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 اگه که بود اطراف به حواسم کردم می رانندگی که طور همون

 از خالی ماشین که هایی وقت از. کنم سوارش شد رد مسافری

 یافتن فکرم تمام مدت ی همه چون. بودم گریزان بود مسافر

کنم فکر بهتری چیزهای به تونستم نمی و بود مسافر . 

 برای و بود ایستاده اتوبوس ایستگاه نزدیک که دختری دیدن با

. زدم بوقی تک و ایستادم زد، می بال بال ماشین داشتن نگه

گفت زیادی انرژی با و کرد داخل شیشه از رو سرش : 

 !دربست؟-

- باال بیا . 

شد سوار و نشست لبش روی پهنی لبخند : 

 - بریم؟ کجا  

 () خیابون-



بود انداخته طنین ماشین توی رادیو صدای : 

-  دنیای از سیمرغ گرفتن از بعد که مشهوری بازیگر کایا حسان

تازگی به کرد خداحافظی هنر ... 

داخل رو فلش  usb دختر. شد پخش موسیقی و گذاشتم 

گفت معترض : 

- بدیم؟ گوش نذاشتی چرا  

- ندمخو و شنیدم رو خبر این دفعه هزار حاال تا دیشب از چون . 

داد تنش به تابی و کرد جمع رو لباش : 

-  العاده خارق آدم این بس از... خبرها تمام تیتر شده حسان آقا

 !است

- منفگیه آدم یه اون . 
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کرد نگاهم متعجب : 

- بگی؟ رو این تونی می چطور تو اوه ! 

- کردن باهاش خداحافظی از بعد که ای مصاحبه اون خاطر به ... 

انداختم بهش نگاهی نیم : 

- نظمیه بی دنیای هنر، دنیای! نیست؟ یادت .  

گفت شده آب دلش قندهای تمام انگار که جوری : 

-  یه توی بازی از بعد که کسی. کرده خاصش که کاراشه همین

نیست؟ خاصی آدم گیره می سیمرغ فیلم  

انداختم باال ای شونه حوصله بی : 

- شماست با حق شاید آره دونم، نمی من . 

کرد قفل هم توی رو دستهاش : 

بدم تست رم می دارم من که بدونی باشه جالب برات شاید . 

- چی؟ تست  

- میلیونی صد دستمزد با کافه اون توی کردن کار تست . 



زدم لبخند زورکی : 

- جالب چه ! 

کردم ترمز اعیانی ی مغازه روبروی : 

- قشنگه مغازه از اینم ! 

کرد اخمی : 

- چیه؟ قشنگه مغازه  

گفت کرشمه با : 

- تلنگر کافه . 

کردم جمع رو ام خنده : 

- تلنگر کافه بله، . 

 نگاهی داد، می هول عقب سمت به رو دستگیره که طور همون

کرد بهم : 

- گردم برمی بمون منتظر .  

- بدی مژدگانی باید برگردی میلیونی صد چک با .  



بست رو در و شد پیاده : 

 .حتما-

 و درآوردم داشبورد توی از رو یادداشتم دفتر رفتنش از بعد

 مشغول و کردم باز رو خالی ی صفحه. برداشتم رو خودکار

شدم نوشتن .  

«  ی کافه به که ام رسانده مقصدی به را مسافر دو حال با تا

 شانسم دارم دوست هم خودم راستش. شد می ختم  کایا حسان

 میلیون صد کافه یک در کار برای که سیک از اما کنم امتحان را

ترسم می پردازد، می .» 
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 گرد های چشم با. پریدم جا از شد، کوبیده محکم که در صدای با

 دستمالی. کردم نگاه بودم، کرده سوار که دختری به رو شده

گفتم. کرد می گریه و بود دستش توی : 



- شد؟ چی  

گفت کنان فین فین : 

- نفهم ی مرتیکه ... 

 !کی؟-

گفت هق هق با و کشدار : 

- کایا حسان . 

گفتم زده بهت : 

- بود العاده خارق که پیش دقیقه دو تا ! 

توپید بهم عصبی : 

- بود دیوونه عوضی یه نزدیک از اون نیست، دیگه ولی . 

 به که بود شب رایآخ. شدم رانندگی مشغول و دادم تکون سری

شنیدم رو دوقلوها ی زده ذوق صدای و برگشتم خونه : 

- هوران آبجی! جون آخ ! 

کردن بغلم و دویدن سمتم به . 



گفت هیما : 

- نباشی خسته هوران، آبجی . 

کشیدم ابریشمش از تر نرم موهای روی دستی : 

- خانمی ممنون ! 

 قروچه دندان جورابام به نگاه با و اومد بیرون آشپزخونه از الهه

رفت ای : 

- کشیدم رو غذات! نباشی خسته سالم . 

 شد، می سرد باهاش زدن حرف موقع اختیار بی که لحنی با

 :گفتم

 .ممنون-

داد بینیش به چینی : 

-  رو جورابات آشپزخونه به رفتن موقع حداقل کنم، می خواهش

کشم می فرش شامپو روز هر رو خونه تمام بیار، در . 

گفتم نوچی بدجنسی با : 



- درمیارم لباسامو خواب از قبل من خوام، ینم . 

رفت تلویزیون سمت به و گرفت ازم رو نگاهش دلخوری با . 
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 مقابلم هیما و هیوا. نشستم سفره سر و شستم رو دستهام

 تعریف اشون مدرسه از همیشگی شیرین لحن با و نشستن

گفت هیوا. کردن : 

- بگیره جشن برامون قراره معلم خانم . 

 ذوق با. بود درهم هردوشون ی چهره جمله این گفتن موقع

 :گفتم

- خوبه خیلی که این ! 

- ولی آره ... 

گفت هیما. کرد نگاه هیما به مردد : 



-  پولی یه....یعنی...کنید کمک خودتونم باید گفته معلم خانم

 .بدید

- دم می بهتون خب . 

شد آشپزخونه وارد بود ایستاده فالگوش معمول طبق که الهه : 

- مدرسه رن نمی دارن جشن که روزی فوقش خواد، نمی . 

گفتم هیما و هیوا به رو کردم می جمع رو سفره که طور همون : 

- بیرون برید شما . 

کردن نگاه مامانشون به مضطرب : 

 .باشه-

ایستادم الهه های چشم مقابل : 

- زنم می حرف خواهرام با من وقتی ایمیسیو فالگوش چرا تو . 

داد قورت رو بزاقش : 

- شدم می رد داشتم! وایسادم؟ فالگوش کی من ...  

فشردم هم روی رو چشمهام : 



-  تو بد من گم، نمی هات بچه به تو لعنتی ی گذشته از هیچی من

بفهم گم نمی رو ... 

فشرد هم روی رو اش زده رژ لبهای : 

- بدی رو جشن پول خواد نمی . 

زدم اش سینه روی ای ضربه : 

-  به من. هستن منم پدر های بچه تو، های بچه! جان الهه ببین

 زندگی با که تو از حالم وگرنه دارم هواشونو که پدرمه خاطر

خوره می هم به کردی بازی مامانم . 

ایستادم صداش شنیدن با که برم بیرون آشپزخونه از خواستم : 

- من وگرنه بسازه من با که نخواست مامانت ... 

 های قدم با. دادم قورت رو بغضم و فشردم هم روی رو چشمهام

رفتم اتاق سمت به تندی . 

 رو انگشتم. نشستم چوبی صندلی روی و کردم پلی رو موزیک

 عاشقش که رو طرحی بار چندمین برای و بردم فرو شن داخل



 که اشک ی قطره با زنی طرح. کشیدم شیشه روی شن با بودم

انداخت می مادرم یاد دتش به رو من . 
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 وای و کشیدم سرم روی رو بالشت موبایلم زنگ صدای شنیدن با

 ظاهرا اما بشه قطع تا بمونم منتظر کردم سعی. گفتم کشداری

 از و برداشتم رو گوشی. نبود بردار دست بود خط پشت که فردی

 توفیق اسم. کردم اش صفحه به نگاهی بازم نیمه های چشم الی

 با! بود کرده پیدا برام خوب بار یه باز حتما کرد، می خودنمایی

 و پریدم جا از فنر مثل بودم کرده پیدا ناگهانی طور به که انرژی

کردم وصل رو تماس : 

 ...الو-

- زنم می زنگ بهت دارم ساعته دو دختر؟ تو کجایی .  

کشیدم ای میازهخ : 



- بودم خواب ببخشید، . 

- تونی؟ می بیاری،)...( از باید دارم بار سفارش یه امروز  

گفتم. ارزید می داد می خوبی پول اگه ولی بود طوالنی مسیر : 

 چقدر؟-

 .تومن500-

گفتم متعجب : 

 !هزارتومان؟500-

 :خندید

- بری؟ می. تومن هزار500 بله،  

- برم می که معلومه. آره آره، . 

- باش اینجا دیگه ساعت یه تا پس . 

- خداحافظ باشه، . 

 .خداحافظ-



 رو موهام. کشیدم موهام به سرسری ای شونه و گرفتم دوشی

 گره. پوشیدم رو رنگم آبی لی شلوار و مانتو و بستم کشی داخل

 بچه و الهه. رفتم بیرون اتاق از و کردم محکم رو روسریم ی

 سمت به ورچینپا پاورچین بودن، خوابیده هال توی هاش

 مقداری خونه از رفتن موقع. خوردم نونی تکه و رفتم آشپزخونه

رفتم بیرون خونه از و گذاشتم هیوا بالشت زیر پول . 
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کردم باز بود، داده توفیق که رو پیامکی و شدم ماشین سوار : 

« چوب کارگاه کمربندی، از عدب)(  جاده .» 

 می زمزمه موزیک با همراه که طور همون و کردم پلی رو موزیک

. کردم ترمز چوبی کارگاه جلوی. رفتم جاده سمت به کردم

گفت کارگرها از یکی. شدم کارگاه وارد و کردم پارک رو ماشین : 

- دارید؟ کار کی با  



- هفرستاد توفیق منو. بگیرم رو سفارشی بار اومدم، . 

 بود گوشش پشت که رو خودکاری و اومد بیرون میزش پشت از

انداخت زمین روی : 

- بگم موسی آقا به وایسا . 

 به چشمم. کردم اطراف به نگاهی و گرفتم ریتم زمین روی پام با

 بهش اخمی. بود بهم خیره زشتی لبخند با که افتاد کارگری

 کارتونی که قبلی کارگر صدای با. گرفتم ازش رو نگاهم و کردم

گفت. برگشتم بود، دستش توی : 

- میارم براتون خودم کجاست؟ ماشین . 

- دم می نشونتون بریم، . 

کردم باز رو عقب در و اومدم بیرون کارگاه از : 

- بذارید جا همین . 

گفتم. بست رو در و گذاشت عقب رو کارتون احتیاط با : 

- ممنون خیلی . 

- کنم می خواهش . 



گرفت سمتم به رو کاغذی : 

- ببرید آدرس ینا به . 

 .چشم-

 شهر باالی ی منطقه توی ای خونه به که بود ظهر طرفای

 .رسیدم

 صدای بعد لحظه چند. زدم زنگ و کردم پیدا رو دوازده پالک

شنیدم رو ای مردونه : 

 کیه؟-

- آوردم بار . 

زد رو در : 

- تو بیا . 

- خودتون شه می ... 

کردم در به نگاهی زده بهت. شد باز تیکی صدای با در : 

 - بگیرید؟ بیایید خودتون شه می  



گفت کالفه : 

- نیست مناسب لباسم من تو، بیا . 

 مردد. نبود مناسب لباسش که چی یعنی شد، گرد چشمهام

دوختم ماشین عقب کارتون به رو نگاهم و ایستادم . 
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شد تر بیش تعجبم شعصبی صدای شنیدن با : 

- دیگه تو بیا . 

 قفل رو  ماشین در و برداشتم کنان هن هن رو سنگین کارتون

 رو ام توجه کوچکی و سرسبز حیاط. شدم خونه وارد. کردم

 چند دستم بودن پر خاطر به. بود باز نیمه ورودی در. کرد جلب

زدم در به آروم لگد : 

- نیست؟ کسی صاحبخونه، آقا،  



 و کردم باز پام با رو در. نشنیدم جوابی ولی زدم صدا بار چند

 اتاق توی پا و گذشتم کوچکی راهروی از. شدم خونه وارد

 خونه کل. گذاشتم بود، شده چیده تمام ی سلیقه با که نشیمن،

 روز شبانه خدمتکار هزار انگار که زد می برق تمیزی از جوری

گفتم. کردن می کار داخلش : 

 ...آقا-

شد شنیده بود پذیرایی انتهای که یا آشپزخونه از صدا : 

- اینجا بیا . 

 اش جمله اون یادآوری با ولی رفتم آشپزخونه سمت به

 و بود نپوشیده مناسبی لباس. بستم رو چشمهام ناخواسته

 شکمم. رفتم پیش و بستم رو چشمهام. ببینمش که نبود درست

 چشمهام. رفت هوا به آخم صدای و کرد برخورد تیزی جسم با

 عصبی. کرد ام زده بهت کایا حسان تصویر دیدن و کردم زبا رو

 :غرید

- بستی؟ رو چشمهات چرا  

گفتم شوکه : 



- نیست مناسب لباست...گفتی...شما...ش . 

 پوشیده ورزشی شلوار و شرت تی کردم، سرتاپاش به نگاهی

زد پوزخندی. بود : 

- است دیگه چیز یه مناسب لباس از من منظور . 

دادم قورت رو بزاقم : 

 .درسته- 

رفت یخچال سمت به و کرد اپن به ای اشاره : 

- اونجا بذار . 

گذاشتم اپن روی رو کارتون . 

 بود، دستش آبی لیوان که حالی در و داد یخچال به رو اش تکیه

کرد کارتون به ای موشکافانه نگاه : 

- بچسبه دیوار به که طوری عقب بده هولش لطفا . 

 .چشم-

گفت ازب که چسبوندم دیوار به رو کارتون : 



- راسته سمت خیلی چپ، سمت به بکش کم یه لطفا . 

 موقت مکان یه توی کارتون یه قراردادن برای وسواس همه این

 رضایت با! بود وسواسی الهه شبیه هم اون شاید! بود؟ چی برای

کرد نگاه کارم ی نتیجه به : 

 .ممنون-

زدم ای دستپاچه لبخند : 

- کنم می خواهش . 

فتگر سمتم به رو آب لیوان : 

-  دستمال با قبلش بهتره کردی استفاده رژ از اگه البته. آب

کنی پاک کاغذی . 

- نکردم استفاده نه، ... 

نوشیدم آب از ای جرعه : 

 چرا؟-

- چی؟ چرا  



- کنم؟ استفاده کاغذی دستمال از باید چرا  

-  توی که موادی. نمونه من لیوان روی لب رژ ذرات چون

 هم شستن بار هزار با من نظر به مضره کنن می استفاده ساختش

شه نمی پاک .  

 با داشته حق واقعا! شه؟ می مگه وای! بود بدتر خیلی الهه از این

گفتم. بزنه زندگیشو قید وسواس این : 

- درسته آهان، . 
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 موهاش روی تیدس و کرد ام گرفته ته از های ناخن به نگاهی

 :کشید

- خوب چه ! 

- خوب؟ چی  



زد زل چشمهام توی و داد تکیه اپن به رو دستش : 

-  سرطان مواد این توی رو خودش که شد پیدا دختر یه باالخره

نکنه خفه زا . 

- زا؟ سرطان مواد ! 

- منظورمه آرایشی مواد و لب رژ و الک همین . 

انداختم باال ابرویی : 

 .آهان-

گفت بود، دستهام به نگاهش که طور همون : 

- . نکردی بلند رو ناخنات اینکه داری هم دیگه حسن یه تو البته

 می انتشار میکروب کلی ناخن کردن بلند با دخترها که دونی می

 .دن

 متوجه حرفهاش از هیچی اینکه با انداختم پایین و باال رو سرم

گفتم. بودم نشده : 

- برم من بهتره دیگه ببخشید . 

زد پلکی : 



- بیارم رو پول برم دیقه، دچن وایسا . 

 پاکتی با و رفت باال شد می ختم خواب اتاق به که هایی پله از

گفت محترمانه خیلی و گرفت سمتم به رو پاکت. برگشت : 

 .بفرمائید-

نبود آسا غول کایا حسان کردم می فکر که هم قدرها اون . 

زدم ای کوله و کج لبخند : 

 .ممنون-

گرفت سمتم به بود، فتهگر انگشتش دو بین که رو کارتی : 

- بیارید تشریف مصاحبه برای تونید می من، ی کافه کارت . 

 با کار پیشنهاد من به کایا حسان. کردم نگاهش زده حیرت

 دستش از رو کارت زده ذوق! بود داده میلیونی صد دستمزد

کردم خداحافظی و گرفتم . 
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 داشبورد توی از رو ام دفترچه ماشین، توی نشستن محض به

 کارش پیشنهاد و کایا حسان ی خونه به ناگهانی رفتن. برداشتم

 شدت از که دستهایی با. بود کرده دلم مهمون رو زیادی شوق

نوشتم داشت، نامحسوسی لرزش هیجان : 

«  و دیدم فنگیهم کردم می فکر ها مدت که رو آدمی اون امروز

 اون. نبود مفنگی کردم می فکر که هم اونقدرها خوشبختانه

 رو دفتر و زدم تاریخ.« داد بهم رو اش کافه توی کار پیشنهاد

 اتفاقات که بودم کرده عادت من. گذاشتم داشبوردم توی

 که مسافری دیدن با. بذارم درمیون خودم با فقط رو زندگیم

 بهش رو خودم تا گرفتم عتسر بود، ایستاده خیابون انتهای

. شد ماشین سوار بود، دستش توی موبایلی که حالی در. برسونم

 :گفتم

 کجا؟-

گفت خطش پشت مخاطب به : 

- لحظه یه ... 



کرد بهم رو : 

 چی؟-

- برم؟ کجا گم می  

- گم می بهت برو مستقیم .  

- دیگه؟ دربستی  

گفت حوصله بی : 

- دربستی بله، . 

 هیچ بدون مسافران هک هست این باالشهر های محله خوبی

 وقتی پایین های محله سمت ولی گیرن می دربستی ای دغدغه

 تلفن «اصال نه،: »گن می و کنن می گرد چشم میاد دربستی اسم

گفت عصبی و کرد قطع رو : 

- عوضی ی مرتیکه !  

 سیگار ساله نوزده هجده، ی بچه پسر. زد آتش سیگاری

دیگه؟ بود چی کشیدنش ! 

مانداخت بهش نگاهی نیم : 



 !دمغی؟-

- داغون داغونم، گذشته، دمغ از !  

 دعوا به که بود مرفع پولدارهای بچه این از. زدم لبخند اختیار بی

گفتم. گفت می دنیا مشکل بزرگترین مادرش و پدر با : 

- داغونی؟ چرا حاال  

گفت تلخی لحن با : 

 .هیچی-

 می ماشین سوار وقتی. بودن طور همین همیشه جوون قشرهای

 خودشون الک توی سرشون زدن، نمی حرفی ینکوچکتر شدن

 های خانم یا آقا بخواد دلت تا اما. بودن موبایلشون سرگرم یا بود

 بعضی و گفتن می اقتصاد از آقایون. کردن می پرچونگی مسن

 است مسافرکشی حال در که جوون دختر یه دیدن با ها خانم

 اه بعضی یا نالیدن می جامعه شدن عوض از و کشیدن می آهی

 مسافر حال هر به. کردن می جینم سین و بودن سمج حسابی

داشت رو خودش خاص عوالم هم کردن کشی . 



 کرایه طوالنی مسیر بابت و کردم پیاده باشگاهی جلوی رو پسر

گرفتم ازش تپلی ی . 
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 سرخوشی با و برداشتم بود، خوردن زنگ حال در که رو موبایلم

 :گفتم

- توفیق؟ چطوری  

غرید عصبی : 

- توفیق نه آراز . 

خندیدم صدا پر : 

- نیوفتی اصل از خوام می من . 

- خبریه؟ سرکیفی،  

 :خندیدم



- پره دخلم آراز، آقا پره دخلم . 

 !خداروشکر-

- بردم؟ کی ی خونه رو بار دونی می  

- واال نه .  

- کایا حسان ی خونه ... 

- هست؟ جا همه حرفش که مرتیکه این ها،آ  

زدم نمایی دندون لبخند : 

- هست؟ جا همه چی برای حرفش  

-  می صدمیلیون مفنگی ی مسخره دیگه، کافه اون توی کار برای

نفت شرکت انگار کافه توی کار ی واسه ده ... 

 سریع. بود پرچونه و دراز روده های آدم از دسته اون از توفیق

کردم قطع رو حرفش : 

- داده رو اش کافه توی کار پیشنهاد بهم اون آره، . 

گفت کیف با و کشید هوفی : 



- روغنه تو نونت دختر . 

دادم تکون سری : 

- روغنی چه اونم ! 

- نباشه سخت اش مصاحبه اگه حاال ... 

فشردم هم روی رو لبهام : 

- بیارم دست به رو دلش بتونم کنم فکر . 

 چطوری؟-

گفتم خودش لحن با : 

- طوری یه ... 

- کنه می صدام داره نفر یه رانهو . 

- برو داداش، باش . 

 به زودتر بود بهتر. گذاشتم شیشه جلوی و کردم قطع رو گوشی

 بگذرونم الهه با کمی رو اوقاتم باطنیم میل خالف بر و برم خونه



 بیماری یه کایا حسان با اون بودم فهمیده که طور این چون

داشت مشترک . 

 کنار سطل توی و دراوردم پام از جورابامو خونه به ورود از قبل

 چشم دوقلوها شدم، که خونه وارد. شستم رو پام و انداختم در

کردن نگاهم لبخند با و گرفتن تلویزیون از : 

- اومدی زود چه آبجی ! 

 دیدن با. کرد نگاهم و کرد بلند کتابش توی از رو سرش الهه

گفت واج و هاج ام شسته پاهای : 

- اومده؟ طرف کدوم از آفتاب  

زدم بدجنسی لبخند : 

- صلح و دوستی در از .  

 و کردم جمع رو ام خنده اش موشکافانه و خیره نگاه دیدن با

زدم چشمکی . 
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 و شیشه. پوشیدم رو رنگم آبی شلوارک تاپ و رفتم اتاق توی

 به کردم سعی اما کرد ام سهوسو نقاشی کشیدن برای شن

 دوقلوها. کنم ترک رو اتاق و کنم توجهی بی دلم ی خواسته

گفتم. نبود الهه از خبری و بودن تلویزیون تماشای سرگرم هنوز : 

- کجاست؟ مامانتون جوجوها  

کرد اشاره آشپزخونه به هیوا : 

 .اونجا-

 از که رو استکانی همیشگیش وسواس با. رفتم آشپزخونه توی

گفتم. شست می دوم بار برای بود برداشته ییظرفشو : 

- ؟...چرا  

 قلبش روی رو دستش دیدنم با. چرخاند سر و کشید هینی

 :گذاشت

- میای؟ جن عین چرا  



 :خندیدم

-  باز شستی بار یه که رو استکانی چرا گم می. الی شدی ترسو

شوری؟ می  

 رو قوری ی دسته و برداشت دستمالی. انداخت باال ای شونه

 :گرفت

- باشه نشسته روش میکروب جاظرفی توی وقت یه خب . 

 .آهان-

گرفت سمتم به رو چایی استکان : 

 .بیا- 

زدم زل چشمهاش توی و گرفتم دستش از رو استکان : 

- کنی درست کیک برام خوام می ! 

شد گرد چشمهاش : 

- کنم؟ درست کیک برات خوای می من از تو خوبه؟ حالت هوران  

- شکالتی کیکای اون از آره، ... 



شد حرص از پر لحنم ناخواسته : 

- گشت می دورت بابام کردی می درست وقتی که . 

گفت تلخی با و گرفت ازم رو نگاهش : 

 - کینه پر و تلخ قدر همون هورانی، همون! نه . 

گرفتم عمیقی دم : 

 - نداره تمومی تو از من ی کینه . 

 تبدیل صاف خط یه به لبهاش و فشرد هم روی رو چشمهاش

گفت. شد : 

- کردی؟ کیک هوس شده چی الحا  

- خوام می کاری مصاحبه یه واسه نکردم، هوس . 

کرد نگاهم مشکوک : 

- کاری؟ ی مصاحبه ! 

کردم هوفی : 

- کردم هوس کن فکر! نپرسی؟ سوال شه می . 



انداخت پایین و باال رو سرش : 

 .باشه-

 عزیز برای. کنم ثبت ذهنم توی رو کارهاش تمام کردم سعی

 رو کیک. بود الزم الهه رفتار قلیدت کایا حسان چشم در شدن

 سطلی توی رو هاش دستکش و گذاشت ای شیشه دیس داخل

 رو کیک و رفتم کش کشو از جدید دستکش دو. انداخت

پریدند پایین و باال کیک دیدن با دوقلوها. برداشتم : 

- تولد تولد، ! 

گفت هیما. گذاشتم زمین روی رو کیک : 

- آجی؟ کیه تولد  

- کردیم درست وریط همین. نیست تولد . 

گفتن ذوق با دوقلوها. آورد رو بشقاب و چنگال الهه : 

- بخوریم کیک! جون آخ . 

گفت الهه : 

- شورید می رو دستهاتون اول . 



کرد جمع رو لبهاش هیما : 

- شستیم االن . 

کرد اخمی الهه : 

- بشورید رو دستهاتون که الزمه چیزی هر خوردن از قبل . 

 جمع کنار ها مدت از بعد. نشد بلند جاشون از دو هر اکراه با

 هیما و هیوا به فقط کردم سعی و خوردم خوراکی اشون نفره سه

 تونستم نمی که اومد می بدم الهه از حدی به چون کنم نگاه

بشم چشم تو چشم باهاش . 
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کرد ساعت به هینگا الهه کیک خوردن از بعد : 

- خوابتونه وقت نیم، و نه ساعت . 

گفتم معترض : 



- طفلکا مرغن مگه ! 

نشست ابروهاش بین پررنگی اخم : 

- نکن دخالت من های بچه تربیت تو . 

دادم بینیم به چینی : 

- بابا برو . 

 کایا حسان اسم گوگل توی و برداشتم رو موبایلم. رفتم اتاق توی

کردم سرچ رو . 

 گذاشته اشتراک به کایا حسان ی چهره از مختلفی های عکس

 یک تنها. داشت ای العاده خارق زیبایی کدومشون هر که بود

 هم کوتاه مصاحبه همون توی ظاهرا که بود شده اون با مصاحبه

 و کردم قفل رو گوشیم. بود نداده زندگیش به راجع اطالعاتی

 موسیقی با همراه و بردم شن توی دست. نشستم صندلی روی

دمز طرح .  

*** 



 و کش و کردم ساکت رو صداش. شد بلند گوشیم آالرم صدای

 خوابالوم چشمهای به دستی و نشستم. دادم تنم به قوسی

 جا از سریع و شد زنده ذهنم توی کایا حسان تصویر. کشیدم

 می دلم. گشتم لباسام میون کلی و کردم باز رو کمد. پریدم

 نمی پیدا یهیچ ولی بپوشم خانمانه شیک لباس یه خواست

 رو همیشگی اسپرت های لباس همون شدم مجبور آخرش. کردم

 موهای که سبز شال و یشمی گشاد مانتوی با لی شلوار. بپوشم

بود کرده پنهان خودش زیر رو رنگم ای قهوه . 

. دیدم دیوارها سابیدن حال در رو الهه و رفتم آشپزخونه توی

 درست خودم برای پنیر نون لقمه یه و دادم رو سالمش جواب

 رو صداش که بودم آشپزخونه از رفتن بیرون حال در. کردم

 :شنیدم

 کجا؟-

گفتم محکمی لحن با دیشبش حرف تالفی برای : 

- نداره ربطی تو به .  



 دستم تو ی لقمه و انداختم باال رو ابروم کشدارش واه شنیدن با

 توی بخش انرژی و شاد موسیقی یه همیشه برخالف. خوردم رو

 می چون نزدم بوق مسافری هیچ جلوی و کردم شپخ ماشین

بشم ظاهر کایا حسان مقابل همیشه از تر سرخوش خواستم . 

 دختری و کردم نگاه رو داخل شیشه پشت از بود، قفل کافه در

 به ضربه چند. کرد جلب رو ام توجه بود دستش توی موبایلی که

کرد زبا رو در و شد بلند جاش از اکراه با دیدنم با. زدم شیشه . 

 و بود نشده چیده درونش ای وسیله هیچ. شدم کافه فضای وارد

 ظریفی صدای با دختر. بود چسبیده دیوار به ای کاناپه تنها

 :گفت

- داشتید؟ قبلی وقت  

گفتم بودم، بزرگ فضای اون مات که طور همون : 

- نه یعنی...یعنی...بله . 

پرید باال ابروش تای یه : 

- تست؟ برای دبری خوایید می چطور پس! نه؟  



فشردم هم روی رو لبهام : 

- بیام که گفت من به کایا آقای . 

گفت زده بهت : 

 !حسان؟-

 رو کایا حسان لحظه همون. زدم پلکی حرفش تایید ی نشونه به

 چشمهای و زد لبخندی دیدنم با. میاد پایین ها پله از که دیدم

 متعجب لبخند این از هم خودم حتی. شد تر زده حیرت دختر

 .بودم
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 پله باالی در که اتاقی به بود ایستاده ها پله توی که طور همون

کرد اشاره داشت قرار ها : 

- من اتاق توی بیارید تشریف . 



 اینکه از داشت وسواس که کسی قطعا. افتاد کتونیام به نگاهم

گفتم. بود گریزان بشه اتاقش اردو کتونی با فردی : 

- بیام شه نمی که کفش با . 

شد تر پررنگ لبش روی لبخند : 

- گرفتم نظر در روشی هم مشکل این برای من درسته .  

گفت بود، گرد چشمهاش هنوز که دختر : 

- من دنبال بیا . 

 بهم دختر که دستمالی با و شستم رو پام بهداشتی سرویس توی

 بود شده بسته کشی باالش که یپالستیک. کردم خشک داد،

 باال. کردم رها جا همون رو کفشم و جوراب و کشیدم پام توی

 سخت برام بودم کشیده پام توی که پالستیکی با ها پله از رفتن

 کننده ضدعفونی مایع بوی که گذاشتم اتاقی توی پا. بود

 روشن چراغی هیچ و داشت کمی نور. بود کرده پر رو سراسرش

گفت. نبود : 

- سوخته المپ . 



گفتم اختیار بی : 

- بکشید رو پرده خب . 

کرد گرد رو چشمهاش : 

-  فیلمبرداری نفر یه اگه مشرفه، اینجا به زیادی های خونه نه،

چی؟ کنه  

- بله آها، . 

کنم تایید رو حرفش کردم سعی : 

- خوبه احتیاط حال هر به .  

 .درسته-

. بشینم بود، میزش مقابل که صندلی روی تا کرد اشاره بهم

 داخلش که رنگی سفید های دیواری کاغذ به نگاهم و نشستم

 میز پشت صندلی روی. موند ثابت بود، رنگ قرمز صاف خطوط

کرد قفل درهم رو دستهاش و نشست سفید : 

 - شدی مرحله اولین کردن رد به موفق تو گم می تبریک . 

- مرحله؟ اولین  



دکشی اش چونه زیر رو دستش و داد تکیه میز به رو آرنجش : 

-  توی کفش با نباید که کرد نمی توجه ماجرا این به کس هیچ

بیاد من اتاق . 

 :خندیدم

-  استخدام به موفق کس هیچ که هست همینم خاطر به حتما

شه نمی .  

- خوردن می شکست صفرم ی مرحله توی اونا . 

گفتم خنده با : 

- صفرم؟ ی مرحله ! 

داد تکون رو سرش آروم و طمانینه با : 

-  می وارد میکروب کلی با همشون چون. فرمص ی مرحله بله،

بودن بیماری منبع و شدن . 

 از تا دو من. شد نمایان نگاهم توی بهت و پرید باال ابروهام

 بود شده باعث چی. بودم رسونده کافه این به رو ها متقاضی



 نظر به میکروب کایا حسان چشم پیش طناز و پرافاده دخترهای

 !بیان؟
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زدم ای خنده تک : 

- میکروب؟ چرا ! 

داد پیشونیش به چینی : 

-  پاهای صورتشون، روی آرایشی مواد اون کنی می فکر واقعا

 نیست؟ میکروب گیره می قرار کفش توی که جورابشون بدون

شن می ناراحت گی می که بهشونم تازه . 

- کنم نمی استفاده آرایشی مواد از همین اطرخ به منم درسته . 

 برق بود که چه هر ولی درآوردم کجا از رو حرف این نفهمیدم

نشوند کایا حسان های چشم توی رو رضایت . 



 :گفت

- برانگیزه چالش خیلی باهم ما همکاری! جالب چه ! 

 شبیه من که بودم کرده باور واقعا. زدم ای دستپاچه لبخند

کرد نگاهم نهموشکافا. هستم خودش : 

- اومدی پدرم طرف از تو نکنه . 

دادم قورت رو بزاقم : 

- بیا گفتی بهم خودت شما نه، . 

-  چی از من باشه گفته بهت و باشه فرستاده رو تو پدرم ممکنه

میاد بدم چی از و میاد خوشم .  

 از رو تعجبم که لحنی با و دادم تکون سری جا همه از خبر بی

گفتم اشت،گذ می نمایش به حرفش شنیدن : 

- نیست اینطور نه، . 

انداخت باال ای شونه : 

- گیرم نمی سخت بهت باشه ... 



 عقب رو خودم کمی ناخواسته. نشست کنارم و شد بلند جاش از

گفت. کشیدم : 

- تمیزم کامال من . 

- نکشیدم عقب رو خودم اون خاطر به من دونم، می .  

کرد بهم نگاهی چشمش باالی از : 

- ترسیدی؟ ازم  

دادم سرم به ریزی تکون و زدم لبخند : 

- نیست اینطور نه، . 

کشید ریشش ته روی دستی : 

- کنیم می کار باهم موقت مدتی یه شما و من پس خب ... 

گفت ای شمرده لحن با : 

-  تا بیا آسه برو آسه پس منی بین ذره زیر کامال مدت این توی

نزنه شاخت گربه . 



 می رخت دلم توی انگار مامان قول به. بودم شده نگران کمی

. بود داشتنی دوست مبلغ من برای میلیون صد ولی شستن

 :گفتم

 .باشه-

زد صندلیم دور چرخی و شد بلند جاش از : 

-  من با که زمانی بدون رو این و منتظرتم هفت ساعت راس فردا

کنی دیر نباید وجه هیچ به داری قرار تایمی سر . 

انداختم پایین و باال رو سرم : 

 .چشم-

زد پوزخندی : 

- بری تونی می . 

 بار زیر از باد و برق سرعت با و شدم بلند جام از کوتاهی تشکر با

کردم فرار اش موشکافانه نگاه . 
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 و جوراب. رفتم بهداشتی سرویس سمت به دختر راهنمایی با

 و انداختم زباله سطل داخل رو اه پالستیک. پوشیدم رو کتونیم

 دختر صدای شنیدن با که برم خواستم. شستم رو دستهام

 :ایستادم

 .وایسا-

 !بله؟-

- حسان خواهر هستم، طنین من . 

زدم زورکی لبخندی : 

- خوشبختم خیلی . 

- درسته؟ کرد، موافقت اینجا توی کارت با حسان نظرم به  

- موقت البته ظاهرا، . 

کرد قفل اش سینه روی رو دستهاش : 



- باشی موفق. عالیه هم موقت همین . 

گفتم آرومی صدای با : 

 .ممنون-

 جلوی تا رو من و داد تکون برام دستی خداحافظی ی نشونه به

 توفیق ی شماره ماشین توی نشستن محض به. کرد بدرقه در

 چرا دونم نمی. کردم وصل رو تماس. افتاد موبایلم ی صفحه روی

 محض به توفیق. بود شده سرد نملح و گرفته ناخواسته صدام

گفت من الوی صدای شنیدن : 

- شدی؟ رد نکنه   

- بشم استخدام شاید اتفاقا نه، . 

- لکی؟ تو چرا پس  

دادم بیرون صدا پر رو نفسم : 

- عجیب خیلی توفیق، عجیبیه آدم !  

نه یا کنم تحملش بتونم اصال دونم نمی . 

- عجیبه؟ چرا ! 



- داره وسواس اون ... 

شد لندب ناخواسته صدام : 

- . ساده شستشوی یه از تر بیش خیلی الهه، از تر بیش خیلی

بینه می میکروب شبیه رو ورگل و ترگل دخترهای اون ... 

گفت بخشی تسلی لحن با توفیق : 

- چیه دردت عالج ببینم بیا دخترعمو، باشه . 

افتادم راه و زدم استارت : 

- کجایی؟ تو  

 .خونه-

- هست؟ هم طوبی  

- بیاد شاید . 

- خودمو مرسون می . 

- خداحافظ. منتظرم . 

 .خداحافظ-
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 رو زنگ و شدم پیاده ماشین از اسحاق عمو ی خونه در جلوی

 جلوی ی پله روی همیشه مثل. شدم وارد و شد باز در. فشردم

 توفیق. ندمچرخا سر توفیق صدای شنیدن با. نشستم حیاط

 :گفت

- بشینیم؟ اینجا  

زدم لبخند : 

- نیستن؟ عمو و عمو زن. بهتره اینجا آره،  

- بابات خاک سر رفتن . 

نشست کنارم : 

- بری؟ بابات خاک سر خوای نمی هنوزم تو  

کشیدم آهی : 



- چشممه جلوی مامانم سوختن ی صحنه هنوز تونم، نمی . 

گفت تاسفی حس با و فشرد هم روی رو چشمهاش : 

- سوزوند رو خودش خودش، . 

-  که دیدم دیدم، ولی بودم وایستاده دور لحظه اون درسته

 نمی روشن رو فندک بزنی رو الهه قید اگه گفت بابام به مامانم

 ...کنم

داد قورت رو بزاقش : 

- کنم ناراحتت خواستم نمی! خیال بی باشه، . 

زدم پوزخندی : 

-  یادآور من ی واسه اون به نگاه و منه چشم جلوی روز هر الهه

هاست صحنه اون .  

- کنی بیرونش خونه از شد می کاش توئه، با حق . 

-  چطور من، نام به دنگ سه و اونه نام به خونه دنگ سه وقتی

کنم؟ بیرونش  

داد تکون سری و کشید پیشونیش روی دستی : 



- کردی می زندگی ما با میومدی کاش . 

-  کی ت،نیس کردن کار اهل که الهه کنم؟ کار چی رو هیما و هیوا

بده؟ رو اونا خرج  

 :خندید

- بزنیم دیگه حرف یه خیال بی اصال . 

داد سرم به تکونی خنده با : 

- نداره فایده من زندگی به راجع زدن حرف . 

کشید اش چونه زیر دستی : 

- کایا؟ حسان از خبر چه  

- بد خبر یا خوب خبر بگم دونم نمی ... 

کردم پوفی : 

- بود عجیب واقعا . 

زد برق مهامچش در، صدای شنیدن با : 

- است طوبی حتما . 



گفت رفت، می در سمت به که طور همون : 

- داری دوست من از تر بیش رو طوبی . 

 من و دوید سمتم به عسل. شد وارد کوچولوش وروجک با طوبی

گفت اش کودکانه لحن با. کرد بغل رو : 

- هوران خاله . 

بوسیدم رو اش گونه : 

- من برم قربونت سالم . 

. کردم احوالپرسی و سالم طوبی با بود لمبغ توی که طور همون

گفت طوبی : 

- اینجایید؟ چرا  

- باشیم؟ کجا پس  

- گلخونه تو پایین بریم . 

زد چشمکی توفیق : 

- قدیمی پاتوق . 



فشردم هم روی رو لبهام : 

 .بریم-

گفتم لب زیر : 

- بکنیم رو کایا حسان غیبت و بریم . 
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 گل سمت به عسل. نشستم بود گلخونه وسط که گردی میز دور

گفت توفیق و رفت ها : 

نکنی رو ها گل . 

زد جیغی : 

- کنه می دعوام توفیق دایی مامان . 



 کردیم بهم نگاهی طوبی با! بود دیدنی توفیق ی چهره لحظه اون

 طوبی به ور شده گشاد بینی های پره با توفیق. خندیدیم ریز و

 :گفت

- توفیق نه آراز بگه من به که بده یاد بچه به . 

کشید اش شونه به دستی طوبی : 

- داری مشکل هم اسمت با تو. بابا باشه . 

کرد بهم رو توفیق : 

- بگو حسان از . 

شد گرد چشمهاش طوبی : 

- بله؟ هورانم کیه؟ حسان ! 

زدم لبخند محجوبانه : 

- بابا نه، .  

گفت توفیق : 

- کایا نحسا صاحبکارش، . 



گفت تند طوبی : 

- رفتی؟ اش کافه توی مصاحبه برای تو  

فشردم هم روی رو لبهام : 

- شدم قبول کنم فکر . 

زد شادی از جیغی : 

- شانسی خوش خیلی تو پس . 

- اما شانسم خوش آره ... 

نشست ابروهاش بین اخمی : 

- چی؟ اما  

 که حرفهایی تمام و بود افتاده برام امروز که اتفاقاتی تمام

 برای حرفی انگار دو هر. کردم تعریف بود، شده بدل و رد بینمون

 بود کایا حسان طرفدار خودش روزی که طوبی و نداشتن گفتن

بود من حرفهای شوک در . 

 طور همون و آورد تخمه و پفک همراه به چای سینی یه توفیق

گفت شکست می تخمه که : 



- روغنه تو نونت. کن قبول که نظرم به . 

 ظرفی توی رو ام تخمه پوست و گذاشت ما چونه زیر رو دستم

 :ریختم

-  که کنم تصور تونم می واقعا ولی. کنم می قبول حتما که اون

باشه سخت تونه می چقدر اون با کردن کار . 

- سختی روزهای دختر تو ! 

 :خندیدم

- بود رفته یادم رو این آره .  

کردم طوبی به رو : 

- خبر؟ چه تو  

انداخت باال ای شونه خنثی کامال همیشه مثل : 

 !هیچی-

زد اش شونه روی ای ضربه توفیق : 

- یکنواختی همش که توام ... 



گفت و کرد نثارش بابایی برو طوبی : 

- متغیری؟ خیلی تو  

انداخت غبغب به بادی : 

-  قبول شاید فرستادم مدلینگ آژانس یه برای کاتالوگ یه بله،

 .کنن

گفت تمسخر با طوبی : 

- کردی هم قبال رو کار این . 

-  عمل رو بینیم هم کردم رنگ رو موهام هم. داره فرق هایندفع

 .کردم

زدم لبخند طوبی به نگاه با : 

- شدی بردپیت پا یه االن! بله اوه . 

کشید موهاش روی نوازشی دست طوبی : 

- داداشم تره خوشگل بردپیت از .  

گفت قشنگی لحن با که شنیدم رو عمو صدای : 



- عمو هوران! به . 

بوسیدم رو شا گونه و شدم بلند جام از : 

- عمو سالم . 

- عزیزم سالم . 

 خوبی؟-

- ممنون مرسی، . 

- رفت نمی مامانش ی خونه اینجایی تو دونست می اگه عمو زن . 

- ببینم رو عمو زن داشتم دوست خیلی منم! جدی .  

- ما ی خونه بیای تر بیش باید پس . 

نشست کنارمون و گرفت بغل توی رو عسل . 
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کرد توفیق به رو : 

- نرفتی؟ عدالتی ی خونه چرا  

فشرد هم روی رو چشمهاش توفیق : 

- برم؟ عدالتی ی خونه باید چرا  

- من نه بشی انبار صاحب تو قراره چون . 

- خوام نمی رو لعنتی گاراژ و انبار اون من . 

داد تنش به تابی عمو : 

-  به هم رو ات قیافه بشی، مدلینگ قراره تو که دنبو حواسم بله،

آراز کردی هم رو اسمت. کردی زنا شبیه همین خاطر ... 

-  من سن هم کس هیچ من؟ روی گذاشتی اسمیه چه توفیق آخه

نداره رو اسمی همچین . 

کشید آهی و کشید سیبلش به دستی عمو : 

- بیای بار مرد خواستم می . 

گفت زیادی حرص با طوبی : 



- رو همیشگی بحث این کنید ومتم! وای . 

گفتم آرومی لحن با عمو به رو : 

- کنه پیدا رو زندگیش راه خودش بده اجازه عمو . 

داد بیرون صدا پر رو نفسش : 

- کنم می سعی . 

 مسافر خیال بی جورایی یه و موندم هاش بچه و عمو کنار شب تا

 شد، نمی معلوم کایا حسان با تکلیفم که زمانی تا شدم کشی

نداشتم کردن رکا رمق .  

 و بودم بیدار رو شب تمام نمونم خواب صبح اینکه ترس از

 هفت تا نیم و شش ساعت از. زدم بیرون خونه از شش ساعت

 مشکی ی پورشه هفت ساعت راس. موندم منتظر کافه جلوی

 حسان ی راننده ظاهرا که جوونی پسر. کرد ترمز پام جلوی رنگ

 در کایا حسان. کرد باز رو عقب در و شد پیاده ماشین از بود کایا

 لبخند من به نگاه با و شد پیاده کرد می صاف رو کتش که حالی

 .زد
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گفتم آروم. کنه باز رو کافه در اش راننده تا ایستاد منتظر : 

 .سالم-

فتگ بود، پایین سرش که طور همون : 

- خانم سالم .  

گفت و ایستاد عقب در کردن باز از بعد اش راننده : 

  .بفرمایید-

 جیبش توی از رو دستمالی. شدم کافه وارد حسان سر پشت

. کرد روشن رو برق بود، دستش توی که طور همون و آورد بیرون

گزیدم رو لبم ی گوشه : 

- است؟ آلوده پریز  

گرفت خودش به جانبی به حق ی قیافه : 



- است آلوده که علومهم . 

زدم لبخندی : 

- طوره همین حتما که گی می شما اگه .  

 و کرد مسخره های پالستیک پوشیدن به مجبور رو من باز

 توی و رفتیم باال ی طبقه به. کرد تکرار رو من کار هم خودش

 طرف دو رو صندلی دو و کشید وسط رو میزی. ایستادم اتاقش

 می موهاش به رو دستش که حالی در و ایستاد. گذاشت میز

 روی و برداشت میزش روی از رو گلدون. کرد فکر کمی کشید

 از و کرد تنظیم رو جاش بارها گذاشت صندلی دو مقابل میز

گرفت قرار وسط گلدون باالخره اینکه تا کرد نگاه عقب . 

 :گفت

- بنشینید تونید می حاال . 

 .ممنون-

 به و آورد ونبیر رو کاتالوگی کشو توی از. نشست صندلی روی

گرفت سمتم : 



- کنی؟ پیدا خوب دکور یه تونی می  

- خوب؟ دکور یه  

 .آره-

- عالیه که اینجا . 

 ی متوجه. شدم پشیمون حرفم گفتن از که کرد نگاه بهم طوری

زد محوی لبخند. شد بود کرده که حالگیری : 

- نیست کافی اما خوبه . 

- نیست کافی بله . 

 ساخته چوب از تماما که محیط یه خور در دکوری اما گشتم کلی

نکردم پیدا بود، شده . 

- نکرد جلب رو ام توجه چیزی من . 

انداخت باال ای شونه : 

- نکرد جلب رو ام توجه چیزی منم راستش .  



 بود، تفکر غرق که طور همون و گذاشت اش چونه زیر رو دستش

 :گفت

-  درست تونه می حد چه تا دونم نمی البته. کردم بکر فکر یه من

 .باشه

 از پس. کردم نگاهش منتظر و کردم قفل هم توی رو ستهامد

گفت لحظه چند : 

- بیا دنبالم . 
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 آینده در قطعا اون. گذاشت جاش سر رو چیز همه دوباره باز

گرفت می کمر دیسک . 

 :گفتم

 بریم؟-



 .بریم-

 از بعد هم حسان و کردم پام رو کفشهام. رفتیم یینپا ها پله از 

 خودش از رو ها پالستیک اون شدم دور ازش کمی من اینکه

 پاش توی زد می برق تمیزی از که رو کفشهاش و کرد جدا

 رو ها برق دستمال همون با و کرد نگاه رو جا همه گذری. کشید

 نندهرا و کرد باز رو در همیشگی دستمال همون با. کرد خاموش

 مکث لحظه چند شدن سوار موقع. دوید سمتش به و کرد تند پا

گفت. کرد : 

- نکردم خاموش رو ها برق کنم فکر . 

- کردید خاموش دیدم من چرا .  

کرد ریز رو چشمهاش : 

 .مطمئن-

گزیدم رو لبم ی گوشه : 

 .بله-



 شاگرد صندلی روی. بست رو در راننده و شد ماشین سوار

 به رو به نگاهش که طور همون. تنشس کنارم راننده و نشستم

 پایین سرعت این. کرد می رانندگی آروم و محتاطانه بود، رو

گفتم و نیاوردم طاقت. بود اعصابم روی ماشین : 

- دادنه فشار برای گاز . 

 خرابکاری حسابی که فهمیدم. گزید لب و کرد عقب به ای اشاره

گفت تندی لحن با کایا حسان. کردم : 

-  با رانندگی خاطر به تصادفات چقدر که یددون نمی شما خانم

شه؟ می مجاز غیر سرعت  

دادم قورت رو بزاقم : 

- شماست با حق ! 

 یه اون. بودم بیزار گفتم می چشم و بله بهش باید مدام اینکه از

. داشت رو باهاش مصاحبت تحمل کسی تر کم که بود عتیقه

 :گفت

- دونم ینم رو شما اسم هنوز من ولی باشه مسخره شاید راستی . 



گفتم ای گرفته صدای با : 

- مسرور هوران . 

کرد بهم نگاهی چشم ی گوشه از راننده : 

- هستم شکری شادمهر منم خوشبختم، . 

 شادمهر. دادم سرم به ریزی تکون و زدم لبخند ادب ی نشونه به

 :گفت

- کایا آقای بریم کجا . 

 (...) خیابون-

 با ظاهرا. شکست رو سکوت حسان صدای که بود گذشته کمی

گفت. زد می حرف گوشی پشت مخاطبی : 

 .سالم-

-... 

- هستم کایا حسان . 

 می بود تلفن پشت که رو فردی سرمست لحن و خنده صدای

گفت معمولی خیلی حسان ولی شنیدم : 



-  الزمه شمام ی خونه دقیقه چند من هست امکان اگر مچکرم،

کنم صحبت باهاتون موضوعی به راجع . 

-... 

- خدانگهدار ممنون، . 

پرسید شادمهر کرد قطع اینکه از پس : 

- آقا؟ بود کی   

 برخورد ماجرا این با عادی طوری شادمهر و نداد پاسخی حسان

کرده عادت شیوه این به انگار که کرد . 

 با که بودم عمارت عظمت محو. شدیم پیاده بزرگی عمارت جلوی

اومدم خودم به حسان صدای : 

- کنی؟ می نگاه رو چی بیا  

دویدم سمتش به و کردم تند پا . 
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 حیاط. گفتم کم بگم چی هر جالل و شکوه اون زیبایی از

 که اسبی دیدن با. بود هکتاری چند پارک یه شبیه که سرسبزی

گفتم زده ذوق بودن کشیده حصار دورش : 

 !اسب-

انداخت بهم نگاهی نیم  : 

- داری؟ دوست سبا  

. رفتیم شمال مامان و بابا با و بود سالم هفت که افتادم زمانی یاد

 و باال رو سرم. بودم خوشحال کلی و شدم سوار اسب من اونجا

انداختم پایین : 

 .آره-

سرچرخاندم ای مردونه صدای شنیدن با : 

- بشی سوار تونی می خب . 

 به بود، بسته پشتش اسبی دم رو سفیدش موهای که مردی

گفت حسان. اومد سمتمون : 



- عمو؟ بودید کجا شما  

- بدم آب رو ها گل اومدم . 

- است آلوده خاک اون گیرید؟ نمی باغبون چرا . 

 رو خودش حسان که کرد نزدیک حسان ی شونه به رو دستش

 خودش که حسان. موند ثابت هوا توی مرد دست و کشید عقب

گفت بود، داده دست بهش گناه احساس رفتارش از : 

- خوب شما و باشه آلوده خاک اون ممکنه آخه ببخشید، ... 

داد تکون سری خنده با مرد : 

- نیست مشکلی هیچ! جان حسان باشه . 

کرد بهم رو : 

- داشتی؟ دوست سواری اسب شما  

کردم حسان به نگاهی زده خجالت : 

 .بله-

- بشی سوار تونی می . 



- نیست نیازی نه، . 

کرد خم رو سرش مودبانه : 

- بشید سوار کنم می خواهش . 

گفتم حسان به رو : 

- نداره؟ اشکالی  

گفت خنثایی حالت با : 

- باش مراقب فقط نه، . 

گفت مرد : 

- همسر ایشون نکنه ... 

گفتم سریع : 

- نه نه، ... 

گفت حسان : 

- هستن همکارم . 

انداخت باال ابرویی مرد : 



 .آهان-

 بود، شده کشیده حصار دورش که فضایی وارد مرد همراه به

کشید اسب ی تنه روی دستی مرد. شدیم : 

- شما جدید دوست ایشون برفی سفید خب ... 

کرد نگاهم سوالی : 

- شما؟ اسم ! 

گرفت ام خنده کرد، می معرفی رو من اسب یه به اینکه از : 

 .هوران-

- هستن خانم هوران بله ... 

گفتم بشنوه حسان فقط که طوری آروم : 

- زنه؟ می حرف حیوونا با  

انداخت پایین و باال رو سرش : 

- گذاشته خودش روی رو طبیعت پسر لقب . 



 با اسب. نشستم و گذاشتم اسب زین روی رو پام مرد دستور به

 سواری اسب حدودی تا داشت سعی مرد و تاخت می مرد هدایت

 رو اسب افسار من و ایستاد ای گوشه مرد کم کم. بده یادم

. بود من دست افسارش که اسبی راندن بود خوبی حس. گرفتم

 تندتر تا زدم شالقی بودم دیده مسابقات در که چیزی شبیه

. کشید بلندی ی شیهه و برگشت ای لحظه برای اسب اما برونه

 ی لحظه درست اما شدم معلق هوا و زمین بین و زدم جیغی

 آغوش گرما اون. برگرفت در رو من گرمایی زمین به سقوطم

 خاصی حس نگاهش خورد، گره هم در نگاهمون! بود حسان

 اولین این! آشفتگی و غم رنج، درد، غرور، با توام سیح. داشت

 به رو شرمم که آروم صدای با. داشت رو رنگ این که بود نگاهی

گفتم ذاشت، می نمایش : 

- زمین بذار رو من لطفا . 

گفت مرد. گذاشت زمین روی رو من و کرد اخمی : 

- شد بداخالق کمی من برفی سفید. دخترکم ببخشید وای . 

زدم اش مزه بی و لوس لحن هب مصنوعی لبخند : 



- نداره اشکال . 

خورد گره بود، بهم خیره که حسان نگاه در باز نگاهم و . 

 

HorAN, [12.05.19 18:11] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#21 

 سینی یه خدمتکار. بودیم نشسته حیاط توی آالچیقی زیر

زد پس ور سینی خدمتکار تعارف محض به حسان و آورد شربت : 

- ممنون نه، . 

خندید مرد : 

 .تمیزه-

- خورم نمی چیزی جایی من که دونید می .  

 حسان ی غره چشم با اما بردارم رو لیوان تا کردم دراز دست

گفتم و کشیدم عقب رو دستم : 

 .ممنون-



کرد حسان به رو مرد : 

- کردی؟ ما از یادی عجب چه حسان آقا خب  

-  بود، قدیمی دارهای افهک از که داشتی دوستی یه شما راستش

 تجربه کسب و مشورت به نیاز کافه اون اندازی راه برای من

 .دارم

 رنگ که شربتش از ای جرعه و انداخت پاش روی رو پاش مرد

نوشید انداخت، می هوس به رو آدم شاتوتیش : 

-  یه توی که هاست مدت نیست، اینجا اون جان حسان راستش

کنه می زندگی شمال داخل چوبی ی کلبه . 

- بدید رو آدرسش . 

 .حتما-

 که رو آدرسی و آورد بیرون جیبش توی از رو موبایلش حسان

کرد بهم رو. کرد یادداشت گفت مرد : 

- بریم هوران  

گفت مرد : 



- بشینید خب . 

- ندارم وقت . 

گفت مرد به رو حسان. کرد امون بدرقه در جلوی تا مرد : 

- آرونه آقای کردید لطف خیلی . 

- برسون بابات به سالم .پسر کنم می خواهش . 

- خدانگهدار چشم، .  

 کشیده روش سفیدی ی پارچه که ماشین های صندلی دیدن

کرد ام زده حیرت بود، .  

 :گفتم

- سفید؟ ی پارچه چرا  

گفت شادمهر : 

- بود کایا آقای دستور . 

بستم رو در و نشستم ماشین توی : 

 چرا؟-



گفت ماشین عقب از حسان : 

-  هم و خودت هم و شدی اسب رسوا جنابعالی اینکه خاطر به

کردی کثیف منو . 

رفت باال صدام تن و شد گرد چشمهام : 

- شو سوار گفتید خودتون . 

گفت تندی لحن با : 

-  می باید خودت نشو سوار بگم تونستم نمی اون جلوی من

است آلوده حیوون اون که فهمیدی . 

گفت لب زیر و گزید لب شادمهر که کنم باز لب خواستم : 

- نزن حرف نکنه اخراجت کاری اول همین یخوا می اگه . 

کردم خوری خود مدت تمام و زدم زل روبرو به اخم با . 

گفت حسان. کرد پارک حسان ی خونه جلوی : 

- شو پیاده هوران . 

 چرا؟-



- حموم بری باید . 

 حدقه از زدن بیرون شرف در انگار که شد گرد طوری چشمهام

باشه داشته هم سادیسم وسواس بر عالوه نکنه! بود ! 
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گفتم لجوجانه و کردم قفل ام سینه روی رو دستهام : 

- شم نمی پیاده . 

- بشه انجام کارها تر سریع باید داریم کار امروز کلی! چی؟ یعنی . 

- نیست مهمی کار شما ی خونه توی رفتن حموم قطعا . 

گفت قاطعی لحن با : 

-  می بیای، من دنبال تونی می توام. کن باز رو در بیا شادمهر

اتون خونه برگردی تونی . 



 اینکه بدون. کرد باز براش رو در و شد پیاده ماشین از شادمهر

 توی شادمهر. گذاشت باز نیمه رو در و شد خونه وارد کنه نگاهم

گفت و نشست ماشین : 

- کنی؟ کار چی خوای می  

- حموم برم اش خونه توی که چی یعنی ،خونه گردم برمی . 

گفت آرومی لحن با و فشرد روی رو لبهاش : 

 -  آسیب دختری هیچ به تونه نمی کایا آقای نباش، نگران

  .برسونه

کردم نگاهش مجهول : 

- چی؟ یعنی  

داد بیرون صدا پر رو نفسش : 

- تونه نمی یعنی . 

کردم نگاهش مردد : 

- گی؟ می راست که باشم مطمئن  



- شو پیاده و باش تهداش یقین . 

 هنوز دلهره حس اون اما شدم حیاط وارد و شدم پیاده ماشین از

 نگاهی ها نرده پشت از و موندم منتظر در جلوی کمی. بود باهام

. نبود بهم حواسش و زد می حرف تلفن با که کردم شادمهر به

شنیدم رو حسان صدای و زدم در به ضربه چند : 

- تو بیا . 

داد دستم به دمپایی جفت یک و اومد سمتم به : 

- لطفا بپوش رو اینا . 

 .باشه-

 در اش برنزه و عضالنی ی سینه و بود باز پیرهنش های دکمه

. انداختم زیر رو سرم و گزیدم لب زده خجالت. بود دید معرض

 پوشیدم، می رو هام دمپایی و بود پایین سرم که طور همون

گفت لب زیر که شنیدم رو اش خنده صدای : 

- ندیده مهتاب آفتاب ی دختره . 

کردم باال رو سرم! بود؟ من با : 



- بودید؟ من با ! 

رفت جلو و کشید موهاش به دستی : 

- بودم دیوار با نه، . 

کرد اشاره بود، کرده پهن پارچه روش که مبلی به : 

- بشین جا همین . 

بست رو در و رفت خوابش اتاق سمت به . 
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 جواب به نیاز کدوم هر برای که بود ذهنم توی سوال هزاران

 چند باشه؟ دختری هیچ با تونست نمی چرا کایا حسان. داشتم

 دختر اون پس بود کنارش دختری ای جشنواره توی پیش سال

 ذهنم که بود سواالتی ها این تمام بود؟ شده زندگیش وارد چطور

 ساعت نیم تقریبا. نداشتم براش جوابی و بود ردهک درگیر رو من



 مدت تمام. بود نشده حسان از خبری و بود گذشته دوش اون از

 بی مصرف این خودم ذهن در تونستم نمی و اومد می آب صدای

 رو شالم شادمهر صدای شنیدن با. بگیرم نادیده رو آب ی رویه

گرفت سمتم به رو پاکتی. رفتم در سمت به و کشیدم جلوتر : 

- شماست برای این . 

نشست پیشونیم روی ظریفی اخم : 

 چیه؟-

- کنید نگاه خودتون . 

گرفتم ازش رو پاکت : 

 .ممنون-

رفت و زد جوابم در لبخندی . 

 جین شلوار و رنگ گلبهی آزاد مانتوی. بود کامل لباس دست یه

 دلم زیر لباس دیدن با. مانتو همرنگ شالی همراه به ای سرمه

 شادمهر باید چرا. برم داخلش و کنه باز هند زمین خواست می

 باال رو سرم حسان صدای شنیدن با! بخره من برای رو اینا



 ی گسیخته افسار موهای روی رو حوله که طور همون. گرفتم

گفت کشید، می رنگش خوش : 

- بگیری دوش بری تونی می . 

گفتم توبیخانه : 

- بخره؟ لباس من ی واسه گفتی شادمهر به چرا  

گفت الیخی بی با : 

- گفتید نه گفتی . 

 پشت. زد بهم چشمکی و رفت آشپزخونه سمت به زنان سوت

دادم کمرم به تکیه رو دستم و رفتم سرش : 

- امون خونه من بود بهتر! لطفا نکنید رو اینکار دیگه ... 

 چند ترسم از که بود وحشی طوری چشمهاش. اومد سمتم به

گفت روا زمزمه و زد زل چشمهام توی. رفتم عقب قدم : 

-  برای من کن، گوش حرفهام به چرا و چون بی کنم می خواهش

باشه؟. دارم دلیل کارهام تک تک ! 

زدم پلکی : 



- کنم می سعی . 

 

 و کردم قفل رو حمام در. بستم رو در و رفتم خوابش اتاق توی

 وان. بود من اتاق تمام ی اندازه به حمامش. درآوردم رو لباسهام

 برای. کرد وسوسه جانانه تنی بآ یه برای رو من رنگ طالیی

 زاید شوق با و بردم یاد از رو قبل لحظه چند اتفاقات ای لحظه

 رو پام. کشیدم دراز درونش و کردم آب از پر رو وان الوصفی

 می دگرگون رو حالم تنم روی گرم آب رقص و دادم می تکون

 آواز زیر ناخواسته و سپردم آب آرامش دست به رو خودم. کرد

 :زدم

- لبام روی شینه می غم خنده جای قتیو  

خستگیام از خسته نوازشم ی تشنه ... 
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 مطمئن و کشیدم سرک. اومدم بیرون حموم از و گرفتم دوش

 نایلونی و کوچک ی حوله. نیست اتاق داخل حسان که شدم

 رو یادداشت. بود ها اون روی دداشتییا. بود اتاق در جلوی

 توی رو حوله کردی خشک رو بدنت اینکه از بعد لطفا: »خوندم

 نایلون داخل احتیاط با رو کثیفت های لباس و بنداز حمام سبد

. کردم تکرار گفت که رو کاری و درآوردم براش ادایی «بذار

کردم پوفی. کنه توجه جزئیات به اینقدر تونست می چطور : 

- کایا حسان آوری سرسام واقعا تو ! 

