش لب ارام حرکت نشیند، می موهایم

 چشمانم است، خوبی حس ام شانه دور اش شده حلقه دستان

 پر یا ببرم بیشتری استفاده لحظه این از تا بندم می را

 می باز را چشمانم شود، می متوقف حرکتش کنم، تر رنگ

 دستش روی را دستم آیم، می خودم به تازه انگار کنم،

 ：گویم می و گذارم می

 .بدم عیدی بهت خوام می منم -

 به رود، می عقب و شود می باز هایش دست حلقه حرفم با

 .گردم می بر سمتش

 !دارم هدیه برات منم -

 .بود فکرم به یکی خداروشکر هدیه؟ ：دیار

 دارم، می بر بودم گذاشته کوسن پشت که را پیچم کادو جعبه

 .گیرم می رویش به رو
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 .هستم یادت به همیشه من ضمن در من، عیدی اینم -

 لحظه چند کند، می باز تند خودم مثل گیرد، می را جعبه

 که کراواتی و کراوات گیره آستین، سر دکمه ست ی خیره

 فهمم می هایش چشم برق از من شود، می ام گرفته برایش

 کراوات گیره است، کرده خوشحالش کافی اندازه به ام هدیه

 قفلی با اند شکل ای دایره هستند، نقره آستین سر های دکمه و

 .است داده زینتشان هم نگین چند لولیی،

 گرفتم، عمرم تمام تو که ای هدیه بهترین این ：دیار

 !ممنونم

 !داشتی دوسش که حالم خوش -

 اخم با و شود می محو لبخندش زنم، می لبخند زند، می لبخند

 ：گوید می ریزی

 گرفتی؟ اینو بیرون رفتی کی -

 نشانش را ام وسطی انگشت دوتا کنم، می نگاهش پوکر

 .دهم می

 .بیارم در چشماتو دارم دوست الن -

 کند می ای خنده تک
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 می برات اتفاقی اکر کردی، می خبرم حداقل خب ：دیار

 چی؟ افتاد

 سفارش آنالین نرفتم، بیرون من دوماا  نیستم، بچه من اولا  -

 .دادم

 .تأیید به دهد می تکان سری

 .ام گرسنه ：دیار

 .زند می چشمکی

 !میاد خوبی بوی ：دیار

 .خندم می

 .داریم ماهی با پلو سبزی پاشو، آره -

 شود می بلند که حالی در مالد، می هم به را هایش دست

 ：گوید می

 کنم عوض رو لباسام برم من …زندگی زن گن می این به -

 .بیام

 !نرو نه نه -

 چرا؟ ：دیار

 .کن عوض لباساتو برو بعد بندازیم عکس یه بیا -
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 گوشی سلفی دوربین با سین هفت سفره کنار گردد، می بر

 .زنم می کمرش به دست کف با. اندازیم می عکس چندتا

 شام بیا کن عوض برو حال -

 خوریم، می را شام بخشی آرامش سکوت در و هم کنار

 بخوابیم، تا رویم می اتاق به دیار با و شویم می را ها.ظرف

 هم من است، خیره سقف به و است کشیده دراز دیار

 هدیه از کنم، می چت مارال با و ام کرده روشن را ام گوشی

 لحظه در آمدنش از مان امشب رفتار از گویم، می دیار

 .شان کیش سفر از کند می تعریف هم او آخر،

 آری؟ نمی در توش رو سرت هست تو اون چی ：دیار

 .زنم می حرف دوستم با -

 .گذارد می خودش طرف آن و کشد می دستم از را گوشی

 .بخواب بگیر حال ：دیار

 .دارم می بر خودم بده گوشیمو -

 و کند می خاموش را چراغ شود می بلند دهد، نمی جوابم

 به را پشتم شوم، می ام گوشی خیال بی کشد، می دراز دوباره

 ماریا مارال، خواهر های حرف یاد بخوابم، تا کنم می دیار

 از نالید می روحش بی و سرد زندگی از همیشه که افتم می

 است، احساس بی و خشک و سرد چقدر شوهرش اینکه
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 و بگیرد حصار در مرا بار یک است این آرزویم گفت می

 که خانه در ام روح یک کنم می حس گاهی گفت می بخوابد،

 دل و درد مارال و من با چقدر گیرد، می ام نادیده طور این

 خیلی که شوم می کسی زن گفتم می او به هم من کرد، می

 آنچه شبیه چیزی هیچ ینم  می حال ولی باشد داشته دوستم

 ، چرخد می جا توی ناخوداگاهم. نشد کردم می فکر من

 این از من ، دیار دلتنگ حسابی ناخوداگاهم بیچاره

 بودم، بیداری و خواب میان. بیزارم دور های نزدیکی

. بود دیار آورد، بیرون خواب عالم از مرا گرم، چیزی

 روی دستانش حرکت و اش فاصله با و گرم های بوسه

 دود، می پوستم زیر خوبی حس کنم،.می حس را موهایم

 من فلایر، حتی کنم فکر چیزی هیچ به لحظه این خواهم نمی

 دیار است من برای دیار دانم، می خودم برای را دیار

 آزاد افکار تمام هستم، لتنگش د زیادی من ولی دانم رانمی

 ترین گوشه به را ازدواجم وحشتناک ی خاطره حتی ام دهنده

 .شوم می غرق دیار در و زنم می پس ذهنم جای

*** 

 دیده تدارک رفتنش از قبل دیار که ای صبحانه میز صبح

 رفته؟ کجا زود صبح. ریزد می دلم در هیجانی و شور بود،

 حس همان هم باز! است تعطیل پانزدهم تا که شرکت
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 فلایر، بودن حس گذارد، می خرم روی را پایش مزخرف

 .نوپایم زندگی روی نحسش ی سایه حس

 از گویم، می دیشب از برایش زنم، می زنگ مارال به

 هم به همه این جواب در هم مارال است، رفته که امروز

 ：گوید می عصبانیت با ام ریختگی

 لی جرز درد به پس ندی نشون اگر رو عکسا اون -

 .خوره می دیوار

 از. شود مشخص تکلیفش باید زندگی این گرفتم، را تصمیم

 را ها عکس روم، می عکاسی یک به و زنم می بیرون خانه

 خرسند نیامده دیار اینکه از گردم، می بر و کنم می چاپ

 شوم، می

 خانه به و بگویم را حقیقت دیار به ام، گرفته را تصمیم

 که است دیار این واقعیت فهمیدن از بعد روم، می آقاجان

 و آقاجان عصر تا که کنم می شکر را خدا. کند انتخاب باید

 چمدانم. بروم پیششان توانم می و گردند می بر سفر از عزیز

 ای برگه گذارم، می پاکت در را ها عکس کنم، می جمع را

 بودم کرده دفع قلبم در روزهاست آنچه هر و دارم می بر

 از داشتم، دوستش هاست سال اینکه از نویسم، می برایش

 پیج کردن رو و زیر مشغول را وقتم بیشتر اینکه

 کتایون با دعوایش از محمودم، بابا از بودم، اینستاگرامش
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 مخالف ساز کتایون بود ها مدت اینکه از تصادفش، از قبل

 پای و است کرده خیانت او به فهمید محمودم بابا و زد می

 از است، کرده کوک طالق ساز که است میان در کسی

 کرده زندگی کنارش ها سال که زنی خیانت فهمیدن اینکه

 یک اش نتیجه که بود کرده ناراحتش و شوکه چقدر است

 اینکه از گذاشت، تنها همیشه برای را ما و شد تصادف

 شاهد خواهم نمی و شود پدرم مثل سرنوشتش ندارم دوست

 کتایون چون دیگری زن نخواستم اینکه از شوم، شکستنش

 همه از تر مهم و بگیرد را ام زندگی مردهای از دیگر یکی

 که حسنی جواد با آمدش و رفت از گفتم، فلایر خیانت از

 شان، دیدیم رویال کافه در مارال دوستم با بار اولین برای

 تصمیم خواستم آخر در و آمدها، و رفت این تکرار از

 چقدر که گفتم کند، انتخاب را نفر یک و بگیرد

 هم را نامه. ندارم را اش دوری تاب دیگر ولی خواهمش می

 روی و گذارم می پاکت در ها عکس کنار و زنم می تا

 .گذارم می است خانه اصلی در نزدیک که کنسولی

 از دمار دلتنگی است قرار که روزهایی به خواهم نمی

 اینکه به خواهم نمی حتی دیار، ندیدن به آورد، در روزگارم

 شجاعت که حال. کنم فکر نیاید دنبالم به هرگز شاید دیار

 زن و است کرده پیدا قدرت پاهایم که حال کردم، پیدا رفتن

 که افکاری تمام باید است رشد حال در درونم قدرتمندی
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 از قسمتی در. بگذارم کنار را کنند می تشویق ماندن به مرا

 سمت در و برو کشد می فریاد قوی و جسور زنی مغزم

 با و کرده بغض چشمانش مظلوم و ساکت افسون آن دیگر

 که جسور زن آن حرف به. کند می التماس ماندن به نگاهش

 ترک را خانه و دهم می گوش است غریبه برایم زیادی

 شان خانه به من که دادم خبر و زدم زنگ عزیز به. کنم می

 جا آن که شده چطور که پرسید بیایند، ها آن تا روم می

 تصمیم از و پیچاندم را حرف جورهایی یک من و روم می

 که امشب برای گذارم می را موضوع این گفتن نگفتم،

 از دارد که دارم را کسی حس شوم، می تاکسی سوار. آمدند

 حتی کننده، خسته و سخت قدر همان رود، می بال کوه

 روی را هایم دست شوم خم باید کنم می احساس گاهی

 کم هم نفس بکشم، عمیق های نفس و بگذارم هایم زانو

 کنارم که است زنی همراه که کوچکی دختر به. ام آورده

 انگشت و بسته خرگوشی را موهایش کنم، می نگاه نشسته

 شور از پر هایش چشم چرخاند، می دهانش در را شستش

 من های چشم روی غم غبار دارم یقین ولی است زندگی

 .اند فروغ بی و انداخته سایه

 .شم می پیاده جا همین آقا، ممنونم -

 قدم را کوچه مسیر شوم، می پیاده و کنم می حساب را کرایه

 .بودم آمده اینجا دیار با که افتم می قبلی دفعه یاد به زنم، می
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*** 

 در هرچند. گرفت آغوشم در گرم آمد وقتی عزیز

. نگفتند چیزی ولی دیدم می را نگرانی و تعجب هایشان چشم

 جلویشان بودم کرده دم شان رسیدن از قبل که داغی چای از

 .گذارم می

 خوب خداکنه کردم درست فسنجونی کوتاه زمان همین تو -

 دارین؟ دوست که فسنجون باشه، اومده در

 خندد می آقاجان

 ما باشه هم پخته آجر بابا، نکنه درد دستت ：آقاجان

 .خوریم می

 رویم به رو که عزیز شدیم، خوردن مشغول و چیدم را غذا

 به دستی گذارد، می بشقاب در را قاشق بود، نشسته

 طاقتش فهمم می کشد، می شده رنگ حنا با که هایش زلفک

 ：گوید می کنم، می نگاهش منتظر شده، تمام

 نیومده؟ باهات چرا کجاست؟ دیار! افسون اومدی تنها -

 کنم می فکر دهم، پایین را ام لقمه تا خورم می دوغم از قلپی

 درمانی درست جواب و کنم مرتب ذهنم در را هایم حرف تا

 داشتم جایی کاش. رسد نمی ذهنم به خوبی چیزی ولی دهم،



.. 
 