 اتاق از و پوشیدم رو بود خریده برام شادمهر که رو هایی لباس

 سمت به. اومد می آشپزخونه از سروصدایی صدای. رفتم بیرون

 دقیق طوری. دیدم آشپزی مشغول رو حسان و رفتم آشپزخونه

 برای. برد می لذت دیدنش از آدم که کرد می آشپزی ظرافت با و

 آروم حسان این و کردم فراموش رو قبلی حسان اون ای لحظه

پسندیدم رو .  

- داری خوبی صدای ! 

شد گرد چشمهام : 



- شنیدی؟ منو صدای شما  

- شنیدم بله، .  

فشردم هم روی رو لبهام : 

- کنم؟ کمکتون خوایید می  

- بدم انجام تنها رو کارهام دارم عادت . 

انداخت بهم نگاهی نیم : 

- خوری؟ می آبمیوه  

 .آره-

 برداشته کابینت از که رو لیوانی الهه شبیه و کرد باز رو چالشیخ

شست دوم بار برای بود . 

گرفت سمتم به رو لیوانش و ریخت لیوان داخل رو پرتقالی آب : 

 .بفرمائید-

 .ممنون-

کرد اشاره نهارخوری میز پشت صندلی به : 



 .بشین-

 شربت خنکی. شد ساالد کردن درست مشغول و نشست مقابلم

 باالی از. کردم حظ شیرینیش از و کرد نفوذ جانم عمق تا

کرد بهم نگاهی چشمش : 

- است؟ خوشمزه  

انداختم پایین و باال رو سرم : 

 .اوهوم-

-  این وگرنه است خوشمزه شده گرفته طبیعی کامال چون

نداره بدن برای ضرر جز چیزی دار اسانس شربت پودرهای . 

- چیه؟ برای تدارک همه این  

- کاری ضیافت یه. مهمون برای . 

 .آهان-

- نه؟ مگه کنی می تحمل منو داری که مبلغه اون خاطر به فقط تو  

 نمی رو جوابش اصال که سوالی. پرسید می سختی سوالی چه

 جاذبه حس یه بداخالقیاش تمام مقابل در حسان آخه. دونستم



 و تنش و بود پرتنش زندگی یه شروع شبیه باهاش بودن. داشت

 گرما اون یاد. داشتم دوست من که بود چیزی همون هیجان

گزیدم لب شرمگین و افتادم . 

- شدی؟ گلی و سرخ که کنی می فکر چی به  

دادم سرم به تندی تکون. گرفت می مچ سریع چقدر : 

 .هیچی-

داد قورت رو اش خنده : 

- کنی فکر چیزی یه به باید ولی . 

- چی؟ به  

- من سوال جواب به . 

کردم تازه نفسی : 

- دونم نمی راستش . 

- سخته آدمی هر برای بودن من با چون پوله خاطر به قطعا . 

دادم سرم به تکونی : 



- نوینه جورایی یه. جالبه اما سخته . 

 گرفتگی اون از نگاهش کوتاه ای لحظه برای و انداخت باال ابرویی

اومد بیرون همیشگی : 

- دی می انجام العاده خارق کارهای تو پس .  

 :خندیدم

- است؟ هالعاد خارق شما با ساختن ! 

انداخت باال ای شونه : 

- گن می بقیه . 

 رو ساالد روی که طور همون و کرد عوض رو هاش دستکش

گفت کرد، می تزیین : 

- ای العاده خارق کارهای انجام اهل کال تو نظرم به ! 

- کاری؟ چه مثال  

-  است العاده خارق ببره بار کنه، مسافرکشی دختر یه که همین

نه؟ دیگه  



- بودم مجبور. نداشتم دوست رو کار نای من خب اما آره، . 

 گوش حرفهام به کنه نگاهم اینکه بدون و بود کارش گرم سرش

گفت. کرد می : 

- داری؟ دوست چی تو خب  

گفتم مکث بی : 

 .نقاشی-

انداخت باال ابرویی : 

-  روغن رنگ و گواش چون باشه مداد با نقاشی کنه خدا فقط

داره کاری کثیف خیلی . 

 می بیرونم اینجا از قطعا کنم می شن اب نقاشی فهمید می اگه

گفتم آروم. انداخت : 

- نداره کاری کثیف نه، . 
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 و دوید سمتم به که بشورم رو لیوان خواستم و شدم بلند جام از

گرفت دستم از رو لیوان : 

- شورم می خودم . 

- شورم می تمیز . 

گفت ای دلجویانه لحن با : 

- کنم تمیز رو ام خونه خودم باید من . 

زدم لبخند : 

 .باشه-

-  ها مهمون تا بذارم فیلم برات تونم می باشی داشته دوست اگه

 .برسن

 .باشه-

 رفتم، می دنبالش رفت می نشیمن اتاق سمت به که طور همون

 :گفتم

- هست؟ من حضور به نیازی اصال  



- هست قطعا . 

 چشم تلویزیون سیاه ی صفحه به منتظر و ستمنش مبل روی

 قرار دستگاه داخل رو فلشش و کشید بیرون رو کشو. دوختم

کرد بهم رو. داد : 

- درسته؟ دارن، دوست رمانتیک های فیلم دخترها  

گفتم شیطنت با : 

 .درسته-

رفت و کرد پلی رو فیلم . 

 اوج جوری کم کم اما بود عاشقانه و آروم کامال فیلم ابتدای

 رفت می یادم گاهی که داد نشون ترسناک های صحنه و فتگر

 سابیدن مشغول که حسان از حواسم و بخونم رو ها زیرنویس

 باالخره که بود فیلم اواخر تقریبا. شد می پرت بود، خونه

 باز انگار و بود شده عوض لباسش. شد پیدا حسان ی سروکله

 نارمک. بره حمام اینقدر تونست می چطور. بود رفته حمام

 :نشست



- بود؟ قشنگی فیلم  

کردم قفل سینه روی رو دستهام : 

- تایتانیکه کردم فکر که رمانتیک گفتید جوری . 

 :خندید

- حده همین در من رمانتیک. خوام می معذرت دیگه . 

گفتم زده وحشت : 

- خشن؟ اینقدر ! 

کشید دندان به رو لبش ی گوشه : 

- نداشتم رمانتیکی زندگی من . 

. شد زنده جشنواره توی عکس اون صویرت ناخواسته ذهنم توی

 از. شد بلند در زنگ صدای بود؟ کی بود کنارش که دختری پس

شد بلند جاش : 

- اینقدر چرا دونی می  on time اومدن؟ 

 چرا؟-



-  تاخیر از تر بیش هیچی دونن می و شناسن می منو کامال چون

کنه نمی عصبیم . 

دادم تحویلش وری یه لبخند : 

 .آهان-

 که دیدم رو کسی ولی رفتم همراهش ها مهمون ی بدرقه برای

 توی دختر همون این. کرد رو و زیر رو ذهنم محتویات ی همه

بود دیگه مرد یه همراه به عکس ! 
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 خم دختر برای سری و کرد احوالپرسی و سالم پسر با حسان

 :کرد

- خانم شایلین مسال . 

گفت بود، من میخ نگاهش که طور همون شایلین : 



- کنی؟ نمی معرفی رو خانم. حسان آقا سالم  

انداخت بهم نگاهی نیم حسان : 

- منه دستیار خانم، هوران . 

کرد نگاهش شده ریز های چشم با شایلین : 

- نشه ابدیت دستیار باشه حواست حاال . 

 حسان کنار من. ختماندا زیر رو سرم و کردم نگاهش زده بهت

بود داری خنده محال چه! کایا؟ . 

شد بلند پسر صدای : 

- شناسی نمی رو حسان مگه عزیزم . 

 مزه بی سروته بی های حرف این شنیدن این از انگار که حسان

گفت بود، اومده ستوه به : 

- بشینیم بهتره نظرم به . 

گفت حسان. نشستیم پذیرایی توی : 

- من دنبال بیا هوران . 



 سمت به و شدم بلند جام از نفر دو اون از واهیعذرخ با

گفت حسان. رفتم آشپزخونه : 

- کنی؟ من کمک میز چیدن توی تونی می  

 .آره-

کرد اشاره سینک به : 

- بشوری رو دستهات قبلش باید ولی . 

گرفت ام خنده ناخواسته .  

- باشه خب . 

 که کرد می توصیه مدام و بود ایستاده سرم باالی ها مامان شبیه

 دستم پوست کردم می احساس. بشورم تر بیش رو دستم یکجا

 خورد سرش توی رو شیر خواست می دلم و شه می سابیده داره

 رو خودم نیست خودش دست و مریضه اینکه فکر با اما کنم

کردم می آروم . 
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گفت جدیت همون با : 

-  روی رو وسایل تونی می تو. بشورم که منه نوبت حاال فیه،کا

 چنگال و قاشق و نکن ها لیوان داخل رو دستت فقط. بچینی میز

بگیر سرش از رو . 

 حرکت دن می بهش که ای برنامه طبق که بودم شده رباتی شبیه

 می عملی رو اش شبیه باید رو گفت می اون چی هر. کنه می

 حال در انگار که کشید می رو غذا دقت و اخم با جوری. کردم

بود اتم یه شکافتن . 

 :گفتم

- بردارم یخچال از رو ساالد تونم می . 

- نره یادت هم رو ژله بله، . 

گفت. چیدم میز روی رو وسایل : 

- کن صدا رو ها مهمون برو . 



 سرگرم رو مرد پذیرایی توی و رفتم بیرون آشپزخونه از

. دیدم تلویزیون شکیم ی صفحه به خیره رو شایلین و موبایلش

 در غرق و بودن نشده من حضور ی متوجه هیچکدوم انگار

گفتم. بودن خود دنیای : 

 .ببخشید-

کرد بهم نگاهی شایلین : 

 .بله-

- است آماده غذا . 

زد لبخند مرد : 

 .ممنون-

 آشپزخونه سمت به و کرد حلقه شایلین کمر پشت رو دستش

گفت یلینشا. نشستم حسان کنار صندلی روی. کرد هدایتش : 

- بکشی زحمت نبود نیازی کاریه؟ قرار یه نگفتی مگه . 

گفت خشک خیلی حسان : 



-  بخوریم غذا تر سریع بهتره گیره، وقت فقط جا بی های تعارف

مطلب اصل سر بریم و . 

 این به انگار که طوری شایلین و کردم نگاه رو حسان زده بهت

داد ادامه و خندید داره عادت رفتار : 

-  پسندیدی کارکنات لباس طراحی برای رو من که شد چی حاال

کایا؟ حسان  

- آشنایی من قوانین با تو چون . 

انداخت بهم نگاهی نیم شایلین : 

- آشناست؟ شما قوانین با هم خانم هوران  

گفت شده حرصی حسان : 

- داره رو من قوانین با آشنایی قابلیت . 

گفت مرد : 

- کنه حبتص نداره دوست غذا موقع حسان نظرم به دلم عزیز . 

گفت عشوه با شایلین : 



-  خب ولی. جان سوشا شناسم می رو حسان تو از تر بیش من

 نه مگه. کنه صحبت میز سر آدم که طبیعیه کاریه ضیافت یه این

 حسان؟

کرد مچیش ساعت به نگاهی حسان : 

-  می و شه می جمع میز دیگه دقیقه چند من زمانبندی طبق

کار به راجع صحبت سراغ ریم .  

خندید سوشا : 

- بخوریم رو خوشمزه غذاهای این تر سریع الزمه پس .  

خندید شایلین : 

- کرد جانانه تهدیدهای اون از حسان باز . 

 منم. خندیدن می و خوردن می غذا تند تند شوخی به دو هر

 حسان درهم های اخم دیدن با که گرفت ام خنده ناخواسته

کردم جمع رو ام خنده . 

 خواستم. کردیم جمع رو میز من و حسان غذا شدن تموم از بعد

گفت تحکمی از پر و قاطع لحن با حسان که بشورم رو ها ظرف : 



- شورم می خودم نه، . 

گفت شایلین : 

-  آقا نکردن عادت شما قوانین به هم خیلی خانم هوران ظاهرا

 .حسان

زدم لبخندی نیمچه : 

- کنم می عادت اما کشه می طول حال هر به . 

گذاشت هام هشون روی رو دستش شایلین : 

-  از تمیزتر کس هیچ چون بشوره رو ظرفا باید خودش حسان

بزنیم گپ کم یه بریم بهتره ما. شوره نمی اون . 

 می دلم چرا دونم نمی. رفتم پذیرایی توی شایلین اجبار به

 چون شاید نباشم نفر دو اون پیش اما بمونم حسان کنار خواست

بودن جهولم برام و دونستم نمی رو حسان با نسبتشون .  

 کنار نفره تک مبل روی من و نشستن هم کنار دونفره مبل روی

 نیم و کرد قفل هم توی رو دستهاش شایلین. نشستم شایلین

انداخت بهم نگاهی : 



 .بپرس-

- رو؟ چی  

- سواله از پر ذهنت توی کنم می حس . 

گفتم خنده با : 

- سواله یه نیست سوال از پر . 

- بگو خب . 

 مشغول ما های صحبت به توجه بی و ردآو در رو موبایلش سوشا

فشردم هم روی رو لبهام. شد بازی یه : 

- دارید؟ نسبتی چه حسان آقا با شما  

گفت مقدمه بی : 

- بودم سابقش نامزد . 

 انتظار که کردم می اعتراف باید. کردم نگاهش واج و هاج

نداشتم رو جمله این شنیدن . 
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کردم گرد رو چشمهام : 

- بودید؟ نامزدش واقعا حاال  

- بگم؟ دروغ داره لزومی چه  

گرفت دستش توی رو شایلین دست سوشا : 

-  سابقت نامزد با خاطراتت از من حضور در که خوای نمی عزیزم

 .بگی

انداخت باال ابرویی شایلین : 

- خوبه دوست یه من رایب بعد به حاال از حسان! حرفیه؟ چه این . 

کرد بهم رو شایلین : 

- خوندی؟ درس بگو، خودت از  

- دارم گرافیک دیپلم . 

- نرفتی؟ دانشگاه چرا  



انداختم باال ای شونه : 

- نداشتم عالقه . 

- کنی؟ کار حسان برای گرفتی تصمیم که شد چی  

 جواب که بودم مجبور من مدت تمام و بود گذشته زیادی دقایقی

 مبل به رو سرش سوشا. بدم رو اش سخرهم سروته بی سواالت

گفتم کالفه. بود خواب غرق ظاهرا و بود داده تکیه : 

- شه نمی تموم که شستنیه ظرف چه این . 

زد تلخی لبخند : 

- نموندم باهاش که بود چیزها همین خاطر به . 

گفت آهسته : 

-  یه روز یه. بگم رفتارهاش از برات بذار خوابه سوشا که حاال

 حاضر حتی. فروخت ماشینو شد، پیدا شماشین توی سوسک

فروخت قیمت نصف بشینه، داخلش دیگه نشد . 

گفتم رفته وا : 

 !واه-



- همه از فکریش وسواس این بر عالوه تازه آره، ... 

. کرد سکوت و شد گرد چشمهاش حسان صدای شنیدن با

 توبیخانه بود، شده ما های حرف ی متوجه ظاهرا که حسان

 :گفت

- کردی؟ منو غیبت بس از نشدی خسته  

- کنم می تعریف بقیه برای بودنت جالب از من! جالبی تو . 

گفت بهم رو و زد بهش پوزخندی حسان : 

- کن ثبت ذهنت توی رو الزمه کنی می فکر که چیزی هر . 

انداختم پایین و باال رو سرم : 

 .چشم-

گفت شایلین. داد بینیش به چینی و شد ریز چشمهاش حسان : 

- شد؟ چی  

- ادبه بی ینقدرا چرا سوشا . 

- است خسته اومده سرکار از خب . 



-  ها شب اکثر من که دونی می خودت. نداره ربطی نکن، اشتباه

 سوشا مثل ولی شم می بیدار زود هم صبح و بیدارم رو شب تمام

 بی برای عمدا نیست، خستگی خاطر به این. نیستم خسته

خوابیده که هست من به احترامی ... 

کرد عصبی ای خنده شایلین : 

- کنه؟ احترامی بی تو به باید چرا سوشا  

زد موهاش به چنگی و کشید لبش روی رو دستش : 

- بپرس خودش از . 

غرید اش شده کلید های دندون الی از شایلین : 

- حسان؟ سازی می کوه کاه از چرا  

 های چشم روی دستی و پرید جا از ها گرفته برق مثل سوشا

کشید سرخش : 

- شده؟ چی  

کرد حسان به یا اشاره شایلین : 

- بپرس حسان آقا از ... 



چرخاند هوا توی رو دستش : 

- بوده آقا این به احترامی بی خوابیدن از هدفت تو گه می . 

کرد پررنگی اخم سوشا : 

- چیه؟ ای آشپزخونه تو ساعته دو اینکه از تو هدف  

پرید باال حسان پلک ی گوشه : 

- میکروب کردم می رها رو کثیف ظرفای اگه ... 

زد دیدا سوشا : 

-  به شده خلوت چقدر ببین رو اطرافت و دور! کافیه حسان، بسه

ات مسخره و پوچ افکار همین خاطر . 

زد بلندی داد بود، انفجار حال در آتشفشانی شبیه که حسان : 

- بیرون من ی خونه از گمشید . 

 رو کیفش شایلین. بودم یهویی جدال اون به خیره مبهوت و مات

گفت میزیآ تحقیر لحن با و برداشت : 



-  اینقدر چون بدی، انجام درست کار یه تونی نمی هیچوقت تو

مونی می جا کار اصل از که شی می جزئیات درگیر ... 

داد ادامه بغض با : 

-  هیچوقت تو و من. کردم قبول رو دعوتت کردم اشتباه اصال

باشیم هم کنار تونیم نمی . 

 دوندن الی از. بود شده مشت دستهاش و پرید می پلکش حسان

غرید اش شده کلید های : 

- لطفا بیرون . 

 کمر پشت رو دستش و کرد حسان به خشم با توام نگاهی سوشا

گذاشت شایلین : 

- دلم عزیز بریم . 
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 در که حسان های دست روی نگاهم. شد بسته بدی صدای با در

موند ثابت ودب لرزیدن حال : 

- خوبه؟ حالتون  

جنباند سری : 

  .آره-

- بیارم؟ براتون آب  

بست رو چشمهاش و داد تکیه مبل به رو سرش : 

- باشم تنها باید . 

نشستم کنارش و شدم تر نزدیک بهش : 

- که نیست درست. نیست خوب حالتون آخه ... 

گفت. نباشه مشخص لرزشش تا کرد مشت رو دستهاش : 

- برو و یسبنو رو ات شماره فقط . 

- خودکار و کاغذ . 

گفت بسته های چشم همون با : 



- راهرو انتهای میز روی . 

 اتاق به که رفتم راهرویی سمت به و گذشتم نشیمن اتاق از

 ام شماره برگه روی و برداشتم رو خودکار. شد می ختم خوابش

 خوب واقعا حسان حال. بودم مردد رفتن برای هنوز. نوشتم رو

 اخم با و اومد راهرو توی. نبود درست شگذاشتن تنها و نبود

کرد نگاهم : 

- ری؟ نمی چرا  

- بذارم تنها رو شما خوام نمی . 

کرد تلخی ی خنده : 

- دارم عادت تنهایی به من . 

- کنه عادت تنهایی به آدم نیست خوب . 

کرد بهم نگاهی حوصله بی : 

-  می خبر بهت فردا ی برنامه به راجع. خوب دختر خونتون برو

 .دم

 ...آخه-



 از و کردم نگاه بسته در به وارفته. بست رو در و رفت اتاقش توی

اومدم بیرون اش خونه . 
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 فرمون روی رو پیشونیم ها مدت و بودم نشسته ماشین توی

بودم گذاشته . 

 نامزد یکدفعه راچ. بود کرده درگیر حسابی رو فکرم کایا حسان

 رو ها اون کوچک ی مسئله یه سر و کرد دعوت رو سابقش

 باز من و برسه راه از فردا زودتر خواست می دلم. انداخت بیرون

 پیچیدگی این از سر تر بیش و باشم کنارش. باشم کنارش

 .دربیارم

 برای خواست می دلم خواست، می رو رختخواب و اتاقم فقط دلم

 خسته ولی بودم نکرده کاری هیچ اینکه با بخوابم، طوالنی مدت

بودم همیشه از تر . 



 هال توی هم الهه و بودن مدرسه دوقلوها. رفتم خونه توی

 تر بیش کرد می مصرف که هایی قرص خاطر به. بود خوابیده

 رو لباسم و رفتم اتاق توی. کرد می سپری خواب توی رو وقتش

 رو چشمهام .کشیدم دراز و کردم پهن رختخواب. کردم عوض

اومد نمی چشمم به خواب اما کردم عوض جهت بارها و بستم . 

 پا به کاری ضیافت یه تا کرد تالش و دید تدارک اینقدر حسان

 یه خاطر به اما بده پیشنهاد خوب طرح یه بهش شایلین و کنه

رفت باد به زحماتش تمام ساده اتفاق . 

 رو سونیگار لباس ی واژه اینترنت توی و برداشتم رو گوشیم

 توی. گذاشتم کنار رو گوشی و دیدم رو ها مدل تمام. کردم سرچ

 پشت و پریدم جا از فنر مثل. کردم تجسم طرح چندین ذهنم

 با بودم ساخته ذهنم توی که رو لباسی طرح و نشستم صندلی

 و کش. کشیدم باز و کردم پاک بارها. کشیدم شیشه روی شن

 با. کردم طرح به یآمیز تحسین نگاه و دادم تنم به قوسی

 االن و شده غروب نزدیک که فهمیدم دوقلوها صدای شنیدن

 دستم شدم، بلند جام از. اثرم این خلق درگیر که هاست ساعت



 سمتم به قلوها دو. رفتم بیرون اتاق از و کردم پاک دستمال با رو

گرفتن بغل توی رو من و دویدن : 

- هوران آبجی سالم، . 

- من عزیزای سالم . 

کرد نگاهم واج و اجه الهه : 

- اومدی؟ کی تو  

- بودی خواب تو . 

. رفتم آشپزخونه سمت به و کردم جدا خودم از رو دوقلوها

گفت الهه که کنم باز رو یخچال در خواستم : 

- بشور رو دستت قبلش زدی دست شن به اگه . 

گفتم کالفه : 

-  ی حوصله دیگه کشم می اون دست از دارم کافی ی اندازه به

ندارم رو تو . 

کرد نگاهم متعجب : 



- کیه؟ اون  

کردم پر آب لیوان یه : 

- کس هیچ . 

ایستاد مقابلم : 

- کنی می برخاست و نشست کیا با تو که مهمه من برای هوران . 

کردم نگاهش جدی : 

-  نه ایم همخونه دوتا فقط تو و من چون. باشه مهم برات نباید

ای دیگه چیز . 

 می صدا رو اسمم که دوقلوها به توجه بی و برگشتم اتاق توی باز

شنیدم در پشت از رو صداشون. بستم رو در زدن : 

- کرد؟ اینطوری چرا هوران آبجی مامان،  

- شده خل کنید، ولش . 

 سردراوردن جز و بودم شده خل من گفت می راست الهه شاید

 مهم برام ای دیگه چیز اون با شدن همراه و کایا حسان زندگی از

 جوانب تمام و بود شده زندگیم وارد هوا بی که ای غریبه. نبود



ی برگه و مداد. بود داده قرار الشعاع تحت رو زندگیم  A4 از رو 

 توی ها ساعت تا نشستم اتاق از ای گوشه و برداشتم کمد توی

 در به تقه چند. کشیدم می کاغذ روی رو طرح و بودم اتاق

 :خورد

- هوران آبجی . 

 !جانم؟-

- شام بیا . 

 .باشه-

 در پشت منتظرم هیما. رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند جام از

کشیدم سرش روی دستی و بوسیدمش. بود ایستاده . 
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 کامل رو طرح تا برگشتم اتاق به دوباره باز شام خوردن از بعد

 موشخا رو موزیک. شد کامل طرح که بود شب انتهای. کنم

 طرف از تماسی هیچ ولی کردم چک رو گوشیم. خوابیدم و کردم

 پشیمون کافه اندازی راه از نکنه. بود نشده گرفته کایا حسان

 که ها رسانه کردن درگیر و خبر انتشار همه این از بعد اما شده

. شده پشیمون من انتخاب از شاید. بکنه رو کار این تونست نمی

ده یم عذاب هم فکرش حتی نه وای . 

 ذهن با وقتی آدم طوبی قول به دیدم آشفته های خواب صبح تا

بینه می پرت و چرت خواب کلی بخوابه شلوغ . 

 ام کوله توی رو ام پوشه و گذاشتم پوشه توی رو طرح صبح

 پاورچین پاورچین و پوشیدم رو ام کرده اتو های لباس. گذاشتم

 نونی کهت. رفتم آشپزخونه سمت به نشن بیدار بقیه که طوری

. اومدم بیرون خونه از خوردم می که طور همون و برداشتم

 ایستاده در پشت. راندم کایا حسان ی خونه سمت به مستقیم

 من از اصال اون. بودم مضطرب زنگ فشردن برای و بودم

 اصال شاید نبود هم شادمهر از خبری و بیام که بود نخواسته



 رو حسان ها نرده شتپ از. بود اشتباه اول از اینجا به اومدنم

 از دیدنم با. میاد بیرون اش خونه از ورزشی لباس با که دیدم

 چشمهام توی و اومد سمتم به. شد گرد چشمهاش ها نرده پشت

زد زل : 

- کنی؟ می کار چی اینجا تو  

زدم ای دستپاچه لبخند : 

- بدونم رو امروز ی برنامه اومدم خب .  

انداخت باال ابرویی : 

-  می فرار ازم دیگه افتاد دیروز که اتفاقی دیدن با کردم فکر

 .کنی

دادم تکون راست و چپ به رو سرم : 

- نیست اینطور نه، . 

زد لبخند : 

-  می هم تو کنم می روی پیاده صبح اول روز هر دارم عادت من

بشی؟ همراه باهام خوای  



 .باشه-
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 پایین سرم. بزنه حرف اون تا بودم منتظر و زدم می قدم کنارش

شنیدم می رو قدمهاش صدای و بود . 

- نزدم زنگ بهت دیشب چرا دونی می . 

کردم باال رو سرم : 

 چرا؟-

- نه یا بمونی من با که کنی انتخاب کنی، انتخاب خودت خواستم . 

-  دونم نمی دارم، خوبی حس بمونم شما با کردم انتخاب اینکه از

 .چرا

 :خندید

- نشناختیم هنوز چون شاید . 



ایستادم ای لحظه برای : 

- کنید فکر بد خودتون به راجع اینقدر شده باعث چی . 

زد زل چشمهام توی و ایستاد متقابال : 

- بقیه حرف ! 

بود مریض فقط حسان بودن، انصاف بی بقیه . 

گفتم نگاهش ای قهوه به خیره : 

- کنن می فکر اشتباه بقیه . 

 که کردم تند پا. داد ادامه راهش به و داد تکون سری ندلبخ با

گفت. برسم بهش : 

-  دوران توی که هستی دختری چندین اون بین از یکی تو نکنه

بود طرفدارم بازیگریم . 

 چطور؟-

گفت لودگی با : 

- رسیدی آرزوت به و کنارمی االن خب . 



دادم تکون سری : 

- برعکس. نیست اینطور نه ... 

- چی؟ برعکس  

انداختم باال ای شونه هخند با : 

- نمیومد خوشم ازت . 

- وقت؟ اون چرا ! 

- آخرت حرف اون خاطر به ... 

 !کدوم؟-

- نظمیه بی دنیای هنر، دنیای گفتی که همین . 

- گفتم؟ دروغ مگه  

انداختم باال ابرویی : 

- واال بگم چی . 



-  دعواش بازیگر با کارگردان صحنه سر که شد می اوقات گاهی

 این خوابید، می کار و کرد می ترک رو صحنه بازیگر و شد می

نظمی بی یعنی ...  

- سینماست؟ و بازیگری فقط هنر مگه  

-  رو زمانی کاریش ساعت برای هم نقاش یه حتی خب اما نه،

 صبح و بکشه نقاشی شب نصف تا ممکنه مثال کنه نمی تعیین

درسته؟. بمونه خواب داره مالقات قرار دوستش با وقتی  

- سخته چقدر کردن نگاه گیزند به شما دید از ! 

انداخت پایین و باال رو سرش : 

 .درسته-

گفت. چرخاند خونه سمت به رو مسیرش : 

 !راستی-

- چی؟ راستی  

- دارم مالقات قرار فردا برای من . 

- کی؟ با مالقات قرار  



- شمال توی کرد، معرفی آقا اون که همونی .  

انداخت بهم نگاهی : 

- باشی باید هم تو . 

اختماند باال ابرویی : 

بشم؟ همسفر شما با  

- نداری؟ دوست  

کردم سکوت و نزدم حرفی . 
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گفت و کرد باز رو اش خونه در : 

- تو بیا . 

کردم نگاهش مردد : 

- بگم بهتون باید رو چیزی یه راستش . 



- رو؟ چی  

- کشیدم طرحی یه دیشب من . 

نشست لبش کنج لبخندی : 

 ...خب-

چرخاندم هوا توی رو دستم : 

- کن ولش باشه، مسخره شاید اصال . 

- ببینم دارم دوست خب نه . 

کردم نگاهش چشمم باالی از : 

- باشه؟ مسخره اگه حتی ! 

- باشه مسخره اگه حتی . 

کرد نگاهم مشتاق. آوردم بیرون رو ام کوله و رفتم ماشین توی : 

- باش زود . 



. کشیدم بیرون رو طرحم احتیاط با و آوردم بیرون رو ای پوشه

 تمام. کرد نگاهش ظریفی اخم با و گرفت دستش توی رو طرح

جویدم می رو لبم پوست استرس و تشویش شدت از مدت . 

کرد نگاهم تعجب با : 

 نقاشی؟-

انداختم باال ای شونه : 

- دارم دستی یه . 

زد لبخند : 

- زد نمی رحط قشنگی این به هم شایلین نظرم به اومد، خوشم . 

گفتم زده ذوق : 

 !واقعا؟-

زد چشمکی : 

- بشی من استخدام تماما و رسما که شد واجب . 

- بیام شمال شما با فردا که واجبه یعنی . 



 روی دستی. زد می موج نگرانی صدام توی جمله این گفتن موقع

انداخت بهم نگاهی و کشید صورتش : 

- ببرمت؟ جایی یه خوای می  

 کجا؟-

گفت کالفه : 

- بزنیم؟ حرف در جلوی قراره  

- تو بریم نه، . 

 دمپایی اش خونه به ورود برای همیشه مثل. رفتیم خونه داخل

 ها مبل روی. کرد هدایت نشیمن اتاق سمت به رو من. پوشیدم

گفت. نشستم ملحفه روی. بود کشیده ملحفه : 

- خوردی؟ صبحونه  

 .آره-

-  دوش برم من نخوردی، مفصل که معلومه ات قیافه از ولی

خوریم می باهم برگردم یرم،بگ . 
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 و گذشت مقابلم از. کشید طول کلی گرفتنش دوش همیشه مثل

انداخت بهم نگاهی نیم و برگشت. رفت آشپزخونه سمت به : 

- بشین جا همین . 

 .باشه-

 بود، درونش صبحانه محتویات که سینی یه با بعد دقیقه چند

گفتم. نشست مقابلم و اومد : 

- بکشید زحمت نبود نیازی مرسی، . 

 خیلی ظاهرا. کرد روشن رو تلویزیون و برداشت تلویزیون کنترل

نداشت تعارف ی حوصله . 

نوشید چاییش از قلوپ یه : 

- بریم جایی یه امروز باید . 



 باد های لپ با. بدم جواب و بدم قورت رو ام لقمه تونستم نمی

 دار خنده خیلی ام چهره حالت انگار. دادم سرم به تکونی کرده

گفت و داد قورت رو اش خنده سریع چون بود شده : 

-  امنیت احساس من کنار بعد به این از بشه باعث که جایی یه

 .کنی

شد گرد چشمهام : 

 کجا؟-

انداخت پاش روی رو پاش : 

-  ترس احساس انگار و شد گرد چشمهات اومد شمال اسم وقتی

کنی ترس احساس دیگه خوام نمی کردی، . 

گفتم زده خجالت : 

-  غریبه فرد یه شما حال هر به کنم ترس احساس که بدید حق

شدید من زندگی وارد تازه که اید . 

گفت بود، تحسین قابل براش من حرف این انگار که طوری : 

- کنی نمی اعتماد ها آدم به سریع که خوبه . 



 چرا؟-

- دارم بهتری احساس کنن می اعتماد دیر که هایی آدم کنار . 
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گفتم. کرد پارک وکالت دفتر یه جلوی شادمهر : 

- کجاست؟ اینجا  

- وکیلم دفتر . 

- آوردی؟ اینجا منو چرا  

- بود الزم چون شاید . 

 بازش رو در شادمهر تا موند منتظر اون ولی شدم پیاده ماشین از

گفتم. بشه پیاده بعد و کنه : 

- کنید؟ نمی باز رو در خودتون هیچوقت چرا  

- بزنم دستگیره به دست خوام نمی چون . 



کردم جمع رو لبهام : 

- است؟ آلوده هم اون حتما  

گفت کالفه : 

- شه می زیاد سواالتت حجم داره دیگه . 

 تابلوی روی که دری به ضربه چند حسان. رفتیم باال پله چند از

 رو در جوونی پسر. زد بود، شده نوشته مجد عباس نام کنارش

گفت آمد خوش خوشرویی با و کرد باز . 

کرد اشاره رنگ مشکی چرم های مبل به : 

- هست داخل مراجع لحظه، چند بنشینید .  

 سپس و کرد نگاه رو مبل دقت با حسان. نشستم مبل روی

تمیزه کامال مبل که بشه مطمئن خواست می شاید. نشست . 

گفت پسر. اومد بیرون اتاق از مسنی مرد : 

- داخل بفرمایید کایا آقای . 

کرد بهم رو حسان : 



- تو برو . 

پرسیدم تعجب با : 

- نمیای؟ شما  

- بزنید حرف خصوصی بهتره . 

رفت درهم صورتم : 

- شناسمش؟ نمی که کسی با خصوصی  

گفت آرومی صدای با : 

- شید می آشنا . 

- بزنیم؟ حرف چی به راجع  

- من به راجع . 

کردم پوفی مفهومش بی کوتاه های جواب این از کالفه : 

 .باشه-
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 های قدم با. نشنیدم جوابی ولی زدم باز نیمه در به ضربه چند

 که حالی در رسمی شلوار و کت با مردی. شدم اتاق وارد آرومی

 مخاطب با صحبت حال در بود، پنجره به نگاهش و من به پشتش

بود تلفن پشت .  

- نکردن؟ خیس جاشونو ببین خب  

-... 

- نیستن؟ گرسنه  

-... 

- کن بازی باهاشون خب . 

-... 

خندید بلند صدای با : 

-  براشون بگیرم پرستار گم می بهت خب! گلرو تو دست از

نه گی می خودت . 

-... 



- عزیزدلم خداحافظ. امبی زودتر کنم می سعی باشه . 

. برگشت بود، لبش روی لبخند که حالی در و کرد قطع رو گوشی

 تصور چاق و مسن ی داده عصاقورت آدم یه رو ها وکیل همیشه

بود من تصورات تمام برخالف حسان وکیل ولی کردم می . 

شد گرد رنگش سیاه های چشم من دیدن با : 

- اومدی؟ کی شما  

گفتم دستپاچه : 

- نیمه در...زدم در بار چند ... 

گرفت باال رو دستش سکوت عالمت به و زد لبخندی : 

- بشین. نیست مهم باشه، . 

 به نگاهی. کردم قفل هم توی رو دستهام و نشستم صندلی روی

انداخت ساعت : 

- باشید حسان آقا جدید کارمند باید شما . 

- اینجام چرا دونم نمی خودم من خب ولی. بله . 



رفت ای قفسه سمت به و اومد بیرون میزش پشت از : 

- اینجایید چرا دونم می من . 

گذاشت میز روی رو ای پوشه و نشست مقابلم صندلی روی : 

- اینجایید که است پوشه این خاطر به شما . 

 

HorAN, [12.05.19 18:15] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#37 

گرفت ابلممق رو برگه و کرد ای برگه به اشاره. کرد باز رو پوشه : 

- گرفت طالق دارابی شایلین از کایا حسان پیش چهارسال ... 

کرد تر زبون با رو لبش. کردم نگاه چشمهاش به منتظر : 

-  وجود با یعنی شد نوشته تمکین عدم طالق ی پرونده روی

 گونه هیچ کردن زندگی خونه یه توی ماه چندین ها اون اینکه

نگرفته صورت بینشون جنسی ی رابطه . 

انداختم زیر رو سرم خجالت از شده سرخ : 



- داره؟ من به ربطی چه ها این خب  

داد تکیه مبل به و گذاشت میز روی رو پرونده : 

-  قضیه این روی همیشه مثل حسان ظاهرا... شما به ربطش اما و

 کشور در کافه بهترین تقریبا خواد می و حساسه کافه اندازی راه

 اتفاقاتی یه بیاد، پیش سفرها سری یه ممکنه. باشه داشته رو

 داشت دوست حسان. باشید کنارهم زیاد باشه الزم که بیفته

 شما به نیست قرار آسیبی هیچ اون سمت از که بفهمید شما

نداره مونث جنس به تمایلی هیچ اون و برسه . 

انداختم پایین و باال رو سرم : 

- گی می راست شما بدونم کجا از من اما درسته . 

-  شه می بسته کایا آقای و شما بین قانونی کامال یکار قرارداد یه

کنه می تضمین رو شما شغلی امنیت که . 

انداخت پاش روی رو پاش : 

-  و سند بدون و هستم دادگستری یک پایه وکیل من ضمن در

زنم نمی حرف مدرک . 



گفتم آرومی صدای با : 

  .درسته-

انداخت بهم نگاهی نیم : 

-  دوست داره، زیادی های دشواری کایا حسان با زدن سروکله

کنید؟ کار باهاش دارید  

گفتم مطمئن : 

 .بله-

- بیاد داد قرار تنظیم برای که زنم می زنگ پس . 

دادم سرم به تکونی : 

 .بله-

 قبل لحظه چند انگار نه انگار که زد می حرف جدیتی چنان با

 از همیشه. داد می نظر اش بچه جای کردن خیس به راجع

 می خوشم بودن دیگه شکل یه اشون هخانواد برای که مردهایی

بود ها آدم از دسته اون از حسان وکیل و اومد ! 
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 حسان به رو وکیلش. نشست کنارم و شد اتاق وارد حسان

زد لبخند : 

- ببندی؟ داد قرار قراره پس  

 .قطعا-

گفت شوخی به : 

- نباشه قرارداد به نیازی کارکنانت تک تک برای ارمامیدو . 

خندید حسان : 

- مهمه من ی واسه دستیار که دونی می خودت . 

- بله آهان، . 

گرفت سمتم به و گرفت وکیلش از رو برگه : 

- بخون رو قرارداد بندهای بلند صدای با و بگیر . 



 .باشه-

کردم صاف گلویی و کردم کاغذ به نگاهی . 

-  حسان های خواسته تمام است موظف دستیار :قرارداد اول بند

بپذیرد چرا و چون بی را کایا . 

انداخت بهش نگاهی نیم : 

- درخواست شاید! چی؟ یعنی ... 

رفت بهم ای غره چشم : 

-  کاری هر خوام، نمی چیزی کسی از فکر بدون وقت هیچ من

است همه صالح به کنم می . 

- که نیستم ماشین که من خب ... 

گفت تندی لحن با : 

- برو االن همین دربیاری بازی چموش خوای می . 

گزیدم لب و کردم سکوت لحظه چند .  

گفت بخشی تسلی لحن با : 



-  نمی ازت رو باشه ضررت به که رو چیزی من که باش مطمئن

 .خوام

فشردم هم روی رو لبهام : 

-  بیاد، پیش کایا حسان برای که کاری سفر هر: قرارداد دوم بند

باشد کنارش در باید دستیار . 

-  را کایا حسان وسایل از استفاده حق دستیار: داد قرار سوم بند

 .ندارد
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-  به را بهداشتی مسائل است موظف دستیار: قرارداد چهارم بند

کند رعایت کامل طور . 

 استفاده عدم و ناخنام بودن کوتاه به راجع بند چندین از تر بیش

بود شده نوشته آرایشی لوازم از . 



بود تر جالب همه از آخر بند !  

 دلبسته کاری مدت پایان تا که است موظف دستیار: هجدهم بند

نشود کایا حسان به . 

 خودش به تکونی حسان و زد لبخند وکیلش. خنده زیر زدم پقی

 :داد

- باشه راحت چیز همه بابت از خیالم خواستم . 

انداختم باال بروییا : 

 .بله-

گفت وکیلش : 

- تمدیده قابل و یکساله قرارداد مدت . 

 :گفتم

- کنم؟ امضاش باید  

گرفت سمتم به رو خودکاری : 

 !لطفا-



 جیبش از رو خودکارش حسان. کردم امضا و گرفتم رو خودکار

 دسته. کرد امضا بخوره کاغذ به دستش اینکه بدون و آورد در

 رو چک برگه. نوشت رو مبلغی و آورد بیرون جیبش از رو چکی

گرفت سمتم به : 

- روزه چک . 

نشست چشمهام توی برقی مبلغ دیدن با : 

- ریال میلیارد یک ! 

 لبخند کردن جمع توانایی و شدم ثروتمند کردم می احساس

 حسان برای مبلغ این دونستم می که چند هر نداشتم، رو پهنم

است ناچیزی مبلغ . 
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 کیفم توی پول چک اون خاطر به هنوز من و شدیم ماشین سوار

گفت شادمهر. بودم زده ذوق : 



 .ببند-

کردم نگاهش مات : 

- رو؟ چی  

 :خندید

- بیفتیم راه قراره رو، در . 

خندیدم سرخوشانه : 

- نبود حواسم آهان، . 

گفت حسان. بستم رو در : 

- شمال بریم باید گذاشتم قرار ملکی آقای با فردا . 

چرخاندم عقب به رو نگاهم : 

 !فردا؟-

گفت بود، تپلتش توی سرش که طور همون : 

- بگو بهشون کنی هماهنگ ات خانواده با خواستی اگه گفتم . 



 با. نبود من فکر به کسی دوقلوها جز به خانواده؟ کدوم! خانواده؟

زدم لب آرومی صدای : 

 .باشه-

 :گفت

- برسونه رو تو شادمهر بده رو خونتون رسآد . 

- رم می خودم شماست، ی خونه در جلوی ماشینم من . 

انداخت باال ای شونه : 

- میلته طور هر باشه، . 

 شد پیاده ماشین از حسان. کرد پارک حسان ی خونه در جلوی

گفت بهم رو و : 

- گم می رو مهمی نکات بهت شب باشه، موبایلت به حواست . 

زدم پلکی : 

- شهبا . 

فشرد هم روی رو لبهاش : 



 ...ممنون-

پرید باال ابروم تای یه : 

 بابت؟-

-  کردن پیدا از بود نشده پیدا زندگیم توی تو ی سروکله اگه

شدم می ناامید دستیار . 

خندیدم ریز : 

- نشدید که شکر رو خدا . 

شدم ماشین سوار و دادم تکون براش دستی . 
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 براش رو امروز خواست می دلم. راندم طوبی ی خونه سمت به

 هر دیدن با. بدم نشونش رو صدمیلیونی چک اون و کنم تعریف

 و زمستون نبود نیازی دیگه گرفتم، می سرعت تر بیش مسافری



 می مسافر هر از که تومانی هزار لنگ و کنم رانندگی تابستون

 از رو دستم. بود کیفم توی صدمیلیونی چک یه دیگه .باشم گیرم

رسیدم آرامش به دستم روی باد حرکت با و کردم بیرون شیشه . 

 کنار اون فرسای طاقت اخالق اون با من اینکه از کایا حسان

 طاقت اخالق همون با اون دونست نمی و بود ممنون بودم، اومده

 رو سوم واحد زنگ. بود کرده متحول رو من دنیای چقدر فرسا

شد باز تیکی صدای با در و فشردم . 

 پخش حال در موسیقی صدای شنیدن با و شدم آسانسور سوار

 زندگیم توی بار اولین برای. گرفتم ریتم زمین روی پام با

 در جلوی که طوبی دیدن با و شد باز آسانسور در. بودم سرخوش

زدم لبخندی بود، اومده استقبالم به : 

- خانم طوبی! به . 

انداختم بغلش توی رو خودم : 

- عزیزم؟ چطوری  

- کیفی؟ سر خبره چه  



- کوکم کوک ! 

داد سرش به ریزی تکون : 

- کوکی؟ کوک چرا ! 

درآوردم ام کوله توی از رو چک : 

- این خاطر به ! 

شد گرد چشمهاش و خوند رو چک مبلغ : 

- داد؟ بهت جا یه رو میلیون صد واقعا  

 .اوهوم-

شد نگران نگاهش : 

- نیست؟ مشکوک کم یه  

گفتم حوصله بی : 

- که نیست چیزی اون برای میلیون صد خب مشکوک؟ چرا ... 

 ...آخه-

گرفتم رو دستهاش : 



- کنم کار باهاش که کردم قبول دیگه من ننداز جونم به دلشوره . 

کرد من من کمی : 

- بزنیم حرف بشین حاال...ح . 

نشست مقابلم و ریخت قهوه فنجون تا دو. نشستم مبل روی . 

 :گفتم

- برسونه آسیبی بهم تونه نمی هم بخواد اگه اون زهتا . 

کرد اخمی : 

 چرا؟-

کردم تعریف رو حسان وکیل های حرف براش . 

گفت آروم و کشید اش چونه زیر رو دستش : 

-  اون چی؟ باشن کرده مخفی تو از و باشه شده درمان حاال تا اگه

 یه بابت. بدی انجام گفت بهت که رو هرکاری خواسته تو از

ده نمی صدمیلیون بهت که ساده دستیار . 

گفتم کالفه : 



-  نظر از. داره فرق عادی های آدم با اون. نکن کالفه منو اینقدر

خیلی مهمه، خیلی باشه کنارش قراره که کسی و دستیار اون ... 

کشید بینیش روی دستی : 

- باشه تو با حق امیدوارم . 

 چون نگم چیزی بهش فردا سفر به راجع دیگه دادم ترجیح

 توی گفت می بهم حسی. نداشتم شنیدن نصیحت ی صلهحو

 توی گرفته پا حس این منطقم ولی گذاشتم پا درستی مسیر

کرد می سرزنش رو وجودم . 
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 نشسته اتاق در جلوی الهه. ریختم می چمدون داخل رو لباسهام

 :بود

- بری؟ ارهقر کجا  



فشردم هم روی رو چشمهام : 

- کاری سفر بگم؟ بار چند . 

- اومده پیش برات سفرکاری نرفته روز دو که کاریه چه این . 

بستم رو درش و گذاشتم چمدونم توی رو کتابی : 

- دار آب و نون کار یه . 

کشیدم عقب رو خودم ناخواسته که شد نزدیک بهم . 

- هوران باش خودت مراقب . 

گفتم کالفه : 

- اتاقم از بیرون برو کنم می واهشخ . 

شد بلند جاش از عصبی : 

- شدم کی نگران باش منو بابا، برو . 

کردم پرت هوا توی رو دستم : 

- بابا گمشو . 



 جیغی و گرفتم رو گوشهام که طوری کوبید بدی صدای با رو در

 :زدم

 .دیوانه-

 رو صدام غریبه، ای شماره افتادن و گوشیم صدای شنیدن با

کردم وصل رو تماس و کردم صاف : 

 !بله؟-

پیچید گوشم توی اش مردانه و بم صدای : 

- مسرور خانم سالم . 

- خوبه؟ حالتون سالم،  

  .ممنون-

 خوردن هم به صدای سپس و شد حاکم بینمون طوالنی سکوتی

شنیدم رو کاغذی : 

- هستید؟ آماده فردا سفر برای  

 .بله-



-  رمک. کنید آماده گم می بهتون من که رو چیزهایی پس

 کرم مخصوص، ی شونه دودی، عینک آفتابی، کاله ضدافتاب،

 جیبی، حساب ماشین دفترچه، خودکار، صوت، ضبط کننده، نرم

جیبی دستمال معدنی، اب گاوزبان، گل دمنوش نسکافه، .. 

 دیگری پس از یکی رو سفر وسایل که بود دقیقه ده از تر بیش

 فکر اقعاو. شد می تر درشت لحظه هر من های چشم و گفت می

گفتم. کنه ضبط جا یه رو همه این که کامپیوتره من مغز کرد می : 

- کایا آقای ... 

 بله؟-

- کنم ضبط ذهنم توی رو همه این تونم نمی من . 

گفت کالفه و کرد پوفی : 

- کردید؟ می یادداشت کاغذ یه توی نبود بهتر  

زدم ام گونه روی ای ضربه : 

- گفتید نفس یه خب وای ای . 

گفت ذاشت، می نمایش به رو بانیتشعص که لحنی با : 



- یادداشت خانم، کنید یادداشت خب ... 

 نمی فکر وقت هیچ. نوشتم تند تند من و گفت اول از دوباره

 و کرد تازه نفسی. باشه الزم چیز همه این سفر یک برای کردم

افتاد دستم از خودکار : 

- شد تموم . 

- اریدبی همراهتون هم رو طرح اون ضمن در. شد تموم بله، . 

زدم پهنی لبخند : 

- اومده؟ خوشتون  

- ببینه هم ملکی آقای باشه بهتر شاید . 

- میارم باشه، . 
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 زنگ گوشیم باز که برم بیرون اتاق از خواستم و شدم آماده

 تماس. تاداف موبایلم ی صفحه روی کایا حسان ی شماره و خورد

کردم وصل رو : 

- حساب شماره براتون االن ... 

توپید بهم : 

- سالم علیک . 

گفتم وارفته : 

- حواسم ببخشید سالم، ... 

پرید حرفم وسط : 

- خرید بریم باهم بیا . 

- برم تونم می خودم خب . 

گفت کالفه : 

- باهم یعنی باهم، گم می .  



 بود، میلش برطبق چیز همه وقتی فقط و بود خشن و تند چقدر

گفتم. بدم رو جوابش صبورانه کردم سعی. شد می رفتار خوش : 

- میام االن باشه، . 

گفت کنایه با الهه : 

- کاری؟ قرار سر ری می داری  

 دستی. رفتم خروجی در سمت به بدم رو جوابش اینکه بدون

دادم تکون بودن، تلویزیون دیدن حال در که هیوا و هیما برای : 

- آبجی عشقای خداحافظ . 

گفت هیما : 

- بخر پفک برامون آبجی . 

 .حتما-

 از. بود دستش توی موبایلش و بود ایستاده در جلوی حسان

 زده وحشت فریادهاش صدای شنیدن از و شدم پیاده ماشین

 .شدم



- ... باشی اینجا باید گفتم بهت من شده؟ تصادف که چی یعنی

 یه خاطر به کنن می جا بی اونا... نده رو من جواب اینطوری

کنن می سد رو مردم راه تصادف ... 

گفت زیادی حرص با و کرد خاموش رو گوشی : 

- شانس این به لعنت . 

 ام حنجره از ضعیفی صوت با که صدایی با و ایستادم کنارش

گفتم شد، خارج : 

- شده؟ چی  

-  تونه نمی گه می. کردن سد رو راه شده تصادف گه می شادمهر

برسونه رو خودش . 

- نداره فریاد و داد اینقدر اینکه خب ... 

کرد بهم نگاهی خشم از شده سرخ های چشم با : 

-  وسایل هنوز من و بریم سفر باید فردا! نداره؟ فریاد و داد

نخریدم رو موردنیازم . 

- ریم می من ماشین با خب . 



. گرفت رو نگاهش انزجار با و کرد رنگم سفید پیکان به نگاهی

بشه من ماشین سوار نخواد که داشت حق شاید . 
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انداختم باال ای شونه : 

- نشید سوار تونید می ندارید دوست اگه البته . 

- شم نمی سوار ای دیگه ماشین خودم ماشین جز من آخه .  

کرد نگاهم مردد : 

- بردی؟ کارواش تازه  

 :خندیدم

- کنم می تمیزش خودم من ... 

چسباندم هم به رو انگشتهام نوک : 

- بهتر کارواش از ! 



داد بینیش به چینی : 

- وایسا دقیقه چند . 

گفتم تعجب با. برگشت سفیدی ی ملحفه با و رفت خونه داخل : 

- دارید؟ اتون خونه توی ملحفه این از متر چند  

کرد نگاهم جدی : 

- زیاد رقم یه . 

 تظرمن و کردم باز براش رو در. کنم باز براش رو در که کرد اشاره

 پهن عقب صندلی روی رو ملحفه وسواس با بشینه تا ایستادم

نشست و کرد . 

 یه ماشین شدن روشن محض به. زدم استارت و شدم سوار

 تمسخر لحن با حسان. شد پخش ماشین توی ای ترکیه موسیقی

گفت آمیزی : 

- میاد ماشین مدل به آهنگات چقدر ! 

کردم حرکت و فرستادم جلو سمت به رو دنده : 

- ر؟چطو  



 :خندید

-  بودیم رفته جمعی دسته بهار پارسال تر بیش ماشین این به

میاد زیارت . 

 ها حرف این از کایا حسان خنده، زیر زدم پقی حرفش شنیدن از

بود بلد هم ! 

 :گفت

- حرفم؟ از نشدی ناراحت  

-  هفت االن تا بدم اهمیت کسی حرف به خواستم می اگه من نه،

کفن تا ... 

گفت عصبی : 

- اهمیته؟ بی من حرف یگ می یعنی  

- زدم؟ حرفی همچین کی من! وای  

- ام؟ کننده خسته من یعنی وای  

گفتم زاری حالت با کنم، گریه دستش از خواست می دلم : 



- نیست اینطور اصال. نزدم حرفی همچین من . 

- ندارم رو تو با کردن بحث ی حوصله باشه، . 

کردم نثارش ای دیوانه زیرلب و فشردم هم روی رو لبهام . 

 :گفت

- گفتی؟ چیزی  

گفتم دستپاچه : 

- نگفتم چیزی نه، نه، . 

 پیاده و کردم پارک فروشگاه جلوی. داد رو فروشگاهی آدرس

گفت بهم رو. شدیم : 

- کنی می رانندگی خوب ! 

زدم لبخند : 

- ام راننده خب . 

 انتهایش که غذایی مواد بزرگ فروشگاه یه. شدیم فروشگاه وارد

اختاند بهم نگاهی نیم. بود معلوم : 



- بود؟ خوب حالت بودی راننده اینکه از  

شدم همراه باهاش و برداشتم رو چرخی : 

- چی؟ یعنی  

- داشتی؟ دوست رو شغلت یعنی  

دادم سرم به تکونی : 

 .نه-

-  دخترها خیلی البته. سخته دختر یه برای شغل اون داری حق

دارن مردونه روحیات چون برن می لذت کارها این از . 

کردم رنگش ای هوهق های چشم به نگاهی : 

- ندارم؟ مردونه روحیات من دونید می کجا از  

کرد نگاهم موشکافانه : 

- مشخصه هم شاید. خوبیم شناس آدم کن فکر . 

گفتم گنگی حالت با : 

 .آهان-
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 ردیف یتو. رفتم می همراهش و بود دستم توی خرید سبد

 به. کرد می نگاه رو انقضا تاریخ و مارک به دقت با ها شکالت

گفت بهم رو و کرد اشاره شکالتی : 

- بردار اینو لطفا . 

- دارید؟ برنمی خودتون چرا  

-- بخوره ها قفسه به دستم ندارم دوست . 

- داره ضرر همه برای میکروب خب داره؟ میکروب چون حتما . 

انداخت باال ابرویی : 

- گرفتم؟ دستیار من چرا رسیدیپ خودت از  

- بودن؟ آزمایشگاهی موش و کارها همین خاطر به حتما  

انداخت باال ای شونه : 



- طوره همین دقیقا . 

زدم جیغی : 

- آزمایشگاهیم؟ موش من یعنی  

. شد جلب سمتمون به نفر چند توجه من جیغ صدای شنیدن با

 هینی حسان دیدن با بودن تر طرف اون که دخترها از تا دو

شیدنک : 

- کایا حسان . 

 انداختن عکس برای رو حسان دور نفر چندین که نکشید طولی

 دور دوان دوان و برداشتم رو خرید سبد. کردن پر امضا گرفتن و

 بود، حسان لیست توی که رو چیزی هر و چرخیدم فروشگاه

 شد، می نزدیک بهم که رو کسی تند های قدم صدای. برداشتم

 رو حسان آلود اخم و کالفه ی چهره و چرخاندم سر. شنیدم

گفتم افتخار با. دیدم : 

-  خریدهامون نصف کم مدت همین توی من نباشید، زمان نگران

ریختم سبد داخل رو . 



غرید اش شده کلید های دندون الی از : 

-  خودم بریزی سبد توی رو خریدها تو خواستم می اگه من

اومدم نمی همراهت .  

کردم اخمی : 

- چی؟ یعنی  

- کردی؟ چک رو قضاشان تاریخ  

انداختم باال ای شونه : 

-  که خودتونید فقط کردی فکر شما کردم، چک که معلومه

مهمه براتون سالمتتیون . 

- برداشتی؟ گفتم بهت که مارکی همون رو چیز همه  

گفتم تندی لحن با و فشردم هم روی رو چشمهام : 

 .بله-

گرفت مقابلم رو دستش و شد نزدیک بهم : 



-  رو جوابم اینطوری زنم، می حرف باهات قتیو باشه آخرت بار

دی می . 

رفتم عقب قدم یک ناخواسته و ترسیدم وحشیش نگاه از : 

 .باشه-

 یکی و گشت خریدها بین تند نخوره سبد به دستش که طوری

کشید راحتی نفس. کرد چک رو همه یکی : 

- درسته چیز همه . 

 در سعی که طور همون و دادم تحویلش حرصی پر لبخند

 دستورش به رو خریدها بقیه داشتم وجودم اتشفشان یخاموش

 صندوق پای خریدها کردن حساب برای. ریختم سبد داخل

گفت حسان دیدن با بود جوونی پسر که دار صندوق. رفتیم : 

- کایا آقای سالم . 

گفت سرد حسان : 

 .سالم-



 که طور همون مرد و ذاشتم می میز روی تند تند رو خریدها

گفت. بود حسان به نگاهش داشت برمی : 

- کردید؟ پیدا پرسروصداتون ی کافه اون برای دستیار راستی  

زد پوزخندی. کردم حسان به نگاهی چشمی زیر : 

- کردم پیدا جیغو جیغ وروجک یه فعال . 

 گفت می من به. شد گرد چشمهام و دادم قورت رو بزاقم

 کنم، کنترل رو خودم تونستم نمی دیگه! جیغو؟ جیغ وروجک

گفتم نانک جیغ جیغ : 

- جیغو؟ جیغ وروجک گی می من به  

 کارت و زد چشمکی حسان. انداخت زیر رو سرش و خندید پسر

گرفت سمتم به رو : 

- ماشین سمت رم می من کن حساب . 
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 نماشی سمت به کشان کشان و برداشتم رو بزرگ پالستیک دو

 قفل اش سینه روی رو دستهاش و بود ایستاده در جلوی. رفتم

 چطور! کنه کمک نمیومد حتی کردم، نگاهش حرصی. بود کرده

باشه بد اینقدر تونست می . 

 رو در عقب، صندوق بذار رو ها پالستیک: گفت. رفتم سمتش به

بشم سوار من کن باز . 

 بلند دادش صدای که بذارم زمین روی رو ها پالستیک خواستم

 :شد

- کثیفه نذار . 

- دارم؟ دست تا چند کنم کار چی پس  

- من به بده رو ها پالستیک از یکی . 

 پالستیک و کردم باز رو صندوق در گرفت، دستم از رو پالستیک

 و کرد قفل پشتش رو دستهاش. گذاشتم صندوق داخل رو ها

کرد صندوق به نگاهی : 



- نیاد یشپ براشون مشکلی وقت یه که کنارهم بذار مرتب . 

بشه آروم دلش بلکه که دادم ها پاکت به تکونی . 

کردم باز براش رو ماشین در : 

 .بفرمایید-

 درکش تونستم نمی اصال. بستم رو در و نشست ماشین داخل

. داشت اشکالی چه دستگیره به گذاشتن دست مگه آخه کنم

 :گفت

- پاساژ برو  (...). 

 .باشه-

 حرص از همچنان من اام بود تپلتش توی سرش و زد نمی حرفی

 بگه من به تونست می چطور. بودم عصبی و جویدم می لب زیاد

 براش که باشه داشته توقع و جیغو وروجک و آزمایشگاهی موش

گفتم لب زیر. کنم اجرا رو دستوراتش تک تک و کنم باز در : 

- و صورتش تو کنم پرت رو چک اون برم گه می شیطون ... 

- دونستی؟ می رو چیزی یه  



. شد حبس ام سینه توی نفس و شدم ساکت صداش شنیدن با

 :گفتم

 چی؟-

- شنوم می رو صدات و دارم تیزی های گوش من ... 

گرفتم دهنم جلوی رو دستم : 

 واقعا؟-

-  ولی شنیدم رو صورتم تو کنی پرت رو چک و دیوانه مثال بله،

 و گیرم می پس ازت رو چک خودم بشه تکرار دیگه بار یه اگه

کنم می بیرونت . 

گفتم شرمنده : 

 .ببخشید-

گفت همیشگی تحکم از پر و سرد لحن با : 

- بخشم می . 
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 دیدن با مردی. شدیم پیاده و کردم پارک پاساژ پارکینگ توی

گفت حسان : 

- کایا آقای ... 

زد زورکی لبخندی : 

 .بله-

- دارید؟ پیکان چرا شما   

 :خندید

- شه می ها ماشین این سوار کسی تر کم دیگه . 

گفت جدی لحنی با حسان : 

- چی؟ یعنی  

- که یعنی ... 

- کشیدید؟ سرک من زندگی توی اینقدر نشدید خسته  



 اون بود، گرفته ام خنده اختیار بی. کرد نگاهش وارفته مرد

گفت مرد. کرد خالی طفلک این سر هم رو من از هاش عقده : 

- نداشتم فضولی قصد یدببخش . 

گرفت باال سکوت عالمت به رو دستش : 

- نداره اشکالی . 

 نمایان پاساژ شیک فضای شیشه پشت از رفتیم، باال آسانسور از

گفت. گرفتم ریتم پام نوک روی آهنگ ریتم با همیشه مثل. بود : 

 .نکن-

- کار؟ چی  

- نزن ضربه زمین روی اینقدر . 

شد گرد چشمهام : 

- کنه می یعصب رو شما اینم . 

غرید دندونهاش الی از و کرد پوفی : 

- نیست اعصابت روی چیزها اینطور که فوالده از تو مغز حتما . 



 :خندیدم

- فوالده از من مغز! واقعا آره . 

 یه وارد. شدیم پیاده و کرد اعالم رو پنجم ی طبقه آسانسور

 لحن و سوسول تیپ با پسری. شدیم بهداشتی آرایشی ی مغازه

گفت سلو آور چندش : 

- کایا آقای سالم . 

زد لبخند حسان : 

 .سالم-

- خوایید؟ می رو همیشگی کرم همون حتما  

 .بله-

داد تکون رو دستش حسان به رو : 

- آفتاب ضد و خشک . 

گفت کالفه حسان : 

- جان؟ ارشا بیاری تر سریع شه می  



گفت کشداری لحن با : 

- آقا چشم . 

کرد بهم نگاهی حسان : 

- بیار ازش تا دو . 

گفتم آروم : 

- بخرید من برای نیست نیازی . 

رفت بهم ای غره چشم : 

- سوزه می صورتت . 

 ام خنده. بودم نداده اهمیت صورتم به هیچوقت حاال تا جالب چه

دادم قورت رو : 

 .باشه-

کرد بهم رو پسر : 

- تیره یا خوایید می روشن رنگ خانم . 

 .روشن-



گذاشت مقابلم کرم تا چند : 

- یددار دوست رو رنگ کدوم کنید تست . 

 رو. کرد می نگاه دقت با حسان. کشیدم دستم روی یکی یکی

گفت بهم : 

- تره قشنگ اون . 

گفتم تعجب با. بده نظر کردم نمی فکر : 

 کدوم؟-

گفت. بود پوستم همرنگ تقریبا که کرد رنگی به اشاره : 

- تره قشنگ این . 

- دارم دوست تر بیش رو این هم خودم . 

 بیرون مغازه از و خرید خودش برای ادکلن معروف مارک دو

 .رفتیم
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کردم پالستیک به نگاهی : 

-  ی ساالنه خرید کل ی اندازه به جنس قلم چند خرید برای شما

دی می پول ما . 

انداخت باال ای شونه : 

- خری؟ می تومنی چند کرم شما مگه  

- تومن سی نهایتا . 

گفت زده بهت : 

- نرفته؟ فنا به صورتت پوست چرا پس ! 

 :خندیدم

- زنم نمی اصال چون . 

- خری؟ می چرا پس. کنی می خوبی کار  

- خره می بابام زن خرم، نمی من . 

انداخت بهم نگاهی نیم و کرد مکث لحظه چند : 



- کنی؟ می زندگی بابات زن با هم تو  

- داری بابا زن هم شما که دونم می هم رو این و اوهوم . 

- کجا؟ از  

-  قصد شما گفتن و شد پخش زمانی یه که شایعه اون خاطر به

 شایعه که شد معلوم بعدها البته داشتید رو بابات زن کشتن

 .بوده

شد ریز چشمهاش : 

- بوده؟ شایعه دونی می کجا از  

کرد نگاهش واج و هاج : 

- باشه واقعیت که محاله . 

 اینقدر ایستادم، جا همون اختیار بی. چرخاند سر و زد پوزخندی

 راه قدرت که بودم شده غافلگیر بودم شنیده که حرفی خاطر به

 برای قطعا داشت رو نفر یه کشتن قصد اون اگه. نداشتم رفتن

کشید رو دستم. بود خطرناک من : 

- وایسادی؟ چرا بیا،  



- کن ولم . 

انداخت بهم نگاهی نیم : 

- شد؟ چی  

غریدم عصبی : 

- بکشی؟ ور نفر یه خواستی می واقعا شما  

نشست لبش روی وری یه لبخند : 

  .نه-

کوبیدم زمین روی رو پام : 

- گی؟ می دروغ چرا پس  

فشرد هم روی رو دندونهاش : 

- اصال؟ داره ربطی چه تو به  

کردم اخمی : 

- کنم کار شما با قراره من . 

زدم موهاش به چنگی : 



- گم می برات رو چیز همه درنیاری بازی سرتق . 

کردم نگاهش گستاخی با : 

- بگی؟ راست معلوم کجا از  

. کشید خودش دنبال رو من ها برده شبیه و گرفت رو آستینم

کشیدم بیرون رو آستینم : 

- کشی می خودت دنبال منو گوسفند شبیه کن ول رو دستم . 

- نکنم رفتار باهات گوسفند شبیه تا نباش گوسفند . 

 باز با که بگم چیزی خواستم و فشردم هم روی رو چشمهام

دیدمش ای مغازه سمت به رفتن حال در امچشمه کردن . 
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 و بود آیینه به خیره. ایستادم فروشی عینک ی مغازه جلوی

 آیینه توی از رو تصویرش. کرد می تست رو مختلفی های عینک



 ی سبزه صورت. دیدم می مغازه شفاف ی شیشه پشت

. بود شده تر جذاب رنگ مشکی عینک قاب پشت استخوانیش

 بهش که نبود معصوم اونقدر! اومد؟ می آدمکش یه چهره این به

 هیچ ولی بوده متنفر خیلی نامادریش از شاید! نیاد آدمکشی

 اما نیست متنفر کسی از متنفرم الهه از که من ی اندازه به کس

کنم می زندگی کنارش من . 

 قاتل یه کایا حسان شاید. نداشتم رو شتنشک قصد هم هیچوقت

 قطعا وسواسی آدم یه کرد، تکذیب رو حرفم عقلم! باشه سریالی

ادای شاید متنفره، خون از ... 

 گرد همونطور که چشمهایی با و پریدم جا ای مردانه صدای با

 پسر رنگ مشکی ابروی و چشم و سفید صورت به بود مونده

کردم نگاه روبروم : 

 !ها؟-

گفت. بود شده شوکه موردم بی زدگی وحشت از پسر : 

- مغازه داخل بیارید تشریف بگم بهتون گفت کایا آقای . 

زدم لبخند دستپاچه و کردم جمع رو خودم : 



- میام االن بله، . 

گرفت سمتم به رو عینکی حسان و رفتم مغازه داخل : 

- کن امتحان . 

کردم ترش رو : 

- خوام نمی . 

کرد نگاهم هموشکافان و کرد کج کمی رو سرش : 

- میاد بهت که مشخصه نیست، امتحان به نیازی نظرم به . 

کردم پوفی : 

- خوام نمی عینک من . 

زد چشمکی : 

- شه می الزم . 

 وسایل از تا چند خرید از بعد. گرفتم ازش رو نگاهم اخم با

 محض به. کردیم رو خونه به برگشتن قصد دیگه موردنیاز

گفتم ماشین توی نشستن : 



- بگید لطفا . 

- رو؟ چی  

فرستادم بیرون به رو بازدمم و گرفتم عمیقی دم : 

- رو بگید بود قرار که همون . 

کرد ترم عصبی سکوتش و کرد سکوت . 
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غریدم ام شده کلید های دندون الی از : 

- بگید؟ خوایید نمی  

- بگم؟ بهت شخصیم زندگی به راجع داره لزومی چه  

- کنیم کار باهم قراره خب . 

گفت معترض : 

- کنی؟ تعریف من برای رو زندگیت کل هم تو چطوره پس  



 زل چشمهاش توی و چرخاندم عقب صندلی سمت به رو نگاهم

 :زدم

- باشه مهم برای باید نه یا کشتی آدم شما اینکه . 

زد بلندی داد : 

-  به من ی گذشته وما،د. داشتم رو کشتنش قصد و نکشتم اوال،

نداره ربطی هیچ تو .  

گفتم. بودم اومده ستوه به بودنش منطق بی حجم از : 

- کنم امنیت احساس شما کنار باید من . 

نشست ابروش دو بین عمیقی اخم و شد گرد چشمهاش : 

-  بهت صدمیلیون کنی فکر که باشی احمق اینقدر کنم نمی فکر

 از کس هیچ و بوده گذشته برای اون. بکشمت و بیای که دادم

کنه نظر اظهار بهش راجع که نداره خبر من لعنتی ی گذشته . 

- نداری روانی سالمت شما باشه اینطور اگه ولی . 

لرزاند رو بدنم ستون چهار بلندش داد صدای : 

- خونه ببر منو . 



 خونه سمت به زیادی شتاب با و گرفتم سرعت چطور نفهمیدم

 شده اضطراب از پر بدنم متما دادش صدای شنیدن از. راندم اش

 شده گشاده بینی های پره و چشمهاش توی سرخ های رگه بود،

. داد نمی بهم رو آیینه توی از حتی بهش کردن نگاه جرئت اش

 رو ترسم شد می پخش ماشین توی که بلندش های نفس صدای

کرد می برابر چند . 
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 که نگاهی با و شدم پیاده ماشین از. کرد پارک اش خونه جلوی

 بی باید شاید. کردم باز براش رو در بود، شده دوخته زمین به

 با. شد می دیدارمون آخرین این و شدم می میلیون صد خیال

گزیدم رو لبم صداش شنیدن .  

- کن نگاه منو . 

گفتم لرزانی و ریفظ صدای با کنم، باال رو سرم اینکه بدون : 



 .بله-

گفت تحکم با : 

- کن نگاه منو . 

 درونش خشم اثر هنوز که هایی چشم توی و کردم باال رو سرم

زدم زل بود، : 

 .بله-

-  درگیرش رو کسی خوام نمی متنفرم ام گذشته از خودم من

 .کنم

دادم قورت رو بزاقم : 

-  یکس که مهمه من برای اما باشه مهم پول فقط بقیه برای شاید

داره خویی و خلق جور چه کنم می کار باهاش که . 

فشرد هم روی رو لبهاش : 

- نیستم طبیعی من فهمیدی اول دیدار توی که تو . 

- بزنم؟ حرف صادقانه تونم می  



 .بگو-

 که بود الزم و نداشتم ای چاره ولی بودم مردد حرفم زدن برای

گفتم. بگم : 

 ...راستش-

- چی؟ راستش  

-  االن ولی دارید وسواس فقط شما دمکر می فکر زمان اون من

دارید هم جنون کنم می حس . 

 نمی اما باشه آروم داره سعی که بود مشخص صداش لرزش از

گفت لرزید، می که صدایی با. تونه : 

-  و دور نداری حق دیگه توهم مجنونم نه دارم وسواس نه من

فهمیدی؟ بپلکی، من زندگی اطراف  

 شر از رو خودم باید خواستم، می رو همین منم بهتر؟ این از چی

گفتم جزمی عزم با. دادم می نجات مجهول افکار این : 

-  بهتون رو چک فردا. نیستم اطرافتون و دور دیگه حتما حتما،

دم می پس . 



توپید بهم : 

- بیار برام رو وسایلم . 

 هم رو کرمی و عینک حتی برداشتم رو خریدها صندوق توی از

 خونه در قفل که آدمی. بردم ها لوسای همراه بود، خریده برام که

 وسواسی که داره ادعا و کنه باز دستمال با هم رو خودش ی

 رو وسایل اخم با و کرد باز رو در. نداره همکاری صالحیت نیست،

 رها دستش از وسایل دستش لرزش خاطر به اما گرفت، دستم از

 .شد
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 برسه زمین به اگه که دونستم می گرفتم، هوا روی رو وسایل

 ناتوان و عاجز طوری نگاهش حالت. بندازم دور رو اش همه باید

 حالت تونست نمی هم پیشونیش روی پررنگ اخم حتی که بود



 تحلیل به لرزش خاطر به که صدایی با. کنه پنهان رو عجزش

گفت بود، رفته : 

- برم یم خودم بده، . 

گفتم. بودم پشیمون تندم های حرف خاطر به : 

- براتون میارم . 

 جلوی های دمپایی. رفت داخل و کرد مشت رو لرزانش دستهای

 با و شد رد مقابلم از. رفتم آشپزخونه سمت به و پوشیدم رو در

گفتم. ایستاد صدام شنیدن : 

- کایا آقای . 

فشرد هم روی رو چشمهاش : 

- بیرون گفتم . 

 از حجم این تونستم نمی. رفت اتاقش سمت به مبه توجه بی

 پله دو از. بگیرم نادیده رو بودم خودم مسببش که ناراحتیش،

 در به ضربه چند بود، باز اتاقش در. شدم راهرو وارد و رفتم باال

 و بود نشسته تخت روی. شدم وارد صداش شنیدن با و زدم



 آرومی صدای با و رفتم جلو قدم چند. بود ای نقطه به خیره

 :گفتم

- کایا آقای . 

گفت کنه نگاهم اینکه بدون : 

- بیرون؟ برو نگفتم مگه  

-  آروم سر ناراحته دستم از کسی وقتی تونم نمی من ولی گفتید،

بذارم بالشت روی . 

نشست لبش روی پوزخندی و کرد باال رو سرش : 

-  جنون مرز تا تیزت و تند زبون با رو آدم تونی می خوب ولی

 .برسونی

-  آدم قصد گفتی شما آخه. شدم نگران یعنی ترسیدم ظهلح یه

داشتی کشی . 

انداخت پاش روی رو پاش و داد تکیه دستهاش به : 

-  مبنای بر نداری حق تو. نداره ها بعضی به ربطی چیزها سری یه

کنی قضاوت منو ماجرا این . 



- بزنه؟ سرش به نفر یه کشتن قصد آدم شه می باعث چی اخه  

شد پایین و باال گلوش سیبک و گرفت ازم رو نگاهش : 

 .نفرت-

- که اینقدر نه اما متنفرم نامادریم از منم ... 

- داره فرق ها نفرت جنس شاید . 

 ...شاید

 کشید دراز تخت روی بود، آویزان تخت از پاهاش که طور همون

گذاشت چشمش روی رو ساعدش و : 

- منتظرتم فردا . 

- کنم؟ همراهیتون سفر توی یعنی  

 .آره-

- سوال یه شه می ... 

گفت وارانه تاکید : 

- خیر به شب . 



گفتم وارفته : 

- خیر به شب . 
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 اما بودم فرمون پشت. بستم رو در و رفتم بیرون اش خونه از

 بچه شبیه لحظه یه توی که حسانی بود، حسان پی حواسم تمام

 فریاد عبوس مردی شبیه دیگر ای لحظه و لرزه می پناه بی ای

 در داشته آدمکشی قصد کنه می ادعا که حسانی. زنه می

 پارک در جلوی. نداره رو حرف یه شنیدن طاقت که صورتی

 در دیوارمون به دیوار همسایه خانم وجیهه. شدم پیاده و کردم

گفت شد، می پیاده شوهرش ماشین از که حالی : 

- شب؟ وقت این تا بودی کجا !خانم هوران به به  

کردم نگاهش جدی. داشتم کم رو همین فقط : 

 .سرکار-



گفت تمسخر با : 

- اعلم اهلل کاری چه . 

رفتم سمتش به و فشردم هم روی رو دندونهام : 

-  دختر کنه می کار چی نیست معلوم که اون. بزن حرف درست

کنه می رنگ یه رو موهاش روز هر که توئه . 

گفت کنان جیغ جیغ : 

- است خونه شب هشت من دختر . 

- کجاست؟ شب هشت تا صبح ولی آره  

گفت و شد پیاده ماشین از شوهرش : 

- وجیهه؟ شده چی  

گفت وجیهه : 

- گرفت ما پر به پرش سرتق ی دختره این باز .  

شد گرد چشمهام : 

- کردی شروع تو . 



گفت شوهرش : 

- داری مردم دختر به کار چی زن بریم . 

گفت می که شنیدم رو هوجیه صدای و رفتن خونه داخل : 

- سرکار رم می گه می بعد ره می کجا نیست معلوم . 

 سرشون محل کل بلکه وجیهه فقط نه بود، شده عادی برام دیگه

 سگ بوق تا خون خروس صبح از من چون. بود من زندگی توی

 حال تونست نمی کس هیچ و کردم می کار مرد یک پای به پا

بفهمه دربیاره رو شزندگی خرج باید خودش که رو دختری . 

 و گرفتم دوشی. شدم بیدار خواب از گوشیم آالرم صدای با

 آروم. رفتم بیرون اتاق از و برداشتم رو چمدونم. شدم حاضر

. کشیدم موهاشون روی دستی و بوسیدم رو هیوا و هیما صورت

. بودم ناراحت حسابی و بخرم پفک براشون بود رفته یادم دیشب

 با فکری هیچ بدون. رفتم بیرون خونه زا و برداشتم رو چمدون

 به رو خودم مامان قول به و شدم می همراه مجهول کایای حسان

سپردم می خدا دست . 
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 پیاده و کردم پارک ای گوشه رو ماشین شادمهر، ماشین دیدن با

 .شدم

. کرد ام زده شگفت ماشین توی ای صحنه دیدن و رفتم جلوتر

 به حواسشون اصال و بودن هم بوسیدن حال در شادمهر و طنین

 اور شرم چقدر اوه. نبینن رو من تا ایستادم دورتر کمی. نبود من

ببینه رو ها اون ماشین داخل یکی ممکنه کردن نمی فکر! بود . 

 تاتفاقا دیدنش. اومد بیرون خونه از ورزشی لباس با حسان

گفت. کرد ترم زده خجالت و کرد زنده برام رو دیشب : 

 چطوری؟-

 هیچ من و نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که کرد می رفتار جوری یه

زدم ای دستپاچه لبخند. نگفتم بهش بدی چیز : 

 .خوبم-



- بریم کن باز رو در بیا . 

گفتم اختیار بی و افتادم ماشین توی ی صحنه یاد : 

- نرید نه نه، . 

گفت زده بهت : 

- شدی؟ خل چرا؟ ! 

 ...آخه-

ایستاد در جلوی و رفت ماشین سمت به خنده با . 

 و بود دیده بوسیدن حال در رو اش راننده و خواهرش یعنی

. نکرد نگاه رو ماشین داخل اصال اون البته بود، ریلکس اینقدر

انداخت اطراف به نگاهی کالفه : 

- شی؟ سوار نیای و کنی نگاه وایسی قراره  

انداختم پایین و باال رو سرم تند : 

- میام االن . 

نشست و کردم باز براش رو در کنم نگاه جلو به اینکه بدون . 



 حسان کنار شمال تا باید یعنی بود، نشسته طنین ماشین جلوی

گفت حسان! نشستم؟ می : 

- کردی؟ خوش جا صندلی اون روی شما خانم طنین  

گفت ناز با طنین : 

- اتون اجازه با بله، .  

گفت بهم رو حسان : 

 .بشین-
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گفتم. بستم رو در و نشستم کنارش فاصله با : 

 .سالم-

چرخاند سمتم به رو نگاهش طنین : 

- اومدی؟ کی! ماهت روی به سالم  



 لبخند بودن، نشده من حضور ی متوجه که بودن سرگرم اونقدر

 :زدم

- النا همین . 

انداخت باال ابرویی حسان : 

- بیای؟ سفر داداشت با کردی هوس شما عجب چه خانم طنین  

گفت ای بامزه لحن با : 

- شدم سیر جونم از کن فکر . 

 جمع رو ام خنده حسان ی غره چشم با و خنده زیر زدم پقی

گفت گوشم کنار آروم حسان. کردم : 

- منی؟ چیه تو  

- شمام دستیار . 

گفت جدی : 

- بخندی نباید میندازه تیکه بهم سیک وقتی پس . 

- کرد شوخی باهاتون خواهرتون که نبود تیکه . 



انداخت باال ای شونه : 

- بخندی نباید هم ما ی برادرانه و خواهر شوخی به . 

- شم می مجسمه مثل بعد به این از باشه، . 

زد لبخند : 

 .آفرین-

 طنین و شادمهر به نگاهم. زدم اش بدجنسانه لبخند به لبخندی

 که انگار نه انگار بودن، نشسته هم کنار معقوالنه خیلی که تاداف

 بازیگر شادمهر چقدر. بودن شده مخلوط باهم پیش دقیقه چند

 خواهر کنار فقط انگار که کرد می رفتار طوری بود، خوبی

 طنین واقعا شاید. ندارن هم به ربطی هیچ و نشسته صاحبکارش

 بی. بود دیده اشتباه من های چشم اصال شاید. نداره دوست رو

 اشتباه چشمهام که کورم من مگه واه شد، گرد چشمهام اختیار

 .ببین

اومدم خودم به حسان صدای شنیدن با . 

 چیه؟-



- چیه؟ چی  

- شادمهر؟ به زدی زل ساعته دو چرا  

گفتم زده خجالت! بودم؟ زده زل بهش واقعا : 

 مطمئنید؟-

نشست پیشونیش روی ظریفی اخم : 

- مطمئنم؟ رو چی  

- شادمهر؟ آقا به زدم زل من اینکه  

 احمق یه به که کسی شبیه و شد تبدیل صاف خط یه به لبش

کرد نگاهم کنه، می نگاه . 

- کنید؟ می نگاه اینطوری چرا  

- طوری؟ چه  

کردم پرت هوا توی رو دستم : 

- ها احمق شبیه ! 

گفت بلندی صدای با : 



- احمقم؟ من  

گفتم شده هول. کرد نگاهم متعجب طنین : 

-  من انگار که کنید می نگاه طوری یه یعنی...احمقم من هن نه،

 ...احمقم

-  کردم می نگاه اونجا به داشتم من که مطمئنی گی می آخه خب

نداری؟ هم خودت چشم اختیار یعنی  

گفتم طنین نگاه از معذب : 

- خیال بی حاال، باشه . 

کرد صاف رو اش شونه و کرد کج کمی رو گردنش : 

- خیال بی . 
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 باد. کردم لمس رو بیرون هوای و کردم بیرون شیشه از رو دستم

 آدم به رو عجیبی حال هوا رطوبت و داد می تکون رو درختان

 خیلی نظرم به و بودم ندیده رو شمال بود ها مدت. بخشید می

گفت طنین. بود کرده تغییر : 

- دارید؟ نگه راهی بین استراحتگاه یه شه می دشرا آقای  

 می خلوتگاه یه پی حتما! گفت می بهش هم رادشی آقای چه

گفت حسان. کنن بازی عشق باز که گشتن : 

-  ی جاده کنار های تخت اون روی چیه راهی بین استراحتگاه

بشینیم؟ کثیف  

 به حسان نظرم به بود، کثیفی و تمیزی فکر به مدام که هم این

 فکرش همش چون کرد می نگاه معشوقه یه شبیه زیتمی

بود درگیرش . 

گفت شادمهر : 

- نه؟ یا وایسم کایا؟ آقای کنم کار چی  

گفت حسان به رو ناز با طنین : 



 ...داداش-

گفت حسان : 

 .باشه-

. شدیم دره کنار در سرسبزی مکان وارد و شدیم پیاده ماشین از

 اون کمی هدک یه و بود شده چیده هم کنار چوبی های تخت

داد ابروش به چینی حسان. بود تر طرف : 

- بشینید؟ کثیف های تخت اون روی دارید تصمیم واقعا  

انداخت باال ابرویی طنین : 

- بهش کردم فکر خیر، نه . 

آورد بیرون اندازی زیر اش کوله توی از : 

- باشم حساسم داداش مراقب باید دیگه . 

کرد نگاهش خیره حسان : 

- من برم قربونت . 



 این گفتن موقع صداش چقدر. بود بلد واقعا!  حرفا؟ این و حسان

 با همسرش به و کنه ازدواج کسی با کن فکر. بود قشنگ جمله

کنه محبت ابراز صدا و لحن این . 

 

HorAN, [19.05.19 22:56] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#57 

 به و کرد کج رو راهش حسان اما نشستیم چوبی های تخت روی

خندید طنین. رفت دره سمت : 

- پایین؟ بندازی رو خودت ری می داری  

گفت کنه، نگاه اینکه بدون حسان : 

- کردم فکر بهش شاید . 

 از مصرف بار یک لیوان چند همراه به رو چایی فالکس شادمهر

گفت طنین. آورد بیرون دستش توی نایلون : 

- دادی می سفارش جا همین بود؟ اینا به نیازی چه . 



انداخت باال ابرویی مهرشاد : 

- نشناختی رو داداشت آقا انگار . 

کرد بود ایستاده دورتر که حسان به نگاهی : 

-  چایی اینجا از حسان وجود با تونستیم می عمرا گی، می راست

 .بگیریم

 عاشقانه نگاهی با و گرفت طنین به رو. ریخت چایی شادمهر

 : گفت

 .بفرمائید-

کرد بهم نگاهی طنین : 

- بری؟ می داداشم ایبر چایی  

گفتم. برم سیاه نخود دنبال باید گفت می بهم حسی یه : 

- ببرم بریزید تا دو باشه، . 

. ببرم که بودن داده من به قند همراه به رو داغ چای لیوان دو

 با که بودم رسیده حسان قدمی یه و سوخت می داشت دستم

گفتم ناله : 



- کایا آقای . 

اومد سمتم به حسان : 

 چته؟-

- سوخت دستم دبگیری . 

گفت تعجب با و گرفت ازم رو ها لیوان از یکی حسان : 

- آوردی؟ چطور داغه، چقدر  

کردم نگاهش مظلومانه : 

- آوردم منم دادن دیگه . 

- نشه؟ تاول دستت  

گفتم شادمهر و طنین از شده حرصی : 

- مهمه؟ من سالمت مگه کسی ی واسه  

نشست لبش روی کمرنگی لبخند : 

- مهمه من ی واسه . 

کردم بهش گنگی نگاه : 



- کنید؟ می مسخره  

- گم می جدی کامال . 
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 دهانش به منتظر و کردم می نگاهش شده گرد های چشم با

 بگه اگه باشم، مهم براش من داره لزومی چه. بودم دوخته چشم

کفششه به یگیر که شم می مطمئن میاد خوشش من از . 

 انگار. بود روبروش به خیره خورد می رو چایشش که طور همون

 و نیاوردم طاقت. بود کرده پا به دلم توی ای ولوله که انگار نه

 :پرسیدم

 چرا؟-

- چی؟ چرا  

- شدم؟ مهم براتون چرا  



کرد نگاهم خنثی : 

- مهمه من برای ها آدم ی همه سالمتی . 

کرد اطراف های زباله به نگاهی : 

-  تولید خودشون از هایی میکروب تخریب موقع ها زباله مینه

کنه اذیت رو نفر چند تا یک ها میکروب این ممکنه و کنن می . 

 می عذاب و کرد می اذیت که رو کسی تنها افکار این با نظرم به

 چه و کردم بهش راجع دیشب فکرهایی چه من. بود خودش داد،

 عذرخواهی به عادت و بودم شرمنده واقعا زدم، بهش حرفهایی

گفت. نداشتم : 

- داری مثبت ویژگی یه تو . 

 چی؟-

نشست لبش ی گوشه کمرنگی لبخند : 

- خوند رو دلت حرف نگاهش توی از شه می .  

پرید باال ابروهام : 

 !واقعا؟-



زد پلکی : 

 .آره-

کردم بهش ای گیرانه مچ نگاه : 

- کردم؟ می فکر چی به داشتم االن گید می راست اگه خب  

انداخت باال ای شونه : 

- هست نگاهت توی پشیمونی حسی یه ولی دونم نمی . 

گفتم ذکاوتش و هوش حجم از شده غافلگیر : 

- فهمیدید؟ کجا از  

- صادقه آدم با چشمهات که گفتم .  

 بهم نگاهی نیم و گرفت ضرب زمین روی کفشش نوک با

 :انداخت

- آره؟ باشه، دیشبمون دعوای خاطر به شاید  

 پایین و باال رو سرم و زدم زل رنگش ای قهوه های چشم توی

 :انداختم



 .اوهوم-

نشست لبش روی لبخند از کمرنگی رد : 

- شدی؟ پشیمون چرا  

دادم قورت رو بزاقم : 

-  که کنم می حس االن ولی کردم شما به راجع بدی فکرهای

کردم اشتباه ... 

گفتم خنده با همراه : 

- ناسبش سفر توی بشناسی خوای می رو کی هر مامانم قول به . 

- شناختی؟ می منو کم مدت همین توی  

- کنم می فکر . 

 :خندید

-  بیش اعتماد جلب جای هنوز یعنی کنم می فکر گی می اینکه

هست تر . 

زدم لبخند : 



- هست آره، . 
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 دایص و بودن صحبت گرم. برگشتیم طنین و شادمهر سمت به

گفت حسان. بود کرده پر رو فضا طنین های خنده : 

- رفته؟ ریسه اینطوری که گه می چی شادمهر  

 ها حرف این از تر بیش شادمهر که نداری خبر گفتم دلم توی

  .بالست

 :گفتم

- کنه می تعریف جوک شاید . 

گفت بلندی صدای با بودیم ایستاده که جا همون از : 

- بریم بیا شادمهر . 

دوید سمتش به و کرد جمع رو خودش حسان دندی با شادمهر : 



- کایا اقای چشم .  

 مکالمه و نشستم کنارش. نشست و کردم باز حسان برای رو در

 ولی چرا دونم نمی. کردم مرور ذهنم توی رو بینمون کوتاه ی

 می دلم و شد نمی محو ذهنم توی از لبش روی کمرنگ لبخند

 می دلم. بزنه خندلب طوری همون باز و کنم نگاهش باز خواست

 داشتم باهاش راحتی حس یه بزنم، حرف باهاش هم باز خواست

 و انداختم بهش نگاهی نیم. بشم منکرش تونستم نمی که

گفتم و کردم مشت رو دستم. دیدم دستم به خیره رو نگاهش : 

 چیه؟-

گرفت دستم به نگاهی : 

- شده تاول کنم فکر . 

 نشده زششسو ی متوجه من چرا ولی. بود شده سرخ دستم

گفتم مظلومانه و کردم سوزش احساس تازه. بودم : 

- سوزه می . 

زد تشر شادمهر به رو : 



-  رو داغ چایی لیوان نباید بفهمی که نداری عقل اینقدر تو

سینی؟ توی بذاری ! 

گفتم آرومی صدای با : 

- نیست مهم . 

- نیست؟ مهم چی یعنی  

گفت طنین : 

- شده؟ چی مگه حاال  

- سوخته دستش ... 

 کس هیچ حاال تا مامانم مرگ از بعد. کردم نگاهش زده بهت

. باشه مهم براش دیدنم آسیب که بود نداده اهمیت من به اینقدر

رفت یادم دستم سوزش باز و کردم نگاهش خیره . 
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گفت شادمهر به رو : 

- بگیریم سوختی پماد دار، نگه داروخانه یه رسیدیم . 

گفتم زده حیرت : 

- نیست چیزی خواد، نمی . 

کرد بهم تندی نگاه : 

-  دستت نیست؟ خودت به حواست چرا نیست؟ چیزی چی یعنی

کنه عفونت ممکنه دیده، آسیب . 

 من بود اون با حق شاید. انداختم زیر رو سرم و نزدم حرفی

 داخل ای انهداروخ جلوی شادمهر. نبود خودم به اصال به حواسم

شد پیاده و کرد پارک شهر . 

 دستش از رو پماد حسان. برگشت پمادی با بعد، لحظه چند

 بزنه، دستم روی خواد می االن حتما. کرد باز رو درش و گرفت

 به رو پماد تصورم برخالف. شم می سرخ خجالت از من وای

گفت و گرفت سمتم : 

- بزن بگیر . 



 دیگه چیز یه ها یلمف توی همیشه من. کردم نگاهش وارفته

 به که دارن دوست ها فیلم توی همیشه پسرها بودم، دیده

 گرفتم دستش از رو پماد لبخندش به خیره. بزنن دست دخترها

گفتم شادمهر به رو. زدم دستم روی و : 

- شادمهر آقا ممنون . 

گفت همیشگی رسمی لحن با : 

- مسرور خانم کنم می خواهش . 

 شادمهر برای اش رفته ضعفه دل از خبر که پهنی لبخند با طنین

کرد نگاهش داد، می . 
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 به خیره و شدم پیاده ماشین از. کرد پارک بزرگی ویالی جلوی

 منتظر و کرد باز رو در شادمهر. شدم روبروم باشکوه عمارت اون

 حسان سر پشت و برداشتم رو نمچمدو. بره داخل حسان تا شد



 رو اطرافش سرسبز های درخت که بزرگی حیاط. شدم ویال وارد

 صدای که بودم حیاط وسط بزرگ استخر به خیره. بود گرفته فرا

شنیدم رو حسان : 

- بیا هوران؟ کنی می نگاه رو چی . 

 منتظر. ایستادیم مانندی بالکن فضای توی و رفتم باال ها پله از

گفت کالفه. ودب خیره در به : 

- نمیان؟ چرا  

گفت بلندی صدای با : 

 .شادمهر-

شد شنیده در پشت از شادمهر صدای بعد لحظه چند : 

- آقا؟ بله  

- کن باز رو در بیا . 

- اومدم چشم، . 

اومد سمتمون به و شد وارد انداخته گل های گونه با طنین : 



- میاره رو وسایل داره برادرم؟ بله . 

کرد اخمی حسان : 

- کردی؟ می کار چی تو  

چرخاند هوا توی رو دستش توی کلید : 

- یافتم می کلید . 

کرد حسان به ای اشاره و کرد باز رو در : 

- بشید خودتون ویالی وارد بفرمایید . 

درآورد پاش از رو هاش کفش و کرد بهش معناداری نگاه حسان . 

 طنین. آورد بیرون رو دمپایی بود دستش توی که نایلونی از

 :گفت

- مکان به حسان رودو مراحل اوه ... 

گذاشت کمرم پشت رو دستش : 

-  نظافت خواد می صبح فردا تا من داداش جان، هوران تو بریم

کنه رعایت رو .  



گفت بهم رو و نکرد بهش توجهی حسان : 

- تو برو هم تو . 

 .چشم-

 

HorAN, [22.05.19 21:25] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#62 

 دکور. بود بیرونش زیبایی و لوکسی به هم ویال داخل فضای

 بهم رو طنین. بود بخشیده زیادی شکوه ویال به طالیی و سفید

 :کرد

- باال برو . 

داد گردنش به قری : 

- بره داخلش نداره جرئت کسی حسانه برای اتاق اولین البته . 

- اتاق؟ کدوم یعنی  

زد لبخند : 



- قفله درش . 

 ی گوشه. شدم بزرگی رویراه وارد و رفتم باال مارپیچ های پله از

 های عکس. بود عکس قاب از پر که بود شده چیده میزی راهرو

 حسابی که ساله چهل حدودا زن یه همراه به پیرمردی دونفره

بود ریخته بیرون رو اش شده رنگ موهای و بود کرده آرایش . 

 اشون فریبنده و عاشقانه ژست محو و گرفتم باال رو قاب یه

 هول و گذاشتم سرجاش سریع رو قاب حسان صدای با. شدم

گفتم شده : 

- نداشتم فضولی قصد . 

 شد، می تر پررنگ لحظه هر که اخمی با و اومد میز سمت به

. فشرد هم روی رو دندونهاش و کرد ها عکس به اجمالی نگاهی

زد زل من های چشم توی : 

- بکنم؟ ازت خواهشی یه شه می  

 .البته-

زد موهاش به چنگی : 



- نبینم من که طوری بخوابون، میز روی رو ها قاب این تمام .  

 این به نسبت اینقدر که بودن باباش زن و پدرش کنم فکر

 تند. کنم درک رو حسش تونستم می. داشت نفرت حس تصاویر

 آشفته ی چهره لبخندی با و خواباندم میز روی رو ها قاب تند

کردم دعوت آرامش به رو اش : 

- شد تموم . 

گفت ای گرفته صدای با : 

 .ممنون-

 در و برداشت میز کشوی از رو کلید دستش توی دستمالی با

کرد باز رو اتاق . 
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 ها اتاق تمام ظاهرا. رفتم بود، کوچکتر همه از که اتاقی توی

 روی و گذاشتم کناری رو چمدون. بود وسایل از پر و مجزا کامال

 از رو گوشیم گوشیم، پیامک زنگ صدای با. کشیدم دراز تخت

 باز رو پیامک. بود حسان طرف از پیامکی. درآوردم جیبم توی

 توکل آقای با بعدازظهر بعدازظهر، تا کن استراحت خوب.»کردم

 وار زمزمه کردم می تایپ که طور همون «گذاشتم مالقات قرار

 :خوندم

« کن استراحت هم شما چشم، .»  

. گذاشتم پاتختی روی رو گوشی و کردم لمس رو ارسال ی کلمه

 چشمهام مهمون خواب که نکشید طولی و بستم رو چشمهام

 .شد

 ایجاد مزاحمت خوابم برای خورد، می در به که هایی تقه صدای

 هم روی رو چشمهام و گذاشتم سرم روی رو بالشت. بود کرده

 روی از و کنم رها رو نرم تشک این تونستم نمی واقعا. فشردم

. نشستم و پریدم جا از فنر مثل دادش صدای با. بشم بلند تخت



 که جیغی صدای با شالم سریع برداشتن و شد باز در لحظه همون

گفت. شد همراه شد، خارج گلوم از اختیار بی : 

 چته؟- 

-  جوون دختر یه گید نمی کنید، می باز رو در طوری همین

شهنبا تنش مناسب لباس ممکنه ... 

 با و کردم نگاه خیره چشمهاش توی سرتق های بچه شبیه

گفتم بلندی صدای : 

- ببینید منو موهای شما خواستم نمی من . 

 توی انفجاری حالت اون و نشست پیشونیش روی پررنگی اخم

شد نمایان نگاهش : 

-  دو زنی؟ می حرف باهام اینطوری که هستی کی کردی فکر

کنم می صدات در پشت دارم که ساعته . 

 با. بود شده تر مالیم طوفانیش نگاه از ترس خاطر به صدام لحن

گفتم آرومی صدای : 

- ببینید منو موهای خواستم نمی آخه . 



گفت. شد تر آهسته صداش کمی و شد ترسم ی متوجه انگار : 

- نبود حواسم من .  

انداخت مچیش ساعت به نگاهی : 

- بریم باید شو حاضر دیگه ساعت یک . 

گذاشت در کنار ور بزرگی ی کوله : 

-  باشه تو همراه باید همیشه که هست وسایلی کوله این داخل

بندازی بهش نگاهی یه بهتره . 

 .باشه-

رفت و بست رو اتاق در . 
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 که چیزهایی همون. کردم باز رو درش و رفتم کوله سمت به

 ی ملحفه. بود داده تشکیل رو کوله محتویات داشتم رو انتظارش



 مخصوص، ی شونه مسواک، مخصوص، لیوان دمپایی، سفید،

 ماشین یادداشت، دفترچه دودی، عینک معدنی، آب ادکلن،

 قشنگ خیلی رو همه. ضدآفتاب کرم و صوت ضبط و حساب

 جاساز کیف توی نکنن حرکت که طوری و بود گذاشته کنارهم

 از. دادم تکان سری و نشست لبم ی گوشه لبخندی. بود کرده

. شدم حاضر و گرفتم ای دقیقه چند دوش! کایا حسان تو دست

 مچاله رو صورتم زیادش سنگینی و گذاشتم دوشم روی رو کوله

گفتم غرغرکنان. کرد : 

- ریخته این توی پرت و خرت چقدر شکست، کمرم وای . 

. دیدمش اتاق در جلوی آماده و حاضر و اومدم بیرون اتاق از

رفتم عقب قدم چند زده بهت : 

- بودید؟ من منتظر شما  

- نکنی دیر دیگه کن سعی بله، . 

انداختم باال ای شونه : 

- کردم دیر دقیقه پنج فقط من اما   



گفت رفت، می پایین ها پله از که طور همون : 

- زیادیه مدت من برای هم دقیقه پنج همون . 

گفتم. رفتم نپایی ها پله از دوان دوان سرش پشت : 

- میاد؟ هم خانم طنین  

 .نه-

 چرا؟-

 - ریم نمی که نیک پیک کاریه، قرار یه چون . 

چرخید سمتم به و ایستاد لحظه چند : 

- آوردی؟ رو نقاشی  

کردم اشاره دستیم کیف به : 

 .آوردم-

. نشستم جلو صندلی روی خودم و کردم باز حسان برای رو در

انداخت دستم به نگاهی نیم شادمهر : 

 - شد؟ بهتر دستتون  



گفتم خنده با : 

- نبود خاصی چیز آره، . 

شد بلند ماشین عقب از حسان صدای : 

- شادمهر کن زیاد رو موسیقی صدای . 

- حسان آقا چشم، . 

 قشنگی هارمونی بیرون دلپذیر هوای و موسیقی آروم ریتم

 هوا. بود افتاده هوس به نقاشی کشیدن برای دلم. بود کرده ایجاد

 چرا. زد می سرش به هنر هوس آدم که بود شده شاعرانه طوری

 مثال زنه؟ می سرش به هنر هوس آدم میاد شاعرانه اسم وقت هر

 کنه می فکر اش معشوقه به و شه می عاشق وقتی هنرمند یه

 که هست همین خاطر به شاید. زنه می سرش به هنر هوس

 زیبا چقدر اشون معشوقه مگه. بودن عاشق معروف شاعرهای

 که کسی مثال کرده؟ غرق هنر دنیای توی رو ها اون که بوده

 که فکری از گه؟ می شعر حسان به راجع باشه کایا حسان عاشق

 لبخند و انداختم باال ای شونه. گرفت ام خنده بود، زده سرم به

 اخالق و مضخرف وسواس به راجع حتما نشست، لبم روی محوی



 شبیه شه یم عصبی وقتی که طوفانیش نگاه اون و مزاج دمدمی

 من وای دادم، تکون سری. گه می شعر شه می گرسنه گرگ یه

 بی افکار دنیای از رو من حسان صدای. زده سرم به فکرهای چه

دادم نجات ام سروته : 

- خوبه؟ حالت  

چرخید عقب صندلی سمت به گردنم : 

 چطور؟-

گفت تمسخر با : 

- . کردی عوض حالت هزارتا کنم، می نگاهت دارم ساعته دو آخه

هستی؟ فکری چه تو  

- کنی؟ می نگاه منو همش چرا شما  

گفت اخم با و انداخت باال ابرویی : 

- نیستی نرمال چون کنه، نگاه بهت آدم شی می باعث چون . 

شد گرد چشمهام : 

- نیستم؟ نرمال من  



 .بله-

گفتم طلبکارانه : 

- چرا؟ وقت اون  

 افق به خیره محوی لبخند با و کرد قفل سینه روی رو دستهاش

 خوبی، میمون چه. داد تکون سری و انداخت باال ای شونه ،شد

 من و شد بلند شادمهر ی خنده صدای! درمیاره ادا قشنگ خیلی

 و گرفتم کرد می نگاهم تمسخر با که حسان از رو نگاهم کرده بغ

زدم زل روبرو به . 
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 ها نرده پشت از. شدم مقابلم تصویر محو و شدم پیاده اشینم از

 رو چشم اش آبی رنگ که که قدیمی های خونه طرح با ای خونه

 کرد، می دوچندان رو صفاش مقابلش ی باغچه و داد می نوازش

 فاصله ترین نزدیک از دریا صدای. کشید می رخ به رو زیباییش



 می دلم. شیدبخ می بهم رو خوبی حال و رسید می گوش به

 ولی بشم همراه فضا آرامش اون با و ببندم رو چشمهام خواست

 کنار. کنه می ام مسخره باز ببینه حسان اگه که دونستم می

گفت گوشم : 

- متفکر مغز بریم ! 

. کردم نگاهش شده حرصی و فشردم هم روی رو چشمهام

 رو زنگ. رفت خونه سمت به و نشست لبش کنج لبخندی

 و شده رنگ موهای با مردی بعد لحظه چند. دش باز در و فشردم

 زیادی انرژی و خنده با. اومد بیرون خونه از شلوارک و شرت تی

 :گفت

- حسان آقا به ! 

گفت رسمی خیلی حسان : 

- توکل آقای سالم . 

 اون. گرفت آغوش در محکم رو حسان و اومد پایین ها پله از

 دهدا چین رو بینیش طوری. بود دیدنی حسان ی چهره لحظه

 کمرش پشت دست بار چند. چسبیده بهش انگل یه انگار که بود



 بی شدن خشمگین اثر که حسان فک شدن منقبض و زد

 به توکل آقای یکدفعه. انداخت خنده به رو من بود، نهایتش

کرد حسان به نگاهی تعجب با و شد پرت عقب : 

- حسان اوه ! 

داد پیشونیش به چینی حسان : 

- میاد بدم کردن بغل از . 

کرد بهش معناداری نگاه  : 

- کنی؟ نمی بغل رو دخترات دوست یعنی  

داد تکون سری حسان : 

- ندارم دختری دوست من . 

کرد ریز رو چشمهاش توکل آقای : 

-  رو زن یه کردن بغل لذت باید پسر یه چرا هضمه، غیرقابل برام

بگیره؟ خودش از  

- نداره لذتی چون شاید . 



خندید و کرد نگاهش شده گرد های چشم با توکل آقای : 

- ذوقی بی خیلی دیگه تو اوه . 

 اصال. بود درآورده رو شورش دیگه حسان گفت، می راست واقعا

کرد من به رو توکل. نداشت مخالف جنس به حسی هیچ انگار : 

-  ساختم، مخصوص جایگاه یه ام ویژه های مهمان برای من

میاد خوششون زیبا های خانم که مطمئنم . 

گفت حسان : 

- برسیم کارمون به و بریم تر سریع پس بهتره . 

گفت توکل : 

- بداخالق اقای بریم بله . 

 درهمش اخمهای دیدن با و  کردم حسان به بدجنسی ی خنده

انداختم زیر رو سرم و دادم قورت رو ام خنده . 
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 که بود دریا کنار سایبانی. رفتیم ادری سمت به توکل راهنمایی با

 شده چیده زیرش نوشیدنی از پر میزی و راحتی مبل دست یک

 رویی گشاده با ما دیدن با کرد می کار توکل برای که مردی. بود

 حسان. بشینیم که کرد اشاره توکل. گفت آمد خوش بهمون

کرد بهم نگاهی : 

- مبل روی بنداز رو ملحفه اون . 

 با توکل. کردم پهن مبل روی و درآوردم یفمک توی از رو ملحفه

گفت تعجب : 

- ملحفه؟ چرا ! 

کرد قفل زانوش دور رو دستش و نشست مبل روی حسان : 

- شخصی دالیل به . 

 .آهان-

گفت حسان به رو. ریخت جام داخل و کرد باز رو نوشیدنی در : 

 .بفرمایید-



- نیستم مشروب اهل من ممنون . 

گفتم شده گرد های چشم با : 

- به؟مشرو  

زد لبخندی توکل : 

 .بله-

کردم حسان به نگاهی : 

- کاریه؟ ضیافت یه نگفتی مگه  

گفت بود، اومده خوشش حرفم از انگار که حسان : 

- گفتم بله، .  

گفت توکل به رو : 

-  نمی مشروب کاری ضیافت توی که دونه می رو این منم دستیار

 .خورن

کرد صاف گلویی و گذاشت میز روی رو جام وارفته توکل : 

- شماست با حق .  



گفت آرومی لحن با حسان و شد حاکم بینمون سکوتی : 

- نداشتم رو شما کردن ناراحت قصد . 

درآورد جیبش از رو سیگاری توکل : 

- جان حسان نشدم ناراحت ... 

گذاشت لبش ی گوشه و زد آتش رو سیگار : 

- مطلب اصل سر بریم بهتره . 

گفت مکث اندکی از بعد حسان : 

-  دکور خواد می دلم و دارم رو کافه یه حافتتا قصد من راستش

 شما که دونم می بشه، طراحی ممکن شکل بهترین به کافه این

 همین، خاطر به. داشتید کافه مختلف کشورهای توی ها سال

شدم شما مزاحم تجربه کسب برای االن . 

گفت توکل : 

- چی؟ یعنی خوب دکور  

انداخت پاش روی رو پاش حسان : 



- قشنگ و شیک یعنی .  

درآورد جیبش از رو بایلشمو : 

- باشه جمعمون تو پسرم که بده اجازه ... 

گفت داد، سرش به که ریزی تکون با همراه : 

- است عرصه این استاد اون . 

گفت اشتیاق با و نشست حسان چشمهای توی رضایتی برق : 

- آشناییشون از شم می خوشحال حتما، . 

گفتم حسان به رو : 

- دریا؟ کنار برم کم یه من میاد ایشون پسر تا شه می  

گفت ای پرسشگرانه نگاه با : 

- نیستیم؟ دریا کنار مگه االن  

- بزنم قدم خوام می نه، . 

- برو باشه، . 



 بیرون سایبان زیر از توکل از عذرخواهی با و شدم بلند جام از

 دریا از نزدیکی ی فاصله در و رفتم دریا سمت به. اومدم

 .ایستادم

 می دلم. بخشید می بهم رو نشاطی ها موج تند حرکت تماشای

 دیدن با حسان العمل عکس از اما برم آب توی پابرهنه خواست

 منظره دیدن از فقط  دادم ترجیح ترسیدم، می خیسم پاهای

 صدای شنیدن با. رفت می ضعف تنی آب برای دلم اما ببرم لذت

 آبی رنگ به نگاهی در نگاهم و گرفتم دریا از چشم ای مردانه

شد قفل دریا . 
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زد لبخندی : 

- خانم سالم . 

نشست پیشونیم روی ظریفی اخم : 



 !شما؟-

- ببرم سایبان زیر رو شما که حسان آقا طرف از شدم مامور من . 

خندید. کردم نگاهش گنگ : 

 - هستم توکل مهراد من . 

زدم ای خنده تک : 

- نبود حواسم من دببخشی آهان، ... 

زدم پیشونیم روی ای ضربه : 

- بودیم شما منتظر که بود رفته یادم پرتم، حواس چقدر . 

- دریاست زیبایی اثر نیست شما حواس از مشکل . 

 جوابی هیچ بدون! داشت زدن حرف برای قشنگی ادبیات چه

گفت. کردم نگاهش : 

- هستن ما منتظر بریم، بهتره . 

انداختم پایین و باال تند رو سرم : 

- بریم بله، . 



 بهم رو توکل. نشست پدرش کنار مهراد و نشستم حسان کنار

 :کرد

- بردی؟ لذت دریا از خوشگل، دختر خب  

زدم ای محجوبانه لبخند : 

 .بله-

گفت و کرد صاف گلویی حسان : 

- مطلب اصل سر بریم بهتره خب . 

کرد پدرش به رو مهراد : 

- بده نظر شما اول بابا . 

گفت پسرش به رو توکل آقای : 

- ای حرفه این متخصص شما پسرم ! 

گفت مودبانه مهراد : 

- کنی شروع شما اول بهتره . 

فشرد هم روی رو لبهاش توکل آقای : 



- گم می من باشه کنید می اصرار که حاال . 

 ی دسته روی درجه نود زاویه توی رو دستش و داد تکیه مبل به

داشت نگه مبل : 

- آب رنگ به کنید، گوش دریا صدای به ... 

داد حرکت موج حالت به رو دستش : 

- موج تنش به ... 

 که بود طوری توکل مفهوم بی های حرف از حسان گنگ نگاه

انداخت می خنده به رو آدم . 

-  راحت شه می برقه، و زرق بی و صادق اس، ساده و روان دریا،

باشه دریا شبیه باید خاص های مکان دکور. گرفت انس باهاش ... 

 نهاییش نظر هنوز و کرد می توصیف رو دریا که بود طوالنی مدت

 که بود مشخص حسان ی شده سرخ ی چهره از. بود نداده رو

گفت داری خش صدای با. انفجاره درحال : 

- بده بهم آب لطفا هوران ... 



 سمتش به و درآوردم ام کوله توی از رو معدنی آب ی شیشه

 مینز روی پاش نوک با که طور همون و کشید سر رو آب. گرفتم

 به ای خونسردانه لبخند با که توکل آقای به بود گرفته ضرب

شد خیره داد، می ادامه توصیفاتش . 
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 رو دستهاش که حالی در و کشید جلو سمت به رو خودش توکل

گفت بود، کرده قفل هم توی : 

-  برای رو ساده و سنتی دکور باید شما که، اینه کالم ی چکیده

 داخلش مشتری که فضایی یه. کنید سازی پیاده اتون کافه

باشه راحت و کنه آرامش احساس . 

گفت حسان : 

-  به دم می ترجیح رو لوکس و شیک محیط یه خودم من اما

شده تکراری کم یه قدیمی دکور با هایی کافه نظرم . 



-  اینکه یا تنهاست افراد شهآرام معدن کافه کنی، می اشتباه

عشاقه ساز خاطره مکان ... 

 رو من فکر انگار هم حسان. کنه شروع خواست می باز انگار

پرید حرفش وسط سریع خیلی چون بود کرده : 

- خوام می جدید و نوین کار یه من . 

گفتم بلند گذشت ذهنم از که رو فکری : 

- باشه؟ مدرن و سنتی از ترکیبی چطوره  

 باز نیمه دهان با نداشت، رو من نظر اظهار انتظار که حسان

کرد نگاهم . 

گفت مهراد : 

- همینه منم نظر بله، . 

گفت بود، رسیده ذهنش به که ای ایده از زیادی شعف با : 

-  آرامش مکان یه برای دریا رنگ درسته، پدرم حرف نظرم به

 عده یه گه می که درسته هم کایا آقای حرف اما عالیه بخش

 بهتره. دن می ترجیح سنتی های مکان به ور لوکس های مکان



 ساخته سفید و آبی های رنگ ترکیب با مکانی یه کافه داخل

 کامال بیرونش ی محوطه و بشه احاطه شیشه با کافه اطراف بشه،

 هم خاصه، و لوکس کافه داخل هم اینطوری. بشه گلکاری

دلپذیره و بخش لذت بیرون محیط تماشای . 

 لبش روی رضایتی لبخند مهراد و نم ی ایده شنیدن از حسان

گفتم و گرفتم جرئت لبخندش دیدن از. نشست : 

-  آبی و سفید های رنگ از ترکیبی هم ها گارسون لباس بهتره

باشه هماهنگ محیط با و باشه . 

گرفت سمتم به رو انگشتش مهراد : 

- جالبیه ی ایده ! 

 به رو طرح. آوردم بیرون رو طرحم و رفت کیفم سمت به دستم

گرفتم مهراد سمت : 

- کشیدم من که هست لباسی طرح این . 

 به نگاهی تحسین با و کردن طرح به نگاهی مهراد و توکل آقای

کردن من . 



گفت توکل آقای : 

- گرفتید؟ یاد رو نقاشی استاد کدوم نظر زیر  

خندیدم ریز : 

- نداشتم استادی . 

گفت حسان به رو توکل آقای : 

- کردید کشف رو استعداد یه شما پس . 

نشست حسان لب کنج خندیلب : 

-  که کردم رو و زیر دستیار کردن پیدا برای رو دنیا ی همه

کنم پیدا رو کسی همچین . 

 موقع حسان لحن. شد شعف از پر تعریف این شنیدن از دلم ته

. بود منتظره غیر تعریفاش بود، قشنگ خیلی آدم از تعریف

گفت مهراد : 

- داره کوتاه ویرایش یه به نیاز فقط . 

گفت من هب رو : 



- کنم کمکتون تونم می من باشید داشته دوست اگه . 

گفت حسان. انداختم حسان به نگاهی نیم : 

-  چون باشم داشته خودم کنار رو شما که دارم دوست خیلی من

دارید داری کافه ی تجربه . 

نشست لبهاش روی پهنی لبخند : 

- من برای سعادتیه . 

کرد بلند رو جامش توکل آقای : 

- همکاری شروع این یسالمت به پس . 

زد پدرش جام به و ریخت جامی پسرش : 

- سالمتی به ! 

 های چشم آورد، چشمم جلوی رو گذشته صحنه اون دیدن

بود شده پدرم های چشم شبیه دقیقا لحظه اون توکل . 
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 بدتر حالم لحظه هر و بود داده دست بهم تهوع حالت احساس

 لحظه هر سرمست و سرخوش حالت اون توی دیدنشون. شد می

 تونستم نمی. کرد می تداعی چشمم جلوی رو گذشته تر بیش

 شدم بلند جام از. بود شده داغ بدنم تمام کنم تحمل رو فضا اون

دویدم بود، دریا از دورتر کمی که سمتی به و .  

 که رو حسان صدای. بود خالی ام همعد انگار اما زدم عق بار چند

 توی دستمال با رو لبم و شنیدم اومد می سمتم به دوردست از

نشست زانوهاش روی کنارم. کردم تمیز جیبم : 

- خوبی؟ هوران  

بود شده دار خش صدام بغض خاطر به : 

- نیست چیزی . 

کرد نگاهم مات : 

- یهو؟ شد چی  



 وکن با خورد سر چشمم ی گوشه از که رو اشکی ی قطره

گفت. دزدیدم انگشتم : 

- شد؟ بد حالت خوردن می مشروب اونا اینکه خاطر به  

کرد آشکار رو درونم آشوب سمجی اشک قطره باز : 

 ...نه-

- بگو بهم کنم می خواهش . 

دوختم نگرانش نگاه توی رو خیسم های چشم : 

- بدونید؟ که مهمه براتون چرا  

داد قورت رو بزاقش : 

-  بکشم رو نامادریم خواستم می راچ اینکه علت گفتی بهم یادته

بگم؟ بهت  

گفتم مشتاق : 

 .آره-

کرد خوش جا لبش کنج لبخندی : 



- گم می بهت بگی رو ات گریه علت بهم اگه . 

 :خندیدم

- کشیه؟ گرو  

داد سرش به ریزی تکون : 

- جورایی یه . 

کشید لبش روی دستی : 

-  کنیم، می خداحافظی خوار می اقایون اون با ریم می االن

گی می بهم رو ات گریه علت شما بعدش . 

زدم لبخند اختیار بی : 

 .باشه-

 مهراد. رفتیم سایبان سمت به ساحل های شن روی زنان قدم

 توکل آقای اما بزنه حرف تونست نمی اصال و نبود بند پاش روی

 داشت آور چندش مایع اون خوردن توی خاصی مهارت ظاهرا که

گفت آمد خوش بهمون رویی گشاده با و بود هوشیار کامال . 
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 طبق. کرد باز رو در و رفت ماشین سمت به ما دیدن با شادمهر

. نشستم جلو صندلی روی من و نشست عقب حسان معمول

گفت حسان : 

- ریم نمی ویال سمت . 

 ببره؟ کجا رو من خواست می یعنی شد، رو و زیر دلم ناخواسته

گفت شادمهر : 

- آقا؟ بریم کجا پس  

- جنگلی ویال ریم می . 

- آقا چشم . 

 :پرسیدم

- میاد؟ هم طنین  

- میان شادمهر و طنین بعد ریم، می ما اول . 



 دور من تیزبین نگاه از که نشست شادمهر لب روی لبخندی

 با دونست نمی و بود کرده اعتماد کامال شادمهر به حسان. نموند

 نشیبی و فراز از پر ی جاده از. طرفه سرتقی و شچمو آدم چه

 شدید های تکون. شدیم مارپیچی ی جاده وارد و گذشتیم

گفتم. کرد می پرتم طرف اون به طرف این از ماشین : 

- اینجوریه؟ اش جاده چرا  

 در مدام و بشه بند جا یک تونست نمی من شبیه هم حسان

گفت. بود تالطم : 

- بکره طبیعت یه ارزه، می اش جاده سختی به .  

 نزدیکی در آبشاری صدای. کرد پارک رو ماشین سرسبزی جای

 قرمز گل های غنچه و تنیده هم در درختان و شد می شنیده

گفت حسان. بود کرده برابر چند رو محیط زیبایی : 

- بیا من دنبال . 

گرفت سمتم به رو دستش و شد رد بلندی شیب از : 

- بیا و بگیر منو دست . 



 ...نه-

گفت کالفه : 

- افتی می تنده شیبش چی؟ یعنی . 

 با حسان. رفتم باال شیب از و گرفتم سرعت ها سنگ به تکیه با

کرد نگاهم تعجب : 

 .هوران-

داد گردنم به قری سرتقی با : 

-  به تکیه با کارهامو همه نیستم، سوسول دخترهای شبیه من

دم می انجام خودم . 

انداخت باال ابرویی : 

 !آفرین-

گفت. رفتیم شیروانی سقف با ای خونه سمت به : 

- کن باز رو در بردار لوله اون توی از رو کلید . 

افتاد لوله به نگاهم : 



- گذاشتید؟ کلید اینجا شما  

- یدکه کلید . 

 و کردم باز رو در. برداشتم رو کلیدی و بردم لوله داخل رو دستم

. شد سرازیر قلبم به آرامشی حس دنج و گرم ی خونه یه دیدن با

گفت. بود در جلوی دمپایی لمعمو طبق : 

-  رو کوله توی دمپایی بپوش، رو در جلوی های دمپایی اون تو

من به بده . 

- است مردونه اینا ولی . 

- بپوش نمیاد، پیش مشکلی . 

 های دمپایی اون پوشیدن از بعد خودم و دادم بهش رو دمپایی

شدم خونه وارد لنگان لنگ بزرگ . 

 زده ذوق بود، خونه ی گوشه که مادربزرگی صندلی دیدن با

 روی. بودم ها صندلی این روی خوردن تاب عاشق من.شدم

 ی منظره به خیره عریض ی پنجره پشت از و نشستم صندلی

کردم آشپزخونه به نگاهی حسان صدای شنیدن با. شدم بیرون : 



 !بله؟-

داد تکون دستش توی رو فنجونی : 

- خوری؟ می قهوه  

 .نه-

کرد اخمی : 

 چرا؟-

 حس که بود شده طوری حسان نگاه ولی نه یا بگم دونستم نمی

کنه می قبول رو پیشنهادم کردم می . 
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 اپن به تکیه با. رفتم سمتش به و شدم بلند صندلی روی از

زدم زل چشمهاش توی و ایستادم : 



-  یه بابام و مامان با ها هفته آخر همیشه بودم که کوچیک

 توی رفتیم می و داشتیم برمی پختک دم قابلمه یه چای فالکس

نشستیم می طبیعت ... 

کرد نگاهم موشکافانه : 

- زده؟ سرت به پختک دم و چایی فالکس و طبیعت هوس  

- جورایی یه . 

- بدی؟ یا داشتی خوبی ی گذشته تو نفهمیدم  

زدم پلکی : 

- گم می بهتون . 

اختاند باال ای شونه : 

- بدونم ات گذشته به راجع شدم مشتاق چرا دونم نمی . 

زدم نمایی دندون لبخند : 

-  و رفتن بیرون از بعد البته. مشتاقم من که دلیلی همون به

پختک دم خوردن ... 



برد فرو جیبش توی رو دستش : 

- نیستم بلد خوب رو پختک دم کردن درست طرز من . 

- بلدم من اما . 

رفت درهم اش چهره : 

- خورم نمی نکنم، درست خودم که رو اییغذ من . 

کردم کج ام شونه سمت به رو سرم : 

- چی؟ باشه خودتون نظر زیر کنم، دست دستکش اگه  

 هم روی رو چشمهاش و نشست لبش روی محوی لبخندی

 :گذاشت

- کنم قبول شاید موقع اون . 

. آورد بیرون پالستیکی دستکش یه و کشید بیرون رو کشویی

داشت نگه هوا روی که گیرمب رو دستکش خواستم : 

- بشور رو دستات اول . 

زدم زورکی لبخندی و دادم تکون سری : 



 .چشم-
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. داد رو شیر بستن ی اجازه باالخره دستم شستن بار چند از بعد

گذاشت مکمر به رو دستم و کشیدم دستم توی رو ها دستکش : 

- خوام می کرده چرخ گوشت و زمینی سیب ... 

زد چشمکی : 

-  توی از هم تو. کنم خورد رو ها زمینی سیب من بده اجازه

بردار گوشت فریزر . 

شد بلند دادش صدای که کنم باز رو فریزر در خواستم : 

- نزن دستگیره به دست . 

کردم نگاهش مات : 

 چرا؟-



-  می کنی درست غذا باهاشون قراره که هایی کش دست با

بزنی اون به دست خوای . 

کردم می نگاهش تعجب با و بود شده گرد چشمهام . 

- کنم؟ باز رو درش چطوری پس خب   

 و برداشت رو دستمالی. شد بلند جاش از و داد سرش به تکونی

 کاسه داخل و برداشت رو گوشت. کرد باز رو فریزر در دستمال با

 یه شبیه. کرد خیس و تبرداش برنج پیمانه چند. گذاشت آب ای

 خنده به رو آدم کارکردنش ی نحوه و کرد می کار دقیق کدبانوی

انداخت می . 

 پوست بار هر کردم می حس که طوری شست، رو دستش بارها

ره می بین از آب با همراه هم دستش . 

انداخت بهم نگاهی نیم. بگیرم رو ام خنده جلوی نتونستم : 

- خندی؟ می چرا  

- یدکن می کار بامزه . 

انداخت باال ابرویی : 



- است بامزه کردنم کار گی می که هستی نفری اولین . 

 چطور؟-

داد سرش به ریزی تکون : 

- است کننده دیوانه کردنم کار ی نحوه گن می همه . 

- جالبه نه، . 

گفت و نشست بود، آشپزخونه وسط که کوچکی و گرد میز سر : 

- کنم؟ خورد چطور رو ها زمینی سیب  

نشستم مقابلش : 

- کن خورد ای حلقه . 

کرد بهم نگاهی چشمش باالی از : 

- دی می دستور من به که باریه آخرین این . 

انداختم زیر رو سرم واررفته : 

- گفتید خودتون . 

کردم باال رو سرم اش خنده صدای شنیدن با : 



- شد؟ چی  

- ترسی؟ می فوری چرا کردم، شوخی  

زدم ای کوله و کج لبخند : 

  .آهان-

- کنی؟ سرگرم منو خوای نمی خب  

کردم اخمی : 

 چطوری؟-

- کن تعریف چیزی یه . 

 منو هاست سال که کسی شبیه زد، می حرف آدم با راحت چقدر

 لبهام. کردم نمی تصور اینطور رو کایا حسان اصال. شناسه می رو

فشردم هم روی رو : 

- شدید؟ جدا شایلین از چرا  

 رو نگاهم. کرد سکوت و شد خیره چشمهام توی لحظه چند برای

دزدیدم ازش : 



- نگید ندارید دوست اگه . 