218 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

 سوالی نبود کسی. خودم و بودم خودم ماندم، می جا آن تا

 .بدهم جواب نبودم مجبور من و بپرسد

 . …چیزه راستش خب. آد نمی دیار چون اومدم تنها -

 باباجان؟ چیه ：آقاجان

 و داشتیم مشکل هم با مسائل سری یه سر دیار و من امم -

 ... .من

 .میگی چی ببینم جان دختر بزن حرف درست ：آقاجان

 .کنم می اش سره یک و زنم می دریا به را دلم

 !کنه انتخاب رو یکی فلایر و من بین دیار تا جا این اومدم -

 ：گوید می و زند می اش گونه به عزیز

 دونه؟ می حمید …وای وای وای چی؟ یعنی بده مرگم خدا -

 !بده فرصت لحظه یه شما خانم حاج ：آقاجان

 !بگو رو بقیش باباجان خب ：آقاجان

 چی همه از مدت این من کنه، انتخاب باید دیگه همین -

 دوم نفر خوام نمی دیگه ولی کردم تحمل کردم، پوشی چشم

 که اونه حال گفتم بهش رو حقیقت من باشم، کسی زندگی

 !کنه انتخاب باید
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 ：گوید می و کند می کنجکاوی از اخمی آقاجان

 حقیقتی؟ چه -

 تعریف شان برای را نوشتم دیار برای که ای نامه محتوای

 گویم، می شان برای را داستان پیاز تا سیر از یعنی کنم، می

 رفت، فرو فکر در حسابی داستان شنیدن از بعد آقاجان

 آسمانی بالی مثل که را کتایون و فلایر توانست تا هم عزیر

 آقاجان بالخره. کرد نفرین شدند نازل اش نوه و پسر سر بر

 ：گفت را جمله همین عین و آمد بیرون حالتش آن از

 کردی، که بود انتخابی بهترین بابا، کردی خوبی کار -

 .دنبالت میاد باش مطمعن عاقلیه پسره دیار

 حتماا  پس آید می بگوید داشتم، قبول را آقاجانم حرف من

 چیز هیچ به کردم سعی کشیدم، دراز و رفتم تختم به. آید می

 و باش خودت فکر به را امشب گفتم فکرم به نکنم، فکر

 بیرون خانه از وقتی که را ام گوشی. نشو کسی هیچ مشغول

 دیار بار این کنم، نمی روشن دیگر را کردم خاموش زدم

 .کند تالش زندگی این ساختن برای باید

*** 

 و حلیم از آمد، خانه به آقاجان تازه شدم، بیدار که صبح

 صبحانه، خوردن از بعد. فهمیدم اش تازه و گرم های نان
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 سفرشان از عزیز زنیم، می حرف عزیز با آشپزخانه توی

 گردد می بر سمتم به هیجان با بار این گوید، می برایم

 ：گوید می

 !نگفتم بهت رو اصلی خبر افسون -

 شوم می زده هیجان خودش مثل هم من

 خبری؟ چه -

 بالخره شد می بد حالش هی مینا رفتیم وقتی از ：عزیز

 فایده طوری این که دکتر ببرمت پاشو گفت زور به مهران

 !برم قربونش من الهی قشنگم دختر بود باردار نگو نداری،

 از چقدر شود، می جمع هایم چشم در اشک خبرش شنیدن با

 چه افسون گویند می خود با حال ام، شده دور هایم دوست

 خبرش خواست می و بود باردار مینا نگو است، شده وفا بی

 شبیه باز احمق من و زند می زنگ همین برای بدهد را

 برم، می پناه حیاط به. کردم دور همه از را خودم ها افسرده

 کم پاییز دلگیر هوای از چیزی من برای هم بهاری هوای

 اندازه به کنم، می نگاه گیالس درخت های شکوفه به. ندارد

 .نیست بخش لذت برایم شان دیدن گذشته

*** 

 ：گوید می عزیز
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 بیای خوای می اگه خاک سر ببره رو ما میاد داره بهروز -

 !شو آماده پاشو

 از. بودم نگران دهم جوابی چه دیگران به اینکه از

 بفهمد وقتی بهروز اینکه از بیزارم، ها حرف و ها نصیحت

 چه ولی. شوم زنش کردم قبول چرا که کند سرزنش بخواهد

 با بهروز! دهم جوابی یک باید که بالخره کرد شود می کار

 آواز به شروع حیاط در همیشگی شوری و شر همان

 زودتر همین برای بودند آماده آقاجان و عزیز کرد، خواندن

 .بودم شالم درگیر من رفتند، حیاط به

 ：زد صدا عزیز

 !دیگه بیا موندی کجا دختر -

 سر داشت که بهروز. روم می بیرون و دارم می بر را کیفم

 سعی افتد، می من به نگاهش گذاشت، می عزیز سر به

 دانم نمی زنم، می لبخند شوم، دور غمگینم روحیه از کنم می

 لبخند همان با ام، بوده موفق چقدر جدید نقاب ساخت در

 ：گویم می

 چطوره؟ حالت!  گرام برادر بر سالم -

 بغلم محتاط و آید می سمتم به زند، می عمیقی لبخند هروز

 .داشت تردید انگار کند، می
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 اومدی؟ کی! دیدیم رو تو ما بالخره ：بهروز

 .زنم می اش مهربانی به لبخندی

 اومدم دیشب -

 اومدی؟ دیار با دیشب؟ ：بهروز

 !تنها نه -

 خواهد می انگار دهد، می بال مشکوک را ابرواش یک

 نگاه با را است معلق ذهنش در که را هایی سوال جواب

. نشستیم پشت عزیز و من. بگیرد هایم چشم به مشکوکش

 .کند می نگاه من به و کند می تنظیم را وسط آینه بهروز

 ：پرسد می

 تموم صبرم دیگه نتونستم، نگم چیزی خواستم چی هر من -

 دیاره؟ تو بین منظورم افتاده؟ اتفاقی! شده

 .زند می شانهاش به آقاجان

 .کنیم می صحبت بعداا ! پسر کن رانندگیتو ：آقاجان

 کرد خالص دادن جواب شر از مرا آقاجان اینکه از

 گریه هم باز عزیز محمود، بابا خاک سر. شدم حال خوش

 گریه عمرم تمام اندازه به مدت این نکردم، گریه من کرد،

 را هایم غصه جورهایی یک ندارم، اشک دیگر کردم
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 این. ام شمرده را ها نبودن ام، ریخته را هایم اشک ام، خورده

 نفرت، خشم، اشک، از خالی! ام خالی گذرد می که روزها

 عشق از کنم می حس وقتی ترسم می خودم از بیشتر کینه،

 به وقتی دانم نمی. بیاید دیار کاش. شوم می خالی دارم هم

 خواهم نمی هنوز نه، یا زد زنگ ندید، را من و رفت خانه

 از قبل رساند، خانه به را ما بهروز. کنم روشن را ام گوشی

 تایی دو هم با دوباره ها قدیم یاد به بشود کاش گفت رفتنش

 برایم را جدیدش های شیطنت از کمی و برویم بیرون

 هر گفتم ولی نداشتم حوصله اینکه با هم من کند، تعریف

 برای او و برویم بیرون هم با تا بیاید دنبالم به خواست وقت

 من ولی رفتند داخل آقاجان و عزیز. گذاشت قرار فردا

 فکر دیار به دادم اجازه فکرم به. نشستم ایوان های پله روی

 کمرم دور را دستش بود، نشسته کنارم الن اینکه به کند،

 امنیتی حس چه فشرد، می خود به محکم مرا و انداخت می

 همین نداشت، دم و شاخ که دلتنگی بودم، دلتنگش! داد می

 الن. دلتنگم یعنی دهم می قورت بغض و ام نشسته اینجا که

 کی پس کرده؟ انتخاب را فلایر هم باز نکند کجاست؟

 بیاید؟ خواهد می

*** 

 رستوران زدیم، قدم رفتیم، سینما آمد، دنبالم به بهروز

 را چیز همه همیشه مثل کرد، تعریف هم بهروز رفتیم،
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 هرگز داشتی دوست که گفت می تاب و آب با چنان

 از خبر بی که هایی مهمانی از نشود، تمام هایش حرف

 دختر یک که گفت جدیدش دختر دوست از رود، می خسرو

 را دخترک مخ جوری اینکه از است، دار پول دبیرستانی

 به یا کردم نصیحتش هم من شده، شیدایش و عاشق زده

 و دارد گناه دخترک که گفتم رفتم، منبر بالی خودش قول

 نگران گفت خنده با هم او. نکند بازی نوپایش احساس با

 .نیست نوپا هم زیادی احساسش نباشم

 جواب و است افرا گوید می خورد، می زنگ اش گوشی

 .دهد می

 بزنم حرف آدم مثل... چیه چته... افرا... الو：بهروز

 .افتیم می راه الن افسونم با... باشه باشه... ببینم

 قطع که را گوشی کند، می نگران مرا بهروز ولی و هول

 ：پرسم می سریع کند می

 شده؟ چی -

 .بریم پاشو پاشو ：بهروز

 طرف به و دارد می بر را اش گوشی و سویچ خودش

 داخل.  شوم می بلند هم من کند، حساب تا رود می صندوق
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 سرعت با و کند می روشن را ماشین شویم، می که ماشین

 .کند می رانندگی بالیی تقریباا 

 شده؟ چی بگی میشه رسیده لبم به جونم -

 .کشد می صورتش به دستی

 !کرده تصادف دیار میگه ：بهروز

 های مهره اگر که چرخانم می طرفش به را سرم طوری

 .است خیلی باشد مانده سالم گردنم

 کرده؟ تصادف دیار -

 ماندم آرام برای بهروز تالش شود، می بلند ام گریه های های

 را کلمه یک فقط محمود بابا یادآوری با من. است فایده بی

. رفت محمود بابا مثل هم دیار'' مرد دیار"کنم می تکرار

 باور من ولی است نشده چیزی که دهد می دلداری بهروز

 من برای دوباره تاریخ که کنم می فکر این وبه کنم نمی

 شاید هم حال رفت گونه این محمود بابا بار یک شد، تکرار

 بهروز شویم می که وارد دوم، می را بیمارستان حیاط. دیار

 من اما کجاست، دیار بفهمد تا پرسد می و رود می پذیرش به

 بهروز دوم، می طرفش به نیما آشنای ی چهره دیدن با

 آید می سرم پشت.هم
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 و گیرم می را اش آبی مرادنه پیراهم آستین رسم، می نیما به

 ：گویم می

 است؟ زنده شده؟ چی دیار خدا رو تو نیما -

 .گذشت خیر به خداروشکر باش، آروم ：نیما

 هایم اشک از شود نمی دلیل ولی کشم می ای آسوده نفس

 عمو زن رویم، می بقیه پیش نیما راهنمایی با. شود کاسته

 به ریزد، می اشک دیبا عمه آغوش در که بینم می را مریم

 روم می طرفش

 !عمو زن -

 .بیند می مرا

 رو گلم دسته پسر دیار، دخترکجایی؟ وای وای ：مریم

 زندگی به زده آتیش نگذره، فلایر از خدا! بیمارستانه تخت

 !بهمون نگفتی زودتر چرا! پسرم

 نگاه نگفتم؟ زودتر را چیزی چه کنم می فکر خودم با

 که دوزم می بود نشسته چپش سمت که عزیز به را ام سوالی

 ：گوید می عزیز

 !گفتم بهشون رو ماجرا مادر -

 .اندازم می مریم به و گیرم می عزیز از را گریانم نگاه
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 که شد نمی عمو، زن کنم نگرانتون خواستم نمی -

 !بقیه پیش ببرم هی رو مشکالتمون

 بالیی چه دونم نمی! جونم به دردش الهی آخ آخ آخ ：مریم

 !اومده سرش به

 ：گوید می مریم به حمید عمو

 ببینیم میاد دکترش الن نیست، چیزی خانم، باش آروم -

 .شده چی

 . آید می بیرون دکتر و شود می باز اتاق در لحظه همین

 ：پرسد می و رود می طرفش به بهزاد

 دکتر؟ شد چی -

 به هوشی بی نشده، چیزی نباشید نگران که گفتم ：دکتر

 اومده بهوش النم خورده، سرش به که ای ضربه خاطر

 !خوبه

 ببینیمیش؟ تونیم می ：حمید عمو

 !نداره مشکلی حتماا، بله ：دکتر

 رفت، اتاق داخل و شد رد کنارشان از تر سریع حمید عمو

 دیار دیدن راستش. رفتم هم من بقیه، و آقاجان هم بعد

 تخت روی خوابیده احوال و اوضاع آن در قدرتمند همیشه
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 کند، ه*ن*سی در را قلبم شده، باندپیچی دست و سر با

 را دیار احوال یکی یکی. کرد لنه گلویم در دوباره بغض

 رسیده راه از تازه که سعید عمو به حمید عمو. پرسند می

 ：گوید می است دیار احوال جویای و است

 بازم حال. نیست ای جدی خطر گفت دکتر خداروشکر -

 دستش الن. گیرند می آزمایشات سری یه اطمینان برای

 هم هاش دنده از تا دو باشه، گچ تو مدت یه باید که شکسته

 .شه خوب تا کنه استراحت باید برداشته مو

 نگاهم که افتد می دیار به نگاهم. کشم می ای آسوده نفس

 تخت کنار که دنیا نامزد و دنیا و مریم عمو زن کند، می

 دنیا کنند، می دنبال است من به که را نگاهش اند ایستاده

 کنار به خواهد می من از حرکتش این با و رود می کنارتر

 ایستم، می کنارش. کنم می را کار همین هم من بروم، دیار

 مغزم از سمتی در روز آن که قوی زن آن کنم می سعی

 کنار را ام لعنتی بغض و کنم پیدا را برو کشید می فریاد

 دیدگی آسیب و ضعف همه این متوجه دیار تا بگذارم

 .نشود ام روحی

 .سالم -

. کند می بسته و باز را هایش چشم سالمم جواب در

 ：پرسم می
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 خوبی؟ -

 و دهد می تکان را اش پریده رنگ و خشک های لب

 ：گوید می

 .ونم  نمی -

 برایش ها ساعت دارم دوست که حالی در گویم نمی چیزی

 از خواست می دلم که هایی لحظه از مخصوصاا  بزنم حرف

 خبر شهر مردم تمام تا کنم گریه های های دلتنگی فرط

 مرحم هایم زخم روی بیایند، ام داری دل برای شوند،

 انقدر. شود می تمام روزها این باش آرام بگویند و بگذارند

 سالم که راستش دست با خودش که شود می طولنی سکوت

 را دستم پشت شست انگشت با و گیرد می را دستم است

 با دارم، دوست را دستش آرام حرکت. کند می نوازش

 ：گوید می آرومی صدای

 !احمق دیار بگی بهم عمرت آخر تا اگر میدم حق بهت -

 بگیرم، را اشکم جلوی توانم نمی دیگر رنجشش همه این از

 همان با و کند می ول را دستم آورند، می هجوم هایم چشم به

 .کند می پاک را ام شده چیکیده های اشک دست

 کردنت گریه از حال ولی کنی گریه ندارم دوست -

 چرا؟ دونی می حالم، خوش



.. 
 

221 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

 چرا؟ -

 گم؟ می درست! داری دوسم هم هنوز فهمم می چون ：دیار

 را خیالش من از گرفتن اعتراف با خواهد می فهمم می

 من مانند بگذار نه، ولی خواهمش، می هنوز که کند راحت

 عوض را حرف همین برای. باشد داشته آرامی نا خیال

 .کنم می

 نداری؟ درد -

 .زند می تلخی لبخند حرف ناشیانه کردن عوض از

 !چرا روحی ولی نه جسمی：دیار

*** 

 هم فردا. بماند دیار پیش مهران امشب برای شد قرار

 .کردند می مرخصش

 پیشش من شد می کاش حالش، نگران بودم، نگرانش خیلی

 اگر! بماند کجا است قرار شد مرخص وقتی دانم نمی. بمانم

 تا باشد کنارش نفر یک باید برود بخواهد خودمان خانه به

 ها این از بیشتر. باشد مراقبش و کند کمکش کارها در

 تا شوم می جا به جا تختم روی. بودم رابطه این نگران

 ای هفته دو که فرسایی طاقت درد اما بخوابم شکم روی

. شود می مانع شده راستم سمت ه*ن*سی گیر گریبان است
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 روزها همین باید نشد خوب اگر که کنم می فکر این به

 .بزنم دکتر به سری

*** 

 نوکیای گوشی سمت به عزیز خوردیم، که را ناهار

 دیار احوال و بزند زنگ مریم عروسش به تا رفت اش ساده

 در عزیز. کردم تیز حسابی را هایم گوش هم من! بپرسد را

 …گفته چه دکتر …چطوره حالش)گفت می اش مکالمه طول

 سالم خب …خوبه خوبه …اها …شده مرخص کی

 ( خدانگهدار حتماا … نه …مادر باشه باشه …برسون

 که عزیز. نشد دستگیرم شدنش مرخص از غیر چیزی

 ：پرسم می نشست کنارم

 عزیز؟ بود کی -

 !مریم ：عزیز

 چطوره؟ دیار گفت؟ می چی -

 برو خودت تو شوهره …مادر بدونم کجا از من ：عزیز

 !خدا به زشت …بپرس رو حالش

 کرد می خیانت که بود اون زشته؟ من کار حال! عزیز ا   -

 !نکن پوشی چشم کارش از کرد تصادف حال
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 خوب ولی. کرد خطا دیار عزیزم، دونم می ：عزیز

 شوهره خوبه الن. باشه عاقل خودش بایستی زن نیست،

 میگه مریم باشی؟ اینجا و خدا امون به کنی ول بدحالتو

 باید تو خودم خونه فقط گفت پیشمون بیاد نشد راضی

 !مادر دستش بدی خواست آب لیوان یه اگه باشی کنارش

 :دهد می ادامه

 کنه، می نگاه تو به وقتی شناسم می رو خودم پسر من -

 این زنم نمی الکی حرف من. بینم.می چشماش تو رو عشق

 !نکردم سفید آسیاب تو رو ها مو

 رو چیز همه تونم نمی من ولی گی می درست شما عزیز -

 غروری دیگه بخواد، منو خودش خوام می بگیرم، ساده

 کرده، له خودخواهیش زیر دیار رو همه نمونده برام

 زدم زور من هرچی بسه! کنم ترمیم غرورمو خوام می

 هم از دیگه گوشه یه از و زندگی این کردن جمع برای

 !ام خسته بقرآن پاشید،

 اون برای دلم من! میشی ناراحت چرا مادر باشه ：عزیز

 .سوزه می بچه

 !بسوزه هم من برای دلت لطفاا  -

 .گذرم می کنارش از سرعت با و شوم می بلند
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*** 

 این طول در. شده مرخص بیمارستان از دیار است روز دو

 هم دیشب. ندادم را جوابش ولی داد پیام بار چند روز، دو

 شام برای مریم عمو زن. ندادم را جوابش ولی زد زنگ

 کرده، دعوت را خسرو عمو خانواده و آقاجان و عزیز

 کرد، مان دعوت وقتی که بود زیاد ام دلتنگی انقدر امروز

 من تا نیست معجزه اگر دانستم، معجزه یک را دعوتش

 کند می سنگینی قلبم روی که را دلتنگی از حجم این امشب

 آیفون دنیا. زنم می را خانه زنگ چیست؟ پس بگذارم زمین

 منقل کنار حمید عمو. کند می باز را در و دارد می بر را

 خسرو خانواده. هاست جوجه زدن باد حال در و ایستاده

 ایوان در هم دور حیاط در همه. اند رسیده ما از زودتر

 نشسته افرا شوهر مسعود و بهزاد بین دیار. اند نشسته خانه

. شویم می اضافه شان جمع به هم ما و کنیم می سالم. است

 هایش، عروس بین هم عزیز و نشیند می خسرو کنار آقاجان

 .است نشسته مسعود جفت که نشینم می افرا کنار هم من

 الحمدهللا؟ بهتری چطوره؟ حالت جان، دیار ：آقاجان

 .خداروشکر خوبم آقاجون ممنونم ：دیار
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 ما خانواده! گذشت خیر به بار این خداروشکر ：آقاجان