گفت خیالی بی لحن با : 

- نبود واقعی ازدواج اون. نیست مهمی چیز نه، . 

گفتم زده بهت : 

- چی؟ یعنی  

انداخت باال ای شونه : 

- بود قراردادی ازدواج یه . 

بود؟ ای صیغه چه دیگه قراردادی ازدواج کردم، نگاهش مجهول ! 
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گفتم آرومی صدای با : 

- بپرسم؟ ازتون سوالی یه شه می  

- شه می . 



- چی؟ یعنی قراردادی ازدواج  

کرد ها زمینی سیب به ای اشاره : 

- کنم کارش چی شد خورد ها این .  

-  سیب بعد بدید تفت روغن داخل رو گوشت و پیاز باید اول

کنید اضافه رو زمینی . 

- الزمه پیاز نگفتی . 

دادم سرم به تکونی : 

- رفت یادم . 

نشست مقابلم دوباره بعد لحظه چند و شد بلند . 

 کرد قرمز کامل طور به رو چشمم سفیدی معمول طبق پیاز بوی

گفت حسان. شد سرازیر چشمم از آب و : 

- خون ی کاسه شده چشمهات خبره؟ چه . 

کردم فینی : 

- حساسم پیاز بوی به . 



- بشینی؟ من ویجل مجبوری خب  

گفتم ناله با بودم بسته رو چشمهام که طور همون : 

- ندادید رو سوالم جواب آخه .  

 خنده بین. گرفت خندم هم خودم اش خنده صدای شنیدن با

گفت هاش : 

- داری برنمی فضولی از دست بشی کورم اگه یعنی . 

 .دقیقا-

- گم می بهت حاال بشور، رو چشمهات برو . 

 از رو خیسم های دستکش و زدم آب رو صورتم بار چند شیر زیر

گفت حسان. آوردم دستم : 

- زمین روی شه می ترشح آبش ننداز، سطل توی .  

گفتم کالفه : 

- بذارم؟ کجا پس  

- سینک توی بنداز . 



داشتم نگه ثابت هوا روی رو دستهام و انداختم سینک توی : 

- بدید دستکش بهم شه می . 

- سرآشپز بده پخت دستور شما نیست، نیازی . 

کردم راست و خم پیشونیم سمت به رو دستم : 

- قربان چشم . 

گفت. ریخت قابلمه داخل رو روغن و اومد گاز سمت به : 

- دم می رو سوالتون جواب االن خانم، فضول خب . 

 :خندیدم

 .مشتاقم-

 پرت حواسش انگار که طوری و ریخت قابلمه داخل رو پیازها

 از ردی اهشنگ توی. شد خیره ای نقطه به هست ای دیگه جای

گفت ای گرفته لحن با و نشست غم : 

-  بود قوانینی تابع آدم یه بابام اما برم امون خونه از خواستم می

 همین خاطر به. بود مخالف مجرد پسر یه مستقل زندگی با که

 به تمایلی هیچ چون ولی کنم ازدواج کم سن توی شدم مجبور



 به قادر که کنم ازدواج کسی با دادم ترجیح نداشتم ازدواج

باشه صوری ازدواج . 
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 شنیدن برای. بده ادامه رو حرفش تا کردم نگاهش منتظر

کرد تازه نفسی. بودم مشتاق خیلی سرگذشتش : 

-  و کشور از خارج برن بود قرار پدرومادرش چون هم شایلین

 رو من پیشنهاد بره نبود حاضر مسخره یلدال خاطر به شایلین

شد من با ازدواج به حاضر و کرد قبول . 

انداخت بهم نگاهی نیم : 

- بازجو؟ خانم شد تموم سواالتت  

دادم سرم به تکونی : 

- بشید؟ جدا اتون خانواده از خواستید می چرا. شد شروع تازه  



فشرد هم روی رو چشمهاش : 

-  می دست از رو تمرکزم چون بدم رو سوالت جواب نخواه ازم

 .دم

- کنید؟ ازدواج خواستید نمی چرا خب  

کرد پوفی : 

-  عصبیم داری دیگه. قبلیته سوال توی هم سوالت این جواب

کنی می . 

گفتم دستپاچه : 

- ندارم رو کردنتون عصبی قصد نه، نه، .  

زد محوی لبخند : 

- کنم درست غذا راحت خیال با بذار باش، خوبی دختر پس . 

شد آویزون لبهام : 

- کنم تعریف خواستید خودتون . 

گفت طبعی شوخ با : 



- بنداز راه سوالی بیست ی مسابقه نگفتم کن، تعریف گفتم من . 

 :خندیدم

- شماست با حق .  

- بگو تو حاال . 

- بگم؟ نحسم ی گذشته از  

-  بابا و مامان با تعطیل روزهای چطور بوده نحس ات گذشته اگه

سیتی؟ صفا رفتی می ! 

زدم تلخی لبخند : 

-  فقط که فیلم یه شبیه. بود من زندگی ی مقدمه روزها اون

شیرینه اولش قسمت . 

انداخت باال ابرویی : 

- زنی می حرف دلنشین ! 

خندیدم و دادم ام شونه به ریزی تکون : 

- دیگه بله . 
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گفتم. چید سبدی داخل رو وسایل : 

- بدید من به رو سبد . 

- بردار منو شخصی وسایل تو . 

 .چشم-

 دلنشین مکان اون توی ولی بود کرده رخنه فضا بر شب تاریکی

گفت حسان. بود زیبا هم تاریکی : 

- چشمه به رسیم می جلوتر کم یه . 

گفتم زده ذوق : 

- آب جریان برای میرم می من ! 

-  ات وقهمعش من جای به االن داشتی دوست حتما! شاعرانه چه

باشه؟ کنارت  



 دوست واقعا. برد فرو فکر به رو من لحظه چند برای حرفش

 من نه،! باشه؟ کنارم دیگه نفر یه کایا حسان جای به داشتم

 اما غریب و عجیب آدم این با مصاحبت داشتم، دوست رو همین

گفت. داشتم دوست رو داشتنی دوست : 

- ندادی جواب . 

 :خندیدم

- ندارم ای معشوقه من . 

- را؟چ  

- نکردم پیدا رو الیقی آدم هنوز چون شاید . 

- توئه؟ عشق الیق آدمی چه  

گفتم خنده با : 

- نزنیم؟ حرف چیزها این به راجع شه می  

 چرا؟-

- نکردم فکر بهش حاال تا چون . 



گفت بود، هویدا درونش تعجب که لحنی با : 

- نکنه؟ فکر عشق به دختری شه می مگه! عجیب چه  

- کنم فکر عشق به نداشتم وقت چون شاید . 

 چرا؟-

 :خندیدم

- داشتم گرفتاری . 

پریدم پایین و باال زده ذوق چشمه دیدن با : 

- آب توی بذارم رو پاهام خواد می دلم! قشنگه چه وای . 

گفت اخم با : 

- کثیف؟ آب این توی بذاری رو پات !  

خندیدم ریز : 

- کردم شوخی نه، . 

 ایستاده زهنو که حسان به رو. نشستم و کردم پهن رو انداز زیر

گفتم بود، : 



 .بشینید-

- کن؟ پهن رو سفید ی پارچه این بگم بهت باید همش  

- ببخشید خب . 

نشست و کردم پهن رو اندازش زیر . 

 دستپختش اینقدر کردم نمی فکر. بود خوشمزه حسابی غذا

گفتم. باشه خوب : 

- خوبه دستپختتون . 

- کنم می آشپزی خودم همیشه من خب . 

- همسرتون حال به خوش ! 

گفتم. کرد نگاهم ندت : 

- شد؟ چی  

- نمیاد خوشم مونث جنس با کردن زندگی از من . 

 چرا؟-

- شن می غرغرو و منطق بی همشون چون . 



گفتم خنده با : 

- گید می راست که اینو . 

- خودت؟ نوع هم از کنی نمی دفاع  

- ندارم کردن دفاع ی حوصله . 

زد لبخند : 

- سرتق ای ! 
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 فرو آب داخل رو دستم. بودیم نشسته درختی تک زیر هم کنار

کرد نگاهم چپ چپ. کرد نفوذ جانم عمق تا سرماش و بردم : 

- بردی آب اون توی رو دستهات نفهمیدم نکن فکر . 

زدم قهقهه بلند صدای با : 

 .ببخشید-



- نخوره من به هم دستت. نکن تکرارش . 

کردم اخمی : 

- چی؟ یعنی! بخوره؟ شما به دستم قراره مگه  

کرد نگاهم لبخند با : 

- نداشتم منظوری. بشی غیرتی خواد نمی حاال . 

- نبودم کنارتون االن من داشتید منظوری اگه . 

- بودی؟ کجا پس  

- اینجا از غیر جایی هر . 

شکست رو سکوت. شد برقرار بینمون سکوتی لحظه چند : 

- بگی بود قرار . 

- رو؟ چی  

- رو ات گریه علت ... 

- گم می . 



. دوختم روبرو به رو نگاهم و کردم حلقه زانوهام دور رو دستم

 اشکم علت یادآوری با. کردم حس خودم روی رو اش خیره نگاه

کردم رها آه ی واژه شبیه رو نفسم .  

- خوندی؟ رو خانم آهو شوهر کتاب  

 .نه-

-  بار هزار زا تر بیش. خوندم بار هزار از تر بیش خودم، من ولی

 غلظت به کتاب اون تلخی چند هر. کردم تحلیلش ذهنم توی

بود شبیه خیلی ولی نبود من زندگی تلخی . 

- بوده؟ تلخ زندگیت چقدر مگه   

- زهر ی اندازه به . 

گفت کالفه : 

- ری؟ می حاشیه چقدر مطلب اصل سراغ برو بابا  

دادم قورت رو بزاقم : 

-  اما بود خوب خیلی زچی همه داشتیم، عادی و نرمال زندگی یه

شد غیرعادی چیز همه شد باز قمار به بابام پای وقتی . 



- شد؟ غیرعادی چرا  

 -  می چشمش ره، می قمار برای دوستاش یه ی خونه توی بابام

 ها زمان اون بابام. میاد خوشش ازش و دوستش دختر به افته

 برنمی دست لوندی از دختره همینم خاطر به بود، تیپ خوش

 و نمیاره طاقت بابام که جایی تا شه می بابام پاپیچ ممدا و داره

 و رسه می سر دختره بابای... خوابه می دختره با مستی عالم تو

 باید که میندازه راه هوار و داد وضعیت این توی دیدنشون از بعد

گرفت رو الهه آبروش ترس از منم بابای بگیری، رو دخترم . 

-  متاهل مرد یه عقد هب رو دخترش زور به دختره بابای چرا

 .درآورد

گزیدم رو لبم ی گوشه : 

-  پسرهای با هم باری چند. بود مفنگی الکلی یه دخترش چون

بود خوابیده مختلف .  

کرد نگاهم ترحمی حس با : 

- کردید؟ کار چی مامانت و تو  



شد جاری ام گونه روی اشکی ی قطره : 

-  می شراب هم روبروی بابام و الهه... عذاب. کشیدیم عذاب

ما جلوی و شدن می بیخود خود از بعد خوردن ... 

 زیر رو سرم. بدم ادامه رو حرفم که شد مانع بغض و شرم

 سرم. کردم پاک رو ام گونه از شده جاری های اشک و انداختم

 بود، لرزان گلوم توی بغض خاطر به که صدایی با و کردم باال رو

 :گفتم

-  خودم چشم با ور مامانم سوختن... زد آتیش رو خودش مامانم

 .دیدم

 خفه نطفه در رو گلویم هق هق و کردم پاک چشمم از رو اشک

  .کردم

- شد؟ چی الهه  

زدم پوزخندی : 

-  بابام شد، مادر شد، راه به سر مادرم فوت از بعد سال سه خانم

زد نامش به خونه دانگ سه ... 



دادم ادامه حرص پر : 

- کنیم می زندگی خونه یه توی االنم . 

کشید هینی : 

- کنی؟ تحملش تونی می چطور تونی؟ می چطور  

-  کرایه پول. کنم بیرونش تونم نمی که خودش ملک از. مجبورم

 طفل تا دو اون هستن، خواهرام اون بر عالوه ندارم، رو خونه

 من نداره، کردن کار ی عرضه که الهه. ندارن گناهی که معصوم

دم می رو خرجشون . 

کرد پوفی : 

- یتر بدبخت من از خیلی تو . 

کردم تلخی ی خنده : 

- زنی می بهم رو حرف این که نیستی نفری اولین . 
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انداختم بهش نگاهی نیم : 

- چی؟ شما  

- چی؟ من  

- باشی ات خانواده پیش خواستی نمی چرا . 

-  آتیش رو خودش مامانم خب ولی داشتم تو شبیه زندگی یه من

 .نزد

- کرد؟ فوت چطوری پس  

کرد نگاهم اخم با : 

-  منشی با بابام شد، جدا بابام از سالگیم پونزده توی نکرد، فوت

 خودش از سال هشت و بیست که دختری. کرد ازدواج شرکتش

بود کوچکتر .  

- کنی؟ تحمل رو دختر اون حضور تونستی نمی تو بعد  

فشرد هم روی رو چشمهاش : 

- نبود ابامب دنبال چشمش ... 



- چی؟ پس  

شد پایین و باال گلوش سیبک : 

-  و شکل هر به. بود من خواب اتاق توی مدام. بود من دنبال

 بارها حتی باشم باهاش که کرد می عرضه بهم رو خودش طریقی

 نمی دید. گرفتم رو خودم جلوی بابام خاطر به ولی شدم تحریک

 و بد ابامب پیش من سر پشت. شد وارد دیگه طریق یه از شه،

 می ازش همه که بود مقتدر خودرای آدم یه بابام گفت، می بیراه

 ...ترسیدن

انداخت زیر رو سرش : 

-  می نظر در برام رو بدی های تنبیه ترسیدم، می ازش منم

  .گرفت

- کرد؟ می باور حرفشو بابات چرا  

گفت حرص با : 

-  بچگی از چون داشت، شک من به همش چون. بود نفهم چون

کنه فرو من مغز تو رو حرفهاش داشت سعی . 



شد بلند صداش : 

-  ام تنبیه نکرده گناه جرم به همش کرد، می خورد رو اعصابم

کرد می .  

-  کردم نمی فکر بودنت ستاره و بازیگریت دوران! دنیایی چه

باشی بدبخت اینقدر . 

گفت بریده بریده هاش خنده میون و خندید بلند صدای با : 

- گفتی رک خیلی . 

 محیط توی هامون خنده صدای و گرفت ام خنده هم خودم

 کردم پیدا رو کسی ها سال از پس کردم می احساس. شد پخش

کنه می درکم خیلی و کنم می درکش خیلی که . 

 

HorAN, [01.06.19 21:02] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#78 

انداختم بهش نگاهی نیم : 



- خواهرتون؟ به زنید نمی زنگ  

درآورد جیبش از رو گوشیش : 

- زنم می زنگ االن کردم، فراموش . 

زدم جیغی : 

- کردید؟ فراموش واقعا  

کرد نگاهم تعجب با : 

- شد؟ چی  

- داری؟ اعتماد شادمهر به اینقدر واقعا  

گفت ضعیفی صدای با : 

- سپارم؟ می بهش رو خواهرم که گی می لحاظ این از  

 وری یه لبخند .انداختم پایین و باال تایید ی نشونه به رو سرم

 :زد

-  رو چیز همه من ولی فهمم نمی رو هیچی من کنن می فکر اونا

فهمم می خوب خیلی . 



 باهم طنین و شادمهر که داشت خبر یعنی. کردم نگاهش مجهول

گفتم! دارن؟ رابطه : 

- چی؟ یعنی  

شد بلند جاش از : 

- بریم پاشو. بدونی رو چیز همه نشد قرار . 

گفت. رفتم دنبالش وسایل کردن جمع از بعد و شدم بلند : 

- بزنم دست سبد اون به تونم نمی دیگه من. من بده رو کوله . 

زدم لبخند : 

 .باشه-

 گوشش روی رو موبایلش بود، دستش توی کوله که طور همون

 :گذاشت

- نمیای؟ چرا شادمهر  

 شادمهر با اش مکالمه به رفتیم می خونه سمت به که طور همون

داد ادامه . 



- کجاست؟ نیست؟ خوب حالش انمخ طنین چی یعنی  

-... 

نشست لبش کنج لبخندی : 

- داره؟ سردرد االن   

-... 

گفت کشداری لحن با : 

- باشه بهتر باشه، . 

انداخت بهم نگاهی نیم و گذاشت جیبش توی رو موبایل : 

 .نمیان-

گفتم شده گرد های چشم با : 

- بخوابیم؟ اینجا تنها یعنی ! 

کرد خونه هب ای اشاره و رفت درهم اش چهره حالت : 

- کن باز رو در . 



 بود قرار. بودم مردد خونه داخل رفتن برای اما کردم باز رو در

 کایا حسان با نداره اتاقی هیچ که کوچک مکان این توی

 !بخوابم؟

گفت شده حرصی : 

- داخل بیار رو محتویاتش فقط در، دم بذار رو سبد اون . 

فشردم هم روی رو لبهام : 

- برگردیم؟ شه نمی  

گفت تحکم از پر لحنی با و فشرد هم روی رو چشمهاش : 

 .نه-

 ظرف. شدم خونه وارد مردد های قدم با و برداشتم رو ها ظرف

 دیدن برگشتم اینکه محض به و گذاشتم سینک داخل رو ها

 و گرفتم قلبم به رو دستم. کرد ام زده بهت مقابلم در قامتش

گفت. کشیدم هینی : 

- دیدی؟ جن خبرته؟ چه ! 

 ...نه- 



- ترسیدی؟ تنهایی من با چون ترسیدی؟ راچ  

 ...نه-

گفت شده سرخ های چشم با : 

- بازم؟ هوس خطرناکم؟ من کردی فکر ! 

کردم نگاهش ترسیده نگاهی با : 

- نزدم حرفی همچین من نه . 

- ده می نشون اینو ات چهره ولی نزدی حرفی همچین . 

کردم بغض اختیار بی : 

-  شب کوچک طمحی این توی نیست درست کردم فکر فقط من

باشیم تنها رو . 

رفتم قدم چند و شد نزدیک بهم : 

-  بدم زنه هرچی از من نگفتم بهت مگه نیست؟ درست چی یعنی

 .میاد

انداختم زیر رو سرم : 



 .گفتید-

- فهمیدی؟ نزن حرفو این دیگه پس ! 

انداختم پایین و باال رو سرم تند : 

 .فهمیدم-

 وسط واج و هاج طور همون رو من و رفت بیرون آشپزخونه از

 شده زندگیم وارد که رو فردی تونستم نمی. کرد رها آشپزخونه

 همون مقابلم عصبی فرد این که انگار نه انگار کنم، تحلیل بود

بود پیش دقیقه چند همدل شخصیت . 

 دراز کاناپه روی. رفتم بیرون آشپزخونه از بعد دقیقه چند

 کنه منگاه اینکه بدون. بود چشمش روی ساعدش و بود کشیده

 :گفت

- است شومینه کنار رختخواب . 

 پهن رو رختخواب. افتاد شومینه ی گوشه رختخواب به نگاهم

گفتم و کردم : 

- کنم؟ خاموش رو چراغ  



 .لطفا-

 ام سینه روی رو دستهام. کشیدم دراز و کردم خاموش رو چراغ

 قبل لحظه چند اتفاقات. دوختم سقف به رو نگاهم و کردم قفل

 چشمهام از رو خواب اتفاقات مرور این و شد می مرور ذهنم توی

 به نگاهم و چرخیدم پهلو به کاناپه جیرجیر صدای با. بود ربوده

 از و شد بلند جاش از. افتاد بود، نشسته کاناپه روی که حسان

 یه ولی برم همراهش هم من خواست می دلم. رفت بیرون خونه

شد می مانع حسی . 
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بودیم بیدار دو هر هنوز ولی بود گذشته یکساعت از تر بیش . 

 شب سکوت اتاق انتهای قدی ی پنجره پشت از خواست می دلم

 ظاهرا. ایستادم پنجره پشت و کردم روشن رو چراغ. بیینم رو



 حرصی. نبود ازش خبری هیچ چون بود نشسته در جلوی حسان

گفتم شده : 

- رفتم می من نبودی بیرون تو کاش وای . 

 جنگل توی چطور تنهایی من آخه کرد، تکذیب رو حرفم عقلم

 رو حسان صدای سرش پشت و در شدن باز صدای. رفتم می

 :شنیدم

 بیداری؟-

نبود خودم دست لحنم بودن دلخور و بودم دلگیر ازش هنوز . 

 .بیدارم-

 برای و کردم می حس رو بهم شدنش نزدیک پاش صدای از

 و کردم می منقبض رو خودم ناخواسته ام جذبه افت از جلوگیری

ایستاد کنارم حرف بی. شد می مشت دستهام : 

- دارم دوست خیلی رو پنجره این منم . 

- جالب چه ! 

چرخید سمتم به نگاهش : 



- منی دستیار تو. بزنی حرفی اینطوری من با نداری حق تو . 

گفتم انهگستاخ و دوختم نگاهش به رو نگاهم : 

-  که شب نصف دارم؟ ندارم، دستیاری ی وظیفه که شب نصف

نه؟ کنم، خلوت خودم با تونم می  

برد فرو جیبش داخل رو دستش : 

 - مادمازل؟ زدم هم به رو خلوتتون  

دوختم رو به رو به رو نگاهم و ندادم جوابی . 

-  تنها از که باز هوس انگل آدم یه عین زدی، حرف بد من با تو

کردی رفتار باهم ترسیدی می شباها شدن . 

-  دین جای همه یعنی. نداشتم قصدی چنین اصال من گفته؟ کی

نامحرم آدم تا دو که گفته ... 

گرفت مقابلم سکوت ی نشونه به رو دستش : 

- کنه می عصبیم این نزن حرف بابام عین کنم می خواهش . 

کشیدم هوفی : 



 .باشه-
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 بود مشخص آب صدای از رفت، آشپزخونه داخل بعد لحظه چند

 ظرف تا دو فهمیدم نمی واقعا. هاست ظرف شستن حال در که

 خشک حال در پاهام دیگه نه؟ یا داره شستن همه این به نیاز

 هم روی رو پاهام و نشستم مبل روی. بودم ایستاده بس از بود

برگشت بود، درونش فنجان دو که سینی با. انداختم . 

نشست مقابلم و گذاشت میز روی رو سینی : 

- قهوه بفرمایید . 

 .ممنون-

گفت که بشم بلند جام از خواستم : 

 کجا؟-



 .شکر-

- کنی؟ نمی امتحان رو تلخ چرا  

دادم سرم به تکونی : 

- کنم می امتحان . 

 دبلن اش خنده صدای. کرد مچاله رو صورتم قهوه زهرمار ی مزه

 :شد

- نداری؟ دوست اینقدر  

- خورید؟ می چطور ده می زهرمار ی مزه  

انداخت باال ابرویی : 

- معروفه تلخی به قهوه .  

- بدم اهمیت قهوه هویت از تر بیش مذاقم به دم می ترجیح من . 

انداخت باال ای شونه خنده با : 

- توئه با حق .  

- کجاست؟ شکر  



- گاز باالی کابینت . 

. برگشتم شکر برداشتن از بعد و رفتم آشپزخونه سمت به

 قهوه کردن مزه مزه حال در و بود دوخته ای نقطه به رو نگاهش

گفتم. بود اش : 

- سرتون؟ به زده خوابی بی چرا شما  

 بهم نگاهی نیم بود، شده من برگشتن ی متوجه تازه انگار

 :انداخت

 !هوم؟-

- سرتون؟ به زده خوابی بی چرا گم می  

- بیدارم ها شب همیشه من . 

شد گرد چشمهام : 

 !واقعا؟-

زد پلکی : 

 .اوهوم-



 چرا؟-

- بخوابم ذاره نمی خیال و فکر . 

- کردید؟ می فکر چی به داشتید االن مثال  

-  کار... نه یا میاد دنبالمون زود صبح شادمهر فردا اینکه به

... نه یا دادم همکاری پیشنهاد توکل پسر به کردم درستی

 داریم که مکانی برای شد پیشنهاد به کافه برای که دکوری

 اعتمادی مورد و منضبط آدم توکل پسر... نه یا هست مناسب

 ...هست

پریدم حرفش وسط : 

- کنید؟ می فکر اینقدر چرا واقعا! کافیه وای  

کرد نگاهم جدی : 

- الزمه چون . 

 به نگاهش مدت تمام. برداشت و رفت تپلتش سمت به دستش

 حالتش خوش موهای به چنگی گاهی گه و بود تپلتش ی صفحه

 بود رفته آب داخل بس از اش مردونه و کشیده دستهای. زد می



 خواست می دلم سوخت، می براش دلم. بود شده پوست پوست

. کنه پیدا رهایی پریشانش افکار منجالب این از که کنم کمکش

. شد چشمهام مهمون خواب کم کم که شدم بهش خیره قدر اون

 که نکشید طولی. بستم رو چشمهام و دادم تکیه مبل به رو سرم

برگرفت در رو من عمیقی خواب . 

- هوران...هوران . 

 با و کردم نگاهش ای قهوه به نگاهی ام بسته نیمه پلکای الی از

گفتم ناله : 

- بخوابم بذارید . 

- خوابیدی؟ نشسته چرا بکش دراز  

بستم رو چشمهام : 

 .راحتم-

- گم می بخواب . 



 و کشیدم دراز اپهکان روی کنم باز رو چشمهام اینکه بدون

 رو خواب افتاد تنم روی حسان دستهای توسط که پتویی گرمای

کرد تر شیرین برام . 

 

HorAN, [03.06.19 22:01] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#81 

 سمت به بود شکمم بند دستم که طور همون و زدم کنار رو پتو

 حسان هک بود مشخص آب صدای از. دویدم بهداشتی سرویس

 می پا اون و پا این و پیچیدم می خودم به که طور همون. داخله

گفتم ناله با گذشت که کمی. موندم منتظر کردم : 

- دیگه بیا حسان آقا . 

 .اومدم-

 شرت و لخت پاهای دیدن با. شد باز در باالخره بعد لحظه چند

گفت. بستم رو چشمهام و زدم جیغی کوتاهش : 

- ترسیدم چته؟ . 



گفتم کنم باز رو چشمهام اینکه بدون : 

- نیست پاتون شلوار .  

- بپوشم رو شلوارم من بچرخ . 

گفتم بود، بهش پشتم که طور همون و چرخیدم : 

- درمیارید؟ رو شلوارتون رفتن دستشویی موقع که اید بچه مگه  

- شه می ترشح وقت یه داره؟ بچگی به ربطی چه . 

- شه؟ نمی من واسه چرا پس  

گفت بود، درونش خنده زا هایی رگه که صدایی با : 

- بده یادم خوای می استادی، چون شاید . 

کشیدم هینی : 

- پررویی خیلی ! 

- پرسی می منم زندگی جزئیات مورد در که پرویی تو . 

- غریبه و عجیب کاراتون خب . 

- پوشیدم برو، . 



 و دویدم اندیشه اتاق سمت به بود دلم روی دستم که طور همون

درآوردم عزا از دلی . 

 می شنیده آشپزخونه توی از زد می حرف تلفن با که صداش

 و رد بینمون که هایی حرف و دیدم که ای صحنه خاطر به. شد

برم آشپزخونه داخل کشیدم می خجالت بود شده بدل .  

- برسونی رو خودت باید دونم نمی من شادمهر . 

-... 

- باشه دومم بار این که نشستم غریبه آدم ماشین تو کی من . 

-... 

زد دیبلن داد : 

- بهت لعنت! بابا ای ... 

. دویدم آشپزخونه سمت به و شنیدم رو چیزی شدن پرت صدای

 اش روده و دل و بود شده پرت ای گوشه اش بیچاره موبایل

گفتم اش کالفه ی چهره به رو. بود ریخته بیرون : 

- شده؟ چی  



- می. بیام تونم نمی گه می شادمهر  

میام دیرتر ترافیکه گه . 

- ریم می دیرتر کم یه نداره عیب خب . 

زد کابینت باز در به لگدی : 

- کنه؟ می تغییر کارم روال چقدر دونی می ! 

 افتاده ای گوشه که رو قابش و برداشتم زمین روی از رو موبایلش

گفتم و گذاشتم میز روی رو موبایل. چسباندم بهش بود : 

- نیست؟ ای چاره راه خب  

اشتگذ میز روی و آورد بیرون گاز فر از رو نون : 

- بگیری جدیش نباید خیلی که هست راه یه . 

 کایای حسان بود، خوبی حس. گرفتم ای لقمه و نشستم میز سر

گفتم. بچینه صبحونه ی سفره برات دیوانه : 

- راهی؟ چه  

- هست اون ماشین داره، خونه باال اون دوستام از یکی . 



- که خوبه خب . 

گرفت ای لقمه و نشست میز سر : 

- زنم نمی کسی شینما فرمون به دست من . 

- زنم می من نزن، شما خب . 

- کنی؟ رانندگی تونی می جاده این توی  

فرستادم جلو به رو هام شونه و دادم گردنم به قری عشوه با : 

- ام راننده من رفته یادتون اینکه مثل . 

زد لبخند : 

- نرفته یادم نه، .  

 شده تر آروم کمی که ای چهره با و خورد چایشش از قلوپ یه

گفت بود، : 

- کنی می رانندگی تو یعنی پس . 

 .آره-

گفت سرخوشی با : 



- بریم که بخور رو ات صبحونه زود . 

زدم پهنی لبخند : 

 .چشم-

 مطابق چیزی وقتی. انداخت می ها بچه یاد رو من حسان رفتار

 میلش مطابق چیزی وقتی و خندید می سرخوشانه بود، میلش

کرد می خراب سرش روی رو دنیا نبود . 
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 بیش معمول طبق هم ها ظرف شستن و آشپزخونه کردن مرتب

 نیم و بست مچش دور رو ساعتش. کشید طول ساعت یک از تر

انداخت بهم نگاهی : 

 بریم؟-

 - ام آماده وقته خیلی که من . 



- پاشو پس . 

 که طوری کرد چک رو نهخو داخل وسایل بار چند از تر بیش

 دوشم روی ی کوله به ای اشاره. بودم رسیده انفجار مرز به دیگه

 :کرد

- برداشتی؟ چیز همه  

کردم پوفی : 

- برداشتم که معلومه بله، . 

- بریم پس . 

. گذاشتم لوله داخل رو کلید و بستم رو در. رفتیم بیرون خونه از

 ای دهالعا خارق زیبایی صبح سرسبز، و آروم محیط اون توی

فرستادم هوا به رو نفسم و گرفتم عمیقی دم. داشت .  

- داری؟ نفس تنگی  

خندیدم ریز  : 

 - داشتم اینجا اکسیژن به نیاز نه، . 

انداخت باال ابرویی : 



- داره؟ فرق دیگه جاهای با اینجا اکسیژن  

- داره فرق که معلومه . 

. کرد جلب رو ام توجه بزرگ ی خونه یک و رفتیم باال ای تپه از

افتاد بود، پارک  خونه در جلوی که قدیمی بنز به اهمنگ : 

- ماشینه اون نکنه ! 

 .بله-

زدم چشمکی : 

 - نیست شما ثروتمندی به دوستتون پس . 

- ماشیناست اینطور عاشق اما هست، چرا . 

- میاره وجد به رو آدم واقعا ماشین این ای فیروزه رنگ البته . 

 بلند ای انهدختر ظریف صدای بعد لحظه چند و فشرد رو زنگ

 :شد

 !جانم؟-

- بیاد بگید نوید به . 



 بازش جلو مانتوی زیر از. کرد باز رو در دختری بعد لحظه چند

 بی با که حسان به نگاهی. بود مشخص خوابش لباس کامال

 می چطور. گزیدم لب و کردم کرد، می نگاه دختر به تفاوتی

 اب دختر. بود معلوم تنش تمام باشه؟ حیا بی اینقدر تونست

گفت زده شگفت حسان دیدن : 

- کنه؟ می کار چی اینجا کایا حسان بینم؟ می خواب  

گفت حوصله بی حسان : 

- بیاد بگید نوید به . 

- خوابید داشت، سردرد نوید . 

- خوام می ماشین . 

 کیلو چند جیغ رژلب لطف به که دختر های لب روی پهنی لبخند

گفت. نشست داشت، وزن تر بیش : 

- میارم براتون سوییچ االن ازش، بپرسم برم . 

برگشت دوباره و رفت قدم چند : 

- داخل بفرمایید . 



گفت حسان : 

- بیارید رو سوییچ تر سریع ممنون، . 

 .چشم-

 حسان سمت به رو سوییچ برگشت، سوییچ با بعد ربع یک

 :گرفت

- داخل بیارید تشریف پارکینگه، داخل ماشین . 

 رو سوییچ. بگیرم ازش رو سوییچ که کرد اشاره نگاهش با حسان

 به دختر راهنمایی با. رفتم خونه بزرگ حیاط داخل و گرفتم

 های ماشین از کولکسینی پارکینگ رفتیم، پارکینگ سمت

 برای دلم و افتاد رنگ صورتی پیکان به نگاهم. بود قدیمی

 خودم عوالم از رو من دختر صدای. شد تنگ خودم عروسک

کرد اشاره رنگی مشکی جیپ به. آورد بیرون : 

- ماشینه ونا . 

زدم بهش لبخندی : 

 .ممنون-



شنیدم رو دختر صدای که بشم وارد خواستم و کردم باز رو در : 

- هستید؟ کایا آقای دختر دوست شما  

گفتم شدم می سوار که طور همون : 

- همکارشم من نه، . 

- هستید؟ میلیونی صد دستیار همون نکنه  

. ومدا می بدم هستم دستیار که بگم کسی به بخوام که این از

 گاز پدال روی رو پام و نشنیدم رو حرفش که کردم وانمود

 دستی خداحافظی معنای به دختر و شد سوار حسان. فشردم

 آهنگ صدای و کردم زیاد رو آهنگ صدای. داد تکون برامون

گفتم زده ذوق. شد پخش ماشین توی ام موردعالقه : 

- من ی عالقه مورد اهنگ! وای ! 

زد لبخندی : 

- داریه دوست که روالی روی چی همه امروز . 

کردم نگاهش مجهول : 

 مثال؟-



-  ی جاده یه توی و مشهوری سلبریتی یه کنار اینکه مثال

دادنی ویراژ حال در قشنگ ! 

خندیدم بلند صدای با : 

- گیرید می تحویل رو خودتون که هم چقدر . 

انداخت باال ای شونه : 

- گم؟ می دروغ  

- سلبریتی آقای نه . 

 پیچ در پیچ و سرسبز های جاده توی جیپ اون با که طور همون

 صدای کم کم کردم، می زمزمه زیرلب آهنگ با همراه رفتم می

 که زیادی هیجان و شوق و شد همراه من صدای با هم حسان

 لب روی رو لبخند بود، بخشیده بهمون طبیعت و ماشین سرعت

 شدن چشم تو چشم و دلیل بی های قهقهه. نشاند دومون هر

 حسی بود، بخشیده بهم عجیبی حسی یه گاهمون بی و گاه های

بود شده زندگیم وارد تازه که آدمی با مورد بی نزدیکی شبیه ! 
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 کرد اشاره و برداشت بود، خوردن زنگ حال در که رو موبایلش

کرد وصل رو تماس و کردم کم رو ضبط. کنم کم رو ضبط که : 

- جان مهراد سالم . 

-... 

گفت لبخند با و داد خودش به تکونی : 

- تره راحت من برای واقعا اینطوری بله، بله، . 

-... 

- واقعا مرسی. ممنونم . 

-... 

-  براتون رو ام خونه لوکیشن رسیدم اینکه محض به من باشه،

کنم می ارسال . 

-... 

کردم بهش اهینگ چشم ی گوشه از. کرد قطع رو گوشی : 



- شدید؟ سرکیف اینقدر که گفت چی مهراد  

-  راه برای رو ها مسئولیت سری یه و بیاد شنبه سه شد قرار

بگیره عهده به کافه اندازی . 

- شما ی واسه آوره نشاط اینقدر حضورش! مهراد حال به خوش . 

-  نباید که هایی آدم از. میاد خوشم پذیر مسئولیت آدمای از

میاد شمخو دوید دنبالشون .  

انداختم باال ای شونه : 

- ترن جذاب همیشه قول خوش آدمای درسته . 

کرد بهم نگاهی و داد تکیه صندلی به رو سرش : 

- باشی قول خوش کن سعی هم تو پس . 

- نبودم؟ حاال تا مگه  

- باشی تر بیش کن سعی ولی بودی . 

زدم نمایی دندون لبخند : 

 .اطاعت-



زد چشمکی : 

- هستی هم خوبی ی راننده ! 

- معلومه خب . 

 جیبش توی رو دستش. شدیم پیاده و کردم پارک ویال جلوی

گفت و برد فرو : 

- بزن زنگ . 

 ورودمون محض به. شد باز تیکی صدای با در و فشردم رو زنگ

داد گردنش به قری عشوه با و دوید در جلوی طنین حیاط به : 

- حسان آقا سالم . 

گفت کشداری لحن با حسان : 

- چطوره؟ التونح. خانم طنین سالم،  

 .خوبم-

 برق از که طنین با احوالپرسی و سالم از بعد و شدم خونه وارد

 سمت به گذشته خوش بهش حسابی بود مشخص نگاهش داخل



 سرحالم کمی گرم آب دوش و رفتم حمام توی. رفتم باال ی طبقه

پیچیدم تنم دور و برداشتم ساکم توی از رو حوله. کرد . 

گفتم در صدای شنیدن با : 

 بله؟-

 .حسانم-

گفتم شده هول : 

- لختم من حسان آقا . 

خنده زیر زد پقی : 

- برمیاد؟ من دست از کاری چه! وای ای  

. زدم من که بود حرفی چه این گرفتم، دهنم جلوی رو دستم

 :گفتم

- بپوشم لباس وایسید یعنی هیچی، هیچی، . 

- ریم می دیگه ساعت یک تا باش حاضر بگم خواستم خواد، نمی . 

 .چشم-



 بیش خواست می دلم شاید گرفت دلم یکهو ولی چرا دونم ینم

 این خواست می دلم ولی دونستم نمی رو دلیلش. باشم اینجا تر

شد می تر طوالنی سفر . 
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 برای رو در و گذاشت صندوق داخل را ها چمدون شادمهر

 موقع. نشستم کنارش هم من و نشست حسان. ردک باز حسان

 اون به معطوف همچنان نگاهم شمال های خیابون از شدن دور

گفت حسان. بود دلنواز طبیعت : 

- بکنی؟ دل شمال از خوای نمی انگار  

زدم زل چشمهاش توی و چرخیدم سمتش به : 

- بود قشنگ . 

زد پلکی : 



- بود قشنگ خیلی دیشب دیشب، مخصوصا . 

کرد بهمون نگاهی شده گرد های چشم با طنین : 

- بود؟ خبر چه دیشب  

گفت خنده با : 

- برادر؟ شدی درمان نکنه  

انداختم زیر رو سرم و شدم آب خجالت شدت از . 

گفت شده جدی حسان : 

- طنین کن حیا . 

گفت شرمی بی با طنین : 

-  توی پسر و دختر یه گذشت، خوش دیشب گی می خودت آخه

هبگذر خوش بهشون کوچک ی خونه یه .... 

 می چطور. بزنم دهنش توی مبادا تا کردم مشت رو دستهام

 اصال که ای رابطه از برادرش جلوی شرمانه بی اینقدر تونست

 دندون الی از که ضعیفی صدای با. بگه بود، نگرفته شکل ما بین

گفتم شد، خارج ام شده کلید های : 



 - خانم؟ طنین کنی بس شه می ! 

 حرفم تایید به حسان و ردک حسان به نگاهی زده بهت طنین

 :گفت

- کن بس گه می راست ! 

گفت وارفته طنین : 

- بود کوچک شوخی یه . 

 :گفتم

- کرد من نجابت و شخصیت به توهین که شوخی . 

 روی ای دستپاچه لبخند و انداخت شادمهر به نگاهی نیم طنین

نشست لبش : 

- ببخشید باشه، زشت اینقدر حرفم کردم نمی فکر . 

- کنم می خواهش . 

 نگاهم لبخند با داره حسان کردم می حس ولی چرا دونم ینم

 سر کشیدم می خجالت که بود خیره نگاهش طوری کنه، می

 به رو سرش باالخره. بشم چشم تو چشم باهاش و بچرخانم



 بار زیر شدن ذوب حالت اون از رو من و چرخاند دیگه سمت

کرد خالص نگاهش . 

گفت. فتمگر دهنم جلوی رو دستم و کشیدم ای خمیازه : 

- میاد؟ خوابت  

زدم لبخندی نیمچه بهش رو و دادم تکیه صندلی به رو سرم : 

 .اوهوم-

- بخوابی؟ ماشین توی تونی می  

- ام خسته واقعا. بودم بیدار رو شب تر بیش معلومه، . 

گفت رفت، ضعف شنیدنش از دلم اختیار بی که نرمی لحن با : 

- بخواب خب . 

کردم قفل ام سینه روی رو دستم : 

- نخوابیدی دیشب که هم شما خوابی؟ نمی چرا ماش . 

نشست لبش روی محوی لبخند : 

- دارم عادت زندگی سبک این به دیگه من . 



-  برام مامانم برد نمی خوابم که شبایی یادمه. بده خیلی این خب

. تره واجب چیز همه از شب خواب گفت می و خوند می الالیی

کنه می آروم رو ذهن . 

انداخت باال ابرویی : 

- بره نمی خوابم بخونه الالیی برام نیست کسی چون شاید پس . 

کشیدم خوابالوم های چشم روی دستی : 

 ...شاید-

برداشت صورتم روی از رو نگاهش و کرد مکثی : 

- میاد خوابت خیلی معلوم بخواب، . 

برد خوابم کم کم و گذاشتم هم روی رو چشمهام . 
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 مزاحمت خوابم برای بود گرفته رو مانتوم که دستی های تکون

 دست اون صاحب خواست می دلم چرا دونم نمی. کرد می ایجاد

 شه می پخش صورتم توی که گرمی های نفس و باشه حسان

کرد ناراحتم طنین صدای شنیدن ولی باشه حسان های نفس .  

- رسیدم عزیزم، بلندشو . 

 جلوی حسان. شدم پیاده ماشین از و کشیدم چشمهام به دستی

 نگاه با. کنه باز رو در شادمهر تا بود منتظر و بود ایستاده در

کرد کج کمی رو سرش حسان. زدم لبخند اختیار بی بهش : 

- نباشید خسته . 

 .ممنون-

 می دلم چرا دونم نمی گرفت، دلم ناخواسته ماشینم به نگاه با

 که بودم دیده رو آدمی چون شاید باشم ارشکن تر بیش خواست

. بود بخش لذت برام آدم این کنار بودن و بود خودش همیشه

 :گفت

- باشه دسترس در موبایلت خداحافظ، هوران . 



 صدا ی مردونه تن اون هم باز خواستم می. بره خواستم نمی نه،

 با لحظه هر و باشم کنارش خواستم می. بزنه زنگ گوشم توی

گفتم. کنه غافلگیرم ارهاشک و حرفهاش : 

- حسان آقا ... 

چرخید سمتم به : 

 .بله-

- لحظه یه . 

 حسان. شد خونه وارد طنین و رفت ماشین سمت به شادمهر

 :گفت

 !بله؟-

 اصال چرا. کرد اطرافم به نگاهی و فشردم هم روی رو لبهام

 نگاه. کنم پیدا باهاش زدن حرف برای دلیلی چه کردم؟ صداش

 راحتی نفس زد، سرم به که فکری با کرد می معذبم منتظرش

پرسیدم و کشیدم : 

- کردیم رهاش اونجا طور همون شه؟ می چی جیپ اون ... 



گفت خنده با : 

- برتش می میاد صاحبش نباش، نگران . 

 کننده مسحور ای قهوه نگاه اون به و زدم ای دستپاچه لبخند

 اینقدر قلبم چرا! بودم؟ شده اینطور چرا من. دوختم چشم

کرد در به ای اشاره. بود گرفته ضربان دشدی : 

- داخل بیا خوای می . 

دادم تکون راست و چپ به رو سرم و دادم قورت رو براقم : 

- ممنون نه، نه، . 

 به رفتنش نگاهم با. شدم سوار سریع و دویدم ماشینم سمت به

 دیشب پی هنوز فکرم که طور همون. کردم بدرقه رو خونه داخل

 من زندگی محل تا شهر باالی از. زدم سهپر ها خیابون توی بود

 به زیاد خیلی که داشتم فرصت همین خاطر به بود فاصله خیلی

. کنم فکر بود کرده مشغول رو ذهنم کل ناخواسته که همسفری

 رو کلید. شدم پیاده و کردم پارک خونه در جلوی رو ماشینم

 به و کردم باز رو ورودی در. کردم باز رو در و چرخاندم قفل توی

 به چینی. شد سبز جلوم که دیدم رو الهه خونه به ورودم محض



 صداش شنیدن با که بشم رد کنارش از خواستم و دادم بینیم

 :ایستادم

- بودی؟ کجا چمدون با! بودی؟ کجا مدت این تمام! بودی؟ کجا ! 

 و زدم زل چشمهاش توی داشتم ازش همیشه که نفرتی با

 می کشیده روحم بر که سوهانی مثل صداش. شد ریز چشمهام

داد می عذابم شد، . 

- شه؟ می سرخورد اینقدر هم دختر کشی؟ نمی خجالت   

کشید داد سرم شرمانه بی : 

- بدی؟ ادامه بازیات سرتق این به خوای می کی تا   

 به فقط اومد فرود صورتش توی دستم چطور و کی نفهمیدم

 زده بهت و مونده اش گونه روی دستش دیدم و اومدم خودم

کنه می گاهمن . 

 :گفتم

-  دیواری چهار این توی دارم فقط بزنی حرف من با نداری حق تو

تحمل فقط... کنم می تحملت ... 



-  کنی، می خواد می دلت غلطی هر داری ات گذشته ی بهونه به

بودی کجا و کی با نیست معلوم . 

زدم اش سینه توی ای ضربه : 

-  ترسم نمی تو از بکنم هم هرزگی اگه. نیستم هرزه تو عین من

گم می بهت . 

 رو مانندش جیغ صدای در بستن از بعد و رفتم اتاق سمت به

 :شنیدم

- بیاد عموت به زنم می زنگ . 

زدم داد : 

- بکن خوای می غلطی هر . 

 دوباره باز و گذاشتم زانوهام روی رو سرم و نشستم زمین روی

 یک چرا نبودم جنبه بی که من. شد تداعی برام حسان ی چهره

بود؟ کرده درگیر رو من اینقدر اون با دنبو روز ! 
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شنیدم رو تلفن با کردنش صحبت صدای : 

-  که کاریه چه نیست معلوم خونه، نیومده که روزه شبانه یک

ره می کاری سفر نکرده پیدا هنوز ... 

 کرد، می چغولی عمو به و بود رفتهگ دست رو تلفن ها بچه شبیه

 سقف به رو نگاهم. کشیدم دراز فرش روی و زدم پوزخندی

 استقالل احساس که بود وقت خیلی. بستم رو چشمهام و دوختم

ترسیدم نمی کس هیچ از و کردم می . 

 سرازیر چشمم ی گوشه از اشک و گذاشتم هم روی رو چشمهام

 توی پتکی مثل لهها صدای اینکه جای به خواست می دلم. شد

 توی نگرانیهاش از که بشنوم رو مامانم صدای بشه کوبیده سرم

 اشک ی قطره. بگم بهش حسان از من و گه می بهم سفرم مدت

کشیدم آهی و کردم پاک چشمم ی گوشه از رو . 

گفت گستاخی با و کرد باز رو در : 

- کنه روشن رو تکلیفت بیاد عموت زدم زنگ .  



 برو رفتم می حموم سمت به که طور ونهم و شدم بلند جام از

 باز رو دوش و آوردم در تنم از رو هام لباس. کردم نثارش بابایی

 همون به آب که شدم منتظر و گرفتم آب زیر رو دستم. کردم

 بخوابم، دوش از بعد خواست می دلم. برسه خوام می که دمایی

 .نمیومد عمو اصال کاش نداشتم، رو عمو با زدن حرف ی حوصله

 های سال تمام توی که عمویی کنه فکر الهه بود شده باعث چی

 بود نکرده من برای کاری هیچ زبونی های محبت جز من یتیمی

باشه من وصی وکیل تونه می االن . 

 انفجاری افکار اون از کمی و شد می ریخته موهام روی گرم آب

 همراه رو بود گرفته شکل ذهنم توی الهه با درگیریم خاطر به که

 همون بود، خوب آرامش ایجاد برای چقدر آب. برد می خودش

 آرامش آوردن دست به برای حسان با کردن دردودل که طور

 صدای! العاده فوق شب اون و حسان به فکر هم باز. بود خوب

 حال در که افکاری از رو من خورد حمام در به که ای ضربه چند

دمدا ابروم به چینی. کشید بیرون بود شدن شیرین : 

 چیه؟-



شنیدم رو عمو صدای : 

- بیای زودتر کن سعی جان هوران . 

 مودبانه داشتم سعی که لحنی با و فشردم هم روی رو چشمهام

گفتم باشه : 

- عمو چشم . 

 کشو توی از رو شلواری و شرت تی و کردم خشک رو تنم

 موهام دور به کشی بستن و هام لباس پوشیدن از بعد. برداشتم

 اتاق از بود، کرده کم آشفتگیش اون از یکم سرسری ی شونه که

 با. نبود الهه از خبری و بود نشسته زمین روی عمو. رفتم بیرون

 روی عمیقی لبخند و کرد باال رو سرش من گفتن سالم صدای

 رو دستش و رفتم سمتش به. شد بلند جاش از. نشست لبهایش

گفتم طعنه با. فشردم بود شده دراز سمتم به که : 

- شدید؟ الهه حرف مطیع حاال تا کی از  

- شدم تو نگران فقط من! جان؟ عمو حرفیه چه این . 



 می که طور همون. بشینه که کردم اشاره و نشستم زمین روی

گفت نشست : 

- چیه جدیدت کار بدونم خواستم من . 

زدم پوزخندی : 

-  غریبه مسافرهای کردن سوار و بردن بار از نباشید، نگران

تره راحت ...  

ردمک تازه نفسی : 

-  آدم فرق شدم، دیده دنیا روزگار لطف به من. بهتره هم امنیتش

کنم می کار چی فهمم می فهمم، می رو بد و خوب های . 

-  چرا عمو؟ کنی نمی ازدواج چرا ولی عاقلی دختر یه تو درسته

دی؟ نمی نجات سخت زندگی این از خودتو  

گفت آرومی صدای با : 

- نی؟ک نمی خالص الهه شر از رو خودت چرا  

داد ادامه حرفش به باز و کردم سکوت : 



- . کردم پیاده برات خوبی اون به خواستگار بود سالت پونزده

نگفتی؟ زوده، گفتی  

 با ساله هشت و بیست پسر اون عمو نظر از خوب خواستگار

 خواستگاری هر هم اون از بعد. بود سنی اختالف سال دوازده

 اینکه فهمیدن با رفت، می محلی تحقیقات اومد می من برای

 دمش کرده خودکشی مامانم و بوده خور عرق باز قمار یه پدرم

 اسم از اون از بعد. کرد می فرار و کولش روی ذاشت می رو

 خط رو ازدواج دور محلی تحقیقات ترس از و ترسیدم خواستگار

دادم تکون سری کالفه. کشیدم : 

- اصال متنفرم ازدواج از من عمو . 

کرد پوفی : 

- بگی؟ برام کارت از شه می. باشه  

- آبرومندیه کار . 

- خوام می تر بیش توضیح . 

زدم زل چشمهاش توی و کردم باال رو سرم : 



-  نمی سر بهم ماه تا ماه عموم چون مستقلم خیلی کردم می فکر

 کرد، نمی پر رو ام نداشته بابای جای گرفت، نمی رو سراغم زد،

بود اش بچه و زن فکر به ... 

فشرد هم روی رو لبهاش و کرد نگاهم زده بهت : 

- هوران کافیه ! 

-  عمو، درنیار من برای رو وصی و وکیل ادای کنم می خواهش

داره عادت کسی بی به هوران . 

 اتاق سمت به سنگینی و تند های قدم با و نشدم جوابش منتظر

 .رفتم
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. فشردم دستهام بین رو سرم و نشستم میز جلوی یصندل روی

 غیرقابل هم خودم برای حتی بودم زده عمو به که هایی حرف

 صداش. شدم می رک اینقدر عصبانیت موقع من چرا بود، باور



 شد، کباب براش دلم. بود آروم و گرفته الهه از خداحافظی موقع

 مموبایل زنگ صدای شنیدن با. رفت مظلومانه طفلک چقدر

 مخاطب اسمم به اینکه بدون و برداشتم میز روی از رو گوشیم

کردم وصل رو تماس کنم نگاه صفحه روی . 

. کرد سرد رو بدنم تمام پیچید گوشم توی که آشنایی صدای

 شدنمون جدا از بعد ساعت دو درست رو صدا این شنیدن انتظار

  .نداشتم

 سالم-

 :گفت

- است؟ گرفته صدات چرا  

 گرفتگی ی متوجه اون. کردم حس پوستم رزی رو خون جریان

گفتم! بود شده من صدای : 

- نیست خوب حالم کم یه هیچی . 

- شده؟ طوری  

گفتم آرومی صدای با : 



- شدم درگیر خونه اهل با . 

- بابات؟ زن یعنی خونه اهل  

- هم اون، هم ... 

- کی؟ هم  

گفتم ریزی ی خنده با : 

- نیست مهم. کس هیچ . 

گفت وار زمزمه : 

 .اوهوم-

 پشت از نفسهاش صدای. شد برقرار بینمون سکوت لحظه چند

 از رو بد های حس تمام که بود ای کننده دلخوش طنین گوشی

گفتم دستپاچه صداش شنیدن با. برد می یادم : 

 !بله؟-

- اینجا؟ بیای شه می  



 گوشی به نگاهی مجهول و دادم فاصله گوشم از کمی رو گوشی

گفتم تعجب با. کردم : 

 االن؟-

شد جدی لحنش : 

-  که الزمه کارها سری یه. بیاد فردا قراره مهراد، با گرفتم تماس

که کنی استراحت خوای می اگه البته بشه انجام باید .... 

 رئیس دیدن دوباره به نیاز چیزی هر از تر بیش االن من! نه وای

دویدم حرفش توی پابرهنه. داشتم جذابم : 

- میام نه، نه، . 

- منتظرم پس . 

 به نگاهی و پوشیدم رو بود بهترین خودم ظرن از که رو لباسی

 دوست آرایش حسان اینکه خوبی. انداختم آیینه توی خودم

 نمی لو کردن آرایش توی ام نداشته مهارت که بود این نداشت

 جلوی باز غرغرو معلق اجل اون که رفت بیرون اتاق از. رفت

شد سبز چشمم . 



- باز؟ کجا  

 انجام تونستم می که دبو کاری ترین محترمانه شو هیس گفتن

 راه نداشتم رو باهاش کل کل ی حوصله اینکه خاطر به ولی بدم

 که بهش توجه بی. کردم سکوت و کردم انتخاب رو تر محترمانه

 رو در و رفتم بیرون خونه از زد می صدا رو اسمم مکرر طور به

 .بستم
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 وارد. شد باز در بعد لحظه چند و فشردم زنگ روی رو دستم

 چند. رفتم باال ورودی در به منتهی های پله از و شدم حیاط

 حرف تلفن با که حالی در حسان. شد باز در و زدم در به ضربه

 احترام ادای ی نشونه به سری و انداخت بهم نگاهی نیم زد می

. شدم خونه وارد و پوشیدم رو در جلوی های دمپایی. داد تکون

 پهن نشیمن اتاق های مبل روی که سفیدی های روکش روی



 با کردنش صحبت و خونه دور رفتنش راه به خیره و نشستم بود،

 نمایان و بود تنگ سینه روی دارش یقه تبشرت. شدم تلفن

 و گرفتم ازش چشم. بود شده دیدنی عضالتش برجستگی بودن

نبودم چرون چشم و پررو که من. گزیدم لب خجالت با ! 

انداخت بهم نگاهی و کرد قطع رو تلفنش : 

- هوران؟ چطوری  

 کردم نگاهش زنه می حرف دیگه زبان یه به داره انگار که طوری

دادم تکون سری و : 

- خوبم...خوبم . 

. کشید لبش ی گوشه دستی و نشست لبش روی پهنی لبخند

 تر جذاب و نشست پیشونیش روی دارش نم موهای از تار چند

شد قبل از . 

 چرا اصال! بودم دستپاچه و مبهوت آدم این برابر در من چقدر

 راه از تازه ی غریبه این به رو حس این چرا! افتاد؟ اتفاق این

کردم؟ پیدا رسیده   



کرد قفل درهم رو دستهاش و داد تکیه مبل به : 

- آبمیوه؟ یا قهوه چای،  

 نیاز خنک ینوشیدن یه به و کردم می شدید داغی احساس

گفتم. داشتم : 

- باشه خنک چی هر لطفا . 

 .چشم-

 درونش های یخ تکه که پرتقال آب لیوان دو با بعد لحظه چند

 گرفته برق مثل من و نشست کنارم. برگشت کرد، می خودنمایی

 از رو لیوان کرده عرق دستهای با. چسبیدم مبل ی دسته به ها

گفتم. نداشتم رو بشینه کنارم اینکه انتظار. گرفتم دستش : 

- بفرمایید خب . 

 رو پرتقالش آب از کمی بود، رو به رو به نگاهش که طور همون

کرد مزه : 

- شیرینه خیلی اش مزه . 

کردم نگاهش مجهول : 



-  صحبت پرتقال آب ی مزه به راجع اینجا بیام گفتید من به

 کنید؟

انداخت بهم نگاهی نیم : 

- یم؟کن طوالنی رو امون مکالمه خوای نمی تو یعنی  

گفتم بود، چاشنیش خجالت کمی که لحنی با و گزیدم لب : 

- ندارم مشکلی من . 

گفت لب زیر : 

- ببینم فیلم یه تونیم می حتی. ندارم مشکلی منم . 

کردم نگاهش واج و هاج : 

- دیگه نه ... 

گفت ای لوده حالت با و کرد گرد من شبیه رو چشمهاش : 

- دیگه چرا ! 

گفتم هام خنده میون و دادم سر ای قهقهه : 

- نداشتم رو پیشنهاد این شنیدن انتظار . 



- نداشتم رو پیشنهاد این دادن انتظار منم . 

دادم قورت رو بزاقم و شد کمرنگ لبم روی لبخند : 

- چی؟ یعنی  

- کنم می باهات صمیمیتی احساس یعنی . 

 توی که ای ولوله اما بود تفاوت بی و رک جمالت این گفتن موقع

 تفاوت بی اون شبیه هم من داد ینم اجازه بود شده پا به دلم

 .باشم
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 سکوت اما بگه حرفش از رو منظورش تا کردم نگاهش منتظر

 همیشه برخالف اوه. خورد رو شربتش آرامش کمال با و کرد

گفتم کالفه. بود آروم چقدر امروز : 

- دارمن تحمل دیگه من . 



 خارج دهنم از هوا بی که حرفی این گفتن از هم خودم حتی

نشست پیشونیش روی ظریفی اخم. بودم زده خجالت بود، شده : 

- افتاده؟ اتفاقی  

 اطراف به رو نگاهم و بودم کرده گم رو پام و دست که طور همون

کردم مصنوعی ای خنده و دادم مانتوم به تکونی چرخوندم، می : 

- هگرم خیلی گرمه، . 

گفت عصبی لحن با : 

- اونطوری نکن ! 

شد خشک مانتوم روی دستم : 

 چطوری؟-

داد تکون رو بلوزش من رفتار تقلید به : 

- خرابا زن این شبیه...گرمه گرمه، . 

 شد، مانند جیغ اختیار بی که صدایی با و شد گرد چشمهام

 :گفتم



- گفتی؟ چی شما چی؟  

 اش هچهر حالت چون شد حرفش زشتی ی متوجه خودش انگار

 صورت با. فشرد دستش توی رو پیشونیش و شد شرمنده کمی

گفت شده سرخ : 

- نداشتم بدی قصد ببخشید، . 

-  می حرف راحت شما با کردم شما به که اعتمادی خاطر به من

وگرنه زنم ... 

گفت شده منقبض فک با : 

- کردم غلط. کردم اشتباه من باشه، . 

گفتم آرومی صدای با : 

- جون از دور . 

 ضرب زمین روی پاش نوک با و گذاشت میز روی رو لیوانش

 .گرفت

 چیزی که بود مشخص بود گرفته پریشانی رنگ که صورتش از

 و عصبیه فقط اون دونستم می. کنه می نوشخوار ذهنش توی رو



 که حرفی خاطر به داشت اون. نداره منظوری حرفهاش گفتن از

 رو بدش حال این من و کرد می سرزنش رو خودش زده بهم

گفتم نرمی لحن با. نداشتم وستد : 

-  می دهنم از حرفی یه و شم می عصبی گاهی منم نداره، اشکال

 ...پره

کردم نگاهش سوالی : 

- گفتید؟ نگفتید، قصد از که شما ! 

 بیرون آسودگی سر از رو نفسش و کرد بهم ای قدرشناسانه نگاه

 :داد

- نگفتم نه، . 

 شکننده سانح بار این و شد برقرار بینمون سکوت لحظه چند

بود سکوت ی . 

- بود این اینجا بیای که این از هدفم ... 

داد تکون سری و کرد مکث اندکی : 



-  توی یازده ساعت و اینجا میاد مهراد فردا بگم بهت که بود این

گذاشتم قرار باهاش کافه . 

 من جمله این گفتن برای فقط اون. کردم نگاهش ظریفی اخم با

بود کشیده اینجا تا رو . 
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گفتم آویزون ی چهره و کرده غنچه های لب با : 

 !همین؟-

- بگم؟ ای دیگه چیز بود قرار مگه  

گفتم رودروایسی بی و لوحانه ساده : 

-  می صمیمیت احساس باهام گفتید اینکه و دیدن فیلم اون پس

چی؟ کنید  



 خیره نگاه و لبخند زیبایی و نشست لبش یرو قشنگی لبخند

کرد دار جریحه رو درونم احساسات تمام اش .  

-  حالت فهمیدم زدم می حرف تلفنی باهات وقتی نگفتم، دروغ

 کنارت دوست یه عنوان به خواستم همین خاطر به نیست خوب

 کسی اینکه از کشیدم رنج تنهایی همیشه خودم چون. باشم

یادم بدم بکشه رنج تنهایی . 

- شی؟ می همدم تنهان که هایی آدم ی همه برای شما یعنی  

 هاش قهقهه صدای. انداخت طنین فضا توی اش خنده صدای

 ضبط رو صدا این خواست می دلم که طوری. بود گوشنواز و گرم

 و کرد صاف گلویی. کنم گوش بارها کشیدن نقاشی موقع و کنم

گفت. شد جدی اندکی نگاهش : 

-  اخالقیاتی یه تو. نیستم اینطور ها آدم ی همه برای من نه،

کنه می متمایز بقیه از رو تو که داری . 

 شد می دار کش لحظه هر که لبخندی طرح روی کنترلی

 این مقصر ولی شدم سنجد شبیه االن دونستم می نداشتم،



 اون شد، می آب دلم توی که بود قندهایی کشدار و پهن لبخند

دارم فرق همه با من بود گفته من به ! 
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انداخت بهم نگاهی نیم و انداخت پاش روی رو پاش : 

-  بهم گوشی پشت ات گرفته صدای به راجع خوای می حاال

بدی؟ توضیح  

 و عمو به راجع زدن حرف با رو االنم حال خواستم نمی واقعا نه،

گفتم آرومی صدای اب. کنم خراب الهه : 

 .نه-

کشید صورتش به دستی و داد سرش به ریزی تکون : 

- نکردی؟ پاس رو چک چرا راستی  

- نکردم فرصت . 



کرد نگاهم شده زده ذهنش توی ای جرقه انگار که طوری : 

-  قرضت کردی پاس رو چک که بعد کنیم خرید بریم چیه نظرت

بدی بهم رو ... 

 کردم می حس. کرد می زده شگفت رو من اش جمله هر با اون

 شدت از رو من قلب آخر اش منتظره غیر پیشنهادهای این

شد بلند جاش از. میندازه کار از هیجان : 

- شم حاضر رم می من موافقی ظاهرا . 

 اینقدر امشب چرا. بردم می سر به گیجی حالت توی هنوز

بود شده غریب و عجیب .  

! بود گیر فسن تیپش اوه. اومد بیرون اتاق از بعد، لحظه چند

 از تر جذاب رو اون سیاه کت و کوتاه تیشرت جین، شلوار

بود کرده همیشه . 

. شد بلند نهادم از آه و کردم خودم ی ساده های لباس به نگاهی

 معذب. بودم ساده خیلی کایا حسان با شدن همراه برای من

 :گفتم



- پوشیدم می بهتر لباس کاش . 

- جذابی سادگی حین در تو ! 

گفتم گلگون های گونه با و زده خجالت : 

- تعارفه که این . 

- نیستم تعارف اهل من . 

 در پشت کلی. رفتم بیرون همراهش و شدم بلند مبل روی از

 بودن مرتب از و کنه وارسی رو اش خونه آقا تا موندم منتظر

 تاریک که آسمانی به و کردم باال رو سرم. بشه مطمئن اوضاع

گفتم لب زیر. دوختم چشم بود شده : 

- آفریدی؟ جذاب اینقدر رو فرد این چرا خدایا  

 بهم پوزخندی. برگشتم سمتش به دستپاچه صداش شنیدن با

 :زد

- زدی؟ می حرف آسمون با  

نشست پیشونیم روی ظریفی اخم : 

- نه که معلومه . 



- بود؟ آسمون به نگاهت چرا پس  

انداختم باال ای شونه : 

- طوری همین . 

گرفت سمتم هب رو سوییچش و رفتیم بیرون خونه از : 

 .بیا-

کردم نگاه سوییچ به مردد : 

- نیستم بلد اتومات دنده ماشینای این با من . 

- دم می یادت . 

زدم لبخندی : 

 .باشه-

 بودم راننده من که وقت هر. نشست کنارم و شدیم ماشین سوار

 دوست رو حرکتش این همین من و نشست می جلو صندلی روی

 می بهتر حالم شدم می رت نزدیک تنش گرمای به چه هر. داشتم

 .شد
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 رو کردن حرکت طرز بود وجودش در که ذاتی دقت با و آرومی به

 و کردم می فراموش گرفتن سرعت موقع گاهی. داد می یاد بهم

 یصدا بازیم گیج همین خاطر به. رفت می دنده سمت به دستم

 شنیده تر کم صدای این اینقدر من و رفت می هوا به اش خنده

بردم می سمتش به رو دستم قصد از که داشتم دوست رو شده . 

پرسیدم بود، رو به رو به نگاهم که طور همون : 

- کنی؟ نمی رانندگی چرا شما  

-  وقتی مخصوصا. کنه می ام کالفه رانندگی واقعا اینکه خاطر به

 ازم و بزنه بوق پشتم قرمز چراغ از فرار رخاط به بخواد نفر یه

 خورد رو هاش شیشه تمام خواد می دلم لحظه اون. بگیره سبقت

 .کنم

 :خندیدم

- نیستید بداخالق گید می که اونقدرهام شما اما! خشن چه .  



- خوبم تو با فقط من . 

 چرا؟-

کرد میخکوبم اش منتظره غیر جواب . 

- منی میل مطابق تو چون ! 

- شماست؟ میل مطابق من چی  

انداخت باال ای شونه : 

-  من میل مطابق اینکه برای شدی ساخته انگار تو ولی دونم نمی

 .باشی

گفتم آرومی صدای با : 

- کنه می غلطی فکرهای یه بشنوه رو شما حرفای کسی اگه . 

- فکری؟ چه  

 ایستادن موقع خجالتی و مظلوم های بچه دختر به که لحنی با

تمگف بود، شبیه معلمشان جلوی : 

- ایم معشوقه کنه می فکر .  



گفت و شد پخش ماشین توی اش خنده صدای : 

- عاشقشه؟ کرد تعریف کسی از کی هر یعنی  

 کردم حس ها حرف این با که بودم احمق من! گه می راست

کایا؟ حسان به چه رو من اصال. داره من شبیه حسی هم حسان ! 

 و ها رمان اثر بود زده سرم به که مالیخولیایی افکار این شاید

 می هم خودم وگرنه بودم دیده که بود ای عاشقانه های فیلم

ببندم دل فرد این به نباید که دونستم .  

- شد؟ گرفته یهو ات چهره چرا  

دادم سرم به تکونی مصنوعی لبخندی با همراه : 

- خوبم. نیست مهمی چیز . 

- کردی تغییر درجه هشتاد و صد یهو نیستی، ولی ! 

 به فاصله ترین نزدیک از نفسهاش مایگر و شد خم سمتم به

کرد دگرگون رو حالم و خورد صورتم : 

- افتادی خونه اتفاقای یاد نکنه ! 



 یک حتی اون بزنم، پوزخند خواست می دلم فقط لحظه اون

 باشم شده اون ی دلبسته احمق من که کرد نمی فکر هم درصد

گفتم آروم. بریزم هم به اون خاطر به و : 

- خوبم نه، . 
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 های لباس کرد می کار چشم تا. شدیم بزرگ ی مغازه یه وارد

 که عطری بوی و مغازه بینظیر دکور و بود قشنگ و شیک

 فروشی لباس ی مغازه یه فضای از رو اون بود پیچیده درونش

 من دیدن با و اومد سمتمون به پسری. بود کرده خارج معمولی

کرد حسان به مجهولی نگاه. شد هویدا نگاهش در تعجب : 

- دختر؟ دوست ! 

گفت قاطعیت با حسان : 

 .نه-



 ...پس-

گفت حوصله بی حسان : 

- پرسیدی نمی سوالی شد می کاش . 

گفت بود، شده تبدیل صاف خط یه به که لبی با پسر : 

- بیشعور بدعنق ! 

 صمیمی حسان با چقدر مگه کنم، تعجب که بود من نوبت بار این

زدم ای خنده تک. گفت می بیشعور بهش که بود : 

- هستید؟ صمیمی باهم خیلی حتما  

- بود من بوکس کیسه دورانی یه نه، . 

گفت آمیز تهدید حالت با و انداخت باال ابرویی تک حسان : 

 !بله؟-

 روی ای مسخره حالت با و داد تکون هوا توی رو دستش پسر

زد پیشونیش : 



-  دیوونه از آخه بودم، تمرینیش حریف من. نبود حواسم اوخ،

ترسید باید . 

 با. خندیدم بلند صدای با و بگیرم رو ام خنده جلوی نتونستم

 خانم ی سروکله خلوت ی مغازه توی هام خنده صدای پیچیدن

 بخشیده رو خاصی زیبایی بهش صورتش روی آرایش که شیکی

کرد نازک چشمی پشت. شد پیدا بود : 

- دختر؟ یه همراه به کایا حسان  

گفت جدی حسان : 

- همکاریم فقط . 

 چهره شدن آویزون برای حسان حرف همین بودیم، همکار فقط

داد گردنش به قری زن. بود کافی من ی : 

- نمیاد خرید همکارش با آدم حسان، آقا نزن گول رو خودت . 

 توی تنی آب یه شبیه حرفش چسبید، بهم زن حرف چقدر

 متوجه و اومدم خودم به. بود بخش لذت ونتابست گرم روزهای

. هست زن های دست توسط شدن کشیده حال در دستم شدم



 آشکاری نفس به اعتماد با و برد لباسی رگال سمت به رو من

 :گفت

-  و مد ی گواهینامه و لباس طراحی ارشد کارشناسی من ببین

دارم استایل ... 

 نفوذ من در خواست می انگار که طوری و زد زل چشمهام توی

گفت کنه : 

- بسپاری؟ بهم رو خودت خوای می  

 جز کاری کرد خودش از که تمجیدی و تعریف همه این مقابل در

 سمت به رو من. بدم انجام تونستم نمی موافقت و لبخند زدن

 روی که دیدم رو حسان در بستن موقع و کرد هدایت پرو اتاق

 وای. ختاندا پاش روی رو پاش و نشست پررو اتاق مقابل مبل

 ی جمله باز. بده نظر من های لباس به راجع خواست می حتما

نمیاد خرید همکارش با آدم» شد تکرار ذهنم توی زن » 

 

HorAN, [21.06.19 21:29] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 



#94 

 زن دست از رو لباس بود حسان میخ نگاهم که طور همون

 رو حسان صدای بسته در تپش از و که بستم رو در. گرفتم

 :شنیدم

- بیرون بیا پوشیدی . 

گفتم لب زیر : 

- آقا چشم . 

 و میان خرید باهم که بودیم شده شوهرهایی و زن شبیه دقیقا

 هایی رنگ بود، لباس کامل ست یه. بود قشنگ حس این چقدر

. بود نشسته تنم به که مانتویی و بود جذاب خیلی هم کنار در که

 بیرون خجالت از شده گلگون های گونه اب و کردم باز رو در

 نشسته مبل روی همچنان حسان فقط و نبود اونجا کسی. اومدم

 گشادشدن ای لحظه برای و کرد باال رو سرش من صدای با. بود

شد نمایان وضوح به چشمهاش مردمک . 

داد تکون وار دایره حالت رو انگشتش : 

- بزن چرخ یه . 



 نگاهش مقابل نشست لبم روی اختیار بی که لبخندی با

 ام شونه سمت به رو سرم و گذاشتم پام جلوی رو پام و چرخیدم

کردم کج : 

 خوبم؟-

 تای دو هر و کرد منقبض رو خودش ای لحظه برای کردم حس

 با. کرد صاف گلویی و شد جا به جا مبل روی. پرید باال ابروش

گفت لبش روی مصنوعی اخم : 

- نیست خوب نه، . 

گفت بلندی صدای با : 

- بده بهتر لباس یه لطفا شراره .  

 چشمهاش توی برقی من دیدن با و رسید سر شراره لحظه همون

 :نشست

- عالیه خیلی که این وای ! 

گفت سرتق و لجوج های بچه شبیه حسان : 



-  تعریف لباست از طبیعیه ای فروشنده تو! نیست عالی اصال

 .کنی

 زد ای خنده تک حسان بودن رک حجم این از زده حیرت شراره

داد تکون سری و : 

 ...باشه-

گفت بهم رو : 

- چیه؟ خودت نظر  

گفت شده حرصی حسان : 

-  کنم می انتخاب رو بهترینا همیشه من که دونه می هوران

نکنی تلف وقت و بیاری دیگه لباس یه بری تر سریع بهتره . 

 طفلک اون با طوری. داشت عجیبی طلبی ریاست حس چه اوه

 و درآورد براش ادایی شراره. هخدمتکارش انگار که زد می حرف

گفت بهم رو : 

 - عزیزم اتاق تو برو . 



 شده کردم، عوض لباس چندین از تر بیش. رفتم پرو اتاق داخل

 مانتوی یه پوشیدن از بعد. مد سالن های مانکن شبیه بودم

 به نگاهی رنگ کرم شال و تر پررنگ کمی شلوار با رنگ گلبهی

 با. کردم حظ لباس اون ویت خودم دیدن از و کردم قدی آیینه

گفتم جزمی عزم : 

- دم نمی گوش هم تو حرف به خرم می رو یکی این . 

رفتم بیرون اتاق از و کردم باز رو در . 
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 شد، متمایل چپ سمت به که لبهاش دیدن و ایستادم مقابلش

ردک گرد رو چشمهام : 

 -  اصال...دارم دوست دیگه، خوبه...گیرید می ایراد چقدر...بابا ای

 رو یکی باید باالخره...نمیاد بهم لباسی هیچ که زشتم من شاید

 ...بخرم



کرد نگاهم زده شگفت حسان : 

- همین...خوبه این بگم خواستم فقط من هوران، کافیه   

 رومیآ صدای با و کشیدم خجالت جام بی عصبانیت این خاطر به

 :گفتم

 .آهان-

 خنده بین. گرفت ام خنده اش خنده از و خندید بلند صدای با

گفت هاش : 

- هستی که اعصابم بی ! 

شد تبدیل محجوبانه لبخند طرح یه به ام خنده : 

- اخه شدم کالفه ... 

 نگاه از معذب. دادم قورت رو بزاقش و کرد بهم ای خیره نگاه

گفتم اش خیره : 

- برم دیگه من . 

 توی نشسته برق گذاشت، قلبم روی رو دستم و رفتم اتاق داخل

 دست چند. بود کرده تسخیرم نهایت بی رنگش ای قهوه نگاه



 اون از نیم و ساعت یک از پس تقریبا و خریدیم هم دیگه لباس

 خرید های ساک به نگاهم که طور همون. اومدیم بیرون مغازه

گفتم بود، دستم توی : 

- کاش شد، زیاد قیمتش چقدر ... 

-  رو بپوشی قیمت گرون لباس اینکه ارزش کنی می فکر واقعا

 نداری؟

دادم سرم به ریزی تکون : 

- دارم که معلومه . 

- مونه نمی حرفی دیگه پس . 

 بلند پاشنه ها کفش تمام. رفت زنانه فروشی کفش یه سمت به

گفتم بود، : 

- پوشم کتونی من نه، وای . 

شدم سیر خودم از که کرد نگاهم طوری . 

- کنه می برابر چند کفش رو زن ایپ ظرافت ... 

- نبود؟ شما مخ روی ها پاشنه تق تق مگه  



- نیست بلند پاشنه کفش منظورم من . 

انداختم باال ابرویی : 

 .آهان-

. خریدم مغازه اون از ست کفش و کیف دست چند بار اولین برای

 و خل شبیه. هستم دختر یه من که شد می باورم داشت کم کم

گفتم ها چل : 

-  شبیه شم می بزنم الکم یه ها کفش و کیف و ها لباس ینا با

شیکا دختر این ! 

زد بهم چشمکی و نشست لبش روی وری یه لبخند : 

- شیکایی دختر این شبیه االنم تو . 

 به زن. شدن رد کنارمون از جوون زوج یه. گفتم کشداری ی بله

گفت همسرش : 

- کایا حسان . 

زد همسرش به تشری مرد : 

- ندیده دمآ کیه؟ مگه حاال ! 



 خودش روی به اصال حسان اما خنده زیر زدم پقی مرد حرف از

گفت. نیاورد : 

- شیکه؟ دختر خندی می چرا ! 

- زد ای بامزه حرف . 

کرد مصنوعی اخم : 

- بود؟ بامزه کرد ضایع منو ! 

گفتم خبیثانه : 

 .اوهوم-

گفت شیطنت با : 

- نیستی شیک اصال شد اینطور که حاال پس . 

 :خندیدم

- یکیش شما باشه، . 

گفتم. کردیم گذر فروشی بازی اسباب ی مغازه یه جلوی از : 

- اینجا؟ بریم شه می  



- کردی؟ بازی اسباب هوس  

- خوام می دوقلوها واسه نه، . 

کرد نگاهم زده حیرت : 

- بابات؟ زن های بچه ی واسه ! 

کردم جمع رو لبهام : 

- بابام های بچه  واسه ! 

 همراه به مادرها و پدر از پر بزرگ محیط اون. شدیم مغازه وارد

بود فرزندانشان . 
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. شد ما جذب ها نگاه تر بیش مکان اون به حسان و من ورود با

کرد اشاره تفنگی به حسان : 

- خوبه؟ اون  



 .دخترن-

کرد اخمی : 

- کنه؟ نمی بازی تفنگ دختر ! 

کردم بهش نگاهی : 

 - نداره عالقه قدر اون . 

-  کوچک وقتی که شناختم می رو پسری یه من ولی! جالب چه

کرد می بازی عروسک بود ! 

گفتم خنده با و شد گرد چشمهام : 

- بودید؟ خودتون نکنه! نه ! 

انداخت بهم نباشی احمق نگاه : 

- نبودم خودم که معلومه . 

- کی؟ پس  

- گرفتیم رو ماشینش شمال توی که همونی . 

 .آهان-



کردم اشاره رنگی زرد ماشین سمت به : 

- خوبه؟ اون  

- کنه؟ می بازی ماشین دختر ! 

انداختم باال ای شونه : 

- دارن دوست ماشین همه. کنه می که معلومه خب . 

گفت تاکیدوارانه : 

- هوران مخصوصا همه، . 

خندیدم ریز : 

 .دقیقا-

 مشخص اش قلنبه و گرد شکم از. چرخاندیم سر زنی صدای با

کرد بهم رو. داره راهی تو که بود : 

- هستید؟ کایا آقای همسر شما  

گفتم! زد می که بود حرفی چه این وای شد، داغ بدنم : 

- همکاریم فقط ما...عزیزم نه ... 



کرد اخمی : 

- فروشی؟ بازی اسباب میاد همکارش با کسی حاال تا کی از ! 

گفت جدی حسان : 

- مگه؟ چطور ! 

کرد گم رو پاش و دست حسان به نگاه با زن : 

- طوری همین یچی،ه !  

گرفت حسان سمت به رو موبایلش : 

- بگیریم عکس شه می . 

 .حتما-

 باال رو موبایلش سلفی عکس گرفتن برای زن و ایستادن هم کنار

 که کردم فکر این به و شد عوض دلم حال ای لحظه برای. آورد

 خیلی اوه. بایستم حسان کنار طور این و بشم باردار من روزی

بود یا مسخره فکر دیگه . 

 اشاره فروشنده مرد به رو و کردم خودم نثار ای دیوانه لب زیر

کردم نظرم مورد ماشین به ای : 



- زرد و قرمز رنگ خوام، می ماشینا این از تا دو . 

گفت مرد : 

 - میارم االن خانم، چشم . 

 حک رویش اش مغازه نام که نایلونی داخل رو ماشین دو مرد

فتگر حسان سمت به و گذاشت بود، شده : 

- کایا آقای بفرمایید . 

کرد بهم رو و گرفت رو نایلون حسان : 

-  خواهرات به خودتو ی سلیقه داری نیست درستی کار ولی

کنی می تحمیل ! 

 :خندیدم

- ماشینن عشق خودشون اونا . 

 سر. آورد بیرون رو کارتش و داد تکون سری لبخند با حسان

 از رتردو کمی که شد جلب دختری سمت به ام توجه و چرخاندم

 حال در انگار که بود گرفته طوری رو موبایلش بود، ایستاده ما

 به رو دوربینش روشن فلش ناشیانه کامال طرز به اما دادنه پیام



 می که بود مشخص جلفش ظاهر و کم سن از. بود گرفته ما سمت

 فالور کایا حسان خصوصی زندگی از گرفتن فیلم با خواد

گرفتم ازش رو نگاهم و زدم پوزخندی. کنه جمع اینستاگرام . 
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 به ما خروج با همزمان دختر دوربین مغازه از شدن خارج موقع

 باهام قدم چند فقط و بود من پشت دقیقا. چرخید سمتمون

 دختر سمت به و فشردم هم روی رو لبهام. داشت فاصله

 موبایلش ترسیده و کرد لمس رو اش صفحه روی دختر. چرخیدم

گفتم. کرد قایم رو : 

- گرفتی؟ می فیلم داشتی  

گفت اخم با و کرد دختر به نگاهی حسان : 

- گه؟ می راست   

گفت کنان پته پته دختر : 



- نه که معلومه ! 

گفتم حسان به رو : 

- بیرون؟ بری شما شه می  

 های ساک. انداخت پایین و باال بله ی نشونه به رو سرش حسان

 از خواست حسان که لحظه همون و گرفتم سمتش به  رو خرید

 سریع. گذشت کنارمون از باد و برق عین دختر بگیره دستم

زدم ای نعره و دویدم سرش پشت : 

- وایسا گم می وایسا، . 

 هم روی رو لبهام. دوید می ها پله سمت به و کرد نمی توجهی

 ضربان شدن تند به وجهت بی. گرفتم باالیی سرعت و فشردم

 پشت کاله. برسم بهش که بود مونده قدم چند. دویدم می قلبم

 و کنه حفظ رو تعادلش نتونست کشیدم، و گرفتم رو مانتوش

زدم دادی و نشستم زانوهام روی مقابلش. شد زمین پخش : 

- بده رو گوشیت . 

کرد نگاهم گستاخانه : 



- دم نمی . 

فتمگ شده حرصی و کشیدم لبم روی رو دستم : 

- ندی کنی می غلط . 

- افتادی؟ من دنبال چرا اصال کنی؟ کار چی خوای می ندم  

شد گرد چشمهام : 

- گرفتی می فیلم داشتی تو . 

- زدم سرش دادی. گرفتم می فیلم داشتم من بیار مدرک. نه : 

- بیار مدرک ببینم، برو .  

 خوشبختانه. برداشتم رو گوشی و بردم فرو جیبش توی رو دستم

 چنگی دختر. شد باز راحتی به انگشت کشیدن با و نداشت رمز

 و گرفتم هوا روی رو دستش که بگیره دستم از رو گوشی تا زد

زدم دادی : 

- سرجات بشین . 

. کردم پلی رو فیلم اولین دوربین قسمت توی و رفتم گالری توی

 فیلم مغازه اون به ورودمون ی لحظه اولین از شد، نمی باورم



 فیلم. شد می بد خیلی کرد می پخش رو مفیل این اگه! بود گرفته

کردم پرت سمتش به رو گوشی و کردم حذف رو : 

 !کثافت-

 رو دوید می سرم پشت که حسان صدای و اومدم بیرون پاساژ از

 .شنیدم
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 توی خرید ایه پاکت دیدن با و برگردوندم سمتش به رو سرم

 گرفت، ام خنده دویدن موقع زدنهاش نفس نفس و دستش

 به! بود شده دیدنی لحظه اون کشیده اتو همیشه کایای حسان

 خنده صدای. کرد صاف رو نفسش ای سرفه تک با و اومد سمتم

گفت بود، هویدا لحنش توی که حیرتی با و رفت هوا به اش : 



-  رفتار باهاش اینطوری کرد نمی فکر دختره! ای معرکه تو دختر

 واج و هاج فقط من است، معرکه دویدن توی سرعتت کنی،

کردم می نگاهت .  

انداختم باال ای شونه و زدم پهنی لبخند : 

- دیگه اینیم ما . 

کردم ماشین به ای اشاره : 

- لطفا بشینید . 

. گذاشتم داخلش رو خرید های ساک و کردم باز رو عقب در

 دستمال با بگیره رو دستگیره خواست نمی اینکه برای طفلکی

 بودم انگار سهل چقدر من. شد سوار و کرد باز رو در جیبش توی

زدم استارت و شدم ماشین سوار. نکردم باز براش رو در که . 

 پرت رو حواسم صداش که بودم مسیر توی رانندگی حال در

کرد خودش : 

-  رو گوشی بتونی رفت دختره که سرعتی اون با شد نمی باورم

بگیری ازش ! 



 شبیه گذشته خاطرات بود، رو به رو به نگاهم که طور همون

کرد عبور هایم چشم مقابل از فیلمی . 

-  تیم یه دادیم، تشکیل تیم تا دو امون، محله توی بودم که بچه

 ذاشتیم می که دو ی مسابقه باهم. دخترها تیم یه پسرها،

 کم. بودم تیمشون توی من چون شدن می اول همیشه دخترها

 اجازه دخترها ولی ما تیم توی بیای باید هوران گفتن پسرها مک

 جز ای مسابقه هر توی والیبال توی بازی، وسط توی. دادن نمی

بودم اول من همیشه کشی طناب . 

گفت خنده با : 

- کردی می پا به جنجال حسابی پس ! 

گفتم ، بودم گرفته گذشته یادآوری از که انرژی با : 

-  می باورتون. دیدید می راهنمایی ی دوره توی باید رو جنجال

! شکستم رو کالس ی شیشه شد دعوام ها بچه یه با روز یه! شه؟

خوردم بابام از کتک کلی بعد ... 

کرد نگاهم زده حیرت : 



- بترسم ازت باید پس! اوه . 

دادم سر ای آزادانه ی قهقهه : 

- حد اون در دیگه نه . 

انداختم بهش نگاهی نیم : 

- چی؟ شما  

- چی؟ من  

- بودی؟ شیطون شما  

انداخت باال سری لبخند با : 

- نبودم شیطون خیلی نه، . 
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 بینمون ظاهرا ولی بشه تموم مکالمه این خواست نمی دلم

 سکوت حسان خوشبختانه اما بود شده حاکم سنگینی سکوت

شکست رو .  

-  ی سوژه صبح تا وگرنه شدی فیلم ی همتوج که شد خوب

بودیم اینستاگرام . 

گزیدم رو لبم ی گوشه : 

-  می توفیق و طوبی و عموم جلوی آبروم! وحشتناک چه! وای

 .رفت

- توفیق؟ و طوبی ! 

- هستن من عموی پسر و عمو دختر . 

انداخت باال ابرویی : 

 .آهان-

-  تنها هستن، صبورم سنگ جورایی یه خوبیم، خیلی هم با

دارم خوبی احساس هستم پیششون وقتی که هستن یکسای . 

نشست ابروانش بین اخمی : 



- نداری؟ خوبی احساس من کنار یعنی واقعا؟  

- بود قبال منظورم شدم، آشنا تازه که شما با! دارم که معلومه . 

 شلوغ خیابون به حواسم که طور همون و چرخید سمتم به سرش

 قورت رو بزاقش. مکرد اش خیره نگاه به نگاهی چشمی زیر بود

 :داد

- کردم نمی راحتی احساس کس هیچ با من تو قبل اما . 

 تابی و زدم لبخند. دمید دلم در رو شوقی کوتاه ی جمله همین

دادم تنم به : 

- شانسم خوش خیلی من پس . 

نشست لبش روی عمیقی لبخند : 

 !دقیقا-

 من به اون. کنم پاک لبم روی از رو لبخند تونستم نمی دیگه

 بهم آهنگ صدای! گذره می خوش بهش من با فقط که گفت

 رو حسان صدای صوتی ضبط کاش بخشید، می تری بیش انرژی

 پیاده ماشین از و کردم پارک اش خونه جلوی. بود کرده ضبط



 حسان صدای با که برم خواستم و برداشتم رو ها پاکت. شدیم

 قدم چند فقط بینمون ی فاصله و بودیم هم روبروی. ایستادم

برد فرو جیبش توی رو دستش و انداخت باال ابرویی تک. دبو : 

- چیه؟ جنتلمن مرد یه ی وظیفه دونی می  

 چی؟-

کرد کج کمی رو سرش : 

 - کنه دعوت شام به رو همراهشه که خانمی . 

- شه می وقت دیر واقعا دیگه برم، باید من نه، . 

زد پلکی : 

- شدم بدهکار شام یه پس باشه، . 

 :خندیدم

 .باشه-

دادم تکون اشبر دستی : 

 .خداحافظ-



گفت نرمی صدای با : 

 .خداحافظ-

 رو رفتنم مسیر که رو اش خیره نگاه و رفتم ماشین سمت به

کردم حس سر پشت از کرد، می بدرقه . 
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 یم فرمون روی ریتم با و بودم کرده زیاد رو آهنگ صدای

 .کوبیدم

 و شد می تکرار ذهنم توی بهم توجهاتش و حسان های حرف

 که بودم خوشحال آنقدر. رقصاند می خوشحالی شدت از رو قلبم

 مقصد سمت به رقصان و بشم پیاده ماشین از خواست می دلم

 در جلوی رو ماشین. بودم شده جوگیر حد از بیش ظاهرا اما برم

 ی سروکله باز. برداشتم نماشی عقب از رو وسایل و کردم پارک

 رو صورتش کننده سفید کرم شد، پیدا فضولمون ی همسایه



 ها دلقک شبیه رو اون جیغ رنگ صورتی رژلب و روح شبیه

کرد نگاه دستم توی های پاکت به حسادت با. بود کرده : 

- شدی پولدار! به به . 

زدم مصنوعی لبخند : 

- عزیزم؟ داری مشکلی  

 پیر های عجوزه شبیه صداش ظهلح اون و کرد نازک رو صداش

 :شد

-  قاقالی ی بهونه به باش مراقب فقط...دخترم اصال نه، نه،

رو شما نبرن خالی خونه  خریدن ... 

 چشم کثیفش و رذل های چشم به نشسته خشم به های چشم با

دادم بینیم به چینی و دوختم : 

- شو خفه . 

زد اش گونه روی ای ضربه : 

 .واه-

کردم بهش نگاهی و دمچرخان قفل توی رو کلید : 



-  توی شرابیتو موهای اون وگرنه خوبه حالم امشب که حیف

کوبیدم دیوار به رو سرت و پیچیدم می دستم . 

 درهم اش شده هاشور هشتی ابروهای و شد گرد چشمهاش

 :رفت

- چی دیگه ... 

شدم خونه وارد و نشدم حرفش ی ادامه منتظر . 
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 رو خودشون و زدن شیرجه سمتم به دوقلوها خونه به ورودم با

 و شد رها دستم از خرید های پاکت که طوری انداختن بغلم توی

. بوسیدم رو اشون گونه و نشستم زمین روی. افتاد زمین روی

گفت هیما : 

- هوران آجی سالم ! 



- آبجی عشقای سالم . 

گفت هیوا : 

- بودی؟ کجا  

کشیدم موهاش روی دستی : 

- خریدم سوغاتی براتون مسافرت بودم رفته . 

گفتن پریدن، می پایین و باال که طور همون و شدن جدا ازم : 

- سوغاتی...سوغاتی ... 

 ها ماشین دیدن با و آوردم در پاکت توی از رو ماشینهاشون

رفت هوا به جیغشون صدای . 

گفت و دش حاضر سرم باالی معلق اجل شبیه الهه : 

- کردی؟ پیدا گنج! خبره؟ چه  

رفتم اتاق سمت به و برداشتم رو خودم خرید های ساک . 

زد دادی : 

- توام با آهاااای ... 



 عوض رو لباسهام. رفتم اتاق داخل و بستم بدی صدای با رو در

نشنوم رو صداش تا گذاشتم گوشم توی هدفونی و کردم . 

 رو دستم و منشست کردم، می نقاشی رویش که ای شیشه پشت

 می رو چشمهاش کشیدن دستور ذهنم  تمام. بردم فرو شن توی

 روی چشمهایش قشنگ طرح و رقصید کاغذ روی دستم. داد

 طرح به خیره و دادم تنم به قوسی و کش. بست نقش شیشه

 حسان ی شماره و خورد زنگ گوشیم لحظه همون. زدم لبخند

کرد گرد رو چشمهام . 
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پیچید گوشم توی اش مردانه بم صدای و کردم وصل رو تماس : 

- خانم هوران سالم . 

- خوبید؟ سالم  

 .ممنون-



 بعد. نوشیدنیه خوردن حال در که بود مشخص صحبتش نوع از

گفت مکث اندکی از : 

- نه یا خونه رسیدی سالم بفهمم که گرفتم تماس . 

کردم ریزی ی خنده و کردم ساعت به هینگا : 

-  رسیدم سالم بفهمید خواستید می اگه گذشته، ساعت یه دیگه

زنید می زنگ زودتر باید نه یا . 

گفت ای بامزه لحن با : 

 !عه؟-

گفتم کشدار : 

 .بله-

- باره اولین آخه دونستم، نمی ... 

 که صدایی با. پیچید گوشم توی صدایش پر نفس و کرد مکث

گفتم بود، همیشه زا تر آروم : 

- چی؟ که باره اولین  



- مهمه برام خونه به کسی رسیدن سالم که باره اولین . 

 ضربان شدن تند و بود برگرفته در رو وجودم ی همه گرمایی

 اکتفا ممنون ی کلمه یه به فقط. بود کرده لرزان رو صدام قلبم

 مخاطب برای وجودم در شده دار جریحه احساسات تا کردم

گفتم. بماند پنهان خط پشت تیداش دوست : 

- برم من شه می اگه ... 

- خیر به شب. برو باشه، . 

کردم تر نزدیک لبم به رو گوشی و زدم پلکی : 

- خیر به شب . 

 شبیه. گذاشتم بود، کوره از تر داغ که هام گونه روی رو دستم

 می خیال غرق و بودم شده احساسی ساله چهارده دخترهای

 حسان ورود. بودم نکرده اش تجربه بود ها مدت که چیزی شدم،

بود برگردونده بهم رو ام دخترونه دنیای زندگیم به کایا . 

*** 



. شدم بیدار خواب از بودم، گرفته دیشب اتفاقات از که انرژی با

 جمع کلیپسی توی رو ام شده شونه موهای و گرفتم دوشی

. پوشیدم بودم، خریده دیشب که رو رنگی گلبهی لباس. کردم

 بیرون موی طره چند و پیچیدم گردنم دور آزاد حالت به ور شال

 و پوشیدم رو جدیدم های کفش. فرستادم داخل به رو ام ریخته

 رو کفشم ست کیف. زدم لبخند جدیدم تیپ به آیینه درون

گذاشتم داخلش رو حسان چک و برداشتم . 
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 ی سفره سر دوقلوها. رفتم آشپزخونه توی و رفتم بیرون اتاق از

بود براشون ریختن چایی حال در الهه و بودن نشسته صبحانه .  

گفت که هیوا صدای با  : 

- شدی خوشگل چقدر هوران، آجی ! 



 لباس دیدن با و چرخید سمتم به ها گرفته برق شبیه الهه

نشست نگاهش توی شگفتی از برقی جدیدم : 

- خبریه؟! شدی حسابیا آدم شبیه ! 

زدم پوزخندی : 

- بودم حسابیا آدم شبیه . 

انداخت باال ابرویی : 

 !عجب-

 سر از سریع. گرفتم خودم برای ای لقمه و نشستم زانوهام روی

 خونه از خوردم می رو ام لقمه که طور همون و شدم بلند سفره

رفتم بیرون . 

 و شدم بانک اردو. راندم بانک سمت به و نشستم ماشین توی

 به انگشتم با و نشستم منتظر صندلی روی. گرفتم ای شماره

 رو ام شماره ای زنانه نازک صدای. زدم ضربه کیفم زیپ پشت

گرفتم سمتش به رو چک و رفتم 9 ی باجه سمت به. کرد اعالم : 

- کنید نقدش برام رو این . 



 و کرد چک مبلغ به نگاهی. گرفت دستم از رو چک بانک کارمند

 صدمیلیونی چک این و ها لباس این با. کرد نگاهم ظریفی اخم با

انداختم غبغب به بادی. پولدارم خیلی کرد می فکر حتما : 

- دارم عجله تر، سریع لطفا . 

گفت لبخند با : 

-  بود قرار که هستید دستیاری همون شما کایاست، حسان چک

بگیرن؟ کافه برای  

. شد خالی رونمد باد زنن، می بادکنک به که سوزنی شبیه

کردم نگاهش شده حرصی : 

 .بله-

. گرفتم ازش رو نگاهم و کردم نثارش فضولی ی مرتیکه دلم توی

 مشکی مشمع داخل رو پول باالخره مراحلی کردن طی از بعد

داد تحویلم و گذاشت رنگی . 

 جونم به انگار که بودم گرفته بغل توی سفت طوری رو مشمع

 می رو اطراف که طور همون و رفتم ماشینم سمت به. بود بسته



. گذاشتم می صندوق داخل رو ها پول نبینه کسی که پاییدم

 می بدزده ازم رو ها پول کسی اینکه از واقعا نبود خودم دست

 کافه جلوی بود خواسته حسان که ساعتی راس دقیقا. ترسیدم

 .رفتم

 سالم. بود داده تکیه ماشین به و بود ایستاده در جلوی شادمهر

گفت بهم رو و کرد باهام گرمی الپرسیاحو و : 

- هستن داخل کایا آقای . 

 .ممنون-

شدم کافه وارد و دادم هول عقب سمت به رو در .  

 حسان صدای. بود برگرفته در رو کافه فضای ای عاشقانه موزیک

 شنیده شد، می ختم اتاقش به که مارپیچی های پله باالی از

 .شد

- تویی؟ هوران  

زدم لبخند اختیار بی : 

 .بله-



- باال بیا . 

 می نزدیک اتاق به تر بیش چه هر گذاشتم، پله اولین توی پا

شد می تر نزدیک هم موسیقی صدای شدم، . 

 

HorAN, [25.06.19 21:21] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#103 

 رو کتش ی یقه و بود ایستاده آیینه روبروی. شدم اتاق وارد

 در ی آستانه در که بهم نگاهی ینهآی توی از. کرد می صاف

کرد بودم، ایستاده : 

- خانم سالم . 

خندیدم پیرهنش پشت مارک دیدن با : 

- پیرهنتون پشت مارک ... 

 لمس محض به. برد اش یقه پشت رو دستش و چرخاند رو سرش

خندید سرخوشی و شگفتی حالت با مارک : 



- نکندم؟ چرا وای  

 جدایی قصد مارک اما کشید عقب به زیادی قدرت با بار چند

گفتم. نداشت : 

- بیارم خوری میوه چاقوی برم بذارید . 

 خوری میوه چاقوی با بعد لحظه چند و رفتم پایین ی طبقه به

 پشت مارک با همچنان و بود ایستاده اتاق وسط. برگشتم

. ایستادم پام ی پنجه روی سرش پشت. بود تقال در لباسش

 :گفت

- گردنمو نکنی زخم حاال ... 

گفتم هخند با : 

 .مراقبم-

 برنزه پوست به نگاهم و بردم سفید بند زیر آرومی به رو چاقو

 دمای و بکشم گردنش روی رو دستم خواست می دلم. افتاد اش

 مارک اون روی دستم که بود طوالنی مدت. کنم حس رو بدنش

 کرد، نمی اعتراض معطلی این به هم او حتی اما بود شده خشک



 که مهراد صدای با. بودیم راضی نزدیک ستما این از دو هر انگار

 :گفت

- نیست؟ کسی کافه اهالی  

 کشید موهاش به دستی دستپاچه حسان و کندم رو مارک سریع

زد لبخند و کرد بهم نگاهی. بشه مطمئن بودنشون مرتب از تا : 

-  اون چرا شی، می خوشگل اینقدر ها لباس اینجور با وقتی

پوشی؟ می رو پسرونه های لباس  

زدم زل اش کننده مسخ نگاه توی و داد گردنم به قری : 

- پوشم نمی پسرونه لباس دیگه بعد به این از . 

زد معناداری لبخند : 

 .آفرین-

 پوشیده ورزشی لباس مهراد. رفتم پایین ها پله از سرش پشت

 گوشش از رو هدفون ما دیدن با. بود گوشش توی هدفونی و بود

گفت ای همودبان و محترمانه لحن با و درآورد : 

- داشتنی دوست و تازه دوستای سالم، ! 
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 بود، شده دراز سمتش به که رو دستش رویی گشاده با حسان

گفت و فشرد : 

- لطفا بنشینید . 

کرد بهم رو حسان و نشستن هم مقابل دو هر : 

- بیار یدنینوش تا سه یخچال توی از . 

بود قشنگ هم دستوریش لحن حتی اوه، ! 

 .چشم-

 لیمو نوشیدنی تا سه یخچال توی از و رفتم آشپزخونه داخل

 حسان. برگشتم ها اون سمت به و گذاشتم سینی توی. برداشتم

گفتم لبم روی لبخندی با. بودن صحبت گرم مهراد و : 

 .بفرمایید-



 دلیل. رفت همب ای غره چشم و انداخت بهم نگاهی نیم حسان

 شده استرس غرق وجودم تمام و دونستم نمی رو غره چشم این

 .بود

 کنار من برای جایی و کشید تر طرف اون کمی  رو خودش

کرد باز خودش . 

 چشمی زیر. دادم تکیه مبل ی دسته به و نشستم کاناپه روی

 زمین روی پاش نوک با و بود حرص پر نگاهش. کردم نگاهش

 ازم اینقدر دفعه یک چرا کردم؟ کار چی من بود، گرفته ریتم

شد؟ ناراحت  

کرد دیوارها به ای اشاره مهراد : 

- بشه سفید رنگ تمامش باید اینجا ... 

 بهم حسان باز. نوشید ازش ای ذره و کرد باز رو استیکش در

. گزیدم رو زیرینم لب و کردم دستهام به نگاهی. رفت غره چشم

داد ادامه مهراد : 

- باشه سفید و آبی های رنگ از ترکیبی ها صندلی ... 



داد تکون هوا توی رو دستش : 

-  آبی ها نقاشی قاب طور همین و باشه نقاشی از پر دیوارها

 ...باشه

گفت بهم رو : 

- مسرور؟ خانم گم نمی درست  

کردم جمع رو خودم کمی و کردم معذبی ی خنده : 

- عالیه که من نظر به . 

 حسان. بگه رو خشپاس تا کردیم نگاه حسان به منتظر دو هر

گفت تامل اندکی از بعد : 

 .خوبه-
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شد خیز نیم مبل روی مهراد : 

- ببینم رو آشپزخونه فضای برم من . 



زد پلکی موافقت ی نشونه به حسان : 

 .بفرمایید-

کردم درهمش های سگرمه به نگاهی چشمی زیر  . 

 ولی بپرسم ازش رو ناگهانی حالت تغییر دلیل خواست می دلم

 که کمی. بشم پشیمون سوالم از که بده بهم جوابی ترسیدم می

 نگاه به رو غضبانکش نگاه. اومد حرف به خودش شد، دور مهراد

غرید اش شده کلید های دندون الی از و دوخت مبهوتم و مات : 

-  لیوان توی یا بیاری خودش بندی بسته با باید رو نوشیدنی

بندازی داخلش یخ قطعه چند و بریزی . 

کرد انگشتام به نگاهی خجوالنه! بودم زده گند ظاهرا وای : 

 - دونستم نمی یعنی... نبود حواسم درسته، . 

گفت تندی لحن با : 

-  رو مهمون از پذیرایی آداب هنوز! دختری؟ که مطمئئی واقعا

نداری؟ سلیقه تو نگرفتی؟ یاد  



 توبیخانه حالت با و کردم باال رو سرم! کرد می توهین بهم داشت

گفتم ای : 

- کردید؟ توهین من به شما ! 

کرد قفل اش سینه روی رو دستهاش و گرفت تدافعی حالت : 

-  حرف باهات اینطوری دارم حق آوردی بار به که افتضاحی با

زنم می . 

دادم تکون چشمش جلوی و برداشتم رو ایستک قوطی : 

-  بار به افتضاح یه چشم به کوچکی ی سئلهم همچین به شما

کنید می نگاه آوردن . 

کرد عصبی ی خنده : 

-  مسئله گی می این به شما. متاسفم واقعا! کوچک ی مسئله اوه

کوچک؟ ی  

- نیست معلوم خودتون با تکلیفتون که متاسفم شما واسه من . 

شد تر پررنگ پیشونیش روی اخم : 

- چیه؟ منظورت  



انداختم باال ای شونه : 

 .هیچی-

 با دو هر و کرد فروکش بینمون جنجال مهراد رسیدن سر با

 داخل رو دستش مهراد. کردیم نظاره رو مهراد ساختگی لبخند

برد فرو گرمکنش جیب : 

- خوبه دادم که قبلی ی ایده همون که من نظر به . 

گفت حسان : 

-  رنگ برای کار رنگ و صندلی و میز دنبال تر سریع باید پس

مبری اینجا کردن . 

گفت شده غافلگیر مهراد : 

- عجله؟ اینقدر چرا ! 

گفت جدی حالت با حسان : 

- بشه انجام تر سریع باید کاری هر . 

گذاشت گوشش داخل رو هندزفریش مهراد : 



- برسم ورزشم ادامه به رم می من پس . 

ایستاد مقابلش حسان : 

 کجا؟-

گفت خنده با مهراد : 

- دیگه برم ... 

-  مشتری به دهی خدمات و ها گارسون لباس به راجع نظرت پس

شه؟ می چی ها  

گفت شده گرد های چشم با مهراد : 

-  موقع به چی همه بدید اجازه شدید، هول خیلی شما کایا آقای

بیفته اتفاق اش . 

خاراند رو سرش ی گوشه حسان : 

- هستید؟ دسترس در شما که باشم مطئن من پس  

کردم تایید سر با مهراد : 

- حتما بله، . 



برد جلو حسان سمت به رو دستش : 

- تر بیش همکاری امید به . 

کرد تکرار باز رو جمله همون و فشرد رو دستش حسان . 

کرد بهم رو مهراد : 

- مسرور خانم شما دیدن دوباره از شدم خوشحال خیلی . 

زدم لبخند : 

 - طور همین منم .  

داد تکون برام دستی : 

- تر بیش دیدارهای امید به . 

زدم پلکی : 

 .انشااهلل-
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 و شده منقبض فکش کردم، حسان به نگاهی مهراد رفتن از بعد

گفتم تحکمی از پر لحن با. بود شده مشت دستهاش : 

- دیگه برم باید من . 

ایستادم صداش شنیدن با و رفتم جلو قدم چند : 

 کجا؟-

- برم و بردارم اتاقتون از رو کیفم برم باید . 

کرد پوفی : 

- شده؟ تموم باهات کارم گفتم من مگه  

زدم زل عبوسش و اخمو صورت به و چرخیدم سمتش به : 

-  به ام سلیقه بی و احمق من ببینید، وسیله خواهید می شما

نیستم خرید توی شدن همراه برای خوبی فرد نظرم . 

 می سر لبهام روی چشمهام روی از نگاهش. کرد نگاهم ساکت

 هاش چشم و شد خارج عبوسانه حالت اون از صورتش. خورد

 رو بزاقم دهنم موندن باز با همزمان. گرفت جدیدی حال و حس



 می حس وضوح به درونش ارتعاش که صدایی با و دادم قورت

گفتم شد، : 

- برم باید من . 

. رفتم ها پله سمت به جزمی عزم با و چرخیدم پا ی پنجه روی

 اون با رفتن خرید دوباره اجازه من و بود کرده توهین من به اون

 که بذارم پله اولین توی رو پام خواستم. دادم نمی خودم به رو

 نگاهش با نگاهم ناخواسته و شد کشیده دستهاش توسط دستم

 حالت اون از و بود شده مخملی رنگش ای قهوه نگاه. کرد تالقی

گفت دلجویی با. بود شده خارج زده یخ : 

- شم نمی عصبی دیگه منم کن جمع حواستو بعد به این از تو . 

- نداشت رو توهین همه این ارزش کوچک انگاری سهل یه . 

زد پلکی : 

- کردم اشتباه من توئه، با حق . 



 دوستت ی جمله از کایا حسان زبون از جمله این شنیدن اوه

 حس شدم، می تسلیم زود نباید. بود تر قشنگ هم دارم

گفتم نوچی. داد می کردن زنا فرمان بهم درونم ی دخترونه : 

- بخشم نمی من . 

کرد رها رو دستم و کرد اخمی : 

-  ساعت تو دستیار. بریم بیار کیفتو سریع برو کافیه، دیگه خب

کنه نمی قهر کاری . 

 که حسان به نگاهی سردرگمی حالت با و شدم میخکوب سرجام

 این دادم، پیشونیم به چینی. کردم بود، ازم شدن دور حال در

داشت رو کردنم دیوانه قصد نگارا آدم . 
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 رفتارهای به فکر. بود دوشم روی کیفم و بودم ایستاده اتاق توی

 قله نوک به رو آدم لحظه یک در اون. بود کننده دیوانه حسان



 خاک با رو شخصیتت طوری دیگه ی لحظه در و رسوند می

 حس زمین به قله نوک از رو ناگهانیت فرود که کرد می یکسان

کردی می . 

 پاش جلوی رو پاش. کرد مختل رو افکارم صداش شنیدن

گفت.  بود داده تکیه در چهارچوب به رو آرنجش و بود گذاشته : 

- کنی؟ می فکر چی به  

توپیدم بهش : 

- شما نقیض و ضد رفتارهای به ! 

 باال ابروش تای یه من حاضرجوابی محج این از شده غافلگیر

 :پرید

- رفتار؟ کدوم  

-  می راحت طرف اون از و کنید تعریف آدم از تونید می راحت

کنید حقیر و کوچیک رو آدم تونید . 

کرد هوفی و برد فرو موهاش توی رو دستش : 

- کردم عذرخواهی که من . 



- نیست عذرخواهی من مشکل نه ... 

زد زل چشمهام توی و اومد سمتم به : 

- چیه؟ پس  

-  طور این شما و کنم اشتباهی رفتار دیگه نفر یه جلوی من اگه

بزنید حرف باهام ... 

داد سرش به تکونی : 

- نکنی اشتباهی رفتار کن سعی . 

-  داشته کنترل رفتارتون روی نباید شما نباشه، حواسم شاید

 باشید؟

 کشیدن صدای و شد متمایل چپ سمت به لبش ی گوشه

گفت آروم. شد می شنیده هم روی دندونهاش : 

- تونم نمی من . 

- اید؟ بچه مگه  

شد گرد چشمهام بلندش داد صدای با : 



- دیگه بسه ! 

 صدای با شیشه کرد، پرت زمین روی و برداشت ای شیشه جسم

 بی. لرزیدم خود به صداش شنیدن از که طوری شکست، بدی

زدم جیغ اختیار : 

 .دیوانه-

- آبادته جد هفت دیوانه . 

کردم نگاه شیشه های تکه به نزنا نفس نفس . 

کرد پرت رو خودش اتاق ی گوشه ی کاناپه روی و شد دور ازم . 
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 دید بهش که طوری و رفتم کاناپه سمت به پاورچین پاورچین

 و بود دهدا تکیه کاناپه به رو سرش. ایستادم پشتش باشم داشته

 و بود باز پیرهنش باالی ی دکمه تا دو. بود بسته رو چشمهاش



 دستهاش روی نگاهم. بود نمایان اش برنزه و عضالنی ی سینه

 چرا وای! لرزید می اش کشیده و استخوانی دستهای. خورد سر

 هم روی رو چشمهام پشیمونی حس با! داشت لرزش اینقدر

 داده آزارش حرفهام با چرا من بود مریض فقط اون فشردم،

 عکس از ترس خاطر به که صدایی با و نشستم کنارش! بودم؟

گفتم داشت، لرزش العملش : 

- کایا...ک آقای . 

گفت. بمونه مخفی من نگاه از لرزشش تا کرد مشت رو دستهاش : 

- بیام من تا بمون منتظر پایین برو . 

- نیست خوب حالتون آخه ... 

گفتم ،نبود ناله به شباهت بی که صدایی با : 

-  کنترلی من اصال. کردم می اذیتتون نباید کردم، اشتباه من

ندارم حرفهام روی ... 

 تر بیش لحظه هر که بود مشخص اش شده چروک های پلک از

گفت ده، می فشار هم روی رو چشمهاش : 



- کنم می خواهش بیرون، برو کنم می خواهش . 

- بیارم آب براتون رم می . 

 خودم نثار نفرین و لعن که طور نهمو و رفتم پایین ی طبقه به

 توی. برگشتم باال ی طبقه به. کردم پر رو آبی لیوان کردم می

. بود شده باز شکمش روی تا هایش دکمه اما بود حالت همون

گرفتم سمتش به رو آب لیوان و نشستم کنارش .  

- آوردم خنک آب گرفتید، گر انگار . 

 رو اش شده سرخ چشمهای و گرفت کاناپه روی از سرش تکیه

 به کردم، نزدیک لبش به زیادی احتیاط با رو لیوان. دوخت بهم

 براش لیوان داشتن نگه زیاد احتمال به دستهاش لرزش خاطر

 جرعه کرد، می نگاهم چشمی زیر که طور همون. بود سخت

 سر ام گونه روی اشکی ی قطره اختیار بی. خورد رو آب جرعه

 دستهاش لرزش طرخا به که وجدانی عذاب حس با و خورد

گفتم داشتم، : 

 .ببخشید-

فرستاد هوا به رو بازدمش و کشید عمیقی نفس : 



- شده دیر خیلی االنم تا بریم، پاشو . 

گفتم شد، خارج گلوم از زور به که صدایی با : 

 .چشم-

شد خارج سپس و کرد چک رو جا همه بار چندین همیشه مثل . 
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گفت حسان ی چهره دیدن با شادمهر : 

- خوبه؟ حالتون  

داد سرش به ریزی تکون حسان : 

- لطفا کن باز رو در . 

 رو در بود حسان سرخ صورت به نگاهش که طور همون شادمهر

 جلو صندلی روی بدی حس با. بشینه تا شد منتظر و کرد باز

 ازش و بشینم حسان رکنا خواست می دلم ولی شدم جاگیر



 که ای لحظه اون! حسان؟ یا بودم من مقصر اصال. کنم دلجویی

 نفرت به تبدیل زد داد سرم و کرد پرت رو ای شیشه جسم اون

 که موقعی نگاهش و دستهاش لرزش ولی شد دنیا آدم انگیزترین

 درون مهر با آمیخته ترحمی حس گرفتم سمتش به رو آب لیوان

 که نیستی کوتاه داستان یه توی کایا انحس. آورد وجود به من

 شاهنامه یک ی اندازه به تو کرد، کشف رو مفهومت سریع بشه

 طبق. کرد توقف بزرگی مبل فروشگاه جلوی! بلندی و پیچیده

 رو در و شد پیاده ماشین از زیادی سرعت با شادمهر معمول

. شدم بزرگ پاساژ اون وارد حسان همراه. کرد باز حسان برای

 به نگاهی چشمی زیر و رفتم می راه اش شانه به شانه مدت تمام

 که ها بچه شبیه دقیقا. انداختم می اش کرده بغ اخموی ی چهره

بود شده کنن، می قهر مامانشون با . 

 وسط رنگ طالیی مارپیچ های پله شدیم، بزرگی بوتیک وارد

 پسر. شد می ختم باالیش ی طبقه به ظاهرا که بود بوتیک

گفت شادابی و زده ذوق حالت با و اومد حسان متس به جوانی : 

- آمدید خوش خیلی کایا آقای سالم . 



- ممنون خیلی سالم، . 

- شدید؟ کار به دست کافه اون اندازی راه برای حتما  

گفت زورکی و مصنوعی لبخند با حسان : 

 .بله-

- پسندتونه؟ مورد ستی چه  

گفتم بود، حسان به نگاهم که طور همون : 

- سفید و آبی . 

- باال ی طبقه بیارید تشریف . 

 رنگ با اسپرت های مبل از پر باال ی طبقه. رفتیم باال ها پله از

گفت پسر. بود مالیم های : 

- ها این از کدوم هر هست، رنگ آبی ست تا چند اینجا ... 

پرید حرفش وسط حسان : 

- راهنماییتون بابت ممنون . 



 بود، ونش مزاحم برو ظاهرا که حسان منظور ی متوجه که پسر

گفت معذبی لبخند با. شد : 

- خدمتم در داشتید کاری طرفم، اون من . 

زدم اش برده مات ی چهره به لبخندی : 

 .ممنون-

 شده منقبض فک با و انداخت حسان به نگاهی رفتنش موقع

 :گفت

- کنم می خواهش . 

 توی و کرد می سرزنش رو حسان رفتار کلی ذهنش توی حتما

. گفت می بیراه و بد  مشهور های سبلریتی به راجع کلی مجازی

 لرزش بیماره، یه فقط حسان که دونست نمی کس هیچ اما

 شدید روانی روحی مرض یه با اون که داد می نشون دستهاش

 که من اما. کردن می قضاوتش همین خاطر به گریبانه، به دست

کنم درکش باید من دونم، می . 
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 بهش توجه بی. کشید گردنش پشت دستی و ایستاد جاش سر

رفتم ها مبل دیدن برای . 

گفت زن. بودن تر طرف اون کمی جوانی شوهر و زن : 

- قشنگه خیلی وحید ! 

خندید مرد : 

- قشنگه قیمتشم . 

توپید بهش زن : 

- نداری ذوق اصال وحید ... 

. هستند شمال ی خبطه از که بود مشخص دو هر ی لهجه از

 و عشق فقط زندگی از که داد می نشون اشون ساده ظاهر

. کردم حس سرم پشت رو حسان حضور. خوان می صمیمیت

 :گفت

- اونا؟ به زدی زل یا کنی می انتخاب صندلی و میز داری االن تو  



- اومد قشنگ نظرم به اشون رابطه . 

کرد بهشون تفاوتی بی نگاه : 

- قشنگ؟ چرا  

- هست بینشون تیصمیمی یه . 

- بینشونه؟ صمیمیت دونی می کجا از تو  

انداختم باال ای شونه : 

- زدم حدس فقط . 

گفت بهمون رو زن که بودیم شده خیره بهشون اینقدر : 

- دامادید؟ و عروس تازه هم شما   

کرد حسان به مجهولی نگاه : 

- آشناست خیلی همسرتون ی قیافه . 

گزیدم لب خجالت با : 

- ریمهمکا نیستن، همسرم . 

- بخرید؟ چوب سرویس اومدید همکارید  



گفت همیشگی اعصاب بی و پرتحکم لحن همون با حسان : 

- کار محل ی واسه . 

 زن سوال به دادن جواب ی لحظه حسان ی قیافه دونم نمی

 حالی در و رفت درهم عجیبی طرز به زن صورت که بود چگونه

 به هاشار.  گفت رو آهان ی واژه گرفت می ما از رو نگاهش که

کردم مالیم آبی رنگ با سرویسی : 

- نیست؟ قشنگ اون  

 توکل از تقلید به. اومد دنبالم حسان و رفتم ها صندلی سمت به

دادم تکون وار موج رو دستم : 

- دریا رنگ به آبی . 

نشست لبش روی محوی لبخند : 

- درمیاری؟ رو توکل ادای  

دادم تکون سری شیطنت با : 

 .اوهوم-

گفت زد، می چرخ میز دور دقت با که طور همون : 



- رک و سرتق شیطون، شیطونی، خیلی . 

کردم قفل سینه روی رو دستم و ایستادم کنارش : 

- هستید رک هم شما . 

گفتم. کرد سکوت و نداد جوابی : 

- دیگه خوبه همین ... 

کرد بهم اندرسهیفی عاقل نگاه : 

-  کنم، می انتخاب سرعت همین به من کنی می فکر واقعا تو

 خریدشون توی که فردی به منحصر های انمخ این از نکنه

ندارن وسواس . 

دادم تکون هوا توی رو دستم : 

-  برای گزینه بهترین اول ی مغازه همون که داده نشون تجربه

داره رو خرید . 

انداخت باال ابرویی : 

- نیست من انتخاب سرویس، این . 



 کایا آقای ی عالقه مورد سرویس دنبال شب تا باید حاال! واویال

رفتیم می . 
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اومد سمتمون به پسر و رفتیم پایین ی طبقه به .  

 پسندید؟-

دادم تکون سری و کردم حسان به نگاهی : 

- پسنده سخت کایا آقای . 

داد قرار مخاطب رو من پسر : 

-  هر. ببینید رو ما کاتالوگ تونید می باشید داشته دوست اگه

 کننده تولید که دیم می سفارش براتون ما بخوایید طرحی

بسازن هامون . 

گفتم آروم و انداختم حسان به نگاهی نیم : 



 ببینیم؟-

انداخت پایین و باال سری حسان : 

 .ببینیم-

گفت داشت، کردن پنهان در سعی که الوصفی زاید ذوق با پسر : 

- بیایید من همراه . 

 تا بهتره پس کردم، پیدا پولدار مشتری فتگ می خودش با حتما

 رو اتاقی در. رفتیم سرش پشت حسان و من. بچسبم داغه تنور

کرد باز : 

- داخل بفرمایید . 

 وسطش رنگ کرمی نفره دو مبل یه که شدیم کوچکی اتاق وارد

 دکوراسیون های عکس از پر دیوارش روی و کرد می خودنمایی

 ای قهوه بزرگ میز نارک  که کشویی سمت به پسر. بود منزل

 مبل روی پسر تعارف با. آورد بیرون رو آلبومی و رفت بود، رنگ

گفت پسر. بود ایستاده همچنان حسان اما نشستم : 

- کایا؟ آقای شینید نمی چرا  



گفت معذب حسان : 

 .راحتم-

گفتم آروم. شینه نمی چرا حسان بزنم حدس تونستم می : 

- بشین شوری می رو لباسات . 

دغری لب زیر : 

- باشی داشته انداز زیر باید همیشه تو . 

دادم تکون سری خنده با : 

- بشین رو االن. چشم . 

انداخت پاش روی رو پاش و نشست مبل روی . 

 و نشست میز مقابل صندلی روی داد، دستم به رو کاتالوگ پسر

 وسواس و دقت از حاصل که اخمی با حسان. کرد نظاره رو ما

 زدنش ورق و دید می رو ها سرویس بود انتخاب برای زیادش

کشید می طول دقیقه پنج از بیش . 

 سر اش حوصله که بود مشخص مرد مداوم های کشیدن هوف از

 حسان و بود دستم توی کاتالوگ. بودم نشده خسته من اما رفته



 برای گاه بود، نشسته کنارم فاصله ترین نزدیک با دیدنش برای

 گردنش به که عطری بوی  و آورد می جلو رو سرش تر بیش دقت

 بداخالق شاید اون. کرد می مستم و رسید می مشامم به بود زده

شدم نمی داشتش دوست منکر من ولی بود . 
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 شده کار فرشته یه از کوچکی طرح پشتش که صندلی دیدن با

گفتم زده ذوق بود : 

 .خودشه-

کرد تصویر به نگاهی و من به نگاهی : 

 !این؟-

 به ی ایده مسببش که پرانرژی صدای و شده گرد های چشم با

گفتم بود، ذهنم در افتاده جریان : 



-  فنجون یه طرح فرشته، یه طرح جای به تونیم می پشتش

 ...بدیم

کردم پسر به نگاهی : 

- نه؟ دیگه شه می  

گفت لبخند با پسر : 

- شه می که معلومه . 

 رو زبونش. بود زده زل تصویر به همچنان کردم، حسان به نگاهی

 باالخره. فرستاد داخل به رو لبش ی گوشه و کشید لبش روی

کرد باال رو سرش و گرفت تصویر از رو نگاهش : 

- بدن؟ تکیه بهشون تونن می راحت ها مشتری  

انداخت باال ابرویی پسر : 

-  هم سختی چوب از و هست گاه تکیه پایین طرح این بله،

نمیاد پیش مشکلی بنابراین شده، ساخته . 

گفتم. بود مردد همچنان حسان : 



-  مهمه شما نظر بازم البته. عالیه و جدیده طرح یه که نظرم به

کایا آقای . 

گفت آروم و گذاشت هم روی رو چشمهاش : 

  .باشه-

گفت و شد بلند جاش از خرسند و شاد پسر : 

-  باید شما فقط کرد، یمخواه آماده دیگه ی هفته یک تا ما

بفرستیم براتون که بدید ما به آدرسی . 

. شدم بلند هم من اون از تبعیت به و شد بلند جاش از حسان

گفت حسان : 

- بهتر تر، سریع چه هر نیست، مشکلی . 

 منزلش آدرس اینکه از بعد و داد قسط پیش عنوان به رو مبلغی

گفت کنه، همنگا اینکه بدون. اومدیم بیرون بوتیک از داد، رو : 

- بودی تو که شد خوب ! 

 حواله رو جهان خوب های حس تمام کوتاهش ی جمله همین با

گفتم سرخوشی لحن با. کرد دلم ی : 



 چطور؟-

-  تونستم نمی و کردم می پسندی سخت کلی بود من به اگه

بخرم رو چیزی آخرش . 

گفتم رفتم، می راه کنارش که طور همون : 

-  باید. داره ها عیب و ها سنح سری یه جنسی هر حال هر به

 انتخاب تر راحت اینطوری بذاریم، ها حسن روی رو امون توجه

کنیم می ... 

کردم بهش پرسشگرانه نگاهی : 

- نه؟ مگه ! 

نشست لبش روی لبخند از کمرنگی طرح : 

- کنی می فکر اینطور هم ها آدم به راجع تو نظرم به ... 

 چطور؟-

-  موندی، نمی من کنار هم دقیقه یه کردی نمی فکر اینطور اگه

بدم خیلی من چون . 

گفتم مقدمه بی : 



 .نه-

زد زل چشمهام توی و ایستاد ای لحظه برای : 

- نیستم؟ بد  

 با. انداخت تقال به رو قلبم همیشه مثل رنگش ای قهوه نگاه

گفتم ای رفته تحلیل به صدای : 

- هستید عالی شما . 