 تصادفی هر از رو ما محمود مرگ ان، دیده زخم

 !احتیاط کنید احتیاط ترسونه می

 کرده تصادف دیار گفت حمید وقتی که من وال：مریم

 .شدم زنده و مردم

 .نبود رفتنش وقت محمودم بده، اولد داغ ：عزیز

 نشستیم هم دور! نکن ناراحت خودتو جون عزیز ：پری

 بیامرز خدا محمود. بزنید خوب های حرف. باشیم شاد

 خودتونو ها حرف این با رفته دیگه. نموند دنیا به عمرش

 اینجا صحیح سالم خداروشکر که هم دیار ندین عذاب

 .نشسته

 .کنید عوض رو بحث پری، گه می درست ：خسرو

 گذشته از زدن حرف بودم، موافق هایشان حرف با هم من

 و شوم می دیار های نگاه متوجه. کند نمی درمان دردی دیگر

 خواهد می دلم! زنم می نفهمیدن به را خودم سختی با

 ولی کنم نگاهش سیر دل یک و بگذارم کنار را دلخوری

 .شود می مانع است تولد آستانه در که غرورم

 بهاری نسیم را منقل روی های کباب بوی از زیادی حجم

 بوی لحظه این چرا دانم نمی و زند می ام بینی زیر دفعه یک
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 تمام که قدری به بود، زن هم به حال برایم اینقدر ها.کباب

 دهانم جلوی را دستم. بیاورد هجوم حلقم به شکمم محتویات

 الخصوص اطرافم نگران های آدم به اینکه بدون و گذارم می

 به دهم جوابی" افسون شده چی" گوید می مدام که دیار

 پشت را در دوم، می خانه داخل بهداشتی سرویس طرف

 همه این از ام معده آورم، می بال سینک توی و بندم می سرم

 دیار نشینم، می جا همان حال بی. است گرفته درد زدن عق

 ندارد ای فایده بیند می وقتی زند، می صدا را اسمم فریاد با

 نام به حسی ای ذره یک حقیقتاا . کوبد می در به مشت با

 در شود می باعث که کند می خودنمایی درونم بدجنسی

 به آب و شوم می بلند بالخره. کنم تعلل کمی دادن جواب

 در پشت که کسانی همه. کنم می باز را در زنم، می دهانم

 از عظیمی حجم با آوردند می هجوم طرفم به اند ایستاده

 " خوبه؟ حالت چیشده؟" های سوال

 نگرانی از که هایی چشم و پریده رنگ ی چهره آن با دیار

 ：گوید می زند می دو دو

 دکتر؟ بریم خوبی؟ شده؟ چت! نگرانی از مردم -

 .شدم مسموم کنم فکر نیست، چیزیم خوبم نه نه -

 گریبان تحوع بده حس این است روزی چند که گویم نمی

 .است شده گیرم



.. 
 

226 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

 !شی خوب کنم می درست آبلیمو و عسل برات الن ：مریم

 .عمو زن ممنونم -

 ：گویم می همه به رو

 .کردم نگرانتون خدا رو تو ببخشید -

 حرفیه چه این برم قربونت ：پری

 شد بد حالم که وقتی از کنند، می پهن را سفره دنیا و افرا

 فاصله کنم می تالش مثالا  هم من خورد، نمی جم دیارکنارم

 باید زن گوید می پرو هم خیلی و آید نمی کوتاه او ولی بگیرم

 برایش توپی ی غره چشم هم من و بنشیند شوهرش کنار

 بگیرم، ای لقمه تا برم می دست و گویم می هللا بسم. آمدم

 دستش یک با است تالش در که افتد می دیار به نگاهم که

 چنین دیدن به سوزد، می دلم راستش کند، جدا نانی تکه

 عزیز که کنم می فکر این به ندارم، عادت اصالا  دیاری

 نیاز نفر یک به دیار بود، دیار نگران که بود همین برای

 به کردن نگاه بدون و گیرم می را نان و برم می دست. دارد

 دارد وزن صورتم روی شان نگاه که هایش چشم

 ：گویم می

 !سختته اینطوری بگیرم، لقمه برات من بزار -

 .ممنون ：دیار



.. 
 

227 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

 منتظر خورد می که را کدام هر گیرم، می لقمه برایش

 .بگیرم برایش دیگری لقمه تا دهد قورت را اش لقمه مانم می

 .بخور خودتم افسون ：دنیا

 .تونم نمی نه -

 چی؟ واسه ：دنیا

 .میشه بد حالم دونم نمی -

 خوب اگه باشه ازمسمویت نکنم فکر من مادر وا ：پری

 .دکتر برو سر یه نشدی

 نوبت دکتر یه پیش گفت می داشت امروز وال ：عزیز

 .ناله می اش ه*ن*سی درد از مدته یه زدم،

 عزیز به هم توپ رهغ چشم یک لحضه این داشتم دوست

 .گوید می را چیز همه که بیایم

 چشه؟ ات ه*ن*سی ：مریم

 تیر و کنه می درد هست ای هفته چند راستش، دونم نمی -

 .کشه می

 مشکلی نکرده خدای دکتر برو بده مرگم خدا ：مریم

 کرد می درد اش ه*ن*سی مدت یه خودم برادر زن نباشه،
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 هم حال داره ه*ن*سی سرطان گفت بهش دکتر دکتر، رفت

 .کنه می درمانی شیمی داره

 .گوید می جونشی از دور عزیز

 نگران دکتر، برو ولی جونت از دور خدانکنه، نه ：پری

 .شدم

 هم خودم رفیق هم اتفاقاا  نباش، نگران زیاد دختر نه ：افرا

 هم تحوع حالت بود طوری همین خودمون مینای همین

 هم بارداری عالئم از اینا بود، حامله دکتر، رفت داشت،

 .باشه تونه می

 که بود این دلیلش دانم نمی شد، سکوت افرا حرف از بعد

 من ولی نه یا کردند می فکر احتمال این به داشتند هم جمع

 .ترسیدم کردم، بغض بودم، شده شوکه

 که جوری یک بود، جوری یک کردم، نگاه دیار به

 .شکند می را سکوت مریم. فهمش نمی

 که من. میگه افرا که باشه همین که خداکنه ：مریم

 حمید و من. باشه کرده ما به رو لطفی چنین خدا امیدوارم

 !ببینیم رو دنیا و دیار های بچه ارزومونه که
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 خودم از کنم، می حس معلق را چیز همه ام، شده هول اصالا 

 خاطر به خواهم نمی من آید، می بدم احتمالی ی بچه این و

 .شویم اجبار باهم زندگی به دوباره بچه یک

 .نکنم فکر نیست، اینطور نه نه -

 !برو دکتر یه حال هر به فردا ：مریم

 .میرم -

 به شروع حمید عمو! گذارم می دهانم در را موز از ای.تکه

 از گوید، می دیار از گوید، می من از کند، می زدن حرف

 ما، خاطر به اند شده جمع همه اینکه از گوید، می اشتباهش

 از دوباره، فرصت یک از ببخشیم، را دیگر هم اینکه از

 و من است معلوم اینکه از! گوید می دوباره زندگی یک

 که است این شان حرف آخر داریم، دوست را دیگر هم دیار

 شنیدم که هایی حرف تمام جواب در من و! برگردم من

 ：گویم می

 !گردم نمی بر من -

 را دلخوری کنیم، صحبت هم با دیار و من گوید می آقاجان

 پا یک مرغش آقاجان ولی نیست حرفی گفتم من کنیم، رفع

 حرف و بروید اتاق به شوید، بلند دیار و تو گفت داشت،

 هایمان نفس صدای تنها و ایم نشسته هم روی به رو. بزنید



.. 
 

231 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

 شود می جا به جا خود جای در ودیار.کند می پر را سکوت

 ：گوید می و

 !برگردی خوام می من ولی! دلخوری ازم دونم می -

 کش بیشتر را سکوتم من و دهد می بیرون عمیق را نفسش

 و بودم شده تر قوی بود، شده رفع ام دلتنگی که حال دادم،

 .دهم نظم ام اشفته افکار به توانستم می

 چیزی یه بزن، حرف باهام ولی. باشه خب قهری؟ من با -

 !بگو

 از ولی برگرد نگفت دیگر هم او نگرفتم، فاصله سکوتم از

 خواندن از بعد گفت برایم برنداشت، دست کردن تعریف

 یک خودش گفت شد، بد حالش چقدر ها عکس دیدن و نامه

 آنگونه فلایر اینکه از گفت شد، خیال بی ولی کرد شک بار

 و ناراحت نداشت دارد، دوستش که شد می ادعایش که

 را هایش لحظه که بود این از اش ناراحتی بلکه نشد آشفته

 از و است کرده سپری پستی و کار خیانت آدمی کنار

 .است شده سؤاستفاده اعتمادش

 کنم می فکر این به وقتی میاد بدم خودم از افسون ：دیار

 ساده چقدر من کنم، زندگی آدمی چه با بود قرار من که

 .زدم پس رو تو آدمی چه خاطر به بودم،
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 لنه بغض هم خودم گلوی توی شود می باعث صداش بغض

 .کند می

 یه فقط بشه، حرفی ما ازدواج از اینکه از قبل ：دیار

 یه دونستم می بچه رو تو همیشه برام، بودی عمو دختر

 محمود عمو با همیشه که کچولویی دختر همون جورایی

 آقاجون تصمیم بود، شده ثبت ذهنم تو خونمون اومد می

 قبول تو داشتم امید نبود، هضم قابل برام ما ازدواج برای

 خودم من ولی بود، چی از دونم نمی! کردی ولی کنی نمی

 معجزه میشه خونده که عربی ی آیه چند اون کنم می حس

 .کنه می

 بیشتر هایش اشک تا گیرد می بال را سرش چکد، می اشکش

 .دهد می ادامه و نریزد این از

 قلبم توی چیزی لحظه، اون از! بود معجزه من برا ：دیار

 که تغیری از روز اون از! بود تو مهر اون کرد، می رسوخ

 سرد کردم، لج شدم، بد ترسیدم، داد می رخ داشت قلبم توی

. کردم می فرار داشتم خودم از یا بود تو از دونم نمی شدم،

 که دعوا روز هر بحث روز هر بود، کرده حس هم فلایر

 طور این تو اومدم می خونه وقتی. شدی دور من از تو

 فرق تو. شدی تر مهربون ولی فریالم با دونستی می نبودی،

 داری فرق همه با تو دنیا با حتی مامان با فلایر با داشتی
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. خوشحالم کرده کار چی فلایر فهمیدم اینکه از من! افسون

 داشتم دوست ها مدت که کاری کنم ترکش شد باعث چون

 .نداشتم رو شجاعتش ولی بدم انجام

 باید که کنم فکر نشد باعث کدام هیچ دیار های حرف

 و رفتن بین. بودم درگیر متفاوت حس دو بین. برگردم

 .ماندن

 تجربه یعنی ماندن و غرورم از پوشیدن چشم یعنی رفتن

 نبود، اجبار که ای رابطه! رابطه این از جدیدی حس کردن

. داشت حمایت داشت، عشق داشت، محبت شد، می بهتر

 آقاجان نه عزیز نه برگرداند، خانه به را ما بهروز وقتی

 .نپرسیدند چیزی

*** 

 بودم زده نوبت که دکتری پیش ام ه*ن*سی درد برای دیگر

 کردم می حس هم خودم رفتم، دیگری دکتر پیش. نرفت

 منتظر و بودم نشسته صندلی روی. باشد درست افرا حرف

 لحظه همین. بود افتاده جانم به استرس. شود نوبتم بودم

 ندهم جواب خواهم می! است دیار خورد، می زنگ ام گوشی

 .شود می مانع دارد کارم چه اینکه کنجکاوی ولی

 الو -

 خوبی؟ سالم ：دیار
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 .خوبم ممنونم! سالم -

 عزیز! دکتر ببرمت دنبالت آقاجون خونه اومدم ：دیار

  دکتر رفتی گفت

 .شه نوبتم تا ام نشسته الن آره -

 .بیام بفرست، آدرس：دیار

 .بیای خواد نمی نه -

 .بفرست میگم：دیار

 .بیای نیست نیاز گم می منم -

 .نگرانم من بیام، بفرست رو آدرس جان افسون ：دیار

  خدافظ باشه باشه -

 در ولی کردم، قطع حرصی را گوشی و شدم عصبی مثالا 

 شستم انگشت ناخن استرس از. شود می آب قند کیلوکیلو دلم

 من و خواند می را اسمم. ام گرفته بازی به هایم دندان با را

. روم می است جا آن دکتر که اتاقی طرف به و شوم می بلند

 نسبتاا  سالی میان مرد دکتر. کنم می سالم و شوم می وارد

 پرسد می و کند می نگاهم اش عینک بالی از. است چاقی

 حالت از دهم می توضیح برایش هم من چیست؟ مشکل

 زند می را افرا های حرف هم دکتر. ام ه*ن*سی درد و تهوح
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 چک بی بی از توانم می گوید می و نویسد می آزمایش برایم و

 احتمال ها چک بی بی گوید می بفهمم، زودتر تا کنم استفاده

 و کنم می تشکر. کنم امتحان است بهتر و دارند کمی خطای

 است، دیار خورد، می زنگ ام گوشی. روم می بیرون اتاق

 ：دهم می جواب

 .بله -

 کجایی؟ درمانگاهم جلو من ：دیار

 .میام الن بمون -

 کنار اش شکسته دست آن با که بینمش می زنم می که بیرون

 .کنم می سالم و روم می طرفش به. ایستاده ماشینش

 را دکتر های حرف برایش هم من گفت چه دکتر پرسد می

 درمانگاه کنار که ای داروخانه از تا رود می دیار. گویم می

 آید، می دقیقه چند از بعد. بخرد چک بی بی یک است

 به دهد، می دستم به را رنگی صورتی کوچک ی جعبه

 طور همین لحظه چند. روم می درمانگاه بهداشتی سرویس

 جا همین دارم دوست ولی نیستم ناشکر کنم، می نگاهش

 که کوچکی سلولی توده این با قطعاا  حال. کنم گریه زارزار

 از. برنگشت شود می مگر کند می رشد دارد وجودم در

 که دیاری طرف به و شوم می خارج بهداشتی سرویس
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 خودش را مانده قدمه چند دیار. روم می ایستاده متظرم

 دارد می بر تر سریع

 ：پرسد می و

 بود؟ منفی شد؟ چی -

 ：گویم.می و کنم می نگاهش دارم بغض های چشم با

 .ندارم شانسا این از که من نه، -

 دوس بچه تو. زنی می چیه حرفا این! شکرت خدایا ：دیار

 !نداشتی

 ：زنم می داد

 ترم بدبخت همه از خودم که شرایط این تو نداشتم، نه -

 .کنم شریک بدبختیم تو رو دیگه آدم یه خوام نمی

 ماشینش طرف به و گیرد می. سالمش دست با را دستم

 کشد می

 چی همه تریم، خوشبخت همه از ما بدبختی، کدوم：دیار

 .میشه درس

. کند می باز برایم را ماشین در و کند می ول را دستم

 ماشین سوار و زند می دور را ماشین خودش نشینم، می

 .شود می
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. نیستم من حداقل نیستیم، خوشبخت هم هیچ ما دیار -

 تر مزخرف زندگی یه به دوباره بچه این خاطر به خوام نمی

 .شیم مجبور قبل از

 .افسون شه نمی مزخرف ما زندگی ：دیار

 عشق نباشه، محبت توش که زندگی میشه، دیار میشه -

 !مزخرفه نباشه

 .زند می داد

 دوست من عاشقتم، من چون نیست مزخرف گم می ：دیار

 خوای؟ می چی دیگه دارم،

 نخواستن به که من قلب برای هم باشد گفته الکی اگر حتی

 چه دیگر گوید می بایستد، تا است کافی داشت عادت

 .اوست من خواهش تمام داند نمی خواهی؟ می

 !کنی؟ می اذیت و من میاد خوشت تو! نگو دروغ من به -

 کردن؟ اذیت یعنی تو دیکشنری تو دارم دوست بگم ：دیار

 دهم نمی جوابش

 رو مون زندگی هم کنار باهم، گردیم می بر ما ：دیار

 کم رو عشق زندگی این خودت قول به مگه کنیم، می شروع

 هووم؟ نداشت؟
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 ：گوید می. دهم می تکان تایید به سری جوابش در

 دیگه هم رو تو. هم تو دارم، دوست رو تو من داره الن -

 .دونم نمی الن داشتی که قبالا . دونم نمی

 بچه نگران اگه کنیم، زندگی هم هم، از جدا تونیم می ما -

 .داره رو هردومون هم طوری این اون

 باید ولی. ام.کرده توهین او به انگار شد، سنگین نگاهش

 برای شوم مطمئن باید بار این من شود زده ها.حرف این

 این به باید من دیگری، چیز نه برگردم خواهد می خودم

 !شوم مطمئن زندگی

 راحته برات اینقدر! افسون خودت برای گی می چی ：دیار

 شدم؟ ارزش بی برات اینقدر. بری بگیری طالق

 نشونت هم رو دیگه های راه دارم نیست طور این اصالا  -

 .میدم

 .میره راهه بی به تو های راه این ：دیار

 از ترس با همیشه تونم نمی من. بده اجازه جان دیار دیار، -

 کی میای، کی بمونم منتظر هی. کنم زندگی دادنت دست

 توجه من به کی شنوی،.می منو ها حرف کی بینی، می منو

 .کشم نمی دیگه دیار تونم نمی من. کنی می
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 رو گردی می بر باز میگم چی هر من افسون بسه ：دیار

 من میگم دارم نیست، قبل مثل دیگه میگم من هی اول، پله

 جمع رو وسایلت ریم می الن. بفهمی خوای نمی ولی عاشقتم

 .خونه گردیم می بر کنی می

. چشم بگم منم بدی دستور تو فقط بودم منتظر الن آها -

 گردم نمی بر من

 ساعتی یک از بعد دادم آزمایش و رفتیم آزمایشگاه به

 دیار بود، مثبت جواب گرفتیم، تحویل را آزمایش جواب

 حقیقتاا . برگشتنم به نکرد هم اصرار نگفت چیزی دیگر

 خانه جلوی را من. گردم بر نخواهد دیگر که ترسیدم

 عزیز شدم خانه. وارد وقتی. رفت و کرد پیاده آقاجان

 از عزیز. باردارم که گفتم هم من گفت چه دکتر پرسید

 آغوش در گرم مرا شد، مسرور بسیار خبر این شنیدن

 کار حمید عمو با که آقاجان به هم بعد بوسید، و گرفت

. داد را خبرش و زد زنگ کارش محل بود رفته و داشت

 هم هایم عمه و مریم، خسرو، و پری به نه، آقاجان به تنها

 هم اش همه خورد می زنگ پی در پی ام گوشی. داد خبر

. بدهم را جوابشان شدم مجبور بالخره. بودن مینا و مهتاب

 و کردند حالی خوش اظهار کلی بودنم باردار خاطر به

 سوالی نه یا گردم می بر دیار پیش اینکه از گفتند، تبریک
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 چون بودم حال خوش شعورشان همه این از من و نپرسیدند

 .دهم جوابی چه دانستم نمی واقعاا  پرسیدند می اگر

 نگران، هم شد حال خوش هم او گفتم، مارال به هم خودم

 و کنم می چه گفت داشت خبر ام زندگی اوضاع از که مارال

 .گفتم برایش را دیار با هایم حرف من

*** 

 حتی گذرد، می ام دیده را دیار که بار آخرین از روزی ده

 به باری چند دیدم ولی زد زنگ نه داد پیام نه هم بار یک

 تنگ برایش دلم پرسد، می را حالم و زند می زنگ عزیز

 فقط من نفهمد دیار که ترسم می هم خیلی ترسم، می است،

 ویارم. نداشتم دوستش دیگر که نه شوم مطمئن خواهم می

 کمی خوردم، نمی غذا حسابی و درست. بود شده شدیدتر

 اتاقم داخل به غذا بوی از. بود شده سیاه هم هایم چشم زیر

 دارم می بر را ام گوشی. کشیدم دراز تختم روی و بردم پناه

 چیزی اولین کنم می باز را اینستاگرام. شوم سرگرم کمی تا

 شود نمی باورم! است دیار پست کند می جذب را توجه که

 شومیز آن با هستیم، هم کنار که است دیار و من عکس این

 آید، می یادم …آورم  بی یاد به تا کنم می فکر کمی. زردم

 را زیرش نوشته کنم، می نگاه را عکس. است عید شب مال

 ：خوانم می
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 عشق؟ از شود می خسته روزی عاشق آیا کنم می فکر گاهی

 ...بعد و

 ...را داَدنم جان های شب آورم می یاد به

 را" کنم می فراموشت" جمله تکرار

 !کاسه همان بود   آش همان فردا باز اما

 انگاری است عاشق از جزئی انتظار

 خودم با شود، می تبدیل خنده به بعد و گیرد، می عمق لبخندم

 ". شه نمی باورم" کنم می تکرار

*** 

 برگرداند مرا که آمده کردم می فکر آمد، دیار که بود عصر

 در جلوی همان نیامد، هم حیاط داخل حتی ولی

 دوست من کرد می فکر یا بودند مقوی که هایی خوراکی

. رفت و داد تحویل عزیز به و بود آورده برایم را دارم

 روی رفتم، اتاقم به که شام از بعد شب. گرفت دلم خیلی

 را ام گوشی فوراا  روز چند این عادت به و نشستم تختم

 با. کنم رویش و زیر ام گی حوصله بی رفع برای تا برداشتم

 باز فورا را پیام. شد زیر سرا دلم به شادی دیار پیام دیدن

 ：بود نوشته برایم کردم،



.. 
 