 رد. داد ادامه راهش به و نشست لبش روی رضایتی لبخند

 صدایی هر از نظرم به که سکوتی رفتیم، راه هم کنار سکوت

 که هایی حرف بودیم، حرف از پر دو هر ظاهرا بود، بلندتر

نبود جایز گفتنش . 
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 کردم کنترل رو خودم کلی و نشستم جلو. شدیم ماشین سوار

 صداش بعد لحظه چند. نزنم زل اش چهره به آیینه توی از که

پیچید ماشین توی : 

- نوید سالم . 

-... 

- خوام می عالیه کارش گفتی می که رو کاری رنگ اون آدرس . 

-... 

- کن پیامک باشه، . 

-... 

گفت خودش مخصوص ی وارانه تاکید لحن با : 

- نوید االن همین . 

-... 

 .خداحافظ-

گفت بعد لحظه چند : 

- خیابان روب شادمهر  (...) 



 برام. آورد زبون به رو آقا چشم ی واژه همیشه مثل شادمهر

 طنین با اش رابطه شادمهر حرفی کم به آدمی بود، سوال

 .چطوره

 محل توی ای کوچه وارد شادمهر. کردیم طی رو طوالنی مسیر

 که بوقی با که بودن بازی حال در ها بچه. شد شهر پایین های

 و بودن نشسته دری جلوی جوان چندین. رفتن کنار زد، شادمهر

 کرد، ترمز ای خانه در جلوی. کردن می نگاه ماشین به تعجب با

 تیربرق کنار که ای زباله بوی و بود ما ی محله از تر کثیف محله

 می نگاه اطراف به انزجار حس با حسان. بود کرده پر رو فضا بود

گفتم. نهک فرار اینجا از خواد می دلش که بود مشخص و کرد : 

- خونه توی رم می شما جای به من سختتونه اگه . 

داد بینیش به چینی : 

- بریم نه . 

 اما زدم در به ضربه چند. نبود کار در زنگی و بود باز خونه در

کردم حسان به نگاهی. نشنیدیم جوابی : 

- چیه؟ اسمش  



گفت بود، گرفته بینیش جلوی رو دستش که طور همون : 

- عادل آقا . 

گفتم دیبلن صدای با : 

- عادل آقا . 

شنیدم مرد یک غرش شبیه صدایی : 

- تو بیا . 

 

HorAN, [01.07.19 20:38] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#114 

 حیاط. رفتم خودم سپس بشه وارد حسان اول تا شدم منتظر

 گلدون یه حوض کنار و بود وسطش خالی حوض که کوچکی

 های برگ و بود حیاط ی گوشه خرابی ی دوچرخه. بود شکسته

گفت حسان. بود شده ریخته باغچه داخل شده خشک : 

- کنه؟ می زندگی آدم واقعا اینجا  



خندیدم اش کالفه و آویزون ی چهره به : 

- آره ولی نشه باورت شاید . 

 از خونه تمام. شد خونه وارد کرد نمی یاریش انگار که پاهایی با

. بود پهن یحصیر قسمتش یک فقط و بود پوشیده موزاییک

. بود دوغ لیوان و پارچ یه همراه به مرغ تخم ماهیتابه حصیر روی

 داخل از مردی ی سروکله باالخره تا ایستادم منتظر لحظه چند

 و استخونی صورت سپید، موهای با پیرمردی. شد پیدا اتاق

 از و بود پوشیده سفیدی رکابی. ای قهوه فروغ بی های چشم

. بوده قهاری ورزشکار که بود مشخص عضالتش برجستگی

 حس. خشکاند می را گلویم که بود اخمو و جدی طوری نگاهش

 ترسیده و دستپاچه حس اون برابر در هم حسان حتی کردم می

گفت عادل. داره ای : 

- بنشینید بفرمایید . 

گفت سریع و کرد حصیر به نگاهی حسان : 

- ممنون نه نه، . 

گفت مرد : 



- خورید؟ نمی چیزی  

- بریم ریعس باید ما نه، . 

نشست حصیر روی و درآورد پاش از رو انگشتی ال های دمپایی : 

 .بفرمایید-

 ی خونه وضع دیدن با ظاهرا. بود مردد حرفش گفتن برای حسان

 و کرد من من کمی. بود شده پشیمون باهاش همکاری از مرد

گفت باالخره : 

- داریم شما به نیاز کافه آمیزی رنگ برای ما راستش . 

- داده؟ بهت یک منو آمار  

گفت و کرد فکر کمی حسان : 

 بله؟-

زد پوزخندی مرد : 

- کرده؟ معرفی بهت منو کی منظورمه  

- معتمد نوید نوید، دوستم . 



 منتظر مدت تمام. خورد مرغش تخم از ای لقمه و گفت آهانی

گفت جوید، رو اش لقمه کامل اینکه از بعد. کردیم می نگاهش : 

- چقدر؟ قیمت فقط. میام باشه  

- خوام می تمیز کار فقط من بدید، پیشنهاد یمتیق هر . 

کشید ریشش به دستی مرد : 

 .باشه-

 اشاره چشم با بود، رویش خودکاری که اپن روی ی دفترچه به

 :کرد

- بنویس اتو شماره . 

گفت حسان : 

- لطفا هوران ... 

زدم لبخند : 

 .باشه-



 خم مرد برای سری دو هر. نوشتم داخلش و گفت برام رو شماره

 :کردیم

 .خداحافظ-

- سالمت به . 
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 روی بزرگی خط و نبود شادمهر از خبری. رفتیم در جلوی

 چشمهاش خط دیدن با حسان. بود شده کشیده ماشین سیاهی

انداخت روبرومون جوان سه به نگاهی و شد گرد : 

- کیه؟ کار این  

 ی فاصله با رو دستهاشون. شدن بلند جا از رشوننف سه هر

 چیزی ازش که هایی چشم با و داشتند نگه خودشون از زیادی

 که پسرها از یکی. شدن حسان به خیره بارید، نمی شرارت جز

گفت بود، کرده معمول حد از تر کلفت رو صداش انگار : 



- مثال؟ چی که ما، گیریم  

 منظمش و واسیوس شخصیت های چشم جلوی خون که حسان

گفت بود، گرفته رو : 

- زدید آسیب من ماشین به . 

 تمسخر با پیچید کوچه توی خراششون گوش ی خنده صدای

 :گفتند

- زدید آسیب ... 

 جیبش داخل رو دستش بود، ایستاده بقیه از جلوتر که پسری

کرد کج اش شونه سمت به رو سرش و برد فرو : 

- سوسول بچه بندازم خط کردم حال . 

 چشمش توی قرمز ی هاله و حسان های دست شدن مشت

 موتوری دو. داد می نشون رو نفر سه اون از نفرتش میزان

 می گاز رو موتورهاشون دلیل بی که حالی در و شدن نزدیک

 دورگه زیاد خشم از که صدایی با حسان. شدن ما به خیره دادن،

گفت بود، شده : 



- انداختی خط کردی غلط . 

 رو اون تر بیش الغرش هیکل و دبو ایستاده عقب که پسری

گفت بود، کرده ها نوچه شبیه : 

- گه؟ می چی  

گفت بود، ایستاده جلوتر که پسری : 

- کردم لختش کوچه وسط وقتی کنه، می اضافه غلط ... 

پریدم اش شرمانه بی حرف وسط : 

- دهنتو ببند . 

 از ها موتوری. برداشت سمتم به قدمی زشتی و کریهه لبخند با

. کشیدن گردنشون پشت دست پوزخند با و دنش پیاده موتور

 و انداختم بود، شده میخکوب سرجاش که حسان به نگاهی نیم

 می حال این با اون. کرد تر بیش رو اضطرابم لرزونش های دست

کنه؟ دفاع من از تونست  

 زل وحشیش چشمهای توی بود، هویدا نگاهم از که التماسی با

 بهم شدن نزدیک تا مقد یه فقط. رفتم عقب قدم چند و زدم



. خورد می صورتم توی دهنش از سیگار گند بوی بود، فاصله

 روی و گرفت قرار اون و من بین مانعی همچون حسان دست

 پسر. کرد پرت عقب به رو اون و شد قفل پسر سفید زیرپوش

شد بلند اش نعره صدای و شد پرت زمین روی : 

- رو حرومزاده کثافت بزنیدش ... 

 افتادن، حسان سر روی چوب با عده یه سید،نر فرار به وقت

 یک ولی کرد می پرت عقب به رو ایشون عده گاهی گه حسان

 پای و دست زیر اش ناله و آه صدای. شد نمی نفر چند حریف نفر

 صدای زد می که ای ناله هر با و کرد می رو و زیر رو دلم ها اون

شد می بلندتر جیغم . 

 بزرگی ی قمه با. کرد یخکوبم جا سر رو همه عادل آقا ی نعره

 از که ای نعره با همراه رو قمه و ایستاد کوچه وسط دستش توی

داد تکون هوا توی شد می خارج اش حنجره . 
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گفتن وحشت با ها موتوری : 

- اومد زن قمه عادل .  

 به رفت می راه خودش از جلوتر متر چند که قلدری با عادل

 رفت، بودن کشیده حسان زدن کتک از دست که جمعی سمت

 بود، جاری چشمم از که هایی اشک با و دویدم حسان سمت به

 با بود، نشسته پهلوش روی که خونیش دست به. نشستم کنارش

گفتم بود، افتاده لکنت به که زبونی با و کردم نگاه تعجب : 

- خون...خ . 

. رفت بود، دستش توی خونی چاقوی که پسری سمت به عادل

کرد پرت زمین روی رو اون و گرفت رو اش یقه : 

 -  دونم می من کنید اذیتش اینجا بیاد غریب دیگه بار یه کثافت،

شما و ... 

گفت بود، قمه برق به نگاهش که طور همون پسر : 

- عادل آقا چشم...چ . 



تنشس زانوهاش روی و اومد حسان سمت به عادل : 

- خورده؟ کجات چاقو ببینم  

داد بینیش به چینی حسان : 

- خواد نمی . 

زد بهش تشری عادل : 

- چی یعنی خواد نمی ببینم، بذار . 

 خیسم های گونه روی دستی. کرد بهم حالی بی نگاه حسان

 و زد باال رو پیرهنش عادل. زدم مصنوعی لبخندی و کشیدم

 لب یرز. کشید بود، جاری خون ازش که خراشی روی دستی

 :گفت

  .عوضی-

 ی ناله با همراه داد صدای و انداخت دوشش روی رو حسان

شد بلند حسان : 

- زمین بذار منو . 

گفت ای گرفته و تاب بی حالت با عادل : 



- بچه نکن لجبازی . 

کرد بهم رو : 

- کن باز رو ماشین در . 

 آهی نیست، ازش خبری و شادمهره دست کلید اینکه یادآوری با

دش بلند نهادم از : 

 - نیست راننده است، راننده دست کلید . 

گفت ضعیفی صدای با حسان : 

- دارم یدک سوییچ . 

 کجاست؟-

- شلوارم جیب تو . 

 قفل. برداشتم رو سوییچ و بردم شلوارش جیب داخل رو دستم

 صندلی روی رو حسان عادل. کردم باز رو عقب در و زدم رو

 ازهت نشست، کنارم عادل و نشستم فرمون پشت. گذاشت عقب

 کوچه و بودن شده فراری همه عادل اومدن با که شدم متوجه

بود آدم از خالی . 
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 دیدن با که بود اطراف به چشمم و راندم می زیادی سرعت با

 از و بود سرد بدنم تمام. کنم توقف بیمارستان ترین نزدیک

گفت مانند ناله صدایی با حسان. نداشتم قرار دلشوره شدت : 

-  صندلی روی چیزی یه چرا هوران. شد نجس ماشینم صندلی

 ننداختی؟

گفتم بود، شده لرزان بهم شده وارد شوک خاطر به که صدایی با : 

- کارواش برم می . 

پیچید خودش به : 

- شوره نمی تمیز کارواش . 

 وسواس اون از دست هم شرایط این توی اینکه از شده حرصی

گفتم داره، برنمی کوفتی : 



- شورم می خودم . 

توپید بهش عادل : 

-  صندلی به دادی گیر بزنی، حرف نباید ره می ازت خون داره

 ماشینت؟

گفت حالی بی با حسان : 

- نزن حرف تو . 

ترسم نمی هیچی...ه از من ترسم، می ازت نکن فکر . 

گفت لب زیر عادل : 

- دونم می . 

 خارج اش حنجره از صوت ممکن حالت ترین فضعی با واژه این

شناخت؟ می رو حسان عادل مگه. نشنید من جز کسی و شد ! 

 که بشه پیاده خواست عادل. کردم ترمز بیمارستانی جلوی

گفت حسان : 

- کولت روی بندازی منو نیای . 



گفتم سریع : 

- بیارم بالنکارد رم می من . 

 یمارستانب سمت به زیادی سرعت با و شدم پیاده ماشین از

 زنان نفس نفس و خوردم سر تقریبا پذیرش سمت به. دویدم

گفتم. دادم تکیه شیشه زیر گاه تکیه به رو دستم : 

- خوام می برانکارد...ب. دارم اورژانسی مریض...خانم...خ . 

 با بود، کرده تعجب من ی پریده رنگ صورت دیدن از که زن

گفت بخشی تسلی لحن : 

- کجاست؟ مریض باش، آروم  

کردم خروجی در به ای ارهاش : 

- ماشین توی بیرون . 

 ماشین سمت به رو بالنکارد بودن جوان پسر دو که پرستار تا دو

بود منتظر و بود گذاشته سقف روی رو دستش عادل. بردن . 
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 سمت به و اشتنگذ بالنکارد داخل رو حسان پرستار دو

 ناله صدای و بود پهلوش روی حسان دست. بردن بیمارستان

گفت پرستار. کرد می خفه نطفه در لبش گرفتن گاز باز رو هاش : 

- کایاست حسان که این . 

 دویدم، می تخت کنار بیمارستان راهروی توی که طور همون

 :گفتم

- بریم؟ بخش کدوم باید  

 .اورژانس-

نالید عجز با حسان : 

- کثیفه خیلی اورژانس نه، . 

گفت خنده با پرستار : 

- دیگه همینه بیمارستان کایا آقای . 

خواباندن تختی روی و بردن اورژانس داخل رو حسان . 



کرد صورتش به ای اشاره و اومد سرش باالی دکتری : 

- که کردن مالیدن و خونین صورتتو . 

 :گفتم

- زدن چاقو پهلوش توی . 

گفت کرد، وارسی کامل اینکه از بعد و داد باال رو بلوزش دکتر : 

- خواد می بخیه . 

 حس. بود من به نگاهش کرد، می اش معاینه دکتر که مدت تمام

 دیدنش آسیب خاطر به که اضطرابی و دلشوره این از کردم می

خوشحاله داشتم، ! 

. ایستادم دورتر و اومدم بیرون پرده پشت از زدن بخیه موقع

گفت عادل : 

- بیرون؟ اومدی چرا  

 رو وضعیت اون توی دیدنش طاقت بگم کشیدم می خجالت

گفتم آروم. ندارم : 

- طوری همین . 



 با بود، شده حسان برای من قراری بی ی متوجه انگار که عادل

داد تکون رو سرش ای کوله و کج لبخند . 

- گم؟ می درست نامزدشی، کنم فکر  

گفتم متعجبی لحن با و کردم باال رو سرم : 

 !من؟-

- شما بله . 

- دستیارشم من نه، . 

انداخت باال ابرویی : 

- شه؟ می نگران رئیسش برای اینقدر دستیار مگه  

خندیدم ریز : 

- بشه شاید خب . 

شد آروم و نرم کمی داشت غضبناکش همیشه نگاهش : 

- شماست با حق . 



 پرده پشت از پرستار دو همراه به دکتر و گذشت لحظه چند

گفت بهم رو دکتر. اومدن بیرون : 

- اخل؟د برید تونید می  

گفتم نگرانی با : 

- ندیده؟ جدی آسیب  

زد بخش آرامش لبخندی : 

- بوده سطحی جراحت یه نه، . 

 حال در پرستاری و بود دستش به سرمی. رفتم پرده پشت

 پای بود، بسته چشمهاش. بود صورتش های زخم شستشوی

 مایع انگار. فشرد می تخت به و بود کرده خم رو راستش

 ی پنبه پرستار. سوزاند می رو زخمهاش کننده ضدعفونی

شد بلند اش ناله صدای که کشید زخمش روی رو دیگری : 

 ...آخ-

گفتم اختیار بی. شد کباب دلش ته از ی ناله برای دلم : 

 !جانم؟-



 چشم ی گوشه از و کرد باز رو چشمهاش ها گرفته برق شبیه

 اش خورده ترک لب روی محوی لبخند و کرد بهم نگاهی

 نشست، لبم ی گوشه که ای محجوبانه لبخند با همراه. نشست

چرخاندم دیگه سمت به رو نگاهم و انداختم زیر رو سرم . 
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 پشت از رو عادل صدای. رفت و کرد جمع رو وسایلش پرستار

شنیدم پرده : 

- برم باید دیگه من . 

 :گفتم

- کردید لطف خیلی کنه،ن درد دستتون .  

گفت ضعیفی صدای با و کرد بهم رو حسان : 

- بزنم زنگ بهش باید. شادمهرم نگران . 



- کجاست؟ موبایلتون  

 یه به انگار که طوری و کرد شلوارش جیب داخل رو دستش

 رو شماره و کرد نگاه موبایلش به کنه می نگاه چندش موجود

 اش هرهچ لحظه هر و گذاشت گوشش روی رو گوشی. گرفت

گفتم. رفت درهم تر بیش : 

- شده؟ چی  

گفت زده وحشت : 

 .خاموشه-

 ناله پیچید پهلوش توی که دردی با که شد بلند جاش از ناگهان

گذاشتم اش سینه روی رو دستم. کرد ای : 

- بشید بلند نباید بخوابید، باید شما . 

کرد نگاه چشمهام توی : 

- باشن آورده شادمهر سر بالیی نکنه . 



 واقعا شادمهر ناگهانی شدن غیب این بودم، واپسدل هم خودم

 آرومی لحن با و گرفتم دستش از رو موبایلش. بود هضم قابل غیر

 :گفتم

- نیفتاده بدی اتفاق که انشااهلل. کنید استراحت کنم می خواهش . 

گذاشت پیشونیش روی رو ساعدش و کشید دراز تخت روی : 

-  نوید، اسم به هست شماره یه برو، من مخاطبین قسمت توی

اینجا بیاد بگو . 

 .چشم-

 رو و زیر رو مخاطبینش قسمت و رفتم بیرون پرده پشت از

 به که بودن نفر شش فقط بودن شده سیو فامیلی به همه. کردم

 مثال شادمهر، طنین، عسل، نوید،. بودن شده ذخیره صفت یا نام

 اسم بود؟ کی عسل موند، ثابت عسل روی چشمم. هوران بابا،

 براش رو عسل صفت حسان که بود کسی یا بود شخص یک

. گرفت نبض هام شقیقه و شد سرد وجودم تمام. بود برگزیده

ربود سرم از رو دهنده آزار افکار حسان صدای : 

- داره؟ برنمی  



گفتم دستپاچه : 

- زنم می زنگ االن . 

. گذاشتم گوشم روی رو موبایل و کردم لمس رو نوید ی شماره

 گوشم توی پسری های زدن نفس نفس صدای بعد لحظه چند

 :پیچید

- تمرینم سر من حسان؟ چیه . 

 ...سالم-

گفت شگفتی با : 

- کنه؟ می کار چی حسان پیش دختر یه  

- بیمارستانه کایا آقای...دستیارشونم من . 

گفت خونسردی با سکوت ای لحظه از بعد : 

- چی؟ برای بیمارستان  

- زدن بهش چاقو... درگیری خاطر به . 

کرد پوفی : 



- بیمارستان؟ مکدو  

 (...) بیمارستان-

- رسونم می خودمو االن . 
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گفت دیدنم با حسان. رفتم پرده پشت : 

- شد؟ چی  

پرسید بود، عسل اسم اون درگیر فکرم هنوز : 

- شدی؟ دمغ یهویی شد؟ چی  

نشست لبم روی جونی بی لبخند : 

 .خوبم-

- گی می که باشه اینطور امیدوارم . 



 تختش کنار صندلی روی و گذاشتم میز روی رو گوشیش

 ی واژه. داشتم اما باشم داشته مالکیت حس بهش نباید. نشستم

گفت حسان. بود کرده عصبیم مخاطبینش توی عسل : 

- دیدی؟ گوشیم توی چیزی  

پرسید؟ می چرا بود؟ مهم براش من ناراحتی چرا  

دادم کونت سری  : 

- فضولم؟ من مگه نه،  

- دن؟ می لو رو چیز همه چشمهات گفتم می بهت یادته  

 و کرد تازه نفسی. نزدم حرفی ولی دوختم بهش رو ام خیره نگاه

داد ادامه : 

- دن می لو گفتنتم دروغ چشمهات . 

گفتم مرددی حالت با و دادم قورت رو بزاقم : 

-  به باشه غلط هم شاید مسخره شما برای حالتم تغییر این دلیل

گم نمی همین خاطر .  

- شده ذخیره عسل اسم به نفر یه من مخاطبین توی ... 



 چطور. شد پایین و باال گلوم سیبک و شد گرد چشمهام

  !فهمید؟

- منه مادر عسل، . 

کشیدم آسودگی سر از نفسی : 

 .آهان-

انداخت پایین و باال رو سرش معناداری نگاه با : 

 .بله-

 با. شد بلند موبایلش صدای باز که دبو گذشته دقیقه چند

گفت تمسخر : 

- نکنی پیدا مربا یهو بدم، جواب خودم بده . 

. کرد می تحریک رو آدم اعصاب کمی ولی نداشت نیش کالمش

 رو من خودش به موردم بی حساسیت خاطر به خواست می مثال

 بهش رو گوشی و کردم بهش کجی دهن بگیره؟ تمسخر باد به

 :دادم

 .بفرمایید-



 مخاطب با و گرفت رو گوشی بود، بهم نگاهش که طور همون

 رو نگاهم و نشستم صندلی روی. شد صحبت مشغول خط پشت

چرخاندم ای دیگه سمت به . 

- داداش؟ خوبی! جان نوید سالم  

-... 

- آخری تخت اورژانسم، . 

 حسان با ولی بود مسخره. بود ای دیگه سمت به نگاهم همچنان

 هیچ چون نیست مهم براش هم دانچن کردم می حس. بودم قهر

 که پسر البته شد، وارد پسری. کرد نمی دلجویی برای ای سعی

 هیکل و ورزیده های شانه. بود کامل مردهای شبیه تر بیش نه،

. بود مشخص کامال رنگش مشکی بلند کت اون زیر عضالنیش

 ابروانش بین اخمی خط و بود چشمهانش همرنگ روشن موهای

گفت حسان به رو. بود افتاده : 

- حال این به نبینمت . 

 حسان. نداشت وجود اصال انگار که بود کمرنگ اونقدر لبخندش

گفت لودگی با : 



- دادی؟ آدرس من به بود کجا اینجا. توئه تقصیر  

شد خم حسان سمت به و گذاشت تخت روی رو دستش : 

-  آوردی شانس رفتی؟ می اونجا خوشگلت عروسک اون با نباید

نکردن باز رو قطعاتش ن،ندزدید ماشینتو .  

انداخت باال ابرویی و شد جدی حسان : 

- بدزدن ماشینمو که فرستادی منو تو پس . 

داد تکون سری : 

- شد می خنک دلم دزدیدن می اگه اما، نه . 

 بینشون شده بدل و رد ی مکالمه به شده گرد های چشم با

 دوستانه شوخی یه ها حرف این فهمیدم نمی دادم، می گوش

 دستهاش و زد قدم تخت دور نوید! خصمانه دشمنی یه یا است

کرد قفل پشتش رو : 

- میاد؟ بر من دست از کاری چه  

- کنی پیداش تونی می شده، غیب شادمهر رفتیم اونجا وقتی از . 

خندید و کشید لبش ی گوشه دستی : 



- کجاست بزنم حدس تونم می . 

زد حسان به چشمکی رفت می که طور همون : 

- میارمش برات . 

 درمانده شبیه تر بیش که نگاهی با و زد زورکی لبخندی انحس

زد زل پسر های چشم توی بود ها : 

 .ممنون-

گفتم تعجب با و رفتم حسان تخت کنار نوید رفتن از بعد : 

- بودید؟ دوست  

 دیگه سمت به رو نگاهش و کرد جمع رو لبهاش من از تقلید به

 بلند صدای با بگیرم، رو ام خنده جلوی نتونستم. چرخاند ای

شد گم هاش خنده صدای بین هام خنده صدای و خندیدم . 
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 پرستاری همراه به دکتر ی سروکله سرمش شدن تموم محض به

شد پیدا . 

 دستش روی لحظه چند برای رو پنبه و کشید رو سرم پرستار

گفت دکتر. داشت نگه : 

- برید تونید می خب . 

شد زده ذوق ها بچه شبیه حسان : 

 .بریم-

گفت دکتر : 

- بری حمام و بخوره آب هات بخیه به نباید روز سه  فقط . 

گفت ای زده وحشت حالت و شده گرد های چشم با حسان : 

- روز؟ سه ! 

پرید باال غیرعادیش واکنش این از دکتر ابروهای : 

- بشه باز هات بخیه بخوره آب اگه ممکنه. بله . 

کرد قبول آویزون ی چهره با . 



- نکنه عفونت که کنی عوض رو پانسمانت دوباره فردا باید .  

داد تکون سری : 

 .باشه-

کرد بیمارستانش های لباس به ای اشاره دکتر رفتن از بعد : 

- بود خون از پر خودم لباس بیرون، بیام چطوری . 

- کنم فکر بود، فروشی لباس اطراف این ... 

مخندید : 

-  به که شرت تی یه کنم می سعی ولی نیست خوب که ام سلیقه

بخرم بخوره، پوشیدنتون بار یه درد . 

نشست لبش روی پهنی لبخند : 

- جان هوران مرسی ! 

کرد می اضافه اسمم به رو جان پسوند که بود بار اولین! جان . 

 دست قلبم با نابی حس و زد برق زیاد خوشی شدت از چشمهام

شد گریبان به . 



گفتم بود، افتاده شماره به که نفسی با : 

- گردم برمی . 

 کجا؟-

- بخرم برم خب . 

گرفت سمتم به و درآورد جیبش توی از رو کارتش : 

- هست؟ همراهت پول مگه  

زد ام گونه روی ای ضربه : 

- نبود حواسم نه! وای ای . 

 اورژانس از ممکن سرعت تندترین با و گرفتم ازش رو کارت

. رفتم خیابون سمت اون و شدم خارج نبیمارستا از. شدم خارج

 مردانه فروشی لباس ی مغازه به باالخره روی پیاده کمی از بعد

 آمد خوش بهم که فروشنده به رو و شدم مغازه وارد. رسیدم

 واقعا ولی چرخیدم ها لباس رگال بین کمی. زدم لبخند گفت

. دونستم نمی هم رو سایزش حتی بخرم، براش چی دونستم نمی

گفت کردم، می نگاه اطرافم به سردرگم که منی به دهفروشن : 



- خانم؟ سخته براتون انتخاب  

- دونم نمی سایزشم حتی من راستش . 

گفت خنده با : 

- منه؟ هیکل هم مثال  

 هم از رو دستهام و کردم نگاه فروشنده الغر و ظریف ی جثه به

کردم باز : 

- تره بزرگ . 

- کی؟ های مایه تو مثال  

گفتم مقدمه بی : 

- کایا انحس . 

نشست پیشونیش روی ظریفی اخم : 

- کایا؟ حسان شبیه  

- کایا حسان خود نه، . 

گفت تعجب با : 



- هستید؟ کایا حسان دختر دوست شما  

دادم تکون هوا توی رو دستم : 

- دستیارشم من...نه...نه . 

نشست لبش کنج لبخندی : 

- کنم راهنماییتون بیارید تشریف . 

 سفید طرح ویشر که طوسی شرت تی یه فروشنده کمک با

رفتم بیمارستان سمت به و خریدم بود، شده حک . 
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 روی. رفتم حسان تخت سمت به و شدم اورژانس بخش وارد

 زیادی ذوق با. بود پانسمانش به نگاهش و بود نشسته تخت

 :گفتم

 .خریدم-



 لبخند و کرد بودم، گرفته مقابلم رو شرت تی که بهم نگاهی

نشست لبش روی ای قدرشناسانه : 

- مهربون دستیار ممنون . 

دادم سرم به تکونی و نشست لبم روی پهنی لبخند : 

- کنم می خواهش . 

زدم کنار رو پرده : 

- منتظرم بیرون من . 

زد پلکی : 

 .باشه-

 می حس. کردم قفل سینه روی رو دستهام و دادم دیوار به تکیه

 بیرون و رفت کنار پرده. اومده خوشش خیلی لباس این از کردم

 خیلی لباسهاش دیگر به نسبت! بود بزرگ براش چقدر. اومد

 حالت با. بود شده گم درونش انگار که طوری. بود گشاد براش

گفت ای بامزه : 

- نبردی؟ خودت با چشمهاتو رفتی می داشتی  



تمگف بود، تیشرت به مبهوتم نگاه که طور همون : 

- کرد راهنمایی فروشنده واال . 

-  من برای خواستی وقتی. بزرگتره سایز یه این ولی نداره اشکال

بگی باید بخری لباس large. 

گفتم خنده با : 

-  باشم مجبور من که بیاد پیش موقعیتی دیگه کنم نمی فکر

بخرم لباس براتون . 

گفت طوالنی مکثی از پس و کرد نگاهم خیره لحظه چند : 

- بیاد پیش موقعیتش شاید ونی؟د می چه . 

 مفهومش ولی است نهفته حرفش توی منظوری کردم احساس

 بیمارستان از صورتحساب پرداخت از بعد. بود نامعلوم برام

اومدیم بیرون . 

 بهم نگاهی نیم حسان. زدم استارت و نشستیم ماشین توی

 :انداخت

- نعمته خوبی این به دستیار واقعا ! 



 چطور؟-

- دیبل رانندگی هم ... 

فشرد انگشتش دو بین رو شرتش تی : 

- خری می مطمئن و جادار لباس هم ... 

زدم ای قهقهه : 

- کنید مسخره نشد قرار دیگه . 

- گم می جدی کنم، نمی مسخره . 

برداشت رو موبایل موبایلش، زنگ صدای شنیدن با . 

- نوید جانم ! 

-... 

- بود؟ رفته کجا نفهمیدی  

-... 

داد تکون سری تاسف با : 

- بیام؟ من هست نیازی! وای! وای  



-... 

- باش مراقبش خیلی پس . 

-... 

 .خداحافظ-

گفتم کرد، قطع اینکه محض به : 

- شده؟ چی شادمهر  

گفت ای گرفته حالت با : 

-  وقتی طفلک. گرفتن ساعتشم و کت حتی کردن اخاذی ازش

کنه می فرار ترسه، می کنن، می ولش . 

رسیدهت خیلی لحظه اون حتما سوخت، شادمهر برای دلم .  

- کرده؟ پیداش کجا از نوید  

- بوده اش خونه . 

  .آهان-

پرسیدم بود، کرده مشغول رو ذهنم که سوالی : 



- دوستتونه واقعا نوید راستی . 

زد پوزخندی : 

- بهتره دوست از . 

کردم بهش نگاهی : 

 چطور؟-

گفت بود، رو روبه به نگاهش که طور همون : 

- آشکارمه دشمن . 

 توی بارها غریبش و عجیب ی اژهو این و کردم پنهان رو بهتم

شد تکرار سرم . 
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 با و نشست کاناپه روی. شدیم خونه وارد و کردم باز براش رو در

. گرفت پهلوش به رو دستش شد، خارج گلویش از که آرومی آخ

 :گفتم

- بکشید دراز بهتره . 

گفتم. انداخت دسته روی رو پاهاش و کشید دراز لمب روی : 

- بخوابید راحت تختتون روی برید لطفا نه، اینجا . 

-  رو روتختی اما دور انداخت شه می رو مبل روکش. خوبه نه،

شه نمی . 

دادم ابروم به چینی : 

- بودید سالمتیتون فکر به کم یه ها حرف این جای به کاشکی . 

گذاشت چشمم روی رو ساعدش و نشست لبش کنج لبخندی : 

- نزن جوش شما . 

*** 

 حسان



 بدی حس. بود پوشانده رو پوستم منفذهای تمام عرق ذرات

. بود شده نیافتنی دست ی معشوقه یه شبیه برام حمام و داشتم

 حمام به و پوشاندم می پالستیک با رو لعنتی زخم این روی باید

 بود، فتادها صورتم روی که بود هایی زخم بدتر همه از. رفتم می

 هم روی رو لبهام... کنه نجس رو جایی خونش و کنه سرباز اگه

 عباس با به باید کردم نفر چند اون نثار نفرینی و لعن و فشردم

کنم تنظیم حسابی درست شکایت یه و بگیرم تماس مجد . 

 و برداشتم چشمم روی از رو ساعدم هوران پای صدای شنیدن با

چرخاندم سمتش به رو نگاهم . 
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 وان چکمه، دستمال، شوینده، مواد به رو ام زده حیرت نگاه

 خنده با. کردم کشید، می زحمت با که دستش توی کوچک

 :گفتم



- بوده؟ مصری من رفتارهای  

 می حس زد می لبخند بهم وقتی نشست، لبش کنج لبخندی

نشینه می لبش روی جانش عمق از دار کش منحنی نای کردم . 

گفت بود، لحنش توی که سرتقی با : 

- بشورم رو شما صندلی رم می آقا، خیر نه . 

- کنی باز بلدی گذاشتم، روکش ها صندلی روی . 

فشرد هم روی رو لبهاش : 

- بلدم که معلومه . 

رفت خونه از بیرون سمت به و کرد نازک چشمی پشت .  

 بلند جام از. بودم مشتاق شوری ماشین حال در دیدنش برای

 جدیت و ممکن توان باالترین با. رفتم بیرون سمت به و شدم

 متوجه حتی که طوری. بود ماشین روکش درآوردن حال در تمام

 ی مسئله بود، کرده پیدا عالقه بهم اینکه. نشد من حضور ی

 نمی که بود ساده و صاف چشمهاش اونقدر چون بود عیانی

 تحسین اش عالقه ابراز نوع اما. کنه پنهان رو چیزی تونست



 بود، شهره شد من عاشق که کسی اولین. بود متفاوت و برانگیز

 عزمش تمام رفت می ماموریت به بابا که هایی وقت که ای شهره

 صبح از. کرد می جزم رختخواب به من کشاندن برای رو

 من برای خودش و کرد می بیرون آشپزخونه از رو خدمتکار

 سرش نوشیدم، می چای که طور همون. کرد می درست صبحونه

 پخش گردنم روی گرمش های نفس و ذاشت می ام شونه روی رو

شد می . 

 با شهره. کنه می پر رو مشامم گاهی هم هنوز شهره عطر بوی

 دختر این اما کرد وابسته خودش به رو من رانی شهوت و لوندی

 برای کنه، می درکم دختر ینا. داره فرق آسمون تا زمین اون با

 من دستهای لرزش و شه می نگرانم کنه، می تالش آرامشم

 روزش تمام گاهی کنه فکر رختخواب به اینکه بدون مهمه، براش

 راحتی احساس کنارش من که کسیه اون. گذرونه می من با رو

کنم می ! 
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 هوران

 به قوسی و کش و کردم پهن بندی روی رو ماشین های روکش

. شنیدم رو استخوانهام قولوچ و قلچ صدای و دادم ام خسته تن

 روی. شدم وارد و گذاشتم خونه توی های دمپایی توی رو پام

 شربت با حسان. انداختم هم روی رو پاهام و دادم لم کاناپه

گفت بهم رو و مداو سمتم به دستش توی پرتقالی : 

- خانم بفرمایید . 

زدم بهش لبخندی : 

 .مچکرم-

 ام چهره تلخش ی مزه چشیدن با و نوشیدم شربت ای جرعه

 با و نشست مقابلم! بود رفته یادش شکر ظاهرا. رفت درهم

 لبخندش شیرینی شکر، جای به کردم سعی کرد، نگاهم لبخند

 رو بود ریخته خودش برای که شربتی. کنم شربتم چاشنی رو

گفتم شده گرد های چشم با. گفت بلندی وای و خورد : 



- شد؟ چی  

- اینو خوردی چطور! زهرماره . 

کرد باز سر بود پنهان وجودم نهان در که سرتقی و شرمی بی : 

- کردم چاشنی رو شما شیرینی من . 

 بعد لحظه چند و کرد نگاهم ها گرفته برق شبیه ای لحظه برای

 اون همراه منم شد، پخش نهخو توی بلندش های خنده صدای

 یافته جریان بینمون نوپا عشق یه شبیه حسی و خندیدم می

 .بود

گفتم کردم، می نگاهش خیره که طور همون : 

- بیدارید؟ چرا کنید استراحت باید شما راستی  

- گرفتی چشمهام از خوابو ! 

 چشمهام توی تعجبی و شد غیب رفته رفته لبم روی لبخند

شد آشکار : 

- چی؟ یعنی  

- بخوابم ذاشت نمی حیاط توی سروصدات صدای اینکه یعنی . 



انداختم باال رو سرم و زدم ای خنده تک : 

  .آهان-

 شه می مگه! بودم کرده فکر جمله این مورد در ابلهانه چقدر من

باشه عاشقم اگه حتی کنه عشق ابراز بهم کایا حسان که . 
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کرد اشاره میز روی کتاب به و کشید دراز کاناپه روی : 

- بخونی؟ برام شه می  

 !من؟-

انداخت باال ابرویی : 

- تو آره . 

گفت. کردم باز و برداشتم رو کتاب : 

- بخون رو پنج و پنجاه ی صفحه لطفا . 



- سیصده ی صفحه روی اتون نشونه آخه .  

انداخت بهم نگاهی نیم : 

- بخونی؟ رو 55 ی صفحه داره اشکالی  

انداختم باال ای شونه : 

- اشکالی؟ چه نه،   

- بخون پس . 

 شبیه چیزی صفحه ابتدای. رسیدم 55 ی صفحه به و زدم ورق

. بود گرفته قرار داشت فرق کلمات دیگر فونت با فونتش که نامه

خوندم و کردم صاف رو صدام : 

- عزیزم، لو  

 نکشیده تصویر به که دمانی سپیده دارم، دمانی سپیده هم من

 برای دوستی یافتن نداشتم، امید امکانش به دیگر چه آن! ام

 طالیی فرصتی نماید؛ می پذیر امکان اکنون نهایی، رنج و شادی

 هرگاه نیز من است، شده پدیدار من ی آینده زندگی افق در که



 تاثیر تحت اندیشم، می عزیزم لو جسور و شکوهمند روح به

شم می واقع . 

گریست نیچه وقتی کتاب از برگرفته)ن.ف   ) 

کردم تازه نفسی : 

- کرده بیان رو احساساتش قشنگ چقدر . 

دوخت سقف به رو نگاهش و کرد قفل ی سینه روی رو دستش : 

- نوشتم می تو برای اینطوری ی نامه یه بودم نویسنده منم اگه . 

 به رو من باز حتما. کردم بهش اخمی و گرفتم کتاب از رو نگاهم

بود گرفته تمسخر باد .  

- من؟ برای  

 :گفت

- تو برای اوهوم، . 

- چرا؟ وقت اون  

کرد بهم باری شیطنت نگاه : 



- دیگه دوستی پیشنهاد خب ... 

گفت خنده با. کردم نگاهش مجهول : 

-  امون رابطه خواد می دلم برم، می لذت باهات معاشرت از

بشه تر صمیمی . 

گفتم آروم. بود طور همین حتما! کرد؟ می ام مسخره داشت باز : 

- گذشته ما از پسر دوست دختر، دوست . 

گفت جدی لحن با : 

-  پسر و دختر من نظر از... داره دوست به نیاز آدم سنی هر تو

 به اطرافیام از تر بیش تو... آزادم و راحت تو با من... نداره فرقی

خوری می من درد ... 

 گوش حال در انگار که طوری. نبود انکار قابل لحنش صداقت

زدم زل چشمهاش به هستم عاشقانه نجوای یه به ادند . 

- تو بگی خوام می شما، بگی بهم دیگه خوام نمی ... 

انداخت باال ابرویی : 

- همیشه نه خلوتمون، توی اما . 



گفتم شوخی به : 

-  به منجر آخرش مخالف جنس با عمیق های دوستی تمام

شه می ازدواج . 

 قشنگی لحن با ولی بیرون کنه پرتم خونه از که بودم منتظر

 :گفت

- کردی بزرگی کار کنی، ازدواج به مشتاق منو بتونی اگه . 

انداختم پایین رو سرم و دادم قورت رو بزاقم : 

- ندارم ازدواج به تمایلی خیلی من کردم، شوخی . 

گفت خودتی انگار که لحنی با : 

- کردی ای بامزه شوخی باشه، . 

 آرومش و ساکت صورت اون به مدت تمام و بست رو چشمهاش

زدم زل . 
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 بار اولین. شد بلند سنگینش های نفس صدای که نکشید طولی

. بود شده معصوم طفل یه شبیه دیدم، می رو خوابیدنش که بود

 دستم به نگاهی بکشم، دست موهاش روی خواست می دلم

گزیدم لب و کردم . 

 بلند جام از. بود کرده فعالیت به شروع من در حیایی بی اوج

 کسی میاد بدش که بود گفته اون. رفتم آشپزخونه به و شدم

بود اشتباه هم گذاشتنش گرسنه خب اما بزنه وسایلش به دست . 

 سفید های پارچه اون از ردی شاید تا رفتم اتاقش به همه از اول

 روی برم حمام اینکه بدون بفهمه اگه که دونستم می. کنم پیدا

 پارچه دیدن با و شدم اتاق وارد. کنه می غوغا نشستم صندلیش

زدم لبخند بود، شده چیده هم رو تختش کنار که سفیدی های : 

 .دیوانه-

 این خواست می دلم. افتاد بالشتش و اش دونفره تخت به نگاهم

 می دلم. بکشم نفس رو موهاش عطر و بگیرم بغل توی رو بالشت

 بخوابم تختش روی شده که ام لحظه چند برای حداقل واستخ



 ببینه، تختش روی رو من و بشه بیدار مبادا اینکه ترس از ولی

 سمت به و برداشتم رو پارچه. کردم سرکوب رو دلم ی خواسته

 توی از و کردم پهن صندلی روی رو پارچه. رفتم آشپزخونه

 اش خونهآشپز. برداشتم دستکش دو اپن روی کوچک کارتون

 دست انگار و نو و تمیز مصرف بار یه های ظرف این شبیه

 رو مکان اون شوینده مواد تر بیش بوی از ترکیبی. بود نخورده

 کردم می فکر این به و بودم ایستاده اتاق وسط. بود برگرفته در

 دونستم نمی رو اش ذائقه اینکه. کنم درست حسان برای چی که

 خوشمزه هام ماکارونی که ودمب شنیده همیشه. بود سخت کمی

 پخت به تصمیم همین خاطر به. شه می غذاها بقیه از تر

گرفتم ماکارونی . 

 نگاهی. بود خواب غرق حسان هنوز ولی بود گذشته ساعت سه

 ماکارونی دیس و دلستر ماست، ساالد، کردم، شده چیده میز به

 کاناپه سمت به. بود کرده تحریک رو اشتهام لعاب و رنگ خوش

گفت آرومی صدای با و رفتم : 

- حسان آقا . 



گفت و شد بیدار سریع که بود سبک اونقدر خوابش : 

 .بله-

- است؟ آماده شام  

کرد اخمی : 

 .شام-

گفتم دستپاچه : 

-  دستکشام. کردم کار دستکش با بودم، شسته رو دستم خدا به

کردم عوض بار چند رو ... 

 که یموقع و کرد می ردیف رو جمالت سرهم پشت طور همون

 رو حسان لب روی لبخند کردم، سکوت نفس کردن تازه برای

کرد کج رو سرش. دیدم : 

- شد؟ تموم  

 .بله-

شد بلند جاش از : 



- غذا بریم پس . 

بود گذشته خیر به ظاهرا کشیدم، راحتی نفس ! 
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گفت میز دیدن با و شد آشپزخونه وارد : 

- واقعیه ایرونی بانوی یه کار میز، این که مشخصه ! 

گفتم خجالت با : 

- که نکردم کاری . 

کرد صندلیم روی سفید ی پارچه به ای اشاره : 

- میاری؟ من برای اینا از دونه یه  

زدم پلکی : 

 .حتما-



 طوری. نشست کردم، پهن رو سفید ی پارچه اینکه از بعد

 شد، نمی چیلی و چرب لبش دور اصال که خورد می ماکارونی

 معذب خیلی من همین خاطر به و بود دستش دستمال مدام

گفت و خورد رو دلسترش از کمی. بودم : 

-  نکردی؟ فکر شدن آشپز به چرا خوبه دستپختت اینقدر که تو

نشستی؟ رل پشت  

زدم ای خنده تک و شد گرد چشمهام : 

-  شما ایدش باشه، خوب دستپختم هم اونقدرها کنم نمی فکر

داری لطف من به زیادی . 

- عالیه واقعا نه، . 

شد خوردن مشغول و کشید خودش برای ساالد : 

- کردی خرد مناسبی ی اندازه با هم کاهوهات حتی . 

 رو دارید لطف شما تکراری ی جمله همون باز و دادم تکون سری

 که بشورم رو ها ظرف خواستم شام خوردن از بعد. کردم تکرار

گفتم. شد مانع : 



- بشورید ظرف تونید نمی که حالتون این با شما .  

- ترم آروم اینطوری. بهترم همیشه از خوبم، من .  

دارم قورت رو بزاقم : 

- برم باید دیگه من باشه، . 

گفت و ایستاد در جلوی. کرد ام بدرقه در دم تا : 

- شد تموم پرماجرا روز این باالخره . 

گفتم پوشیدم، می رو کفشهام که طور همون : 

- بود ماجرا پر واقعا ! 

چرخاند کاسه توی رو چشمهاش : 

- قشنگ و ماجرا پر . 

دادم تکون سری و زدم لبخندی : 

- قشنگ و پرماجرا . 

دادم تکون دستی : 

 .خداحافظ-



 ...خداحافظ-

برگشتم ای لحظه برای زد سرم به که فکری با : 

- است کافه جلوی من ماشین راستی، . 

- خونتون برو من شینما با. بیارم سوییچ برات برم وایسا . 

- رم می تاکسی با نه، . 

- ای راننده تو نیاد، گم می شادمهر به فردا . 

- ماشینتون وقت یه نداریم پارکینگ ما آخه ... 

زد پلکی : 

- سرت فدای شد چی هر ! 

برگشت سوییچ با بعد لحظه چند : 

 .بیا-

داد دستش به تکونی. بودم مردد : 

- خب بگیرش ... 

گرفتم رو سوییچ : 



 .ممنون-

 رنگش مشکی رخش به نگاهی و رفتم بیرون بیرون خونه زا

 .کردم
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 حتی کردم پر رو مشامم حسان ادکلن بوی و شدم ماشین سوار

 گاز پدال روی رو پام. باشه کنارم خواست می دلم هم االن

 ای بیگانه ی خواننده صدای. کردم دزیا رو ضبط صدای و فشردم

 درگیر اما شدم نمی جمالتش ی متوجه اینکه با کرد، پر رو فضا

 من و شد باز سقف ای دکمه فشردن با. شدم دلنشین طنین اون

گفتم شده گرد چشمهای با : 

- کرد؟ نمی باز رو سقف ذوق بی شادمهر این چرا! خدا یا  

 می اوج به لذتم حس و کردم می حس ماشین توی رو باد وزش

 ذهنم توی بینمون اتفاقات و حسان امشب های حرف. رسید



 زندگی به امید یه شبیه زندگیم توی حسان بودن شد، می دوره

 ی شده گرد های چشم دیدن با و شدم کوچه وارد. بود شده

 شوخی به افراشته آقای. زدم پهنی لبخند سرکوچه های همسایه

 :گفت

- کردی؟ پیدا گنج  

گفت خنده با و دادم تکون دستی : 

- صاحبکارمه ماشین . 

 قفل از تا کردم چک بار چند و کردم پارک در جلوی رو ماشین

بشم مطمئن درهاش بودن . 

. کردم می برطرف رو خط این فردا باید. افتاد سفید خط به نگاهم

 هوران کن چابلوسی کم: گفت سرخوشی و خنده با درونم ضمیر

 پای دوقلوها. شدم خونه وارد و کردم نثارش بابایی برو! خانم

 دستش توی کتابی که حالی در الهه و بودن نشسته تلویزیون

 میخ که طور همون دوقلوها. بودن نشسته کنارشون بود،

گفتن در صدای شنیدن با بودن تلویزیون : 

- هوران آبجی سالم . 



- آجی عشقای سالم . 

گفت الهه : 

-  خالی داره یخچال کنی، می کار سخت اینقدر که خانم هوران

شه می . 

گفتم رفتم، می اتاق سمت به که طور همون : 

- خرم می فردا بنویس، لیست . 

- گازه رو شام . 

- ممنون خوردم، . 

 با. کردم پهن رختخواب دوش گرفتن از بعد و رفتم اتاق توی

 پیامک حسان. رفتم سمتش به موبایلم ی صفحه شدن روشن

 دوری طاقت لحظه یه رفت، ضعف خوشی از دلم. بود فرستاده

خوندم لب زیر رو متنش و کردم باز رو پیامک نداشت منو : 

- رفیق؟ خونه رسیدی  



 ی همه. فشردم هم روی رو چشمهام و گزیدم لب! رفیق؟

 تصرفش رفاقت همین طریق از باید. بودن رفیق اول ها معشوقه

 .کنم

 :هوران

- رفیق بله . 

 :حسان

- بخوابی خوب خیر، به شب . 

 :هوران

خیر به شب . 

 مجازی فضای توی. برد نمی خوابم اما خوابیدم رختخواب ویت

 باز که عکسی هر و کردم رو و زیر رو حسان به مربوط صفحات

 تا کردم تکرار رو کار این اونقدر کردم، زوم چشمهاش روی شد

رفتم خواب به و شد خسته چشمهام کم کم . 

 

HorAN, [11.07.19 21:35] 



[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#130 

 داشتم، شوقی حس. شدم بیدار گوشیم آالرم صدای شنیدن با

 و پدر از صبح اول توی مسافرت قول که هایی بچه شبیه

 صورتم به آبی روشویی توی. بودم خوشحال گرفتن، مادرشون

 قول به. شدم خیره خودم به آیینه توی لحظه چند برای و زدم

 توی حسان حضور ی جزهمع این و بود شده شاداب صورتم مامان

 با. بود تر واقعی همیشه از لبخندم زدم، لبخند. بود زندگیم

گفتم خورد، در به که هایی ضربه صدای : 

 بله؟-

گفت ناله با هیما : 

- دارم پی پی کن باز رو در آجی . 

 .باشه-

 توالت وارد و گذشت کنارم از برقی مثل هیما و کردم باز رو در

 .شد



 و برداشتم یخچال توی از سکویتیبی رفتم، آشپزخونه توی

 خارج موقع. شدم آماده و رفتم اتاق توی. خوردم شیر با همراه

 گوشی که طور همون و گرفتم رو توفیق ی شماره خونه، از شدن

 توی توفیق صدای. پوشیدم رو کفشهام بود، گوشم و شونه بین

پیچید گوشم : 

- خودم داشتنی دوست عموی دختر علیکم سالم ! 

- عمو رپس سالم . 

 چطوری؟-

رفتم ماشین سمت به و بستم رو در : 

-  می خوب تعمیرکار بود ماشین کار تو که دوستت ببین. خوبم

 شناسه؟

- هست؟ دوستم به نیازی چه شناسم، می خودم  

- گاراجی؟ االن  

 .آره-

- اونجا میام االن من . 



- شده؟ طوری ماشین  

شدم سوار و زدم رو قفل : 

- دم می توضیح میام نه، نه، . 

 .باشه-

 رو بیرون هوای و کردم باز رو سقف. افتادم راه و زدم استارت

 سرعت با و کردم زیاد رو ضبط صدای کردم، ماشین مهمان

 این راندن لذت که بودم متاسف حسان برای. راندم زیادی

گرفت می خودش از رو عروسک . 
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 سمت به و شدم گاراج وارد کردم، پارک گاراج نزدیک رو ماشین

 طور همون و بود نشسته صندلی روی توفیق. رفتم توفیق اتاقک

 رو ابروهاش بود، زده زل  دستش توی کوچک ی آیینه به که

زدم بشکنی و رفتم مقابلش. کرد می مرتب : 



- بابا خوشگلی . 

کرد بهم نگاهی و افتاد دستش از آیینه توفیق : 

 .خداروشکر-

- چی؟ که شکر رو خدا  

- ای همیشه از تر سرحال . 

 از بهتر حالم روزها این من که بود شده متوجه هم توفیق حتی

انداختم پام روی رو پام و نشستم صندلی روی. است همیشه : 

- خوبم آره، . 

- کایا؟ حسان از خبر چه ! 

دادم سرم به تکونی : 

- دیگه براش کنم می کار ... 

- ده؟سر و خشک  

 پایین و باال رو سرم. نگم طوبی و توفیق به چیزی فعال بود بهتر

 :انداختم



- سرده و خشک . 

- هستی راضی کارت از ظاهرا تو ولی . 

 :خندیدم

- که کشیه مسافر از بهتر . 

- توئه با حق آره، . 

گذاشت میز روی و کردم قفل هم روی رو دستهاش : 

- اومده؟ ماشینت سر بالیی چه حاال  

- انداختن خط رو حسان ماشین نه، من ماشین سر . 

پرید باال ابروش تای دو : 

 !حسان؟-

گفتم خنده با : 

- کایا آقای . 

- کنه درست بره خودش خب . 

- دستیارشم من خب . 



برداشت رو تلفنش : 

- بزنم زنگ تعمیرکاره به وایسا . 

برگشت بعد لحظه چند و رفت بیرون اتاقکش از : 

 .بریم-

 طور همون توفیق. رفتیم در جلوی و رفتیم بیرون گاراج از

زدم رو قفل و رفتم ماشین سمت به. بود ایستاده : 

 .بیا-

گفت کشداری اوه توفیق : 

 اینه؟-

گفتم ای فروشانه فخر حالت با و کردم جمع رو لبام : 

 .بله-

 در ماشین توی نگاهش مدت تمام توفیق. افتادم راه و شد سوار

بود حرکت : 

- آپشنایی چه. داره تکنولوژی چه ! 



داد تکون سری کیف با : 

- خرم می اینا از یه خارج، رفتم شدم مدلینگ . 

 .ایشااهلل-
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 توفیق. ایستادم بود، داده آدرس توفیق که تعمیرگاهی جلوی

  :گفت

- میام االن بشین . 

 های دست و نامرتب یها ریش و آبی سارافون با پسری همراه به

شدم پیاده ماشین از. اومد ماشین سمت به روغنی : 

 .سالم-

گفت بمی صدای و کشدار لبخند با پسر : 

- شماست؟ ماشین  



- صاحبکارمه واسه نه، . 

کشید سفید خط روی دستی : 

- انداخته؟ خط کی  

- اوباش و اراذل . 

- انداختن چاقو با احتماال . 

رفتم سرش پشت : 

- شه؟ می درست حاال  

- بره می کار روز یه فقط شه، می اولش روز عین رهآ . 

کردم بهش ای اشاره و آوردم بیرون رو موبایلم : 

- بگیرم؟ تماس یه  

داد تکون سری : 

 .باشه-

 چند از بعد. گرفتم رو حسان ی شماره و شدم دور ازشون کمی

پیچید گوشم توی گرمش صدای بوق : 



- خانم سالم . 

- خوبید؟ سالم  

گفت تاکیدوارانه : 

- خوبی نه بیدخو ! 

گفتم آروم و گزیدم رو لبم ی گوشه : 

- خوبی؟ باشه،  

-  به زنم می زنگ رم می کنه عوض رو پانسمانم بیاد مامانم. خوبم

کار رنگ . 

 روانه و اعصاب متخصص مادرش که بودم خونده بیوگرافیش توی

گفتم. نکرده کاری پسرش روان برای چرا بودم تعجب در فقط : 

- کنید استراحت بهتره امروز . 

گفت خنده با : 

- نخوردم که شمشیر زخم .  

کردم بود، ایستاده دورتر کمی که توفیق به نگاهی : 



 ...حسان-

 کمی صدام و کردم می صداش آقا پسوند بدون که بود بار اولین

گفت مکث کمی از بعد. داشت ارتعاش : 

 بله؟-

-  می طول شب تا تعمیرش گه می تعمیرگاه، آوردم ماشینو من

 .کشه

گفت هاش خنده بین و پیچید گوشم توی هاش خنده صدای : 

- کنی؟ می دلبری داری خوب  

زدم جیغی : 

- دم می انجام رو دستیاریم ی وظیفه دارم من نه، . 

گفتم. گفت کشداری ی بله : 

- کنم؟ کار چی من حاال خب  

شد جدی : 

- خوبه؟ کارش  



- کنید اطمینان من به بله، . 

گفت ای اغواگرانه لحن با : 

- نمک می اطمینان . 

 بی خجالت با. گرفت بازی به رو قلبم که بود طوری لحنش

گفتم موردی : 

- برم؟ من  

 .برو-

 .خداحافظ-

 .خداحافظ-

 تغییر. نشست لبم روی دل ته از لبخندی و کردم قطع رو گوشی

 قابل گوشی پشت از که پنهانیش های خنده صداش، های لحن

بود من به نسبت حسش تغییرات گویای همه بود فهم . 
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 حسان

 لحن اون با که صداش آوای هنوز کردم قطع رو گوشی وقتی

. شد می تکرار گوشم توی زد، می صدا رو اسمم قشنگ و کشدار

 در. زدم رو در و رفتم آیفون سمت به در، زنگ صدای شنیدن با

 پاشنه کفش همیشه مثل. ایستادم تظرمن و کردم باز رو ورودی

 عینک و بود بلوند موهایش رنگ. بود پوشیده بلند مانتوی و دار

 دیدنم با. بود پوشانده رو رنگش سبز چشمهای روی آفتابیش

 داخل و آورد در رو عینکش و نشست هاش لب روی لبخندی

 و کرد پرواز سمتم به تقریبا. گذاشت کوچکش چرم دستی کیف

کرد پرت بغلم یتو رو خودش . 

- بگرده دورت مادر سالم بره، قربونت مادر سالم . 

 برد، می کار به من برای رو مادر لفظ همیشه که بود خوب چقدر

 با. شدم متولد خودش دامان از انگار که کرد می رفتار طوری

 به تونستم نمی ولی بودم لذت غرق آغوشش گرمی از اینکه



 عصبانی اومده من ایه فرش روی دمپایی بدون اینکه خاطر

گفتم باشه آروم داشتم سعی که لحنی با. نباشم : 

- بپوش دمپایی لطفا . 

کرد بهم ای سرزنشگرانه نگاه : 

-  کنی اذیت حرفا این بابت خودتو خوای می کی تا! حسانم کافیه

باشه کثیف پام که نیومدم مالی گل از که من . 

کردم نگاهش عجز با : 

 .لطفا-

فشرد هم روی رو مهاشچش و کرد جمع رو لبهاش : 

- تو دست از ! 

 پاش و نشست مبل روی. شد خونه وارد و پوشید رو ها دمپایی

انداخت پاش روی رو : 

- اینجا؟ بیام من زدی زنگ چرا  

انداختم روبروم دیوار به رو نگاهم بودم، ایستاده که طور همون : 



- کنی عوض رو ام بخیه روی پانسمان . 

اومد سمتم به زده وحشت : 

- ببینم خورده؟ کجات! بخیه؟ . 

گفتم بخش تسلی لحن با : 

- مادر نیست چیزی . 

گفت مانندی جیغ صدای با : 

- کجاته؟ نیست؟ چیزی  

 .پهلوم-

داد باال رو پیرهنم : 

- آورده؟ سرت رو بال این کی بمیرم الهی! وای   

- گم می براتون حاال . 

کردم دراز رو پاهام و نشستم کاناپه روی : 

- هاتاق توی پانسمان وسایل . 

گفتم بهش رو. ایستاد جا همون و نکرد حرکتی هیچ : 



- کنی؟ پانسمان خوای نمی  

کرد نگاهم مردد : 

 ...حسان-

 بله؟-

 ...بابات-

دادم تکون رو سرم : 

- ندیدم و شناسم نمی رو اون اصال من نباشید، نگران . 

زد پوزخندی : 

- رفتی؟ طلعت دیدن باز پس  

- براتون گم می. نه کنید باور نه، . 

نزد حرفی و رفت اتاق سمت به ای آشفته حالت با . 
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 و داد باال رو پیرهنم. نشست کنارم پانسمان وسایل با مامان

 زخمم روی پانسمان و کرد پهن رو دستمالی. کرد بهش نگاهی

فشرد هم روی رو چشمهاش. کرد باز رو : 

- آورده سرت رو بال این کی! مادر الهی رمبمی . 

-  منم انداخت خط یکی ماشینم روی کار، رنگ دنبال بودم رفته

شدم درگیر باهاشون .  

 به رو شدیدی سوزش حس هام زخم با استریل گاز اون برخورد

 جمع رو پاهام و فشردم هم روی رو چشمهام. انداخت می جونم

گفت. کردم : 

- کرد؟ معرفی رو رنگکار کی  

 .نوید-

گفت لرزانی صدای با و کرد مکث لحظه چند : 

- بود؟ چی اسمش  

- کی؟ اسم  



- کاره رنگ . 

کردم نگاهش مجهول : 

 چطور؟-

کرد ای دستپاچه ی خنده : 

- طوری همین هیچی، . 

 پیدا روز یه من ی گمشده که بود مضطرب بود، مضطرب همیشه

 بودم شده بزرگ دیگه من اما. بکنه رو من خواستن طلب و بشه

 بهم دوباره گذاشتن تنهام روزی یه که کسایی دادم نمی اجازه و

دادم پایین رو شرتم تی و بست رو پانسمانم روی. برگردن .  

- کنم ضدعفونیشون باید ببرم، خودم رو اینا بذار مامان . 

- روشویی تو ذارم می ... 

زدم پلکی : 

  .باشه-

- داری؟ سرگیجه اگه بزنم برات تقویتی یه خوای می  



- خوبم نه نه، . 

زد ای خسته لبخند : 

 .باشه-

. برداشتم میز روی از بود، خوردن زنگ حال در که رو موبایلم

 محوی لبخند. بود بسته نقش گوشیم ی صفحه روی هوران اسم

کردم وصل رو تماس و نشست لبم روی : 

- هوران سالم . 

 لحنش توی ذوق این و بود زده ذوق کمی همیشه مثل صداش

کرد می سرازیر قلبم به رو انرژی حس . 

 .سالم-

- حسان آقا ... 

گفت مکث اندکی از بعد : 

- حسان...ببخشید نه نه،  

- شد حاال . 



 پخش گوشم توی رو دلنوازی طنین سرمتش های خنده صدای

 .کرد

-  از خودمو ماشین رم می االن تعمیرگاه، گذاشتم ماشینو من

دارم برمی کافه جلوی . 

گفتم بود، لبم کنج که لبخندی با : 

 ...خب-

- ندارید من با کاری که بود این منظورم دیگه، هیچی خب . 

کردم ساعت به نگاهی : 

- نه عصر پنج ساعت تا . 

گفت. شد عصر پنج ساعت تاب بی دلم و گفتم رو جمله این : 

- خداحافظ باشه، . 

شد تر پررنگ لبم روی لبخند : 

 .خداحافظ-
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گفت خورد، می رو دستش توی آب لیوان که حالی در مامان : 

- بود؟ کی  

 .دستیارم-

کرد بهم معناداری نگاه : 

- هورانه؟ اسمش  

گرفتم خودم به تفاوتی بی حالت : 

 .آره-

نشست مقابلم : 

- هوران و حسان ! 

گفتم وارفته و گیج و پرید باال ابروم دوتای : 

 !هان؟-

گفت یجد و زد زل چشمهام توی : 



- بزنی لبخند یکی با زدن حرف موقع بودم ندیده حاال تا ! 

گفت. گرفتم ازش رو نگاهم و دادم قورت رو بزاقم : 

- بگی بهش رو چیز همه باید داری دوستش واقعا اگه . 