241 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

 ما و برگردی خوای نمی. شده تنگ برات دلم خانم افسون" 

 " بدی؟ نجات دلتنگی دست از رو

 جوابش. آمد کش لبم روی لبخندم و رفت غنچ دلم هم باز

 هر. نبود شب آن مختص فقط دیار دادن پیام ولی. ندادم

 و عشق اظهار و فرستاد می قبیل همین از پیامی برایم شب

 .کرد می دلتنگی

 ولی دیار، پیام منتظر بودم؛ منتظر دوازده ساعت تا امشب

 نکند نشده؟ تنگ برایم دلش امشب نکند گفتم خودم با. نیامد

 از هرکدام با شده؟ تمام انتظارش نکند نباشد؟ عاشقم دیگر

 چراغ. ریختم می اشک پیچید می سرم توی که هایی فکر این

 همین ام گوشی. بیدارم نفهمند که بودم کرده خاموش را

 تا گردم می دنبالش دست با فوراا  خورد، می زنگ لحظه

 دیار! نشوند بیدار آقاجان و عزیز تا ببرم زودتر را صدایش

 باره یک به ام رفته دست از امید تا بود کافی همین! بود

 .دهم می جواب ای خفه صدای با. برگردد

 سالم -

 خوبی؟ دلم عزیز سالم ：دیار

 .ام کرده گریه نفهمد تا کنم می صاف را صدایم

 چطوری؟ تو خوبم، -
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 حالت که میده نشون هم تو صدای نیستم، خوب من ：دیار

 !نیست بهتر من از

 هم او. بگویم باید چیزی چه دانم نمی زنم، نمی حرف

. دهیم می گوش دیگر یک های نفس صدای به کرده، سکوت

 .شکند می را سکوت دیار بالخره

 برگردی؟ خوای نمی ：دیار

 پرسی؟ می رو سوال این همش چرا -

 .شده تنگ برات دلم چون ：دیار

 مطمئنی؟ -

 کنی؟ باور خوای نمی چرا تو خیلی آره ：دیار

 کردی؟ می باور بودی تو -

 .آره ：دیار

 تصمیم یه باید ما. نیستم مطمعن کامال هنوز من ولی -

 .بگیریم جدی

 کنی؟ ول رو زندگی تو اینکه چیه؟ جدی تصمیم：دیار

 شاید کنم؟ خیانت من بیافته اتفاقی بعداا  شاید اینکه

 داشتنم دوست شاید شدم؟ سرد روز یه شاید نشی؟ خوشبخت
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 تو زندگی ها شاید این اساس بر خوای می تو باشه؟ دروغ

 نیستم؟ مهم برات بینی؟ نمی منو چی؟ من پس بدی؟ ادامه

 این تو من بگذرم؟ ساده اینقدر من خوای می چطور تو -

 مرز به منو. بوده توانم از بیش که کشیدم هایی رنج زندگی

 دادی، پوچی حس من به رسوندی افسردگی و دیوونگی

 !کردی تحقیر منو! شکستی غرورمو

 غلط اصالا  خوام، می معذرت کردم، اشتباه دونم، می ：دیار

 تو.  کردم غلط من. ها موقع همین برای گذاشتن رو کردن

 کنم ثابت چطور من نیستی تو وقتی. کنم جبران من برگرد

 خودم با لجبازی خاطر به هام کار ی همه و دارم دوست که

 بود؟

 .کنم اذیتش هایم حرف با این از بیش آید نمی دلم خندم، می

 !دیار -

 .جان... جان ：دیار

 بخوایم دلتنگی سر از نه  کنیم فکر دومون هر باید ما -

 کاسه همون و آش همون دوباره فردا که هم کنار. برگردیم

 یه انتظار در و بکشم رنج رو عمرم بقیه خوام نمی من  باشه

 .باشم تو طرف از آمیز محبت حرکت

*** 
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 مهتاب داند می خدا.  است بهزاد و مهتاب عروسی امشب

 لحظات گاه هیچ کنم می آرزو است، حال خوش چقدر عاشق

 .نشود نصیبش کردم تجربه من که را تلخی

. ام شده زیبا اما است غمگین ام چهره. پوشم می مشکی دکلته

 مهتاب به و ام نشسته سالن از قسمتی در پری و افرا کنار

 درخشد می جمعیت میان رنگش شیری عروس لباس در که

 .کنم می نگاه

 ：گوید می افرا

 .برقصیم بریم پاشو افسون -

 نمیام نه -

 رقصن می دارن دختر همه این بریم پاشو چرا؟ ：افرا

 چیشه؟ که چپیدی اینجا

 .برو پاشو خودت آم نمی من جون افرا نه -

 .رفتم من پس باشه ：افرا

 گچ بینمش، می کشم، می ورودی در طرف به را هایم چشم

 مشکی مردانه پیراهن و شلوار کت کرده، باز را دستش

 بالیی دکمه سه بود، تنش جذب که بود پوشیده چسبانی

 گذاشته کتش جیب در هم قرمزی پوشت بود، باز پیراهنش

 .است العاده فوق تیپش. است
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 می سالن در که است مردی ترین جذاب گویم می جرأت به

 باشد دور هم چه هر دیار کند، می گرم را دلم دیدنش. بینم

 دید مرا. شود کاسته داشتنم دوست از اندکی شود نمی باعث

 رفته تبریک برای حتماا  رفت، بهزاد و مهتاب سمت به ولی

. آید می ایم نشسته هم کنار که پری و من طرف به بعد. است

 دلش نشکستن برای و ام شده خوب هم او با پری، مامان با

 مامان، گویم می کنم صدا مادر را او تا کرد خواهش کلی که

 پری مامان و کنند می پرسی احوال و سالم دیار با

 ام ایستاده که من سمت به بالخره. بوسد می را اش پیشانی

 ：گوید می و بوسد می نرم را ام گونه آید، می

 دلم؟ عزیز چطوری -

 دیار محبت از حجم این ام، شده شوکه جمع در اش بوسه از

 که شود می سکوتم باعث همین نیست، هضم قابل برایم

 ：گوید می خودش

 داری؟ ناز چقدر شما خانوم قهری؟ هنوز -

 .کنم ناز حال خوام می نکردم ناز که موقعش به -

 .زند می لبخند

 .خرم می خودم من کن ناز شما ：دیار

 ：گوید می و شود می بلند پری مامان. نشیند می کنارم
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 .بزنم داماد عروس به سر یه برم من -

 زن به نگاهم. بگذارد تنها هم با را ما خواهد می دانم می

 لبخند با عزیز کنار تر طرف آن کمی که افتد می مریم عمو

 انگشت با گاهی و بود گرفته را دستم. کند می نگاه ما به

 فشرد، می ریز را دستم هم گاهی کرد، می نوازشش شصت

 را دلم ته همین کرد، می ثابت را بودنش کار این با انگار

 است کنارم دیار آدم همه این میان که همین کرد، می گرم

 .کنم می امنیت حس

 داماد عروس خصوص به ها زوج و شود می عوض آهنگ

 .شناسم می را هایشان خیلی   رقص برای روند می وسط

 و مینا ندا، و سعید عمو مسعود، و افرا بهزاد، و مهتاب

 با بینم می هم را میالد هستی، و نیما ونامزدش، دنیا مهران،

 قافله از که بینم می هم را بهروز شناسم، نمی که دختری

 پری مامان ی عمه دختر دست در دست و نمانده عقب

 خواهد می که حرفی شنیدن برای دیار. برقصند تا رود می

 ：گوید می و کند می نزدیک گوشم به را هایش لب بزند

 !برقصیم هم ما -

 .ندارم حوصله نه -
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 قضا از که ات عمه دختر با برادرت عروسی ：دیار

 رقصی؟ نمی تو وقت اون. هست میشه هم دوستت بهترین

 !برقصیم بریم ماهم که پاشو پاشو،

 رقص به شروع رویم، می رقص برای و شویم می بلند

 ：خواند می خواننده کنیم، می اسپانیایی باهنگ

Bésame, bésame mucho 

Como si fuera esta noche 

La última vez 

Bésame, bésame mucho 

Que tengo miedo a perderte 

Perderte después 

Bésame, bésame mucho 

Como si fuera esta noche 

La última vez 

Bésame, bésame mucho 

Que tengo miedo a perderte 

Perderte después 
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Quiero tenerte muy cerca 

Mirarme en tus ojos 

Verte junto a mi 

Piensa que tal ves mañana 

Yo ya estaré lejos 

Muy lejos de ti 

Bésame, bésame mucho 

Como si fuera esta noche 

La última vez 

Bésame, bésame mucho 

Que tengo miedo a perderte 

Perderte después 

Bésame, bésame mucho 

Que tengo miedo a perderte 

Perderte después 

Que tengo miedo a perderte 
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Perderte después 

 ببوس فراوان مرا

 ماست شب آخرین امشب که اونجایی از ببوس فراوان مرا

 ببوس فراوان مرا

 بدم دستت از میترسم چون

 ات دوباره دادن دست از بخاطر

 باشی نزدیکم میخوام من

 ببینم چشات تو خودمو تا

 ببینم کنارم در تورا تا

 فردا شاید اینکه فکر

 ازت باشم دور خیلی من

 دور خیلی خیلی

 (موچو بسامه اهنگ)

 با دارد، فرق ام عروسی شب رقص با امشب رقص چقدر

 حال زند، می موج میانمان عشق زنیم، می حرف هم با نگاه

 خودم من دارد دوست مرا که نیاورد زبان به هم دیار دیگر

 خوشحال همه. دهد می نشان خوب نگاهش را این فهمم، می
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 مامان بود، حال خوش بود دخترش عروسی که عمه بودند،

 محرم بهروز و مهتاب. بودند حال خوش خسرو بابا و پری

 و جمعی دسته های عکس کردند، بدل و رد حلقه شدند،

 برای. رفتیم باهم دیار و من دادن هدیه موقع گرفتند، فامیلی

 یک هم بهروز برای بودم گرفته ظریف گردنبند یک مهتاب

 محکم را مهتاب. داد سکه یک کدام هر به هم دیار. ساعت

 به تا بوسیدم را اش گونه احتیاط با کشیدم، آغوش در

 .نزنم ای لطمه آرایشش

 داشتی نیاز بهم که روزا این تو نتونستم که مهتاب ببخش -

 خوشبخت که انشاهلل عزیزم، خوام می معذرت باشم، کنارت

 .بشید

 شرایطت خودت تو حرفیه، چه این برم قوربونت ：مهتاب

 .کنم می درکت من نبود خوب

 و خوش حال در که بهزاد طرف به و بوسمش می دوباره

 به کشیم می آغوش به را دیگر هم. روم می است دیار با بش

 را دیگر هم برادرانه خواهر باید که هایی سال تمان اندازه

 برادری به من که روزهایی تمام اندازه به کردیم، می بغل

 مرهم که خواهری به او و شود گاهم تکیه تا داشتم نیاز

 .شود رازهایش

 .کشیدیم آغوش به را دیگر هم



.. 
 

251 
 

                                                                Romanbook.irبخشش افسون 

 آقاجان به رو بروم، اقاجان با نگذاشت دیار رفتن، موقع

 مخالفت نشد رویم هم من'' رسونم می رو افسون من'' گفت

 های پنجه رانندگی موقع. نشینم می ماشین در کنارش. کنم

 کار این از گیرد، می قرار کوچم ای  پنجه بین بزرگش

 متعجبم نگاه اش ای توجه بی با ولی. کنم می نگاهش متعجب

 را مشکلمان خواهد می هایی جور یک. کند می انکار را

 که جوری دهد، نشان عادی را چیز همه دهد، جلوه سطحی

 مثل گاهی اینکه از هم من. رفته خانی نه آمده خانی نه

 کیف دهم دلش به دل و بزنم خیالی بی به را خود خودش،

 خانه جلوی را ماشین رسیم می که آقاجان خانه به. کنم می

 و دهد می تکیه ماشین فرمان روی را دستش کند، می پارک

 را دستم دوباره زند، می لبخند. شود می کج طرفم به

 ：گوید می. کنم می نگاهش هم من گیرد، می

 .دنبالت میام فردا ولی برو، امشب -

 اما کنم مخالفت کنم، ناز کنم، اعتراض هم باز خواهم می

 جا لبانم پشت هایم حرف تمام شود می باعث بعدیش حرکت

. شده تنگ هایش بوسه برای حتی دلم فهمم می الن. بماند

 ماند می شکمم روی دستش ولی کشد می عقب

 ：گوید می و خندد می

 خوبه؟! بپرسم رو مون نی نی حال رفت یادم راستی -
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 .خوبه آره -

 .باشید خودتون مواظب بری تونی می ：دیار

 .کند می شکمم به اشاره

 ：گویم می و کنم می باز در

 خداحافظ …بخیر شب …باشه -

 .عزیزم خداحافظ ：دیار

*** 

 از یازده ساعت که امروز مثل ام، شده خوابالود ها روز این

 چای دارم، می بر یخچال از را پنیر. شدم بیدار خواب

. شوم می صبحانه خوردن مشغول و کنم می درست شیرین

 زنگ ام گوشی گذارم، می دهانم در را لقمه سومین

 و دهم می قورت را ام جویده نیمه لقمه است، دنیا خورد، می

 ：دهم می جواب

 .جون دنیا سالم -

 چطوری؟...  دلم عزیز سالم ：دنیا

 زن عمو، چطوری؟ خودت... خوبم عزیزم قوربونت -

 چطورن؟ عمو
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 …خوبیم هم ما گلم مرسی ：دنیا

 شده؟ چی شنیدی

 .شوم می نگران

 شده؟ چی نه -

 بگم بهت گفتم همین برا نشنیدی دونستم می ：دنیا

 بگو؟ شده چی خب -

 بودن پاتیل و گیج قضا از که پسره یه با دیشب فلایر ：دنیا

 زیاد سرعتشون بود، راننده پسره گن می کنن، می تصادف

 .کردن تصادف بوده،

 خب؟ -

 فلایر ولی کنه می شکستگی جا چند پسره دیگه آره ：دنیا

 .کرد تموم بیمارستان رسوندش وقتی چاره بی

 .شه نمی باورم. من خدای وای مرده؟ فلایر چی؟ -

 ازش خوشی دل چند هر. شه نمی باورم منم آره ：دنیا

 .نبودم مرگش به راضی دیگه ولی نداشتم

 ناراحته؟ نگفت؟ چیزی چی؟ دیار -
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 فعالا . نداد جواب زدم زنگ ندارم، خبر که دیار از ：دنیا

 عزیزم؟ نداری کاری

 .زدی زنگ که مرسی نه -

 .گلم خداحافظ：دنیا

 . خداحافظ -

 که کردم نمی هم را فکرش حتی روم، می وا صندلی روی

 دارم اعتقاد من. برسد گوشم به خبری چنین صبح امروز

 بعضی دهند، می را اشتباهشان کارهای تاوان ها آدم ی همه

 تاوان هم فلایر. دیگر دنیای در هم بعضی دنیا همین در

 همین در را دیار به خیانتش اشتباهاتش، تمام تاوان داد،

 شاید دهد، می تاوان احتمالا  هم کتایون. داد مرگش با دنیا

 پشتش کند،.نمی حمایتش کسی اش خانواده در که همین

 کتایون اشتباهات تاوان هم تنهایی همین شاید است، خالی

 کاش. دانم می کم کتایون برای را این من ولی باشد،

 است؟ غمگین! کند می کار چه دیار دانستم می

 کاش مانم، می منتظرش من. آید می امروز گفت دیشب دیار

 که بالآوردم انقدر شد، بد حالم هم باز ناهار موقع. بیاید که

 با صورتم شستن از بعد. بیاورم بال هم را بچه ترسیدم می

 کنم، می رها تخت روی را جانم بی جسم عزیز کمک

 فشارم از احتمالا  گوید می عزیز است، کرده یخ هایم دست
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 بیاورد، تا رود می و آورد می قند آب برایم گوید می است،

 که رفته یادش عزیز کردم فکر که انقدر کشید، طول خیلی

 خود به خود حالم من و آورد بی قند آب برایم خواست می

 نگاهم در دستگیره کشیدن پایین صدای. شد می بهتر داشت

 در چارچوب بین دیار قامت و کشد می در طرف به را

 تخت لبه و آید می طرفم به دست به قند آب. شود می نمایان

 را خودم. دهم می را جوابش هم من کند، می سالم نشیند، می

 .دهم تکیه تخت تاج به تا کشم می بال

 شده؟ بد حالت گفت عزیز خوبی؟ ：دیار

 !کنه می بد حالمو غذا بوی …آره -

 مونه، نمی چیزی تو از میره پیش که طوری این ：دیار

 .نشه بد حالت بده دارو دکتر، بریم عصر

 .کنه نمی بد حالمو که غذاها ی همه... طبیعیه نیست لزم -

 داریو دوست تو که چیزی بیرون بریم نخوردم، ناهار منم -

 کنم؟ درست چیزی یه جا همین یا بخوریم،

 چه پس است نشده قسمتم حال تا دیار پخت دست خوردن

 با و زنم می لبخند. شود کار به دست خودش که بهتر

 ：گویم می ای زده هیجان های چشم

 بلدی؟ چی... اووم -
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 .زند می چشمکی

 .ست العاده فوق هام پاستا ولی بلدم چیزا خیلی ：دیار

 ：گویم می و خندم می شیطنت با منم

 .بیاد خوشم کنم فکر منم -

 ：گوید می و اندازد می صندلی روی و آورد می در را کتش

 .برسم کارم به برم من پس ：دیار

 هم من. بیاید در آب از خوشمزه اینقدر کردم نمی فکر حقیقتاا 

 عکس بر و بود خوشمزه زیادی پاستایش که گفتم صادقانه

 .نشد بد هم حالم و خوردم خیلی روزها این تمام

*** 

 خودش حداقل یا برگردم بخواهد یا دیار کردم می فکر

 یک رفت، خودش نه گفت من به چیزی نه او اما برود،

 شطرنج. میزد حرف آقاجان با. زد چرت من کنار ساعتی

 بشوید، را ها پرده داشت قصد که عزیز برای. کرد بازی

 چای کنارهم و آمد حیاط به هم من با. درآورد را ها پرده

 دوست که اش بچه برای آرزوهایش از حتی. نوشیدیم

 فقط هم من. گفت باشد من چون مشکی مو دختر داشت

 لذت برایم دیار های حرف به دادن گوش. دادم می گوش

 .بود تر بخش
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*** 

 که هم عزیز شب آخر. نرفت هم باز دیار شد که شب

 و بردارم خوابی رخت دیار برای گفت بخوابد خواست می

 و کردم را کار همین هم من. بندازم برایش خودم اتاق در

 چرا دیار دانستم نمی. کردم پهن تخت پاییت را خواب رخت

 ：گفت عزیز آخر در است؟ اینجا هنوز

 خودتون داشتید لزم چیزی اگر بخوابم میرم من مادر -

 .بکشید رو زحمتش

 .بخیر شب عزیز چشم -

 .بخیر شب ：عزیز

 و نشسته اش شده پهن جای روی دیار. روم می اتاق به

 دراز تخت روی هم دمن.داده من تخت به را اش تکیه

 طرفم به گذارد، می تخت روی را آرنجش کشم، می

 .کند می نگاهم و چرخد می

 .بخوابم پیشت منم بخواب تر طرف اون ：دیار

 میشی اذیت بال کوچیکه تخت. کردم پهن برات که جا -

 .که

 .شم نمی اذیت ：دیار
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 صدای به .بکشد دراز کنارم تا روم می کنار من

 رد سرم زیر از را دستش. دهم می گوش مان های نفس

 روی را سرم و شوم می جا به جا خودم من و کند می

 .گذارم می اش ه*ن*سی

 تصمیم خوای می بودی گفته بگی؟ خوای نمی چیزی ：دیار

 بگیری؟ جدی

 برای آمده، جدایی برای یعنی ترسیدم، ریخت، فرو قلبم

 و دهم می سوق بال به را هایم چشم شده؟ تر مهربان همین

. دید را ترسم هایم چشم از انگار! خندد می. کنم می نگاهش

 .کشد می موهایم لی به ل را هایش پنجه

 که؟ نگفتی ：دیار

- )...( 

 خورده؟ موش زبونتو ：دیار

- (…) 