دادم بیرون مانند پوف رو نفسم و شدم بلند جام از : 

- زد؟ داشتن دوست از حرف کی  

*** 

 هوران

گفت توفیق : 

 .هوران-

 بله؟-

- نیست؟ بینتون چیزی مطمئنی  

 لب و کردم تاکسی توی ی دیگه مسافرهای و راننده به ای اشاره

 :گزیدم

 .نیست-



- زدی؟ نمی حرف باهاش من جلوی چرا پس  

گفتم آروم نداشتم، جوابی : 

- دادیا گیر ! 

- طوبی؟ ی خونه بریم  

- ریم می برداریم، رو ماشین بریم . 

 کنه، حساب رو کرایه تا سادوای توفیق. شدیم پیاده کافه جلوی

 صندلی روی. کردم باز رو در و درآوردم جیبم از رو سوییچ

 پنج ساعت برای دلم دوختم کافه به رو نگاهم و نشستم راننده

کشید می پر عصر . 
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 سرخ چشمهاش و ودب کبود طوبی صورت. رفتیم طوبی ی خونه

 .بود



 پوفی و کشید موهاش به دستی عصبی طوبی دیدن با توفیق

 :کرد

- دی؟ می ادامه باهاش زندگی به داری چی ی واسه  

گفتم مبهوت و مات : 

- شده؟ چی  

رفت آشپزخونه سمت به حوصله بی طوبی : 

 .بشینید-

گفتم توفیق به رو : 

- شده؟ چی بابا ای  

 شده متورم رگش که ردنشگ به دستی و داد تکون سری توفیق

کشید بود، : 

- بپرس خانم خود از . 

 طور همون و برداشتم رو شربت. برگشت شربتی سینی با طوبی

 میز روی رو لیوان بودم زده زل طوبی کبود صورت به بااخم که

زدم زل چشمهاش به جدی نشستنش از بعد. گذاشتم : 



- خبره؟ چه بگی شه می طوبی  

گفتم کالفه : 

-  خودمه، مشکل اینم... زنه می منو علی! جان؟ هوران خبره چه

کنم می حلش خودم ... 

توپید بهش توفیق : 

-  زن به دست یهویی شد چی بود، عالی و بود خوب قبال چطور

کرد؟ پیدا  

کرد گرد رو چشمهاش طوبی : 

- اون؟ طرف یا منی طرف تو االن  

زد بلندی داد : 

- بشنوم رو حقیقت خوام می من . 

- مربوطه خودمون به هرمشو و من زندگی حقیقت . 

آورد باال رو دستش توفیق : 

- میزنمتا طوبی درنیار بازی پررو ! 



- ترسم می خوردن کتک از من کردی فکر بزن، ... 

 جیغی طوبی. بود گردش در توفیق و طوبی بین نگاهم سردرگم

 :زد

- دیگه بزن بیا ... 

زدم دادی : 

-  آدم عین هم، جون به افتادید گربه و سگ عین! دیگه بسه اه،

شده چی ببینم بزنید حرف . 

 طور همون. درآورد جیبش از سیگاری و شد بلند جاش از توفیق

گفت رفت، می بالکن سمت به که : 

- خبره چه دونم نمی منم واال . 

 دستش روی رو دستم و نشستم کنارش توفیق، رفتن از بعد

 :گذاشتم

- طوبی؟ شده چی  

ادفرست گوشش پشت رو موهاش و گزید رو لبش ی گوشه : 

 .هیچی-



- بگو من به خب ... 

کرد نگاهم اشک از شده پر چشمهای با : 

- شه می نابود داره زندگیم! جان؟ هوران بدونی خوای می چی ... 

گفتم عصبی : 

- چرا؟ آخه  

- زنه می ناجور حرفای . 

- حرفی؟ چه  

گفت بغض با : 

-  لباس و باز موهای با خواد می ازم شده، دمخور کیا با دونم نمی

بشم ظاهر زناشون و دوستاش عجم توی مجلسی ... 

گفت بغض با : 

- بذاره؟ حراج منو خواد می مگه  

 و دادم قورت رو بغضم نداشتم رو طوبی ناراحتی دیدن طاقت

گذاشتم کمرش پشت رو دستم . 
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گفتم کنان من من : 

- نبز حرف باهاش خب...خ . 

زد پوزخندی : 

- فهمه نمی اصال اون . 

- برده؟ کجا رو بچه  

- بیرون بردش ترسید، گرفت باال دعوامون . 

- کنی؟ کار چی خوای می حاال! بچه طفلک  

داد بیرون مانند آه رو نفسش : 

- سازم می و سوزم می . 

گفتم حرص با : 



-  زنای این از تو مگه! چل و خل چی؟ یعنی سازم می و سوزم می

خوری سری تو . 

- هستم وسطه، ام بچه پای هستم، آره . 

- کنی؟ زندگی بدبختی با خوای می ات بچه خاطر به فقط  

 ...آره-

کرد بهم متاسفی نگاه : 

- بفهمی نشدی مادر . 

زدم دادی : 

-  الدنگ اون مادری تو چون یعنی بفهمی؟ نشدی مادر چی یعنی

بیاره؟ سرت خواست بالیی هر تونه می  

-  من فهمی نمی نکنی ازدواج وقتی تا تو! فهمی؟ نمی تو هوران

گم می چی . 

زدم زل چشمهاش تو عصبی و زدم چنگ رو کیفم : 

- فهمی می تو ... 



دادم بیرون حرص پر رو نفسم : 

-  رو خودت بساز و بسوز من مامان عین بشین فهمی، می تو

کن بدبخت . 

پرید جا از : 

-  این از بهتر بشم بدبخت بشم بدبخت خواد می دلم اصال

بشه طالق ی بچه ام بچه خوام نمی شماست، جای بی حمایتای . 

-  مرده مادر ات بچه کن دق تو نشه، طالق ی بچه ات بچه باشه،

 .بشه

فشرد هم روی رو دندونهاش : 

- نکن خورد منو اعصاب اینقدر بیرون گمشو هوران . 

کردم عصبی ی خنده : 

- بیرون شم می گم باشه بیرون؟ گمشم . 

گفت طوبی به رو و شد ظاهر معلق اجل شبیه توفیق : 

- گی می داری درمیاد دهنت از چی هر کن صحبت درست . 



گفت طوبی : 

-  من ی واسه خواد نمی باشم، داشته خانواده خوام نمی اصال

بیرون گمشو هم تو کنید، دلسوزی . 

 سرخ انفجار حد در دو هر اومدیم، بیرون خونه از توفیق همراه

گفت توفیق. بودیم : 

- دستش؟ کف مبذاری رو علی حساب بریم  

فشردم هم روی رو لبهام : 

 .بریم-
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 حسان

برداشت رو کیفش مامان : 

- میای؟ بخرم، وسایل کم یه مطبم واسه رم می دارم  



- وسایلی؟ چه  

داد خودش به تکونی : 

- بدم دکوراسیون تغییر خوام می . 

 رد جواب اش خواسته به اگه دونستم می اما منداشت حوصله

گفتم آروم. شه می ناراحت بدم، : 

- میام عزیزم، باشه . 

زد ام گونه روی ای بوسه : 

- پسرم مرسی ! 

 این قصد از ولی میاد بدم خیلی محکم ی بوسه از دونست می

 دستشویی سمت به سریع و زدم زورکی لبخندی کرد، می رو کار

 ی خنده صدای و شستم رو بوسه جای محکم بار چند. رفتم

پیچید گوشم توی آمیزش شیطنت : 

- بچه؟ شی می بزرگ تو کی  



 بیرون دستشویی از و کردم خشک دستمال با رو بوسه جای

 زل بهم لبخند با و بود کرده قفل سینه روی رو دستهاش. اومدم

گفتم اخم با. بود زده : 

- خندی؟ می اینطوری چرا  

گفت تاکیدوارانه : 

- مامان لوس پسر کنم، می ات همسخر دارم ! 

گفتم رفتم، می اتاق سمت به که طور همون : 

- کن مسخره باشه . 

 شرت تی با ای سرمه جین شلوار. گشتم لباسهام رگال بین کمی

 کت و کردم باز رو کمدم. پوشیدم و برداشتم رو سفید جذب

 ادکلن کلکسیون بین از. کردم تنم و کردم انتخاب رو ای سرمه

 خوش ی رایحه  با و برداشتم رو مامان ی موردعالقه ادکلن هام،

شد ظاهر پشتم از مامان. کردم پر رو گردنم اطراف عطرش : 

- خانم هوران حال به خوش! تیپی خوش پسر چه! به به ... 

گفتم تعجب با و شد خشکم ها گرفته برق شبیه : 



 ...مامان-

چرخاند رو دستش توی سوییچ : 

- احمقه بینهن رو پسرش نگاه برق که مادری . 

شد مانع که بگم چیزی خواستم : 

- کنم روشن رو ماشین برم من . 

 نمی. کردم می دنبال رو رفتنش مسیر واج و هاج باز دهان با

 ولی بشم بودم، کرده پیدا هوران به هایی حس منکر تونستم

بود کرده شلوغش خیلی هم مامان . 
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 ی مغازه سمت به و فشردم می گاز پدال روی قدرت پر رو پام

گفت می توفیق. رفتم می علی : 

- دستش کف ذاریم می رو مرتیکه این حساب... هوران برو برو، . 



گفتم حرص با : 

- کنن گریه حالش به هوا مرغای بیارم سرش به بالیی ... 

یدغر اش شده کلید های دندون الی از توفیق : 

- کاره و کس بی طوبی کرده فکر! عوضی پدرسگ مرتیکه . 

- کنیم می درستش . 

 یک که رفتم تند اینقدر ولی بود علی ی مغازه تا زیادی مسافت

بودیم اونجا بعد، ربع . 

 تر طرف اون کمی که ای باغچه سمت به و شدم پیاده ماشین از

گفت توفیق. رفتم بود، فروشی مبل مغازه از : 

- ی؟کن می کار چی  

 نصف و کشیدم بیرون خاک دل از رو چوبی تکه زیادی قدرت با

گرفتم توفیق به رو رو اش تیکه یه. کردم : 

- چیه؟ پرشور ورود یه به راجع نظرت  

نشست لبش کنج لبخندی : 



- ام پایه . 

گفتم بود، کرده نفوذ وجودم عمق تا که داغی و شیطنت حس با : 

- بریم پس . 

 .بریم-

 مشتری ظاهرا نبود، هیچکس از یخبر. رفتیم مغازه سمت به

گفت کشدار توفیق. بود رفته کارگاهش داخل و بود اومده : 

- ندارن تشریف نجار آقای . 

گفتم زیادی حرص با و دادم سر ای آزادانه ی خنده : 

- میارن تشریف پایین، بیاد اشون مغازه های شیشه وقتی . 

 بدی صدای با شیشه و زدم شیشه به رو چوب لحظه همون

 به انگار بود، زده شگفت حرکتم این از هم خودم .شکست

 ذهنم توی مادرم جای به رو طوبی انگار. بودم برگشته ام گذشته

شد می شنیده علی صدای. کردم می تجسم : 

- نزن نزن، . 



 چرخاندم، می دستم توی رو چوب که حالی در و رفتم باال پله از

 :گفتم

-  من مویدخترع روی دست نکشیدی خجالت. زدم کردم، خوب

کردی؟ بلند  

شنیدم سرم پشت از رو توفیق صدای : 

-  آباد ناکجا ببرمت عقب، صندوق عقب بندازمت هوران با حقشه

بزنمت خوری می تا . 

 و ما کلفت های چوب بین که علی ی ترسیده نگاه به پوزخندی

دادم تکون سری و زدم چرخید، می زمین رو های شیشه خرده : 

- حقشه مفصل کتک یه نظرم به پسرعمو، نظرمه . 

کرد عصبی ی خنده علی : 

- شدید؟ خل  

 ستیز زن نگاه این از من و بود شده پست مردهای شبیه نگاهش

 ای توزانه کینه نگاه با و برداشتم سمتش به قدم دو. بودم متنفر

زدم زل چشمهاش به : 



- الدنگ تویی خل . 

 نفس شد، خارج کارگاه از که کسی دیدن با که بردم باال رو چوب

 و موند ثابت حالت همون توی دستم. شد حبس ام سینه توی

 و اومد سمتم به تندی های قدم با. شد پرت علی از حواسم

 زمین به و شد رها دستم از چوب که طوری کشید رو دستم

 دستم به توجه بی طور همون و برد بیرون مغازه از رو من. افتاد

 جیغ. دکشی می خودش دنبال رو من بود، شدن کنده حال در که

گفتم کنان جیغ : 

- شکست دستم . 

بزنم زل هاش چشم توی کرد وادارم و ایستاد وانتی پشت . 

 :گفت

-  نمی دستت بودی گرفته دستش چوب که موقع اون چطور

 .شکست

- بود زده رو عموم دختر . 

توپید بهم بلندی صدای با : 



-  زد می حرف جوری یه پسره اون! درمیفتی؟ مرد با که مردی تو

تو نه زنه می حرف الت گنده یه به راجع هدار انگار !  

گفتم آرومی صدای با : 

- برداریم و خواهر مثل توفیق و طوبی و من ... 

-  برای! بچرخونه چوب دستش تو دختر یه شه نمی دلیل این

نیستی؟ قائل ارزش خودت ظرافت  

زدم تلخندی : 

- کنی رفتار مردونه مجبوری باشی کس بی وقتی! ظرافت؟ . 

شد پایین و البا گلوش سیبک : 

-  ی همه مثل دیگه خوام می باشی، کس بی نیست قراره دیگه

باشی داشته حامی ها زن ... 

کردم نگاهش زده بهت : 

- چی؟ یعنی  

داد بیرون صدا پر رو نفسش : 



-  قائل ارزش زیباییت برای بگیری، دست چوب که توئه حیفه

 !باش
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 شبیه. زدم زل بهش بود، نشسته پیشونیم روی که ظریفی اخم با

 لبهاش و کشید اش چونه زیر دستی. بود شده دستپاچه ها بچه

فشرد هم روی رو : 

-  یه با ندارم دوست دیگه اینکه یعنی! قشنگی تو...گم می یعنی

 به تو زندگی...بیاری پایین شیشه... و خیابون توی بیفتی... پسر

مربوطه من . 

 حالت به شده گرد چشمهای با و باخت رنگ ابروهام بین اخم

 و زد موهاش به چنگی. دوختم چشم پرتشویشش و سردرهوا

کشید هوفی : 

- برم من . 



 بارها و بارها پیش لحظه چند ی صحنه و شدم میخکوب سرجام

 حرف این همه. شد مشعوف وجودم تمام و شد تکرار ذهنم توی

 اعتراف یه این شاید و مهمم براش من که بود نای معنیش ها

 دستی. اومدم خودم به توفیق صدای با. بود عشق به نامحسوس

گفت زنان نفس نفس و کشید لبش ی گوشه : 

- گفت؟ بهت چی پسره این  

کردم قایم اخم نقاب پشت رو ام زده ذوق حالت : 

- کردی؟ کار چی  

گفت قلدری با : 

- زدمش حسابی . 

- کردی خوبی کار . 

- کرد جدا اومد پسره این . 

 !حسان؟-

انداخت پایین و باال رو سرش : 

 .آره-



- نخورد؟ پهلوش به که ای ضربه  

کرد بهم متعجبی نگاه اخم با : 

 چی؟-

- کرده بخیه رو پهلوش تازه آخه ! 

انداخت باال ابرویی تک و داد قورت رو بزاقش : 

- نگرانشی خیلی . 

 ...نه-

-  ماتت چرا تو گفت؟ تبه چی کشید؟ رو تو دست چرا اون اصال

 برده؟

دادم تکون هوا توی رو دستم : 

- کنی؟ خالی من سر رو علی از هات عقده خوای می حاال! وای  

 ماشین سمت به. بشه سوار تا زدم بوقی تک و شدم ماشین سوار

بدم پایین رو شیشه که کرد اشاره و اومد . 

 :گفتم



- گی؟ می چی  

- کنم روی پیاده خوام می من برو، تو . 

توپیدم بهش عصبی : 

-  برم می.... خودت حال به کنم ولت طوری همین که تونم نمی

بچرخ شب تا کنم می ات پیاده پارک یه . 

- راحتم نه، . 

- شدی؟ ناراحت  

کرد نگاهم جدی : 

- بخورم هوا خوام می هوران، نه . 

فشردم هم روی رو لبهام : 

- بده خبر بهم خودت از پس باشه، . 

 .چشم-
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. کردم زیاد رو موزیک صدای و فشردم گاز پدال روی رو پام

 فکر با رو خوبم حالم خواست نمی دلم اما بود معرفتی بی شاید

 مالقات قرار یه تر سریع کاش. کنم خراب طوبی مورد در کردن

 رو ششیرین اعترافات باز و ببینمش خوام می ذاشت، می

  .بشنوم

 سمت به و اومدم بیرون خونه از. شد عصر پنج ساعت باالخره

 در. فشردم رو زنگ و شدم پیاده ماشین از. رفتم حسان ی خونه

شد باز تیکی صدای با . 

 به نگاهی و بردم فرو جیبم داخل رو دستم شدم، حیاط وارد

 خودم دور زده ذوق و زدم لبخند اختیار بی. کردم اطراف

 االن تا بودم شنیده رو ها حرف اون که لحظه همون از چرخیدم،

 در. چرخیدم سمتش به حسان صدای با. بودم پرواز حال در انگار

گفت کشید، می پاش توی رو کفشش که حالی : 

 .سالم-



فرستادم جلو سمت به رو هام شونه و انداختم زیر رو سرم : 

 .سالم-

 ارجخ طبیعی حالت از رو حرکاتم زدگی ذوق و خجالت حس

بود ایستاده و سیخ طور همون حسان اما بود کرده . 

اومد سمتم به : 

 ...هوران-

زدم زل چشمهاش توی و کردم باال رو سرم : 

 !بله؟-

- کن فراموش رو ظهر حرفای . 

 بی اینقدر تونست می چطور اون. ریخت فرو قلبم توی چیزی

گفتم آرومی صدای با باشه؟ رحم : 

- کنم؟ فراموش چرا  

- بود خزعبالت . 

نباختم رو خودم اما شد گرد چشمهام . 



-  خوای نمی نیستم شما شان هم من چون بود، واقعی من نظر به

نه؟ داری حس بهم که کنی قبول  

 حبس اش سینه توی نفس و شد گردو یه ی اندازه به چشمهاش

 انتظار هم خودم حتی نداشت، رو حرف این شنیدن انتظار. شد

گفت. نداشتم خودم از رو حرف این گفتن : 

 چی؟-

انداختم باال ای شونه : 

- بود واضح ! 

کردم پا اون و پا این کمی و دادم قورت رو بزاقم : 

- است طرفه دو حس این ... 

چسباند بینیش به رو انگشتش نوک : 

-  من زندگی وارد تونه نمی کس هیچ... هوران نگو هیچی! هیس

 .بشه

- دارم رو کاری هر توانایی من . 

خندید غافلگیرشده : 



- دی؟ می پیشنهاد بهم داری  

زدم لبخندی نیمچه : 

- کردی شروع اول شما دادی، پیشنهاد بهم شما . 

- شدم جوگیر فقط من . 

گرفتم ضرب زمین روی پام نوک با و دوختم آسمان به رو نگاهم : 

- گه می راست همیشه ها حالت اون توی آدم . 

- نکن فکر من به! هوران نه . 

 نظر از رو ورتشص اجزای تمام کردم، نگاهش جدی حالت با

گفتم. شدم پلکش پریدن ی متوجه و گذروندم : 

- شدی؟ عصبی  

 .نه-

- پره می پلکت داره شدی، عصبی . 

زد زورکی لبخند و کشید چشمش روی دستی : 

- بشم؟ عصبی باید چرا  



گفتم مرموزی حالت با : 

- زنی می حرف میلت برخالف داری که چون . 

 به اش زده بهت نگاه مقابل و انداختم باال ابرویی شیطنت با

رفتم در سمت . 
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زدم پاش جلوی بوقی تک و زدم استارت : 

 .بفرمایید-

- ماشین؟ این با  

- تعمیرگاهه که خودت ماشین . 

خورد رو اش خنده لبهاش کردن جمع با : 

- کن باز رو در بیا حداقل . 



 نگاهم که طور همون. کردم باز رو در و شدم ادهپی ماشین از

کردم دراز صندلی سمت به رو دستم بود، بهش : 

- بشینید بفرمایید . 

 پهن صندلی روی و درآورد جیبش توی از رو سفید دستمال

 زل اش طمانینه با و آروم حرکات این به لبم کنج لبخندی با. کرد

گفتم. بودم زده : 

- شد؟ تموم  

نشست جدی حالت با . 

شدم ماشین سوار : 

- کجاست؟ مقصد  

 .کافه-

 رو به رو به نگاهش. انداختم بهش نگاهی نیم چشم ی گوشه از

بود نشسته پیشونیش روی مصنوعی اخمی و بود . 

گفت. زدم پوزخندی : 

 چیه؟-



-  اتفاقی هیچ انگار کنی، وانمود جوری یه کنی می سعی داری

نیفتاده بینمون . 

- هوران؟ افتاده اتفاقی چه  

- حرفا اون ... 

 ی گوشه انگشتش دو با و فشرد هم روی رو هاش چشم

داد ماساژ رو پیشونیش : 

- کن فکر ساده دوستی یه به که گفتم بهت . 

 ی سانحه یه که خبرنگارها شبیه و رفت در دستم از زبونم افسار

کردم ردیف هم سر پشت رو جمالت دن می شرح رو تصادف : 

-  تو کارهای... باشم هداشت ساده دوستی کسی با تونم نمی من

 وایسم احساسم مقابل تونم نمی بشم، احساساتی شه می باعث

 کنارت بودن به خوبی احساس من شده باعث تو رفتار چون

باشم داشته . 

گفت کنه، نگاهم اینکه بدون : 

- نبودی؟ صمیمی دوست عموت پسر با مگه  



-  تو کرد، نمی رفتار دختر یه عین من با عموم پسر اما بودم، چرا

جوریه یه حرفهات ... 

گفت. بود شده تند سرعتم زیادم حرص خاطر به : 

- هوران برو آروم کنم می خواهش . 

زدم دادی : 

- نداری؟ دوستانه حس من به هم تو کنی قبول خوای نمی چرا   

گفت کالفه و کشید صورتش روی دستی : 

- بزنیم حرف دار نگه . 

کردم پارک و پیچیدم ای کوچه توی : 

 .بگو-

- بیرون بکش زندگی از ودتوخ هوران، . 

 چرا؟-

 و شد می خارج دندونهاش الی از انگار که بود طوری صداش

بود گرفته نبض اش شقیقه : 



- نیست معمولی من زندگی . 

 من دلیلی چنین خاطر به تونست می چطور برد، ماتم لحظه چند

داد نمی انتخاب حق بهم چرا بزنه، پس رو . 

 ...خب-

گرفت مقابلم سکوت ی نشونه به رو دستش  : 

- کنارهمیم ساده همکار دوتا عنوان به بعد به حاال از . 
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 بر یکبار لحظه چند تیزش چنگال زد، می چنگ گلویم به بغضی

 با سریع نشاند، می ام گونه روی رو اشک و شد می چیره غرورم

 چشم مقابل این از بیش که زدم می پس رو شکا انگشتم نوک

 رو همه شاید هوسبازه، یه اون شاید. نشم خرد رحمش بی های

 بیماری تونه نمی که باز هوس یه خب اما خواد می دوستی برای

 اصال شاید! گفته دروغ بهم نکنه. باشه داشته جنسی ناتوانی



 شاید اصال زندگیشه، توی دختر یه نکنه نداره، بیماری همچین

 زد سرم به که گمانی آخرین. بره می رنج العالج بیماری یه از

پرسیدم سریع. کرد بد رو حالم : 

- دارید؟ سختی بیماری   

داد تکون سری : 

 .نه-

-  غیر زندگی اگه شاید دی؟ نمی من به انتخاب حق چرا

کنم درک من بدی توضیح من برای رو معمولیت . 

داد تنش به تابی کلنجاره در خودش با سخت انگار که طوری : 

-  ی حوصله من بتونی اصال... تونی نمی من، دل عزیز تونی نمی

 نمی من ندارم، رو بگم نفر یه برای ام گذشته از بخوام اینکه

کنم خودم جهنم درگیر رو نفر یه خوام . 

 بود؟ چطوری زندگیش مگه. بزنم حرفی چه باید دونستم نمی

 کوه کاه از که شهوسواسی شخصیت اون به مربوط هم این شاید

سازه می . 



 :گفتم

 ...حسان-

-  من گیرم، می پس حرفامو حسان، آقا گی می بعد به حاال از

کردم اشتباه . 

 دادم ترجیح شد، می تحقیرم باعث زدن حرف این از بیش

 یه لعنتی بغض این ولی نزنم حرف باهاش دیگه و کنم سکوت

 پیاده. کردم پارک کافه مقابل. شد نمی آزاد گلویم بند از لحظه

 که بودم عصبی و دلخور ازش اونقدر کنم، باز براش رو در تا شدم

 مثل درست شد، پیاده ماشین از. کنم نگاه بهش خواستم نمی

 به نکنه. شناخت نمی رو من اصال که انگار بود، شده ها غریبه

 همین! بود جاهل اینقدر یعنی اوه... طبقاتیمون اختالف خاطر

 اخم با. کوبیدم رو ماشین در محکم که دکر عصبیم حدی به فکر

زد دادی و برگشت سمتم به : 

 !چته؟- 

 کمرم به رو دستم. زد می حرف باباش نوکر با مگه! ادب بی چه

 :گذاشتم



- دارم اختیارشو خودمه ماشین .  

کشید لبش ی گوشه رو انگشتش : 

- دارم کارت کافه، تو بریم . 

 کافه وارد اون از پس و کردم قفل رو در عمیق اخم همون با

 رو در و بود گرفته دست به رو کلید اون با که رو دستمالی. شدم

 پر و آروم. گذاشت جیبش توی و کرد نایلون داخل بود، کرده باز

گفتم حرص : 

- پریش روان ی پسره . 

 بارید، می غضب و خشم ازش که چشمهایی با و چرخاند سر

کرد نگاهم : 

- باش مودب . 

گفتم سرتقی با : 

- کنم نمی رفتار مودبانه کنه اذیتم که کسی با من... خوام نمی .  

زد زل چشمهام توی و ایستاد مقابلم : 

- هوران؟ کردم کارت چی من ! 



گفتم آرومی صدای با : 

-  من شدی باعث. کردی بازی احساساتم با احساساتم، با

 با نزدیکی از تو که حالی در باشم داشته باهات نزدیکی احساس

ترسی می دیگران . 

 وار زمزمه لحن با و کرد نگاه چشمهام توی غمگین التیح با

 :گفت

- نبود تو احساس با بازی قصدم من . 

بود کرده تار رو تصویرش چشمهام، در زده حلقه اشک ی قطره .  

- کردی رو کار این ولی . 

 حس پوستم روی رو نفسهاش هرم که طوری شد تر نزدیک بهم

 آرامش و نکرد ام دستپاچه اش اندازه از بیش نزدیکی. کردم می

داد بهم تری بیش .  

-  رو، نقیضت و ضد رفتارهای رو، صدات رو، ات چهره من حسان

دارم دوست رو شدنت مهربون یهویی و شدن عصبی یهویی . 

زدم زل اش زده شگفت نگاه به خیره و دادم قورت رو بزاقم : 



- ... همکاری یه برای یا ساده دوستی یه برای نه خوام، می رو تو

ابد برای خوام می رو تو . 
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 سمت به نگاهمون خورد در به که هایی ضربه صدای شنیدن با

برگشت در . 

بود ما به خیره شیشه پشت از ریشخندی با عادل . 

گفتم و کردم باز رو در : 

 .بفرمایید-

کرد حسان به معناداری نگاه : 

- شدم مزاحم موقع بد .  

 عالم در انگار. دوخت زمین به رو نگاهش و نزد حرفی حسان

گفتم. کرد می سیر ای دیگه : 



- کردیم می صحبت داشتیم فقط . 

انداخت باال ابرویی : 

- نبوده معمولی صحبت یه بوده، مهمی صحبت ظاهرا . 

کرد بهم نگاهی : 

- گم؟ می درست  

گفت. ترسیدم هم من که کرد نگاهش خشم با طوری حسان : 

- کنیم صحبت کار به راجع بهتره . 

گفت عادل : 

- شد؟ خوب زخمت  

کرد پهلوش به نگاهی : 

- شه می خوب . 

کرد دیوارها به ای اشاره : 



-  کل که کرد پیشنهاد و دید رو اینجا دکوراسیون طراح یه دیروز

 کار رنگ دو که اینه خودم نظر من البته. بشه سفید دیوارها

 .بشه

 حسان به کردن نگاه موقع کشید، اش چونه زیر دستی عادل

 نگاهش در گنگی شادابی حالت. داشت خاصی حالت نگاهش

گفت. نشست می نازکش لبان رو محوی لبخند و بود نهفته : 

-  من. بزنه برات آبی طرح که بخوای نقاش یه از تونی می خب

کنم می سفید برات فعال . 

انداخت پایین و باال سری : 

  .باشه-

کرد بهم نگاهی : 

- هست؟ همراهت خودکار و کاغذ هوران  

گفتم گیجی حالت با : 

- ماشینه تو ... 

گفتم سریع کنه، سرزنشم که االنه دونستم می : 



- میارم االن االن، . 

. برگشتم بعد لحظه چند و دویدم ماشین سمت به جت مثل

گفت خنده با عادل : 

- عملی سرعت چه ! 

کردم نخودی ی خنده : 

- دیگه بله . 

گفت رفت، می کاناپه سمت به که ورط همون حسان : 

 - کنم تهیه بنویس رو عادل آقا موردنیاز وسایل . 

- دارم خودم . 

- بهتره باشه نو . 

انداخت باال ای شانه تعجب با عادل : 

 !عجب-

 ثبت دفترم توی من و گفت رو موردنیازش وسایل یکی یکی

 .کردم



شد نمایان بزرگی زخم و زد کنار رو پیشونیش روی موهای . 

- دارم کار حسابی دیگه، برم نم . 

 شیشه پشت از رفتنش از بعد. کردیم اش بدرقه در جلوی تا

کردم شب آسمون به ای اشاره : 

- بردارم؟ رو ماشین بریم  

 نگاهش بود، برده فرو جیبش توی رو دستهاش و ایستاده کنارم

دوخت زمین به رو : 

 .بریم-
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 های جنبش و چهره از اما. بود ساکت ماشین توی مدت تمام

 نوشخوار ذهنش توی رو چیزی که بود مشخص بدنش ناگهانی

کنه فکر تا دادم فرصت بهش بزنم حرفی اینکه بدون. کنه می . 



 پارک تعمیرگاه جلوی. داشت آرامش و تمرکز به نیاز االن اون

کردم باز براش رو در. شدم هپیاد ماشین از و کردم : 

 .بفرمایید-

 .ممنون-

شد بلند جاش از دیدنم با تعمیرکار پسر و شدم تعمیرگاه وارد : 

- است آماده عروسکتون . 

گفت شده گرد چشمهای با شد، ظاهر پشتم از حسان : 

- کایا؟ آقای ! 

گفت ای مودبانه لحن با حسان : 

- هستم خودم . 

 و کج و زرد های دندون و نشست پسر های لب روی پهنی لبخند

شد نمایان معوجش : 

- بندازیم؟ عکس شه می آقا  

- حتما بله، ! 



 کمی حسان. آورد بیرون رو گوشیش و ایستاد حسان کنار پسر

. کرد پسر سیاه های دست به نگاهی و کشید کنار رو خودش

آورد جلو رو دستش پسر : 

- تر صمیمی کم یه ... 

کشید تر عقب رو خودش حسان : 

- نه لطفا، نه، . 

گفت واررفته پسر : 

- که خورمت نمی بابا، باشه . 

 از ردی هیچ. شدیم تعمیرگاه وارد گرفتن، عکس اینکه از بعد

زدم لبخند حسان به رو. نبود ماشین روی سفید خط اون : 

- اومد؟ خوشت  

دزدید رو نگاهش سریع و انداخت بهم نگاهی نیم : 

 .مرسی-

. بود محجوبانه و خجالتی باهام رفتارش بود، شده معذب حسابی

کرد پسر به رو : 



- آقا ممنون . 

گرفت سمتش به رو کارت : 

- کنید حساب . 

- کایا اقای نداره قابل . 

داد تحویلش لبخندی و نداد جواب . 

گفت. شدم خارج و گرفتم عقب دنده. شدیم ماشین سوار : 

- چی؟ ماشینت  

- برم می میام . 

- بیاد شادمهر زنم می زنگ شی، می اذیت . 

- خواد نمی . 

کرد نگاهم یجد : 

- دار نگه گفتم بهت . 



 مدتی تمام. کشیدم فرمون روی رو دستم و کردم ترمز ای گوشه

 جواب چطور که کردم می فکر این به زد می حرف شادمهر با که

بگیرم رو سوالم . 

 شیشه پشت از. شد پیاده ماشین از کرد قطع اینکه از بعد

 داده یهتک شاگرد صندلی به و بود من به پشتش کردم، نگاهش

گفتم کشیدم، می عقب رو دستگیره که طور همون. بود : 

- دربیام بالتکلیفی این از رسیده وقتش . 

 بود شده قفل سینه روی دستهام که حالی در و رفتم سمتش به

ایستادم روبروش : 

- شد؟ چی خب  

- شد؟ چی چی؟  

- نه؟ یا من با هستی. سوالم جواب  

 و گزید رو شلب ی گوشه. زد موهاش به چنگی و کشید هوفی

دوخت بهم رو نگرانش و تشویش پر نگاه : 



-  که کن باور. زیادم تو برای من! هستی خوبی دختر تو هوران

 با بودن که باش مطمئن بشه نزدیک من به تونه نمی کس هیچ

کنه می اذیتت من . 

دوختم افق به رو نگاهم و فشردم هم روی رو لبهام : 

-  چرا بزنی؟ حرف من قول از تونی می کنی فکر شده باعث چی

ذاری؟ نمی احترام انتخابم به  

 !هان؟-

کردم نگاه چشمهاش توی : 

-  حق هستی، صحیحی انتخاب کامال منم نظر از! منی انتخاب تو

کنی توهین من انتخاب به نداری . 

کرد نگاهم شده غافلگیر : 

 !هوران-

گفتم تحکم از پر لحنی با : 

-  بهت وامخ می بشکنم، رو هست دورت که حصاری خوام می

بشم نزدیک ... 



انداختم باال ابرویی : 

- میاد خوشم بزرگ کارای از من . 

گفت آرومی صدای با : 

- کنی تحمل منو تونی نمی هم روز دو . 

شدم تر نزدیک بهش : 

- بده فرصت بهم . 

زد پلکی و نشست لبش کنج لبخندی : 

- دم می فرصت باشه، . 
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 نیمه از شب. بودم خیره بیرون ی منظره به پنجره پشت از

 نمی پرسه کوچه داخل کس هیچ تاریکی اون توی و بود گذشته

 می نور مطلق سیاهی به انتها در سو کم چراغ یه تنها و زد



. بود من سیاه دنیای توی هوران شبیه سو کم چراغ اون. بخشید

 تمام هوران زود یا دیر بود، اشتباه ادشپیشنه کردن قبول شاید

 کرد، می ترک رو من و فهمید می من مورد در رو ها واقعیت

 آشپزخونه توی! خودش هم دیدم، می آسیب من هم اینطوری

 بی از حاصل سردرد. ریختم فنجون توی قهوه مقداری و رفتم

 و نشستم کاناپه روی. کرد می حل قهوه فقط رو شبم هر خوابی

 خوندن گرم سرم که طور همون. برداشتم میز روی از ور کتابی

 بلند موبایلم زنگ صدای. چشیدم قهوه طعم از کمی بود، کتاب

 روی از رو گوشیم! بود؟ کرده من یاد کی شب وقت این. شد

 هوران صدای. کردم وصل رو تماس و برداشتم نفره تک ی کاناپه

گفت گری عشوه و کشدار لحن با پیچید، گوشم توی : 

- آقا سالم ! 

 این شد، حبس سینم توی نفس و دادم قورت رو بزاقم تعجب با

بود بینی پیش غیرقابل واقعا دختر !  

- زدی؟ زنگ شب وقت این چرا  

- نباشی تنها که زدم زنگ بیداری، شبا همیشه که تو خب ... 



گفت واری زمزمه لحن با : 

- بره نمی خوابم منم . 

 چرا؟-

گفتم خجالت با : 

- فکرتوام تو . 

 بی های عشق ابراز این از قلبم و فشردم هم روی رو مهامچش

 از که بودم این دلواپس. شد گرم تابستان یه ی اندازه به پروا

 توی ارتعاشی. گرفتم می فاصله ازش همین خاطر به بدم دستش

اومد وجود به صدام : 

- کارداریم خیلی فردا بخوابی، کن سعی . 

گفت زده ذوق : 

- چند؟ ساعت  

- زود صبح . 

- جون آخ ! 



 لبم روی محوی لبخند و رفت ضعف دلم لحنش صداقت از

 :نشست

 چرا؟-

- دیگه بینم می رو تو ! 

- ببینی منو سرحال فردا که بخواب برو باشه، . 

 .چشم-

 انگار. شدم خیره صفحه به لحظه چند و کردم قطع رو گوشی

 خوبی حس. بود مونده باقی صفحه روی هنوز هوران صدای زنگ

 نسبت اینکه محض به نبود، موندگار که تمدونس می ولی داشتم

 گذشته توی کشی سرک به شروع کنه پیدا تملک احساس بهم

متنفرم ازش که هست چیزی این و کنه می ام ! 
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 هوران

 به توحش با. پریدم خواب از هیما ی گریه و الهه جیغ صدای با

 با هیما و بود ریخته فرش روی مربا. دویدم آشپزخونه سمت

 به سیلی رحمانه بی الهه. کرد می گریه و بود خیره الهه به ترس

زد هیما : 

  !احمق-

توپیدم الهه به رو. کردم بغلش و رفتم هیما سمت به : 

- زنی می بچه به خوری می گه تو ! 

گفت لهها. کرد گریه و گذاشت ام شونه روی رو سرش هیما : 

- فرش؟ به زده گند بینی نمی ! 

- بشور کورشه چشمت . 

-  کمک کم یه که توام شه؟ می تمیز راحتیا این به کردی فکر

نیستی آدم . 

-  و خوردی خونه تو همش تو کنم، می جون دارم شب تا صبح از

 .خوابیدی



-  از من کردی فکر کلفتیم، حال در مدام! خوابیدم و خوردم آره

 خوشگذرونی حال در مدام که منی! برم؟ می لذت زندگی این

 ...بودم

گفت بغض با : 

-  رو تو طلبکار ی چهره و کنم کار دخمه این توی مدام باید االن

کنم تحمل . 

کشید آهی : 

- میاد بدم زندگی این از منم . 

 نگاه آیینه توی. رفتم اتاق توی و گذاشتم زمین روی رو هیما

بود شده سرخ صورتم کردم، . 

 گونه روی ای ضربه بارید، می خشم های رارهش چشمهام از و

گفتم خودم به کردم، تازه نفسی و زدم هام : 

- حسان؟ پیش بری میخوای قیافه این با باش، آروم  

زدم لبخندی : 

- نه که معلومه ! 



رفتم بیرون خونه از و شدم حاضر . 

 

HorAN, [24.07.19 02:46] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#148 

 رو گوشیم و رفت کیفم سمت به دستم گوشیم زنگ صدای با

 .برداشتم

گفتم. کرد می خودنمایی صفحه روی حسان ی شماره : 

 .سالم-

- خیر به صبح سالم، . 

 قشنگ واقعا داری دوستش که کسی با رابطه! بود خوبی حال چه

گفت. بود : 

- رسی؟ می کی  

- دیگه دقیقه چند تا . 

- داریم کار یخیل. منتظرتم برسی، زودتر کن سعی . 



گفتم رفته وار : 

- زنی؟ می حرف باهام دستوری هم هنوز چرا  

شد تر نرم لحنش : 

-  بابت االن که بزنم حرف باهات قبل مثل خواستم می اگه

بودمت کشته تاخیرت . 

شدم ماشین سوار : 

- شدم درگیر الهه با کم یه ببخشید . 

- چی؟ سر  

- کنم می تعریف برات میام حاال . 

 .باشه-

 شدت این. کوبیدم فرمون روی ریتم با و و کردم عقط رو گوشی

 این خواد می دلم. بود محاالت جز من برای حسان با نزدیکی

بشه حک عمرم ی مونده باقی های ثانیه تمام روی خوشبختی . 

اومد سمتم به و کرد مصنوعی اخم کافه به ورودم با : 



- خانم عجب چه . 

کردم بود، هادیوار آمیزی رنگ حال در که عادل به ای اشاره : 

- نبوده من حضور به نیازی که ظاهرا ... 

گذاشت کمرش به رو دستش و کشید عقب رو خودش کمی : 

- نیستی؟ من دستیار تو مگه  

گفتم وار زمزمه : 

- دستیارت؟ فقط ! 

 :خندید

- شغلیه نظر از منظورم نه ... 

انداختم باال ابرویی : 

 .بله-

- باشی کنارم همیشه باید پس ! 

کرد سرباز وجودم توی باز شیطنت حس : 



-  کنارت بخوای دستیارتم اینکه خاطر به صرفا کنم نمی فکر

 باشم؟

زد پلکی. کرد مکث چشمهام روی نگاهش لحظه چند برای : 

- توئه با حق شاید . 
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 سرش افتاد، عادل به نگاهم. رفت کاناپه سمت به و شد دور ازم

 صدای با. کرد می رنگ رو دیوار زیادی دقت با و بود کارش گرم

گفتم بشنوه که طوری بلندی : 

- نباشید خسته . 

گفت لبخند با و چرخاند رو سرش : 

- دخترم ممنون . 



 من و بگیرم ازش رو دستش توی ی چرخه این خواست می دلم

 صدای با .داشتم دوست رو رنگ با داشتن سروکار. بزنم رنگ هم

رفت کاناپه سمت به نگاهم حسان : 

- اینجا بیا هوران، . 

 سمتم به رو تپلتش. نشستم کنارش و رفتم کاناپه سمت به

 :گرفت

 .ببین-

 نزدیک بهم بودیم، داده سفارش رو طرحش که بود هایی صندلی

 شده تلفیق تنش بوی با که عطری بوی ببینم، تر واضح تا شد تر

 شنیدن با. گرفت ازم رو تمرکز قدرت و کرد پر رو مشامم بود،

اومدم خودم به صداش . 

 ...هوران-

کردم تبلت به سپس و اون به نگاهی حواس بی و گیج : 

- عالیه آره، ! 



 تمام خواست می انگار که طوری کرد، بهم ای موشکافانه نگاه

گفت. کنه استخراج چشمهام از رو دلم حرفهای : 

- شدی؟ سرخ چرا  

گفتم ستپاچهد و دادم قورت رو بزاقم : 

- نشدم سرخ نه، . 

کرد نگاهم نگران : 

- باشی داشته حس من به اینقدر نباید تو هوران . 

گفتم غمگینی حالت با و گرفتم ازش رو نگاهم : 

-  منو خوای می تو مگه. میفته شور دلم گی می که اینطوری

کنی؟ ترک  

گفت مطمئن : 

- کنی می ترک منو تو ! 

نداشت اعتماد من های فحر به یعنی برد، ماتم ای لحظه برای . 

 !حسان-



کرد نگاهم و نگفت هیچی .  

- نداری؟ اعتماد من به یعنی  

- ندارم اعتماد خودم به . 

کردم نگاهش کالفه : 

- نداری؟ دوست منو مگه  

گفت مقدمه بی : 

- دارم دوست که معلومه . 

 کافی هام دلخوری تمام کردن فروکش برای جمله همین شنیدن

  !بود

 :گفتم

-  باشه طرفه دو امون عالقه اگه زنی، می حرف ریاینطو چرا پس

نیست مشکلی دیگه که . 

رفت باال ی طبقه سمت به و شد بلند جاش از سر تکون با همراه . 
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. کردم می مقابله حسم با ولی برم باال ی طبقه خواست می دلم

 بود، شده اضطراب وجودم تمام. بذارم تنهاش کمی بود بهتر

 اوج این فهمیدم، نمی رو حرفش و خواستم می رو حسان

 باال رو سرم عادل صدای شنیدن با. بود عاشق یه بیچارگی

 :کردم

 بله؟-

- کن من کمک اینجا بیا دختر؟ کنی می فکر چی به . 

شدم بلند جام از و زدم لبخندی : 

- میل کمال با ! 

مرفت سمتش به : 

- برمیاد من دست از کمکی چه . 

- بزن حرف فقط . 

  !همین؟-



گفت خنده با : 

- ره نمی سر آدم ی حوصله بزرگیه، کمک . 

 :خندیدم

 .آهان-

 نگاهی نیم. کردم قفل هم توی رو دستهام و نشستم پله روی

انداخت بهم : 

- فکری تو خیلی . 

زدم جونی کم لبخند : 

- نیست چیزی نه، . 

- یه؟چطور اتون رابطه حسان با  

شد گرد چشمهام : 

 چی؟-

 دروغ کنه تکرار باز اگه که فهمید انگار گرفت، نادیده رو سوالم

دم می تحویلش .  



- نه؟ مگه عجیبیه پسر  

دادم بیرون پرصدا رو نفسم شده تازه دلم داغ انگار که طوری : 

 .خیلی-

گفتم ملتمسانه  : 

- بزنم؟ رنگ منم شه می  

گفت مهربونی با : 

- دخترم بیا . 

 باال از وسواس و دقت با گرفتم، ازش رو غلطک و رفتم سمتش به

 هر. بود بخش لذت خیلی برام کار این کشیدم، می پایین به

 کشیدن برای اشتیاقم و شد می تر پهن لبم روی لبخند لحظه

گفت خنده با عادل. شد می تر بیش دیوار روی غلطک : 

-  شاگردم بیای گفتم می داری دوست اینقدر دونستم می اگه

یبش . 

گفتم خنده با : 

- کردم می استقبال حتما . 



- رنگکاری؟ داری دوست  

-  شن با خودم چیزهام، اینطور و نقاشی و آمیزی رنگ عاشق من

کشم می نقاشی . 

- شن؟ با ! 

 .بله-

- شه؟ می مگه  

- کشم می شیشه روی آره، . 

 هاش چشم چرا دونم نمی. سرچرخاندم حسان صدای شنیدن با

بود شده بضمنق گردنش های رگ و بود سرخ . 

 !هوران-

 !بله؟-

- دستت؟ چیه اون  

کردم غلطک به نگاهی : 

- بزنم رنگ داشتم دوست . 



- بیرون بریم باید نکردی کثیف که لباستو . 

 و افتادم کنن می دعوا رو شیطونشون ی بچه که ها مامان یاد

دادم عادل دست به رو غلطک. خوردم رو ام خنده : 

 .مرسی-

گفت ای سرزنده لحن با : 

- کنم می شخواه . 

 هنوز عمیق اخم اون علت و اومدیم بیرون کافه از حسان همراه

بود نامعلوم من برای . 
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اومد بیرون ماشین از ما دیدن با شادمهر : 

- آقا بله . 



 تادهاف ابروهاش بین زخمی رد پیش روز چند ی حادثه خاطر به

گفت. بود : 

- خانم هوران سالم . 

 .سالم-

کرد بهش رو حسان : 

- رم می هوران با من باش، عادل آقا سر باالی برو جان شادمهر . 

کرد خم سری : 

- آقا چشم . 

 توی نشستنش محض به. زدم استارت و نشستم فرمون پشت

گفت توبیخانه ماشین، : 

- زدی می حرف عادل با دیگه ذره یه . 

کردم کج ام هشون سمت به رو سرم : 

- شدی؟ غیرت  



-  نباید آدم کسی هر با بدون رو خودت شان گم می چیه؟ غیرتی

بزنه حرف . 

دوختم رو به رو به رو نگاهم : 

- سنجی؟ می زندگیشون محل از رو آدما شان  

کرد پوفی : 

 - زدم؟ حرفی همچین من  

انداختم باال ای شونه : 

- آره که ظاهرا . 

گفت بلندی صدای با : 

-  همکالم سروپا بی و الت آدم یه با ندارم دوست گفتم فقط من

داره؟ زندگی محل به ربطی چه بشی،  

گفتم آرومی صدای با و چرخاندم سر : 

- کنی؟ دعوا باهام داری دوست همش چرا ولی باشه،  

فرستاد هوا به رو بازدمش و گرفت عمیقی دم : 



- کنم دعوا باهات خوام نمی من . 

گفتم شده حرصی : 

 .باشه-

 لحظه چند از پس و شد برقرار بینمون وتسک لحظه چند

شکست رو سکوت : 

-  خوام نمی گم می که رفتارهامه همین خاطر به هوران ببین

بدم راه زندگیم توی رو کسی . 

گرفتم سمتش به رو دستم : 

- رفتارت با ندارم مشکلی هیچ من... کافیه باشه ... 

 ای دیگه سمت به رو نگاهش و داد تکیه صندلی به رو سرش

گفتم. ندچرخا : 

- برم؟ باید کجا  

گرفت سمتم به رو کارتی : 

- آدرس این به . 



بود سازی مبل کارگاه کردم، نگاه رو آدرس .  

- بگیریم؟ رو ها صندلی بریم قراره  

 .آره-

 چندین های عاشق شبیه ولی بود امون رابطه اول روز اینکه با

 مدت تمام حسان و شد نمی ردوبدل بینممون کالمی هیچ ساله

بود کرتف غرق . 
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 می راه کنارش فاصله کمترین با. کردم پارک ای گوشه رو ماشین

 باید بوسیدنش برای احتماال و بود هاش شونه زیر تا قدم. رفتم

 مسومم و حیا بی ذهن به نهیبی. ایستادم می پا ی پنجه روی

 چوب خش خش صدای کارگاه بیرون از «حرفیه؟ چه این: »زدم

 باز نیمه بزرگ در به هولی. شد می شنیده کارگرها سروصدای و



 در شدن باز به حواسش کس هیچ و بودن کار مشغول همه. دادم

گفتم حسان به رو. نبود ما حضور و : 

- تو؟ بریم  

 .بریم-

 می بلند سر ما دیدن با کدوم هر گذشتیم، می کارگرها کنار از

گفتن می بهم رو و کردن : 

 - کایا حسان! عه ... 

- است بازیگره همون که این پسر . 

- کنه؟ می کار چی اینجا پسره این  

- کرد بازی فیلمی عجب سال اون! گرم دمش . 

بود دوخته رو به رو نگاهش تفاوت بی حسان . 

. رفتیم شد، می ختم مدیر اتاق به ظاهرا که هایی پله سمت به

 موبایلش غرق حسابی و بود نشسته ها پله روی نوجوانی پسر

 چی موبایلش شکسته ی صفحه اون پشت از دونم نمی من. بود

گفت حسان. دید می : 



- بشیم رد شو بلند آقا . 

زد لبخند حسان دیدن با و گرفت باال رو سرش پسر : 

- تویی؟! عه  

 جدی حسان. زد می حرف اش پسرخاله با انگار! ادب بی چه

 :گفت

- شما و نه تو ! 

شد بلند و کرد کجی دهن پسر : 

- گیری؟ می قیافه چرا حاال بابا، باشه  

نشست ابروهاش بین پررنگی اخم : 

-  صدا شما ضمیر با بزرگترتو باش مودب گم می گیرم، نمی قیافه

 .کن

زد داد بود، دار خش کمی بلوغ خاطر به که صدایی با پسر : 

- بابا برو . 



 روی دونهاشدن شدن کشیده صدای و شد گرد حسان چشمهای

گفتم ترسیده. شد شنیده هم : 

- باال بریم حسان . 

کرد نگاه پسر گستاخ های چشم به خصمانه : 

- کنم آدم اینو باید من . 

 سر بود، ایستاده ها پله باالی ظاهرا که مردی صدای با

گفت مرد. چرخاندیم : 

- ممد؟ چته  

کرد خم سری حسان دیدن با : 

- باال بیارید تشریف کایا، آقای سالم . 

رفتیم باال ها پله از و رفت پسر به ای غره چشم حسان . 
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 و بود اتاق وسط چوبی صندلی با آهنی میز. شدیم مرد اتاق وارد

 به. بود شده پر خوش، خط با شعرهایی و ها نوشته از دیوار

کرد شارها دیوار به چسبیده صندلی : 

- بشینید بفرمائید . 

گفت حسان : 

- ممنون خیلی .  

نشست میزش پشت و داد تکون سری خنده با مرد : 

- خامه و جوونه ما ممد آقا این ببخشید . 

-  وقت بچه تربیت برای باید نداره خامی و جوونی به ربطی

بشه گذاشته . 

کرد باال رو سرش تعجب با مرد : 

 ...نفهمیدم-

کرد خودش به ای اشاره : 

- نذاشتم؟ وقت ام بچه تربیت برای من یعنی  



زدم حسان به ای دستپاچه لبخند و گزیدم رو لبم ی گوشه : 

- نبود این کایا آقای منظور نه، ...  

فرستادم شال داخل به رو موهام و کردم من من کمی : 

- ببینیم؟ شه می شده، آماده ما کار  

شد بلند جاش از : 

- بفرمایید بله .  

 و نبود ممد از خبری. رفتیم پایین ها پله از و شدیم خارج اتاق از

 کرد، باز رو بزرگی اتاق در. بود زوم ما روی همچنان کارگرها نگاه

کرد داخل به ای اشاره و ایستاد در جلوی : 

 .بفرمائید-

شد روشن چراغ و رفتم اتاق توی حسان سر پشت . 

 ذوق بود، شده ساخته عیب بی و تمیز کامال که ها صندلی دیدن

کرد ام دهز : 

- شده خوب چه! وای . 



زد لبخندی و باخت رنگ حسان ی کرده بغ حالت : 

- شده عالی آره، . 

 نظر از رو میز و صندلی اجزای موشکافانه و زد چرخ کمی

 :گذراند

 .عالیه-

انداخت غبغب به بادی مرد : 

- تمیزه ما کار .  

انداخت بهش نگاهی حسان : 

- بفرستید؟ تر سریع شه می  

- بفرستم االن همین تونم می بله، . 

- مونیم می منتظر و خونه ریم می ما پس . 

زد لبخند مرد : 

- حتما بله .  

- کنم حساب باید کجا رو هزینه . 



- نداره قابلی . 

آورد بیرون رو کارتش حسان : 

- دارید اختیار . 

- باال ی طبقه بیارید تشریف . 

 ی خونه سمت به و شدیم خارج کارگاه از حساب تسویه از بعد

کردیم حرکت حسان . 
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گفت ای کالفه حالت با و چرخاند اطراف به رو سرش : 

- بسازن؟ بچه بلدن فقط. داشت بیشعوری و ادب بی پسر چه  

کردم ریزی ی خنده و گزیدم رو لبم ی گوشه : 

 ...حسان-

- کنن وگیریجل الاقل ندارن بچه تربیت ی عرضه . 



زدم ای قهقهه : 

- دادی رد رسما دیگه . 

- تو گه می من به ببشعور، . 

 ابروهاش بین اخم اون! بود قشنگ خوردنش حرص چقدر که وای

 چیزی هر از تر جذاب برام حرفهاش بین های زدن نفس نفس و

 رو حسان های زیبایی دیگران یا بودم دیوانه خیلی من یا بود

گفت. سیدیمر خونشون نزدیک. دیدن نمی : 

- برو خودت کن پیاده منو . 

 چرا؟-

- بشورم رو ها صندلی خوام می من ... 

کشیدم هینی : 

- رو؟ صندلی همه این ! 

کرد بهم تندی نگاه : 

- شده کثیف کارگاه اون توی الزمه، . 



گفتم حرفم از پشیمون : 

- کنم می کمکت منم توئه، با حق آره . 

کرد تر زبون با رو پایینش لب : 

- شی می تهخس خواد، نمی . 

گفتم ای فریبنده لحن با : 

- شم نمی خسته تو کنار که من . 

 لبش ی گوشه رو انگشتش و نشست لبش روی عمیقی لبخند

 .کشید

کردم نگاهش چشمی زیر : 

- کردی؟ ذوق  

داد بیرون صدا پر رو نفسش و کرد قفل سینه روی رو دستهاش : 

  .اوهوم-

 فرمون یرو هنوز دستم که طور همون و کردم ترمز در جلوی

کردم خم سمتش به رو سرم بود، : 



- کنم ذوق تا بزن من به قشنگ حرفای این از هم تو پس . 

 .چشم-

زدم چرخی. شدیم خونه وارد و شدیم پیاده ماشین از : 

- بشینیم؟ حیاط توی کم یه خوای نمی  

کرد اطراف به ای اشاره : 

- بینی؟ می صندلی اینجا  

گفتم ها احمق شبیه : 

- ها پله روی ... 

 فاجعه عمق ی متوجه دیدم رو اش شده گرد چشمهای یوقت

گفتم رفتم، می خونه سمت به دوان دوان که طور همون و شدم : 

- کردم شوخی .  

 باالیی ی دکمه حسان. رفتم خونه توی و کردم باز رو در

 روی بود بسته گردنش دور که رو زنجیری و کرد باز رو پیراهنش

گفت. گذاشت میز : 



- غ؟دا یا خنک نوشیدنی  

انداختم پام روی رو پام و نشستم مبل روی : 

 .خنک-

- میارم برات االن .  

 موز شیر دو با بعد لحظه چند و رفت آشپزخونه سمت به

 مدل از. داد تکیه کاناپه ی دسته به و نشست کنارم. برگشت

 می راحتی احساس باهام که بود مشخص حرکاتش و نشستن

گفت هخند با و کرد باز هم از رو دستهاش. کنه : 

- من؟ به زدی زل چرا  

دادم تکون طرفین به رو سرم : 

 .نه-

گرفت جدی حالت چشمهاش : 

- هوران نکن ! 

- نکنم؟ رو چی  



گرفت نشانه مغزم سمت به اشاره حالت به رو انگشتش : 

- نکن فکر اینقدر .  

گفتم. شد خوردن مشغول و برداشت رو شیرموزش : 

- کنیم شیطنت بقیه مثل خواد می دلم حسان، . 

. افتاد سرفه به و پرید گلوش توی موز شیر شد، گرد هاشچشم

کرد تازه نفسی سرفه چند از بعد : 

- کنیم؟ شیطنت هوران؟ گی می چی  

گفت ناباورانه : 

- کردم می ای دیگه فکر یه تو به راجع من . 

 از شدم که منظورش ی متوجه و کردم نگاهش گنگ ثانیه چند

توپیدم بهش. شدم آب خجالت : 

-  چیز یه شیطنت از من منظور کردی؟ فکر نم به راجع چی

 اینطور... و شوخی و رفتن بیرون منظورم... است دیگه

توئه منحرف ذهن توی که چیزهایی اون نه چیزهاست . 

- منحرفه؟ من ذهن  



 تا شدم بلند جام از. کرد فروکش ما بین بحث در زنگ صدای با

اومد سرم پشت تندی های قدم با حسان و کنم باز رو در . 
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کرد بهم رو : 

- کن باز حیاطم در در، جلوی بذار مردونه دمپایی تا دو هوران . 

 می داشت عجله و پوشید می کفش که حالی در رو جمالت این

. کردم باز رو حیاط در و گذاشتم در جلوی دمپایی تا دو. گفت

 تاکید با حسان. شدن وارد گویان یااهلل مرد چند بعد لحظه چند

گفت زیادی : 

- کنید پاتون دمپایی حتما .  

- بپوشیم؟ دمپایی چطور بینه نمی رو جایی ما های چشم آقا  



 کمرش روی رو دستش کرد، جفت رو دمپایی و شد خم حسان

کشید زیرینش لب روی رو زبونش و گذاشت : 

- بپوشید حاال .  

 های بچه شبیه بود، گرفته ام خنده بیحسا حرکتش این از

 ها دمپایی و دادن تکون سری کارگرها. بود شده زورگو و تخس

 پسرک های لب روی ای پیروزمندانه لبخند و پوشیدن رو

 ها صندلی و میز ریزان عرق و تند کارگرها. نشست من شیطون

گفتم گوشش کنار و رفتم حسان پیش. میاوردن داخل به رو : 

- بیاریم تونیم می که صندلی کمکشون، بریم هم ما . 

داد ابروش به چینی : 

-  بیرون رو خاکی های صندلی و برم خاور اون توی که نخواه ازم

 .بیارم

زدم نمایی دندون لبخند : 

- برم؟ خودم  

گفت واری زمزمه لحن با و گرفت رو لباسم ی گوشه : 



- یکیه من با مسیرت دیگه شما خانم، خیر نه . 

- منحرف چشم ! 

دوخت بهم رو اش شده گرد ایه چشم : 

 چی؟-

خندیدم صدا پر و لوندانه : 

- کردم شوخی ! 

گفت ای بامزه لحن با : 

- توله ای . 

 به دست که حالی در دو هر. بود شده میز و صندلی از پر حیاط

 نبود انداختن سوزن جای که شلوغ حیاط اون به داشتیم کمر

کردیم نگاه . 

گفت حسان : 

- بیام شم حاضر برم من . 

انداخت بهم نگاهی نیم : 



- تونی نمی که اینا با بدم، لباس هم تو به بیا . 

خنده زیر زدم پقی : 

- بپوشم؟ رو تو های لباس  

- آره خب . 

 شلوار یه با بزرگی شرت تی کمدش توی از. رفتیم اتاقش توی

داد دستم به راحتی : 

- کن عوض کناری اتاق تو برو . 

خندیدم بازم و کردم لباس به نگاهی و گرفتم دستش از  : 

- باشه ام اندازه امیدوارم . 

زد وری یه لبخند : 

- شی می گم داخلش قطعا . 

- دی؟ می بهم چرا پس  

- بخندم بهت اینکه برای . 

کردم اخم و کردم جمع رو لبام : 



- پوشم نمی پس . 

- باشی راحت که بپوشی دم می بهت کردم، شوخی . 

رفتم بیرون سمت به و کردم نازک چشمی پشت . 
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 بلند آستین بلوز بودم، شده دلقکا شبیه پوشیدم که رو ها لباس

 شلوارش و بود گشاد بلند تونیک یه من برای اون کوتاه و جذب

شد می کشیده زمین روی تا . 

 پشت رو روسریم. زدم تا پام مچ روی تا رو شلوار و شدم خم

اومدم بیرون اتاق از و بستم سرم . 

 حسان



 اون توی ظریفش هیکل و بود خورده تا کلی شلوارش پایین

 غش و غل بی و ساده حالت با. بود شده گم گشاد سفید پیرهن

گفت همیشگی : 

- نه؟ شدم مسخره خیلی  

 قلب تر بیش لحظه هر هوران. نبود مسخره اصال من برای اتفاقا

 به تن بود اون ایج دیگه کس هر. کرد، می تسخیر رو من

 من زندگی خاص فرد هوران اما داد نمی صندلی همه اون شستن

 لب خجالت با و رفت کوتاهم شلوارک سمت به نگاهش. بود

 تاپ پوشیدن خاطر به که بازوهام به و رفت باالتر نگاهش. گزید

 وارفته و کرد نگاه شده گرد های چشم با بود، نمایان کامال

گرفت رو نگاهش . 

کردم کج رو سرم! بود ندیده مهتاب تابآف چقدر : 

- شد؟ تموم کردنتون آنالیز  

 کردن دل دل کمی از بعد و شد غنچه رنگش صورتی های لب

 :گفت

- پوشیدی می تر پوشیده لباس یه کاش . 



- ترم راحت شو و شست برای اینطوری . 

داد تکون اطراف به رو سرش : 

- راحتی طور هر . 

 برق شبیه. رفت حیاط تسم به بود پایین سرش که طور همون

 بود کسی اون. کردم دنبال رو رفتنش مسیر و ایستادم ها گرفته

 نگاهش. کرد معنا دیگه جور یه من ذهن توی رو مونث جنس که

 یه ولع با شهره حالی در گرفت می من عریان نیمه تن از رو

 من و کرد می پاره من تن توی رو لباس گیری جفت موقع حیوان

که مبود احمق اونقدر ... 