 باشه؟ …زنم می حرف من ：دیار

 .باشه -

 .خندد می دوباره

 .نخورده موش زبونتو خداروشکر پس ا   ：دیار
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 .است شده خنده خوش چقدر امروز که کنم می فکر این به

 جدی تصمیم یه اومدم منم …بگیریم تصمیم گفتی ：دیار

 باید مشخص نا تکلیف با اینجا تو اونجا من شه نمی بگیریم،

 تجربه که بدی های حس ی همه که اومدم. کرد فکری یه

. کنم تموم رو بود درمیون من پای بار هر و کردی

. بکشی عذاب و شی اذیت من خاطر به دیگه خوام نمی

 چی هر حال... نکنی خوشبختی احساس شم باعث خوام نمی

 !میشه بخوای تو

 ناامیدی هم ماندن، هم دارد رفتن هم. پهلواند دو هایش حرف

 بعدیش جمله با و بخشد می امیدم اش جمله یک. امید هم دارد

 .ریزد می فرو را دلم

 دیگه؟ بگو... بزن حرف：دیار

 می نگه طور همان را سرم شود، می اشک دانه جوابش

 و کشیدن ناز از شد خسته دیگر دیار! را اشکم نبیند تا دارم

 .ام کرده روی زیاده من حتما. انتظار

 دیگر شوم، تحقیر گذارم نمی دیگر بمیرم اش دوری از اگر

 .بشکند غرورم گذارم نمی

 .کنیم می اقدام ریم می فردا همین اصالا  شیم، می جدا موافقم -

 .کند می نچ نچ و خندد می هایم، چشم توی شود می خیره
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 .شدیا رحم بی ：دیار

 ام گونه روی را اش گونه آورد، می نزدیک را صورتش

 را ام پیشانی بوسد، می را هایم چشم خندد، می دوباره. کشد می

 .بوسد می بوسد، می بوسد، می را هایم گونه بوسد، می

 ؟ جداشم تو از من میشه مگه آخه：دیار

*** 

 دوست... عاشقتم" گفت می بوسید می مرا که بار هر دیار

 باور عشق از حجم این و من شود، نمی باورم" دارم

 با لحظه هر. کنم نمی باور را امشب دیار من. است نکردنی

 واقعی دیار که کنم باور تا کنم می لمس را بازویش دستم

 این بگوید من به نیست کسی ام، زده رویا توهم. است

 نشوم دیوانه اگر من نیست؟ رویا نیست؟ خواب ها لحظه

 که کرد تکرار را دارم دوستت کلمه انقدر. است خیلی

 ：گفت و خندید. گرفت ام گریه

 کنی؟ می گریه چرا برم قوربونت -

  ... جدا ما اگه -

 ：گوید می کنم تمام را حرفم گذارد نمی
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 اخر تا تو و من. بزنی حرف جدای از نداری حق دیگه -

 ازم لحظه یه حتی دم نمی اجازه دیگه من …کنارهمیم عمر

 .باشی دور

*** 

 به افسون با که گفت آقاجان و عزیز به دیار شد که صبح

 را چمدانم. شدند خوشحال هم آنها. گردیم می بر مان خانه

 وعزیز.کنم تمام را کننده دیوانه دوری و تنهایی این تا بستم

 برق از. کردند بغل یکی یکی را ما دوی هر آقاجان و

 که خواندند ما های چشم از هم آنها فهمیدم می چشمانشان

 را دستم دیار شویم، می ماشین سوار. شد خواهیم خوشبخت

 گرم و نشاند می دستم کف روی را هایش لب و گیرد می

 :گوید می هم باز بوسد، می

 .دارم دوستت -

 هست، دیار که همین خواهم، نمی هیچ دنیا این از دیگر من

 مطمئن دیشب از من. است کافی است عشق هست، بچه

 ما. کردم باور ناباوری عین در را دیشب دیار من شدم،

 از خیلی ما خوشبختی، قول ماندن، قول دادیم، قول دیشب

 تصمیم همان دقیقاا  گرفتیم، هم تصمیم ایم، داده را ها قول

. کند می پارک و برد می پارگینک به را ماشین! را جدی

 او دیدن از حتی بینم، می را رضایی آقای من لبی دوباره
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 من. رسد می نظر به خوشحال هم او. شوم می خوشحال هم

 خوشحال را همه بینم، می زیبا را چیزی همه امروز

 خوشحالم خودم چون یا است طور این واقعاا  دانم نمی بینم، می

 شویم، می که خانه وارد. رسد می نظر به خوب چیز همه

 نگاهش اینکه بدون ایستم، می مقابلش هم من ایستد، می دیار

 هایش لب و آورد می جلو را صورتش بگیرد هایم چشم از را

 !گذارد می ام پیشانی روی را

 ：کند می تکرار

 .دارم دوستت خیلی …دارم دوستت افسون -

*** 

 دنیا این از و مرگ با فقط را یکدیگر نیست ها،قرار آدم

 .بدهند دست از رفتن

 دور و میپوشد را جدیدش لباس همسرت، که لحظه آن

 اولین نشود، ستایش و نکنی بلند سر اگر چرخد، می خودش

 با صبح هر وقتی ای، برداشته دادنش دست از برای را قدم

 آغوشش در تو که شاید کند می نگاه چشمانت در اشتیاق

 ،بلند تفاوت بی تو و هستم من باش مطمئن بگویی و بکشی

 آن..    .ست بعدی قدم... شد دیرمان گوئی می و شوی می

 به توجه بی تو و نشیند می مقابلت رستوران در که لحظه

 نگاه کناری میز های مشتری به او، قرار بی چشمان
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 سالگرد روز که وقت آن... ای شکسته را دلش کنی، می

 به گل دسته و کیک با او و کنی می فراموش را تان ازدواج

 اگر را تولدش های شب... شود می دور تو از... آید می خانه

 روزهای چقدر که نباشد یادت و بروی خانه به شمع بی

... ای برداشته دیگر قدم یک هم باز دارد، دوست را تولدش

 موهای اگر دارد، دوست را رنگی چه که نباشد یادت اگر

... ندهی تشخیش شلخته مدل یا و اسبی دم از را اش بافته

 رنگارنگ های ،گیره تو خاطر برای آید نمی دلش دیگر

 بگویی و کنی نگاه انگشتانش به برود یادت اگر... بخرد

 شاید که بینی می داری، دوست را هایش ناخن لک رنگ

 نگاه با اگر... کند عوض را لکش رنگ برود یادش ها هفته

 نگویی تو و کنی بغض چشمش زیر های چروک به کردن

 به قیچی وقتی... میرد می دلش... مانی می عاشقش همیشه

 سفید موی یک بازهم گوید می و مقابلت نشیند می دست

 طراوت با وداع که بدانی باید کنی؟ کوتاهش شود می دیگر،

 نگویی، وقت همان اگر... است سخت برایش زنانگی

 را او آید، می تو به سیاه موهای اندازه به هم سفید موهای

 هزار با که زمان آن... ای فراخوانده دلگیر سکوتی به

 به پا اگر خندد، می و زند می حرف رؤیاهایش آرزو،واز

 تو کنار در کردن کودکی ندهی، دلش به دل و نخندی پایش

 دور ها نگاه همه از که ای لحظه... کند می فراموش را

 احتیاجش، به توجه بی تو و آورد بی پناه تو به تا شود می
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 تو از را او تنهائیش های اشک باشد، برده خوابت

 کوتاه دامن تو، نظر جلب هوای به که لحظه آن... گیرد می

 گردنش رگهای کنار زند می را عطرش بهترین و پوشد می

 احساس داری بکشی، آغوشش در که رود می یادت تو و

 ات خانه آرام آرام وقتی... گیری می خودت از را بودنش زن

 در او هوای بی های خنده صدای و گیرد می سکوت رنگ

 های سلایر پای نشیند می اشتیاق با وقتی پیچد، نمی کجا هیچ

 کم وجودش در را مهم چیز یک که بدانی باید عاشقانه،

 دنبال حال که ای برده یادش از را کردن عاشقی... دارد

 های فیلم در یا و گردد می ها کتاب در یا چیزها خیلی

 ... .خیالی

 زندگانی بار کشیدن و است سخت مردانگی که داند می او

 پای پابه که است همین برای... تر سخت مرد یک دوش بر

 هجوم و آلوده هوای این در کند می جان و کند می کار تو

 از بردارد بار باید که داند می مردانه، های هوسرانی حمله

 از او که ها لحظه آن تمام در تو، اما... هایت شانه روی

 یادت اگر نگذارد، تنها را تو تا گیرد می فاصله زنانگیش

 از همیشه برای شاید و آرام آرام باشی، مراقبش که برود

 مادر حتی بمانند، کودک خواهند می ها زن... بدهی دستش

 ها، زن... کنند کودکی خواهند می هم باز باشند، که هم

 امن گاهی تکیه دلشان باشند، که هم جمهور رئیس
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 قربان بکشد، را نازشان یکی خواهد می دلشان خواهد، می

 تو احساس شانه بر سر نگذاری اگر ، برود شان صدقه

 وقتی... گردد می بر و رود می مدام هایش، دلواپسی بگذارد

 هایش کودکی همبازی ای نتوانسته که برسد باور این به

 ندیده را نگاهش بر نشسته غبار که باشد وقت خیلی و باشی

 بکشد، آه آرام و باشد خودش توی همیشه وقتی... باشی

 و زند می لبخند فقط قدیم، شاد های قهقهه جای به وقتی

 دیگر شاید و رفته اما... نمرده... است رفته ماند، می ساکت

 نه و شود باز تو برای نه اش خسته روح دروازه هرگز

 برگشتن وقت دیگر روند می وقتی ها زن... دیگری برای

 اما بلدند خوب را بخشیدن ها زن... آورند نمی را چیز همه

 اول روز مثل چیزشان هیچ باشند، رفته بار یک وقتی

 .شود نمی

*** 

 تقدیم. سرزمینم بانوان تمام به کنم می تقدیم رو رمان این

 چنین با دارند هاست روز که هایی زن تمام به کنم می

 نادیده رو خودشون کنند، می نرم پنجه و دست مشکالتی

 آخر ما همه امیدوارم نپاشه، هم از زندگی یک تا گرفتند

 .باشه عشق از پر افسون مثل مون قصه

 *1411 شهریور 11：پایان*
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 !عزیزان شما به درود و سپاس

 در خارجی و ایرانی های رمان بهترین دانلود برای

 :کردن سرچ با گوگل

 رمان دانلود

 یا

 رمان

 سایت وارد (Romanbook(رمان آدرس روی کلیک وبا

 .شود
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