برید افکارم ی رشته اومد، می حیاط توی از که صداش : 

- دیگه بیا . 

بود تر داوطلب من از شستن برای ظاهرا . 

گفتم. چید می دیوار کنار رو ها صندلی تند تند : 

- کنی؟ می کار چی   



-  و شوینده مواد با بیار لگن تا دو برو تو. کنم می مرتب کم یه

و اسکاچ و فرچه ... 

 توی که آرومی لحن با... پررو ی دختره! داد می دستور من به

گفتم نداشتم، سراغ خودم : 

- خانم دونم می . 

چرخاند کاسه توی رو چشمهاش : 

- آقا بیار برو پس . 
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 هوران

 تشدس توی وسایل با بودم چیده دیوار کنار رو ها صندلی نصف

گفت خنده با و شد وارد : 

- هستی خوبی کارگر ! 



دادم تنم به تابی : 

- هستم خوبی کدبانوی خیر، نه . 

- لعنت منکرش بر . 

 مواد با آب کردن مخلوط مشغول و نشست زانوهایش روی

 به شروع و کردم مرتب رو ها صندلی بقیه هم منم. شد شوینده

 صندلی جون به طوری. کردیم ها صندلی و میز به شوی و شست

 صندلی و میز اون مشکالتش تمام مسبب انگار که بود افتاده ها

 بود، کارکردنش تند تند از حاصل که زدنی نفس نفس با. بودن

 :گفت

- تند هوران، تند . 

گفتم خنده با : 

- چشم چشم، . 

 کشیدم ها صندلی روی رو نرم اسکاچ محکم اون از تقلید به و

نشد من شوخی ی همتوج که بود کار سرگرم اینقدر اون ولی . 



 خاطر به. ریختیم آب ها کف روی دست توی شلنگ یه با دو هر

 آب سردی و شدیم می خیس هم خودمونم گاهی آب زیاد فشار

 و کرد می مهمان من وجود در رو نشاطی حس همیشه مثل

 حسان من ی بچگانه زدگی ذوق از شد، می بلند ام قهقهه صدای

 بلند صدای در هام خنده ریز صدای و بود گرفته اش خنده هم

بود شده گم اون ی مردونه های خنده . 

*** 

دادم بیرون صدا پر رو نفسم و کردم پرت مبل روی رو خودم : 

- شدم خسته وای . 

گفت حسان : 

- بشین جا همین تو بگیرم دوش رم می من . 

 .باشه-

- بشین مالفه همین روی. شده خیس لباسات نری، جایی . 

کردم کج رو سرم و فشردم هم روی رو لبهام : 

 .چشم-



 و شست از همیشه اینکه با. بود گذشته رفتنش از دقیقه چند

 همه اون شستن به تن حسان خاطر به ولی بودم متنفر شو

. شد می تکرار گوشم توی هاش قهقهه صدای بودم، داده صندلی

 وجودم تمام بود، نشسته نگاهش توی که ای تازه برق یادآوری

. شد گرد چشمهام در، زنگ صدای نیدنش با. کرد می لبریز رو

بود؟ اومده اینجا روز وقت این کی  
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 ی چهره آیفون پشت از. رفتم در سمت به و شدم بلند جام از

 چند. موندم منتظر در جلوی و زدم رو در. دیدم رو زنی آشنای

شد وارد بعد لحظه . 

 های پاشنه حرکت و بود پوشیده رنگی مشکی بلند مانتوی

. کرد می ایجاد رو تقی تق صدای حیاط های سنگ روی کفشش

 به بود، شده تر برجسته رژلب ی واسطه به که لبهاش دیدنم با



. دیدم علی ی مغازه توی که بود زنی همون اینکه. شد باز خنده

بودم کرده وریزیآبر چه وای! بود حسان مامان زن اون ! 

 بوسیدن حال در و هستم بغلش توی دیدم اومدم که خودم به

 زایدالوصفی شوق و ذوق با و کرد جدا خودش از رو من. منه

 :گفت

- پوشیدی؟ رو حسان لباس عزیزم  

 احمق شبیه و اومدم بیرون گرفته برق و زده بهت حالت اون از

خندیدم ها : 

- شستم می صندلی داشتم آخه آره، . 

شد گرد هاشچشم : 

- شستی؟ می صندلی  

- رو کافه های صندلی اوهوم، ... 

گفت لودگی با و انداخت ابروش به چینی : 

-  آب و شوینده مواد خاطر به من حسان مثل توهم خوای می

برداره؟ ترک پاهات  



- تونست نمی که تنها آخه . 

کردم جمع رو لبهاش و کشید رو لپم : 

- نازی دختر چه! وای وای . 

گفتم سریع که بره نشیمن اتاق سمت به خواست : 

- نه نه، . 

- چرا؟ چرا؟  

کردم زنانه صورتی های دمپایی به اشاره نگاهم با : 

- لطفا دمپایی . 

گفت پوشید، می رو دمپایی که طور همون و خندید : 

- گرفته ازت چشمی زهر خوب . 

 .هوران-

گذاشت ام شونه روی رو دستش : 

- کنم سورپرایزش من بذار . 

نخوردم تکون جام از و تادمایس در پاگرد توی . 



گفت تعجب با حسان : 

- اومدی؟ کی مامان   

- دراومدی تنهایی از ظاهرا ولی تنهایی کردم فکر االن، همین . 

 چقدر. خوردم رو ام خنده و انداختم زیر رو سرم خجالت با

 و بودم اش خونه توی حسان های لباس با من! آور خجالت

 می فکر خبرنداشت انحس مشکل از اگه. بود سررسیده مادرش

 ی قوه باز. رفت ضعف دلم هم فکرش از حتی... باهم ما که کرد

بود شده فعال من در شیطنت . 

زدم خودم به نهیبی : 

- هوران سرت بر خاک . 

اومدم بیرون پاگرد توی از مامانش صدای با . 

- جان هوران بیا . 

 خوش و محو لبخند خاطر به قلبم و اومدم بیرون پاگرد توی از

 ضربان نشست، حسان های لب روی من دیدن با که رنگی

 .گرفت
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گفت مامانش به رو حسان. رفتم سمتشون به : 

- بشینید بفرمایید . 

- من عزیز پسر چشم، . 

 می اش صدقه قربون مامانش چقدر. بود لوسی پسر که چقدرم

گفتم گوشش کنار آروم. رفت : 

- شدی لوس اینقدر نیست بیخود . 

آورد تر نزدیک رو گوشش نشنید، که بود ضعیف اونقدر صدام : 

 چی؟-

- شدی لوس همینه گم می . 

- ورپریده؟ لوسم من  

کردم خم ام شونه سمت به رو سرم ناز با : 



 .بله-

کرد ریز رو هاش چشم : 

- بگیر دوش یه برو... پررو دختر . 

- کشم می خجالت مامانت جلوی مون،خون رم می من نه، . 

کرد ساعت به نگاهی : 

- دیگه؟ چیه خجالت کافه، بریم باید دیگه ساعت یه  

گفتم لجوجانه و دادم خودم به تکونی : 

 ...نه-

گفتم نداد، بهم تر بیش مخالفت ی اجازه عمیقش اخم : 

- باشه خب، . 

 حسان

 مامان. رفت اتاق سمت به خوب و کن گوش حرف های بچه مثل

 بود ما به خیره مدت تمام سینمایی فیلم یه تماشاچیان شبیه که

گفت معناداری لحن با : 



- کنه می پچ پچ گوشت تو خوب . 

نشستم کنارش و نشست لبم کنج لبخندی : 

- طفلک گفت نمی خاصی چیز . 

دادم تکیه مبل به رو دستم انداختم، پام روی رو پام : 

- چطوری؟ شما  

- خوشحالم خیلی بینم می وت زندگی توی رو دختر یه که االن . 

 نمی چرا دادم، سرم به تکونی صدایی پر نفس با و زدم پوزخندی

منه؟ زندگی موقت فرد هوران که کنه قبول خواست  

 :گفت

-  دوستش هم تو که معلومه درنیار، من ی واسه رو اداها این

 .داری

 به و باشه من همپای که باشه نفر یه اینکه داشتم، دوستش

 آرزوی نکنه، نگاه بهم دیوانه یه چشم به و نکنه اعتراض کارهام

 با. بود آرزو این ی کننده برآورده روزها این هوران و بود من

گفتم آرومی صدای : 



- دارم دوستش . 

نشست دستم روی مامان سفید و استخوانی دست : 

-  اون داری، نگهش کن سعی شده که هم خودت خاطر به پس

نهبدو تو به راجع رو چیزی نیست قرار . 

- کنم ازدواج باهاش مجبورم مدت یه از بعد دارم نگهش اگه . 

کرد بهم باری سرزنش نگاه : 

- کنی؟ جهنم رو زندگیت زنیکه اون خاطر به خوای می کی تا  

کردم فرار بهش راجع زدن حرف از همیشه مثل : 

- بیارم خوردن برای چیزی یه برم . 

-  از فرار مهارت که قدری همون. کن عوض رو بحث همیشه

 هم رو قضیه کل از فرار مهارت داری رو بهش راجع زدن حرف

باش داشته . 

 حرفش تا رفتم آشپزخونه سمت به و ندادم حرفش به جوابی

 تمام کردم می حس که شد می بد حالم اونقدر اومد می وسط



 چه مامان دونم نمی دن، می انفجار فرمان مغزم به بدنم اجزای

کرد نمی درک رو من حال که بود روانپزشکی . 
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 می مچاله رو صورتم اجزای شد می وارد ام سینه به که فشاری

رسوند می آتش کوره یه گرمای به رو بدنم و کرد . 

 نشستم، صندلی روی بود، گرفته ازم رو ایستادن نای بدم حال

 طاقت. گرفتم دستهام بین رو سرم و ادمد تکیه میز به رو آرنجم

 می کاش نداشتم، رو بزنه حرف مسئله اون به راجع کسی اینکه

 من شب اون. کنم پاک همه ذهن از رو شب اون تونستم می شد

 صداش شنیدن با. هستم کثیف چقدر که رسوند باور این به رو

کردم باال رو سرم : 

 .حسان-



 توی قرمزی ی لهها و بود شده قبل از تر روشن صورتش

 و بود زده شامپو موهاش به احتیاطی بی با حتما. بود چشمهاش

 از که موهاش از ای طره به نگاهم. بود رفته چشمش داخل شامپو

 حتما بود، لخت و ای قهوه  افتاد، بود، زده بیرون روسری زیر

بود ابریشمی جنسش ! 

 وز ظرفشویی سیم مثل و  فری فری موهایش پشت هم شاید

بود شده کثیف من عاشق که ساده دخترک این طفلک .بود . 

گفت نگرانی حالت با : 

- شده؟ سرخ صورتت چرا حسان  

 .خوبم-

گفت پرت حواس و گیج : 

- کنم؟ صدا رو مامانت. نیستی خوب نه،  

- خواد نمی ... 

 برای. داشتم نیاز مامانم از تر بیش هوران به اما چرا دونم نمی

. باشم داشته آرامش کنارش که بود شده پیدا نفر یک بار اولین



 دست از ترس به شده که هم لحظه یه برای خواست می دلم

باشم آروم کنارش و نکنم فکر دادنش . 

زدم زل چشمهاش توی خنده با. نشست کنارم صندلی روی : 

- کردی؟ شور گربه رو خودت  

 می عسلی به رو روشن نور زیر که حالتش خوش های چشم

شد گرد رفت، : 

- ام؟ بهگر من یعنی ! 

- مامانمه اصطالح این نشستی، رو خودت خوب یعنی نه، . 

- ببره کار به ها اصطالح این از نمیاد مامانت به . 

 می خیال هوران نبود حواسم وای! اومد می بهش خیلی اتفاقا

 ام گونه روی ای ضربه. سهیالست مامان از من منظور که کرد

آوردم در رو ها پرت حواس ادای و زدم : 

- بود نوید منظورم مامان، گفتم اشتباه . 

زد چشمکی و خندید : 

- ماماناست؟ شبیه کجاش نوید  



 از اینکه بدون بورزم عشق هوران به باید بود، مامان با حق شاید

 کنم باز خودم دور از رو تنهایی حصار این باید. بگم بهش گذشته

بشم ای دیگه حسان رفته رفته تا . 

 :گفت

- شد؟ بد حالت چرا راستی  

کردم بهش مهربونی نگاه : 

- نه؟ مگه عشقه تنده تب... شه می بد حالم نباشی نزدیکم تو  

 رفتن ضعف از حاصل که لبخندی با و انداخت گل هاش گونه

انداخت زیر رو سرش بود، دلش . 

- بزنی قشنگ های حرف این از همیشه کاش ! 

 شدم مجبور شنیدنش برای که گفت آروم رو جمله این اونقدر

گفتم جوابش در. کنم خم لبهاش سمت به رو سرم کمی : 

- زنم می قشنگ حرفهای این از همیشه دیگه . 
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 این از خواست می دلم. شد برقرار بینمون سکوت لحظه چند

. کشید می پر باهاش زدن حرف برای دلم بشم، خالص سکوت

 :گفتم

- بود؟ شده دعواتون چی سر راستی  

- کی؟ با  

- بابات زن با . 

 ذوق سر بودم، پرسیده رو ای مسخره سوال چنین اینکه از انگار

بود اومده .  

گفت انزجار با : 

- زد داد بچه سر فرش، روی ریخت رو مربا هیما اینکه سر .  

ریخت فرش روی مربا  ! 

 احتیر این به مربا مگه زد، می داد بچه سر باید که معلومه خب

شه می پاک فرش روی از . 



 شنیدن با هوران قطعا. کنم عمل تر محتاط کمی بود بهتر اما

گفتم. رفت می در کوره از بوده، حقش ی جمله : 

- کرد رفتار مالیمت با کوچیک ی بچه با باید بله، . 

 دو هر که بود مصنوعی حدی به جمله این گفتن موقع لحنم اما

زدیم خنده زیر . 

 خجالت با و کرد جور و جمع رو خودش هوران مامان، صدای با

 مامان. بود شده ها عروس تازه شبیه. گزید رو لبش آشکاری

گفت بهم رو و گذاشت اش شونه روی دستی : 

-  چیزی شربتی یه من ی واسه رفت یادت دیدی رو خانم هوران

 .بیاری

 و رفت یخچال سمت به. کردم سکوت و دادم تحویلش لبخندی

ریخت خودش برای شربتی : 

- بده سفارش چیزی یه بزن زنگ ناهاره، وقت . 

- خورم نمی بیرون غذای من که دونی می . 

داد بینیش به چینی : 



- بدی گرسنگی ما به خوای می پس! تو دست از . 

- پزم می غذا . 

 و چاپلوسانه حالت با و کرد قفل هم توی رو دستهاش هوران

گفت بانمکی لحن : 

- خوبه خیلی حسان آقا دستپخت ! 

 به کردن نگاه و صداش شنیدن که عمیقی لبخندهای اراختی

 از هوران اگه کنم فکر. نداشتم رو کاشت می لبم روی چشمهاش

 های لب که کنم اجاره رو خیاطی باید باشه من کنار شب تا صبح

بدوزه برداشته، شکاف زیاد لبخند خاطر به که رو منی ! 
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 روان در رو ای تازه روح من انگار. زد می لبخند بهم مدام

گفت حسان. بودم دمیده تابش بی و افسرده : 

- چطورید؟ الزانیا با  

انداخت بهم نگاهی مادرش : 

- خانم هوران ... 

 .موافقم-

. شدم بلند اون از تبعیت به هم من و شد بلند جاش از حسان

گفت متعجب مامانش : 

- پذیری می شریک کارت تو بینم می باره اولین ... 

 رو تصویرشون و بشورم رو دستهام تا رفتم ظرفشویی سمت به

داد جواب مکث اندکی از بعد حسان. دیدم نمی : 

-  می رعایت حساسم روش من که رو بهداشتی مسائل هوران

 .کنه

گفت لودگی با مادرش : 

- کرده پیدا رو شما خواب رگ خوب خانم هوران . 



. کردم خفه نطفه توی رو ام خنده من و زد قهقهه خودش و

داد بهم رو دستمال و اومد سمتم به حسان : 

- کن خشک رو دستت . 

 تمام و پوشیدم رو ها دستکش دستهام، کردن خشک از بعد

کردم می حس خودم روی رو حسان ی خیره نگاه مدت . 

 اطرخ به گاهی. کردم درست حسان همراه نفره دو ناهار یه

 دیگه هم به مادرش و من که توپید می بهم مسخره و ریز مسائل

 شوخی به حسان که خنده زیر زدیم می پقی و کردیم می نگاه

زد می دستم روی آروم رو قاشق : 

- منو نکن مسخره ... 

گفتم می و کردم می لوس رو خودم : 

- تربیت بی ! 

 بود، قشنگ چیز همه. شد صرف خنده و شوخی در ناهار

 می کاسه توی خوشی شدت از که حسان های چشم مخصوصا



 طور من کنار و بود شده من رام واقعی معنای به انگار رقصید،

بود ای دیگه ! 
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 به شانه. شد می شنیده درخت باالی در کالغی قار قار صدای

 جدا درخت از باد ی واسطه به که هایی برگ روی هم ی شانه

گفت حسان. زدم می قدم بود، گرفته بغل رو زمین و بود شده : 

- . بشوریم رو کفشامون بریم ماشین داخل اینکه از قبل باید

شده خاکی . 

 چشمهاش به کردن نگاه برای ایستادم، مقابلش کمی ی فاصله با

گرفتم باال رو سرم : 

- بگو حاال خب . 



 معرض در مژگانش سیاهی و بست رو هاشچشم لحظه چند برای

 رو چشمهاش گرفت که عمیقی دم با همزمان. گرفت قرار دیدم

کرد باز : 

 ...هوران-

گفتم طاقت بی : 

- بگو بله؟ ... 

گفت مقدمه بی : 

-  االنمون حال از آینده، از ترس بدون باشیم، باهم واقعا خوام می

ببریم لذت .  

کردم باز هم از رو دستهام زده ذوق : 

- گم می همینو منم بخ . 

کردم می ردیف سرهم پشت رو کلمات نهایتم بی ذوق خاطر به . 

بودم افتاده نفس نفس به که زدم می حرف تند تند اونقدر : 



-  شه می باورت... بودی شاد خیلی امروز تو قشنگیم، هم کنار ما

 می بهت تغییر این چقدر دونی می... بودی تر قشنگ همیشه از

بود خوشحال چقدر امروز نتماما دیدی... اومد ... 

 که دستش به ناباورانه کردم، حس دستم روی رو دستش گرمای

 بیرون دستش از رو دستم و کردم نگاه بود شده قفل دستم توی

کرد اخمی. کشیدم : 

 چرا؟-

 روی رفت می سردی به رو که رو دستهام و دادم قورت رو بزاقم

کشیدم هم : 

- کشم می خجالت . 

گفت آروم و شستن لبش کنج لبخندی : 

- خجالتی بانوی چه ! 

کرد ساعتش به نگاهی : 

- شه می دیر داره بریم، . 



. بزنم قدم کنارش پارک توی تری بیش مدت خواست می دلم

 :گفتم

- بمونیم؟ تر بیش خوای نمی  

- شه می دیر . 

کوبیدم زمین به رو پام : 

- بمونیم تر بیش خواد می دلم . 

- ساسمح زمان روی من که دونی می عزیزم، نه . 

زدم پهنی لبخند و دادم سرم به ریزی تکون : 

- بگی تو چی هر . 
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کرد اشاره بود، ها چمن داخل که آبی شلنگ به : 

 .آب-



کرد جمع رو خودش : 

- کثیفه ها چمن اون . 

فشردم هم روی رو چشمهام : 

- دارم برمی خودم . 

. گرفتم اسپرتش های کفش روی رو آب. ایستاد آسفالت روی

 :خندید

- شدی مامانا شبیه . 

گفتم شستم، می رو خودم های کفش که طور همون : 

- لوسی تو بس از . 

رفتیم کافه سمت به و شدیم ماشین سوار . 

 نگاهمون تالقی با بود، بهم نگاهش کردم، می نگاهش که بار هر

 محفل به رمانتیکی موسیقی. مخندیدی می بلند صدای با درهم

 نمانده عاشقی فصل تا چیزی, بود بخشیده جان ما ی عاشقانه

رفتم می پاییز استقبال به ام معشوقه با بار این من و بود . 

*** 



 به دست عادل. بود شده رنگ ممکن شکل بهترین به دیوارها

گذاشت کمر : 

- شده؟ خوب  

انداخت باال ابرویی حسان : 

- یدنباش خسته! عالیه . 

 که حالی در. کرد متعجب رو دومون هر نوید صدای شنیدن

اومد می پایین ها پله از کرد می صاف رو کراواتش . 

کرد عصبی ی خنده پرید، جا از ها گرفته برق شبیه حسان : 

- کردی؟ می کار چی من اتاق تو تو،  

- کنم استراحت رفتم خب ...  

زد اش گونه روی ای بوسه و شد رد حسان کنار از : 

 .خداحافظ-

 در و کرد پاک اش گونه روی از رو بوسه جای انزجار با حسان

کرد نگاه دستش به داد می چین رو بینیش که حالی . 



داد تکون عادل برای دستی و زد پوزخندی نوید : 

- عادل جناب خداحافظ . 

- غذا بابت مرسی پسرم، خداحافظ . 

 خم سری و برگشت ثانیه چند برای شد می دور که طور همون

ردک . 
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 حس یه هم عادل به کردن نگاه زمان حتی نگاهش حالت

 شده عجین نگاهش با حس این انگار. داشت تنفری و ترسناک

 و شد منصرف ظاهرا اما بره که کرد لمس رو دستگیره. بود

 حرف رفتن راه حین رد برداشت قدم حسان سمت به. برگشت

زد می : 

- دارم سراغ خوب نقاش یه دیوارها نقاشی واسه راستی . 



 دلگیر ازش هنوز اتاقش داخل رفتن اجازه بی خاطر به که حسان

کرد بهش ای خصمانه نگاه بود، : 

 کی؟-

- مامانت مطب منشی . 

زد چشمکی : 

- استعداده با . 

- ری؟ می مامانم مطلب چی ی واسه تو  

ردک نگاهش تمسخر با : 

- کنم درست روانمو رم می . 

گفت بود، لحنش توی که تمسخری به توجه بی حسان : 

- بده رو اش شماره خب . 

- رو؟ کی  

- مامانم منشی . 

انداخت باال ای شانه : 



- دونم نمی من .  

- نقاشه؟ دونی می کجا از پس  

داد ابروش به چینی : 

- کوتاه گفت و گپ یک طی . 

چرخاند سری خنده با حسان : 

- گفت و گپ اشقع که هم تو . 

 بهم هیزی نگاه و نشست نوید مرموز صورت روی کمرنگی لبخند

 نگاه بار زیر و شدم نزدیک حسان به تر بیش ناخواسته. کرد

کردم جمع رو خودم اش خریدارانه . 

- برم من . 

کردم حسان به رو و کشیدم راحتی نفس رفتنش با : 

-  یومدن خوشم اصال.... بود هیز خیلی بود؟ اینطوری چرا این

 نگاه جوری یه تو به... کنی می رفتار خوب باهاش چرا تو... ازش

کرد می ...  

گفت گوشم کنار آروم : 



- کوچولو خانم نکن غیبت ! 

- که نیست غیب ... 

 به ای اشاره عادل. رفت اتاقش سمت به و رفت باال ها پله از

 رو پادشاه هفت خواب و بود کشیده دراز کاناپه روی که شادمهر

ردک دید، می : 

- من؟ سر باالی گذاشتید اینو  

خندیدم ریز : 

- حتما بوده خسته . 

شنیدم ها پله باالی از رو حسان صدای : 

- بیار سیاه نایلون یه هوران . 

 .چشم-

 طبقه سمت به و آوردم بیرون نایلونی آشپزخونه کشوی توی از

 کردن جمع حال در که بهش شده گرد های چشم با. رفتم باال ی

کردم هنگا بود، تخت تشک : 

- حسان؟ کنی می کار چی  



- کن باز رو پالستیک در . 

 دستش توی که رو تخت تشک و اومد سمتم به کردم، باز رو در

گفتم. داد جا نایلون توی بود کرده مچاله : 

- کردی؟ رو اینکار چرا  

گفت داد، می گره رو نایلون در که طور همون : 

-  تخت روی کثیفش تن اون با بعد ره، می حمام ها شب فقط اون

خوابیده من .  

کردم نگاه چشمهاش توی ناز با و ایستادم اش سینه به سینه : 

- بشی؟ شریک کسی با رو رختخوابت تونی نمی تو پس  

 انگار. کرد پیدا خاصی حالت نگاهش و گرفت رو حرفم منظور

 ای گرفته و بم صدای با شد، پدیدار اش خانه چشم در حبابی

 :گفت

 ...هوران-



 به رو نگاهم. داد قلقلک دلم ته اسمم کردن صدا موقع لحنش

 قرار بدنش از کمی ی فاصله با که استخونیش و سبزه های دست

دوختم بود، گرفته : 

 .بله-

گفت آروم. کردم می حس خودم روی رو نگاهش : 

- بودمت ندیده اصال کاش... بودی نیومده زندگیم توی کاش ... 

 عصبانیت با و مکرد باال رو سرم. زد می ناخوشایندی های حرف

 سکوت ی نشونه به رو دستش. زدم زل چشمهاش توی آشکاری

داد ادامه و گرفت مقابلم : 

-  متنفرم حریمم به کسی ورود از اینکه حین در من هوران

دارم رو خصوصیم حریم به تو ورود آرزوی . 

. کشید هلهلهه سینه در قلبم و زد برق خوشی شدت از چشمهام

 شعرهای تک تک روی حسان جمالت .بود عاشقانه یک اوج این

بود کرده کم رو عاشقانه . 
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کرد اشاره بود، ها چمن داخل که آبی شلنگ به : 

 .آب-

کرد جمع رو خودش : 

- کثیفه ها چمن اون . 

فشردم هم روی رو چشمهام : 

- دارم برمی خودم . 

. گرفتم اسپرتش های کفش روی رو آب. ایستاد لتآسفا روی

 :خندید

- شدی مامانا شبیه . 

گفتم شستم، می رو خودم های کفش که طور همون : 

- لوسی تو بس از . 

رفتیم کافه سمت به و شدیم ماشین سوار . 



 نگاهمون تالقی با بود، بهم نگاهش کردم، می نگاهش که بار هر

 محفل به رمانتیکی یموسیق. خندیدیم می بلند صدای با درهم

 نمانده عاشقی فصل تا چیزی, بود بخشیده جان ما ی عاشقانه

رفتم می پاییز استقبال به ام معشوقه با بار این من و بود . 

*** 

 به دست عادل. بود شده رنگ ممکن شکل بهترین به دیوارها

گذاشت کمر : 

- شده؟ خوب  

انداخت باال ابرویی حسان : 

- نباشید خسته! عالیه . 

 که حالی در. کرد متعجب رو دومون هر نوید صدای نشنید

اومد می پایین ها پله از کرد می صاف رو کراواتش . 

کرد عصبی ی خنده پرید، جا از ها گرفته برق شبیه حسان : 

- کردی؟ می کار چی من اتاق تو تو،  

- کنم استراحت رفتم خب ...  



زد اش گونه روی ای بوسه و شد رد حسان کنار از : 

 .خداحافظ-

 در و کرد پاک اش گونه روی از رو بوسه جای انزجار با حسان

کرد نگاه دستش به داد می چین رو بینیش که حالی . 

داد تکون عادل برای دستی و زد پوزخندی نوید : 

- عادل جناب خداحافظ . 

- غذا بابت مرسی پسرم، خداحافظ . 

 خم سری و برگشت ثانیه چند برای شد می دور که طور همون

 .کرد
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 حس یه هم عادل به کردن نگاه زمان حتی نگاهش حالت

 شده عجین نگاهش با حس این انگار. داشت تنفری و ترسناک



 و شد منصرف ظاهرا اما بره که کرد لمس رو دستگیره. بود

 حرف رفتن راه حین در برداشت قدم حسان سمت به. برگشت

زد می : 

- دارم سراغ خوب نقاش یه دیوارها نقاشی واسه راستی . 

 دلگیر ازش هنوز اتاقش داخل رفتن اجازه بی خاطر به که حسان

کرد بهش ای خصمانه نگاه بود، : 

 کی؟-

- مامانت مطب منشی . 

زد چشمکی : 

- استعداده با . 

- ری؟ می مامانم مطلب چی ی واسه تو  

کرد نگاهش تمسخر با : 

- کنم درست روانمو رم یم . 

گفت بود، لحنش توی که تمسخری به توجه بی حسان : 



- بده رو اش شماره خب . 

- رو؟ کی  

- مامانم منشی . 

انداخت باال ای شانه : 

- دونم نمی من .  

- نقاشه؟ دونی می کجا از پس  

داد ابروش به چینی : 

- کوتاه گفت و گپ یک طی . 

چرخاند سری خنده با حسان : 

- گفت و گپ عاشق که هم تو . 

 بهم هیزی نگاه و نشست نوید مرموز صورت روی کمرنگی لبخند

 نگاه بار زیر و شدم نزدیک حسان به تر بیش ناخواسته. کرد

کردم جمع رو خودم اش خریدارانه . 

- برم من . 



کردم حسان به رو و کشیدم راحتی نفس رفتنش با : 

-  نیومد خوشم اصال.... بود هیز خیلی بود؟ اینطوری چرا این

 نگاه جوری یه تو به... کنی می رفتار خوب باهاش چرا تو... زشا

کرد می ...  

گفت گوشم کنار آروم : 

- کوچولو خانم نکن غیبت ! 

- که نیست غیب ... 

 به ای اشاره عادل. رفت اتاقش سمت به و رفت باال ها پله از

 رو پادشاه هفت خواب و بود کشیده دراز کاناپه روی که شادمهر

کرد دید، می : 

- من؟ سر باالی گذاشتید ینوا  

خندیدم ریز : 

- حتما بوده خسته . 

شنیدم ها پله باالی از رو حسان صدای : 

- بیار سیاه نایلون یه هوران . 



 .چشم-

 طبقه سمت به و آوردم بیرون نایلونی آشپزخونه کشوی توی از

 کردن جمع حال در که بهش شده گرد های چشم با. رفتم باال ی

کردم نگاه بود، تخت تشک : 

- حسان؟ کنی می کار چی  

- کن باز رو پالستیک در . 

 دستش توی که رو تخت تشک و اومد سمتم به کردم، باز رو در

گفتم. داد جا نایلون توی بود کرده مچاله : 

- کردی؟ رو اینکار چرا  

گفت داد، می گره رو نایلون در که طور همون : 

-  تتخ روی کثیفش تن اون با بعد ره، می حمام ها شب فقط اون

خوابیده من .  

کردم نگاه چشمهاش توی ناز با و ایستادم اش سینه به سینه : 

- بشی؟ شریک کسی با رو رختخوابت تونی نمی تو پس  



 انگار. کرد پیدا خاصی حالت نگاهش و گرفت رو حرفم منظور

 ای گرفته و بم صدای با شد، پدیدار اش خانه چشم در حبابی

 :گفت

 ...هوران-

 به رو نگاهم. داد قلقلک دلم ته اسمم کردن صدا موقع لحنش

 قرار بدنش از کمی ی فاصله با که استخونیش و سبزه های دست

دوختم بود، گرفته : 

 .بله-

گفت آروم. کردم می حس خودم روی رو نگاهش : 

- بودمت ندیده اصال کاش... بودی نیومده زندگیم توی کاش ... 

 عصبانیت با و کردم باال رو سرم. زد می ناخوشایندی های حرف

 سکوت ی نشونه به رو دستش. زدم زل چشمهاش توی آشکاری

داد ادامه و گرفت مقابلم : 

-  متنفرم حریمم به کسی ورود از اینکه حین در من هوران

دارم رو خصوصیم حریم به تو ورود آرزوی . 



. کشید هلهلهه سینه در قلبم و زد برق خوشی شدت از چشمهام

 شعرهای تک تک روی حسان جمالت. بود عاشقانه یک اوج این

بود کرده کم رو عاشقانه . 
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 ی مغناطیسه یه. بود برگرفته در رو وجودم تمام شدنی داغ حس

 و کشید عقب رو خودش. بود شده جاری اون و من میان قوی

کشید ریشش ته به دستی : 

- نپایی بریم . 

گفتم اختیار بی : 

 چرا؟-

برگردوند رو نگاهش رفت می در سمت به که طور همون : 

- تنهاست عادل . 



- زدیم می حرف تر بیش کم یه کاش . 

نشست لبش کنج لبخندی : 

- برم؟ ات صدقه قربون شب تا کردی هوس  

 می زیاد خوشی شدت از که هایی چشم با و دادم سرم به تکونی

گفتم درخشید، : 

 .اوهوم-

-  بذارم رو زندگی و کار مدام باید موقع اون... که شه نمی دیگه

بسرایم تو وصف در و کنار . 

دادم کمرم به ریزی قر و کردم قفل هم توی رو دستهام : 

- بلدی؟ شعر مگه  

گفت رفت، می بیرون سمت به که طور همون : 

- بلدم که بله . 

افتادم راه دنبالش : 

- برام بخونی باید . 



گفت رفت، می ایینپ ها پله از که طور همون : 

- برات؟ بگم چی  

کردم لوس رو خودم : 

- برام بخون شعر . 

 ما ی متوجه و بود کافه انتهای دیوارهای زدن رنگ حال در عادل

 عقب بودم مقابلش که حالی در و رفتم حسان از جلوتر. نبود

گفت تاکیدانه لحن با. رفتم می راه عقب : 

- دیوار به خوره می کمرت برو، راه درست . 

گفتم نچی ینچ : 

- خوره نمی . 

گفت بارید، می تهدید ازش که نگاهی با : 

- دونیا می خودت بشی، رنگی اگه . 

کردم قفل سینه روی رو دستهام و کردم اخمی : 

- قهرم اصال . 



. کرد جمع رو ناهار های ظرف و رفت میز سمت به تفاوتی بی با

 صبورانه حالت اون و بود شدن گشاد حال در لحظه هر چشمهام

 آشپزخونه توی. بود درآورده رو حرصم اش مسخره تفاوت یب و

 خواسته اصال کردم، می نگاهش من که انگار نه انگار اصال. رفت

 اپن به رو دستهام. رفتم آشپزخونه توی. بود برده یاد از رو من ی

 و ها ظرف شستن حال در. شدم خیره بهش فقط و دادم تکیه

 به. کرد نمی من به توجهی و بود پیرامونش محیط کردن تمیز

 و زده شگفت اول نوازش گوش صدای که بودم رسیده انفجار مرز

کرد آرامم بعد . 
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- خوشتر یار باران و سرما این در  

سر در عشق و کنار اندر نگار  

 



نگاری چون و کنار اندر نگار  

تر و تازه و چست و خوب و لطیف  

 

 و ریخت جامی توی دلستر مقداری و رفت یخچال سمت به

داد ادامه اومد، می سمتم به که طور همون : 

 

- رفت دستم از نماند طاقت مرا  

دیگر آوردند و بردند مرا  

 

زد رویم به زیبایی لبخند و داد دستم به رو جام : 

 

- آید دل در ناگه چو او خیال  

اکبر اهلل رود می جا از دل  

 

نوشیدم ای جرعه و گرفتم دستش از رو جام : 



- دارم دوستت . 

. گرفت خودش به مضحکی ی ترسیده حالت : 

- دادم بهت شراب دلستر جای نکنه . 

کردم ریز رو چشمهام : 

- ادب بی ! 

کردم یخچال به ای اشاره : 

- کنی؟ پر دلستر جز چیزی با رو یخچال این خوای نمی  

- نه دارم دوست بگی دیخور دلستر که دفعه هر قراره اگه . 

دادم سر ای قهقهه : 

-  گم می بهت باز بخورم که پنیر و نون من داره؟ ربطی چه

دارم دوستت . 

کرد نگاهم طوالنی مدت لبش کنج لبخندی با : 

- که عاشقتم ! 



 نرمی لحن با. گزیدم رو لبم ی گوشه و انداختم زیر رو سرم

 :گفت

- خجالتی خانم کن باال سرتو ! 

زدم زل چشمهاش توی و کردم بچگونه رو صدام : 

- خجالتیم خیلی من . 

- رو شما نشناسه بگو یکی به اوه، . 

خندید. شد جلب سمتش به  توجهمون عادل صدای شنیدن با : 

- شدم خلوتتون مزاحم ببخشید . 

نشست حسان پیشونی روی ظریفی اخم : 

- کنم می خواهش .  

- برم من بدید اجازه اگه . 

کرد خونهآشپز دیوارهای به ای اشاره حسان : 

- شه؟ می چی اینجا رنگ پس  



 حالت و چرخاند کاسه توی رو چشمهاش ای بامزه حالت با عادل

داد تکون رو سرش وار دایره : 

- فردا باشه اش بقیه خیال، بی آقا . 

کردم بهش نگاهی که کنه مخالفت خواست حسان : 

- شه می خسته طفلک، گه می راست . 

 ازش عشق جز چیزی که ها نگاه دسته اون از کرد نگاهم باز

گفت آروم. شد نمی استخراج : 

- باشه خب . 

شد نفره دو ما بین فضای باز و رفت و کرد خداحافظی عادل . 
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 می حرف زده ذوق های بچه شبیه و چرخید می اطراف به حسان

 :زد



-  کلی بچینیم، رو ها صندلی و میز باید دیوارها نقاشی از بعد

دارم برنامه ها گارسون انتخاب برای ... 

داد تکون هوا توی رو دستش و زد خودش دور چرخی : 

- بشه قرن ی کافه بهترین باید اینجا . 

 نمی سیر لذتش و شعف اون به نگاه از و بودم داده دیوار به تکیه

 .شدم

زد زل چشمهام توی و اومد سمتم به : 

- بگی؟ چیزی خوای ینم تو  

-  به تو دیدن از تونم می فقط من که کردی ذوق انقدر تو دیگه

بیام وجد . 

 با. کشید صورتش به دستی و شد بلند کاناپه روی از شادمهر

چرخاند رو نگاهش حسان. کردم شادمهر به ای اشاره چشمهام : 

- بودی عادل سر باالی خوب. شادمهر آقا به، . 

پرید جا از فنر مثل بمضطر و مودب های بچه شبیه : 

- بودم خسته خیلی ببخشید، .  



 های چشم که ای خنده با حسان! برد می حسان از حسابی چه

گفت کرد، گرد تعجب شدت از رو شادمهر : 

- نداره اشکال . 

 ردوبدل حسان و من بین نگاهش شده گرد های چشم با شادمهر

رفت بیرون سمت به و گرفت رو نگاهش حسان. شد : 

- بخورم اهو برم من . 

گفت گوشم کنار آروم : 

- بیا بعد بمون، کم یه تو . 

 می رد کنارم از که ای لحظه و اومد آشپزخونه سمت به شادمهر

گفت شد، : 

- کرده دگرگونش خیلی شما حضور انگار .  

 لیوانی. گذاشتم اپن روی رو دستم و چرخیدم سمتش به

گفتم. کرد باز رو شیرآب و برداشت : 

 چطور؟-

کرد تازه نفسی و رکشیدس رو آب لیوان : 



- خوشحاله دیگه، کرده تغییر . 

- خوشحاله ره می پیش درست کارهاش اینکه خاطر به شاید .  

گفت معناداری لحن با و انداخت باال ای شانه : 

 .شاید-

- رفته کجا ببینم برم من . 

گذاشت هم روی رو چشمهاش : 

 .برو-
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 نسیم و بود کرده جمع زمین روی از رو پالسش و جل تابستان

 کردم، اطراف به نگاهی. کوبید می صورتم به رو خودش خنکی

داد تکون برام دستی طرف اون از حسان : 

 .بیا-



دویدم سمتش به و بست نقش لبم روی لبخندی . 

 :گفت

 !سرکیفی-

کردم نازک چشمی پشت : 

- ستشما وجود اثر .  

زدم نمایی دندون لبخند : 

- بزنیم؟ قدم  

 .بزنیم-

 دست با رو حسان ای عده رفتیم، می راه هم ی شونه به شونه

 مدام. کرد می اضافه من تکبر و غرور به این و دادن می نشون

 قشنگی چه هر خدا ظاهرا که بود زیبا طوری کردم می نگاهش

 به هاش مقد. بود ریخته اون وجود توی داشت اش گنجینه توی

 می منت هم زمین سر بر انگار که بود غرور پر و سنگین حدی

  .ذاشت

- بریم؟ راه فقط قراره   



-  بیرون گیرم، نمی غذا بیرون از شینم، نمی پارک نیمکت روی

و خورم نمی آبمیوه ... 

زدم مصنوعی لبخند و دادم قورت رو بزاقم : 

- ندارم مشکلی من باشه، . 

شکستم رو سکوت و شد ربرقرا بینمون سکوت لحظه چند : 

- ری؟ نمی هم سینما چی؟ سینما  

زد زل چشمهام توی. ایستادم متقابال منم و ایستاد جاش سر : 

- شده؟ کننده خسته برات امون رابطه نشده هیچی هنوز  

شد بخش تسلی لحنم و کردم نگاهش واررفته : 

-  باهم بهتری های خاطره خواستم فقط من. کنی می اشتباه نه،

ینهم بسازیم . 

- بزنیم قدم پس . 

زدم زل چشمهاش توی ناز با و زد پلکی : 

- بگی تو چی هر ! 



 می رو پیاده کنار از هم دست توی دست پیرزنی و پیرمرد

 ای اشاره. بود سکوت غرق پیرزن و زد می غر پیرمرد گذشتند،

گفتم خنده با و کردم بهشون : 

- تو و من ی آینده ! 

ندچرخا هوا در رو سرش و گفت کشداری اوه : 

- بمونی؟ من با ابد تا خوای می یعنی  

- ابد ابد تا . 

گفت من لحن از تقلید با : 

- ابد؟ ابد ! 

دادم ام شونه به ریزی تکون و زد چشمکی : 

- ابد ابد . 

 از حسان دیدن خاطر به دویدن سمتمون به جوان دختر چند

 ذوق با یکیشون. بودن درآوردن بال حال در خوشی شدت

گفت ای مسخره : 

- کایا؟ آقای اخدای وای ! 



کرد نازک چشمی پشت و کرد بهم نگاهی ها اون از یکی : 

- دخترتونه؟ دوست  

 تفاوت بی. ده می جوابی چه که بود حسان به نگاهم مدت تمام

 :گفت

- همکارمه نه، . 

 در که تصویرش. آورد هجوم گلویم به بغضی. شد سرد تنم تمام

 طاقت. دکر تار رو دیدم جلوی بود، دخترها به دادن امضا حال

 می حرف ابد به راجع پیش لحظه چند همین نداشتم، ایستادن

اون بعد زدیم ...  

رفتم کافه سمت به و گرفتم رو راهم .  

- هوران هوران، . 

 با و بردم فرو جیبم داخل رو دستهام بلندش صدای به توجه بی

دادم ادامه مسیرم به تندی های قدم . 

 

HorAN, [08.08.19 06:31] 



[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#173 

 شکل ذهنم در که رو ناشناسی افکار و دادم سرم به تکونی

 لیست به نگاهی و آوردم بیرون رو گوشیم. زدم پس بود، گرفته

کردم هام برنامه : 

دیوارها آمیزی رنگ  

دیوارها نقاشی  

ها صندلی و میز چیدن  

 دیزاین

گارسون لباس طراحی  

گارسون لباس دوخت  

گارسون اماستخد  

کافه پرسنل استخدام  

 می رو طراح دختر اون ی شماره و کردم می تلفن مامان به باید

 برمی یعنی شد، چیره افکارم تمام بر هوران یکدفعه. گرفتم



. رفتم بیرون و شدم بلند جا از قراری بی حالت با! گشت؟

اومد سرم پشت شادمهر : 

- کجا؟ آقا  

 .بریم-

گفتم نچی و برگشتم بود، جیبام توی دستم که طور همون : 

- رو جا هیچ نکردم چک! بابا ای ... 

 ها، برق بودن خاموش از اینکه از بعد. شدم کافه وارد دوباره

 باال ی طبقه به. شدم مطمئن شیرگاز و یخچال در بودن بسته

 دیدنم با شادمهر. بستم رو در و برداشتم رو پتو پالستیک.  رفتم

 :گفت

- نم به بدید چیه؟ این آقا ... 

- کن باز رو ماشین در کن، قفل رو کافه در خواد، نمی . 

 .چشم-



 بیرون جیبم توی از رو گوشیم و نشستم عقب صندلی روی

 توی صداش بعد لحظه چند. کردم لمس رو مامان اسم و آوردم

پیچید گوشم : 

- خانم هوران... عزیزم پسر بر سالم ... 

توپیدم بهش. بود کافی من انفجار برای هوران اسم : 

-  که روز یه خاطر به باش، داشته جنبه ذره یه! کن بس مامان

نچسبون اون به منو اینقدر بوده، من ی خونه تو اون ... 

گفت واررفته : 

 ...مادر-

گرداندم اطراف به رو سرم کالفه : 

- خداحافظ... بگم بهت چی خواستم می رفت یادم اصال . 

 و دمکر قطع رو تماس مداومش گفتن حسان حسان به توجه بی

برگردوندم اولش جای سر رو گوشی زیادی حرص با . 
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گفتم لب زیر و برگردوندم شیشه سمت به رو نگاهم : 

- آرومم من آرومم، من . 

. کرد می ترم جری و انداخت می خط مغزم روی پلکم پریدن

گفت شادمهر : 

- بریم؟ اکج آقا  

گفتم کرد، رعشه دچار هم رو خودم اندام که صدایی با : 

- بگم؟ باید رو چی همه... خونه خونه،  

 بدون بود، شده ها آهنی آدم شبیه من ی واسطه به که شادمهر

گفت واکنشی هیچ : 

 .چشم-

 هوران،. داشتم کار چی مامان با نیومد یادم کردم، فکر چی هر

 تمام وسط رو عشق یه فقط نم شدی؟ زندگیم وارد چطور هوران

داشتم کم مشکالتم . 



 اساسی شستن به نیاز کردم، رها حیاط توی رو پتو پالستیک

 سطل توی و آوردم در پام از جورابامو اینکه از بعد. داشت

 به. پوشیدم رو در جلوی های دمپایی و شستم رو پاهام. انداختم

 حالت به ها صندلی. رفتم حیاط سمت به خونه به ورودم محض

 می خشک صبح تا حتما بود، شده چیده هم کنار هوا در لنگ

 یقین دادم، بیرون مانند آه رو نفسم و افتادم هوران یاد. شدن

 چند از که حسی... گرده برمی و شه می پشیمون که داشتم

گفت کرد، می نوشخوار رو مغزم پیش دقیقه : 

- مونه نمی که گفتی خودت! برنگرده؟ اگه ... 

زدم بلندی فریاد اه ابله شبیه : 

- شو خفه ! 

 نگاهی زنان نفس نفس گرفت، درد فریادم از صوتیم تارهای تمام

 چه سر من. نبود هیچکس بود، خالی اطرافم کردم، اطرافم به

 می فریاد سرافکارم همیشه مثل هم باز زدم؟ می فریاد کسی

 حالت این شر از رو خودم باید نیومده سراغم جنون تا اوه. زدم

نمک خالص . 



 داخل و درآوردم رو لباسهام و رفتم حمام توی رفتم، اتاق داخل

 جایی هیچ من ی خونه توی لباسشویی ماشین. ریختم تشتی

 از بودم عجب در. شستم می دست با رو ها لباس تمام و نداشت

 تونه می شو و شست توی ماشین کنن می فکر که هایی آدم

کرد ترم سبک کمی گرم آب دوش. بگیره رو انسان جای . 

. کردم باز رو قفلش و برداشتم رو موبایل. افتاد موبایلم به نگاهم

 روشویی داخل و رفتم توالت توی. بود نگرفته تماس هوران

 همراه همیشه که بود چیزی موبایل من نظر از شستم، رو موبایل

 به که فکری با کرد، می جذب رو زیادی های میکروب و بود آدم

 این! نداشت آب ضد موبایل هوران رد،ک یخ تنم تمام زد سرم

 براش برگشت اینکه محض به باید بود، مضر سالمتیش برای

 .بخرم

 وقتی خواستم نمی. کردم روشن و کردم خشک رو موبایل سریع

 زنگ صدای شنیدن با. باشه خاموش تلفنم زنه می زنگ هوران

نشست لبم روی لبخندی و پریدم جا از فنر مثل در : 

 !هورانه-



 حالت. خشکاند لبم روی رو لبخند در پشت مامان دیدن

گفت نگرانی لحن با داشت، مضطربی : 

- حسان؟ کردی کار چی  

کردم اخم : 

- شده؟ چی  

- اونجا ببرمت حاال همین گفت زد، زنگ من به بابات ... 

 آقای از باید چرا رفتم، کاناپه سمت به خیال بی و زدم پوزخندی

بترسم کایا . 
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 زد، می حرف خودش با که طور همون و بود ایستاده در جلوی

 رو به رو به قرار که بار هر. داد می تکون اطراف به رو سرش

 نقطه. داد می دست بهش حالت همین بود ایرج با من شدن



 که بود رخاط این به شاید بودم، من ایرج مقابل در مامان ضعف

بود پذیرفته فرزندش عنوان به رو من مامان . 

 چین. نشست کنارم تشویش از پر و مضطرب حالت همون با

 می بسته و باز مدام لبهاش و بود افتاده پیشونیش روی بزرگی

گفتم. شد : 

- مادرم؟ شده چی  

داد قورت رو بزاقش : 

- بود عصبی خیلی زد زنگ بابات . 

مکرد کج ام شونه سمت به رو سرم : 

-  که نداشتم بهش کاری که من افتاده؟ من یاد شده چی! بابا

بشه عصبی ... 

- نداشتی کاریش نه، ... 

گفتم خونسردی حالت یه با و انداختم پام روی رو پام : 

- نمیام من . 



 بود، یخ ی تکه مثل دستهاش گرفت، دستش توی رو دستم

 :گفت

- بریم خدا رو تو . 

- مضطربی؟ اینقدر چرا مامان؟ شده چی  

داد می بغض از خبر صداش رزشل : 

- گفته من به دراومده دهنش از چی هر زده زنگ .... 

- چرا؟ آخه  

داد تکون سری : 

- دونم نمی . 

- نگفتی؟ بهش چیزی تو خب  

کرد نگاه چشمهام توی ای مظلومانه حالت با : 

- نداد اجازه اصال .  

- ریم می شم می اماده االن باشه، . 

شنیدم سرم شتپ از رو صداش اتاق داخل رفتن موقع : 



- شو حاضر سریع فقط . 

 .باشه-

 کردم، ست آبی کوتاه آستین لباس با رو ای سرمه جین شلوار

گرفتم دوش ادکلن با و انداختم گردنم دور رو زنجیر . 

گفت حرصی لحن با : 

- دیگه بیا حسان . 

اومدم بیرون اتاق از : 

- مامان بریم . 

 تصادفی کردم می حس لحظه هر که کرد می رانندگی بد اینقدر

 و ترسیده چقدر که بود مشخص رانندگیش حالت از. ده می رخ

دادم تکیه شیشه به رو دستم. بیقراره : 

- ترسی؟ می ازش هنوزم  

- افتاده مهمی اتفاق یه شناسم، می باباتو من . 

غریدم ام شده کلید های دندون الی از : 



- برسیم؟ اونجا به ندی کشتنم به شه می حاال  

گفت ریزی و آروم صدای با : 

 .باشه-
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 دوست رو خونه این. ایستاد کایا ایرج بزرگ ی خونه جلوی

 کودکی خاطرات از نشانی هیچ. بود نفرت از پر برام نداشتم،

 صدای با در بعد لحظه چند و فشرد رو زنگ مامان. نبود درونش

 اون به ورود از همیشه بودم، ایستاده در جلوی. دش باز تیکی

. بودم نذاشته اینجا به پا که بود ماه سه اومد، می بدم خونه

گرفت دستش توی رو دستم : 

- مامان بریم . 

 خودم دنیای توی انگار که حالتی با و انداختم بهش نگاهی نیم

گفتم نبودم، : 



- باشه باشه، . 

 به و بودن شده تاهکو ها چمن همیشه مثل شدم، حیاط وارد

 آدم حیاط باغبان. بود شده رسیدگی ها آن به شکل بهترین

 می عصبی رو من خوابیدنش چمن روی اما بود منظمی و مرتب

گفت مامان. بود خوابیده چمن روی معمول طبق هم االن کرد، : 

- کنی؟ می فکر داری چی به   

 .هیچی-

 بتول،. شدیم وارد و بود باز در. رفتم باال مارپیچ های پله از

دوید پامون جلوی خونه ی ساله و چندین مستخدم : 

- خانم سالم حسان، آقا سالم ... 

زدم شادابش همیشه و سرحال روی به لبخندی : 

- خانم بتول سالم . 

کرد اطراف به نگاهی مامان : 

- کجاست؟ آقا  

- شماست منتظر پذیرایی داخل . 



 قهوه موهای شد، بلند جاش از شهره. رفتیم پذیرایی سمت به

 روی ای ماهرانه و ملیح آرایش و بود ریخته پشتش فرش و ای

 عضالت تمام و لرزید دلم دیدنش با همیشه مثل بود، پوستش

 سبز چشمهای و گرفت نمی من از نگاه هم اون شد منقبض تنم

 شهره انگار بود عجیب برام. بود دوخته بهم رو درشتش رنگ

 مامان ی سقلمه و رجای صدای شنیدن با! نداره شدن پیر قابلیت

 تصنعی محبت حالت با ایرج. گرفتم شهره از رو ام خیره نگاه

 :گفت

- پسرم بشین . 

گفتم بود، سرد یخبندان یه ی اندازه به که لحنی با : 

- بابا چشم . 

کرد شهره به ای اشاره : 

- بیار رو فیلم اون شهره . 

پرید جا از مامان : 

- فیلم؟ کدوم  



گفت آرومی لحن با : 

- بینی می رو فیلم م،خان کن صبر ... 

 رو موبایل شهره. داد می طوفان از قبل آرامش از خبر لحنش این

. گرفتم ازش رو موبایل کنم نگاهش اینکه بدون. گرفت سمتم به

 و من تصویر. کرد حبس ام سینه توی رو نفس مقابلم تصویر

 هم کنار زدنمون قدم کردم، پلی رو فیلم. بود کنارهم در هوران

گفت ای رفته تحلیل به صدای با مامان !کافه جلوی : 

 ...حسان-

گفت کنه، کنترل رو درونش خشم داشت سعی که صدایی با بابا : 

- تره دیدنی بعدی فیلم ... 

 صحنه. کردم پلی رو فیلم و کردم لمس چپ سمت به رو صفحه

 و کردم پرت ای گوشه رو گوشی! بود هوران دنبال دویدنم ی

زد موهام به چنگی : 

- اومده؟ کجا از مفیل این  

کرد پرت هوا توی رو دستش و شد بلند جاش از بابا : 



- دیده اینستاگرام توی شهره جا، همه شده، پر جا همه ... 

زد زل چشمهام توی و کرد خم سمتم به رو سرش : 

-  کنی التماس خوای می اگه حداقل شد؟ حل ناتوانیتون مشکل

 رو ما حیثیت که جمعیت وسط نه کن التماس بهش خونه تو

 .ببری

زد پیشونیم روی ای ضربه : 

- نشسته تو اسم کنار کایا فامیلی که فهمی می . 

گفت کنان جیغ جیغ و شد بلند جاش از مامان : 

-  با فقط کرده؟ کار چی مگه... من پسر با بزن حرف درست

همین زده قدم دختره ! 

گفت تمسخر با و زد زل مامان چشمهای توی : 

-  روانی تعادل هیچوقت پسر این کردی، طرفداری ازش همیشه

نداره و نداشته . 



 با. کردم می حس خودم روی رو شهره آمیز ترحم و سنگین نگاه

 به رو لبم و فشردم ام شقیقه روی رو انگشتهام زیادی قدرت

گفت مامان. گرفتم دندان : 

- کنن ازدواج باهم شاید داره، دوست رو دختر این حسان اصال ... 

داد سر بلندی ی قهقهه : 

-  زندگی آدم مثل تونه نمی تو پسر هیچوقت! ازدواج؟ و انحس

 .کنه

 دور آور سرسام محیط اون از باد سرعت با و شدم بلند جام از

 سامانی بی و تحقیر جز چیزی بزرگ چهاردیواری اون شدم،

نداشت من برای . 
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دوید می سرم پشت زد، می نفس نفس که حالی در مامان : 



- حسان... حسان . 

دادم تکیه کمرم به رو دستهام و ایستادم ماشین کنار : 

- بریم کن روشن مامان . 

-  نمی دفاع خودت از چرا حسان؟ درمیاری بازی دیوونه چرا

 کنی؟

گفتم بریده بریده و زدم پیشونیم به ضربه چند : 

- وای! وای ! 

 کن، دفاع خودت از مامان، های حرف این زا بود پر سرم تمام

 ایرج جلوی. باش داشته ایمان خودت به بده، نشون رو خودت

 نگاه موقع که کسی جلوی وایمیسادم؟ کی جلوی من! وایسا

بارید؟ نمی تمسخر جز چیزی چشمهاش از کردن  

گفتم بلندی فریاد با : 

-  منو اون وایسم؟ جلوش بخوام من که بینه می منو اصال اون

 برای کنم؟ ثابت بهش رو خودم بخوام که دونه می خودش پسر



 توی رو اش خونه از من کردن بیرون فکر مدت تمام که کسی

بذارم؟ انرژی چرا داشته سرش  

زدم الستیک به لگدی : 

- عربده اینقدر وگرنه مامان، بریم کن روشن ... 

 نگران های چشم با مامان. اومد بیرون خونه از ایرج و شد باز در

 ازش که بدی لحن با. کرد نگاه اومد، می سمتم به که اون به

گفت شد، چندشم : 

-  رو گذاشتی رو کوچه میدونه چاله اینجا کردی فکر خبرته؟ چه

 دیدن کلیپو دوستهام نصف بردی، همه جلوی که آبرومو سرت؟

 که فیلم اون دیدن با شایلین ی خانواده دونی می. زدن زنگ و

شن؟ می حالی چه دیدوی می دختره دنبال تو  

-  اصرار تو خواستم نمی رو شایلین اولم از من شن؟ می حالی چه

 .کردی

-  خواستی؟ نمی که نداشت چی خواستی، نمی که کردی غلط

 چشم با که ندادی محل بهش و کردی جگرش به خون اینقدر



 ی بهونه به خواستی می فقط تو باباش، ی خونه برگشت گریون

همین؟ باشی داشته مستقل ی نهخو یه شایلین با ازدواج  

انداختم باال ابرویی : 

- توئه با حق . 

غرید اش شده کلید های دندون الی از : 

-  نزدیکای حتی دیدن همه رو کلیپت که نیست مهم برات

 شایلین؟

- برنمیاد دستم از کاری اما مهمه، . 

داد سرش به تندی تکون و فشرد هم روی رو چشمهاش : 

- دویدی؟ می دنبالش اچر کیه؟ پاپتی دختره این  

انداختم زیر رو سرم : 

- دارم دوستش نیست، پاپتی . 

گفت یهویی و مسخره شادی با مامان : 

- دیدمش منم خوبیه، خیلی دختر . 



دوخت مامان به رو اش نشسته خشم به چشمهای : 

-  سرش خیر این که کنی حال بهش خواستی می دیدیش که تو

 نیست قرار قتیو بزنن قدم باهم خیابون توی نباید مشهوره

بیفته اتفاق بینشون هیچی . 

برد باال رو دستهاش تدافعی حالت با مامان : 

- کنن ازدواج شاید بیفته، اتفاق قراره... چرا چرا، . 

کرد صداداری ی خنده : 

-  کس هیچ. ببینی خواب به باید رو حسان ازدواج رویای دیگه

کنه زندگی آدم این با تونه نمی ... 

گفت ای رویه بی ی خنده با : 

- کرد می فرار دستش از داشت هم دختره اون حتی . 

 خصمانه مامان نگاه حالت کردیم، نگاهش فقط دو هر مامان و من

 خودش حال به خودش ها دیوانه شبیه. تفاوت بی من نگاه و بود

رفت می اش خونه به و زد می قهقهه . 
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 این که بود ها مدت. بود گذشته تداعی برام مامان صورت حالت

 فکش عضالت و پر اشک از چشمهاش بودمش، ندیده شکلی

گذاشتم کمرش پشت رو دستم. بود شده برجسته : 

- مامان بریم . 

. نداشت رفتن راه توان کشید، می خودش دنبال رو پاهاش انگار

 :گفت

- مامان؟ نمک خواهشی یه ازت شه می حسان،  

گفتم بخشی تسلی لحن با : 

- کن امر . 

- باشم داشته تمرکز تونم نمی کن، رانندگی تو . 

 بهم رو مخالفت توان بدش حال دیدن ولی بودم متنفر کار این از

 انزجار با. نشست ماشین توی و کردم باز براش رو در. داد نمی



 کرده لمس رو کثیف ی دستگیره اون کردم، دستم به نگاهی

 چرمی پالستیک اون فرمون، روی رو دستم باید حاال و بودم

ذاشتم می زشت . 

 پشت. کردم حرکت مکث لحظه چند از پس و شدم ماشین سوار

 گلفروشی دخترک های دست صدای بودم ایستاده قرمز چراغ

 کردم می سعی ولی بود کرده عصبیم خورد می شیشه به که

 ی کننده نزجرم حرکت از رو حواسم مامان. کنم کنترل رو خودم

 بود، داده تکیه صندلی به رو سرش. کرد پرت گلفروش دخترک

بود خیس گریه خاطر به صورتش . 

-  از... ای دیگه چیز یه من برای تو باشه آدم دنیا اگه حسان،

 ی اندازه به هیچی االن تا گرفتم طلعت از رو تو که موقع همون

 دوباره ،بشی خوشبخت خواد می دلم مامان نبوده، مهم برام تو

بشی بزرگ کنی، رشد ... 

 فرمون روی رو دستهام و دادم قورت رو گلوم توی بزرگ بغض

 سهیال کوچک قلب روی من خاطر به که بزرگی غم بابت. فشردم

 و شد سبز چراغ. کردم می سرزنش رو خودم بود، نشسته



 رو ماشین بلوتوث شد، بلند گوشیم زنگ صدای. کردم حرکت

 قلب و شد پخش ماشین توی هوران انگری صدای و کردم روشن

 داده هم دست به دست چیز همه امروز انگار. آزرد بیشتر رو من

کنه دیوانه رو من تا بود . 

بود شده روحم سوهان هم اجباری رانندگی این . 

*** 

 هوران

 توی گریه خاطر به که ارتعاشی با تماس شدن وصل محض به

گفتم بود، گرفته شکل صدام : 

 .سالم-

- شده؟ چی هوران، سالم  

 تا لعنتی فیلم اون ی آوازه انگار که بود خسته اونقدر صداش

نداشت از بهتر حالی هم حسان و بود رسیده هم ها اون ی خونه .  



-  توفیق، عموم، داییم، شده، پخش که ها کلیپ این خاطر به

 شدم، بار و بند بی من گن می امون، خونه اومدن همه داییم پسر

گفتن اهبیر و بد بهم کلی ... 

 عمیقی نفس گرفت، می نفسم گلوم بغض سنگینی خاطر به

 :کشیدم

- آبرویی بی گن می من به . 

گفت آروم و کشید هوفی : 

- کنم؟ صحبت باهاشون اونجا بیام من  

گفتم ترسیده : 

- نشه؟ بدتر اوضاع  

گفت کالفه و حوصله بی : 

- کن پیامک برام رو آدرس شه، نمی این از بدتر . 

 .باشه-
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 لرزید، می گوشیم کیبورد روی دستهام آدرس نوشتن موقع

 رفتم، بیرون اتاق از! اومد می ما ی خونه بار اولین برای حسان

 مواد زیاد مصرف خاطر به که صدایی با و اومد سمتم به دایی

گفت بود، شده گرفته : 

-  بیاد بیاریم شانس حاال یارت؟ به بزنی زنگ فتیر! هان؟

 خوب نوره، علی نور دیگه که باشه کرده ولت اگه... سراغت

بردی رو ما آبروی ... 

 تمام. کردم نمی توجه جمالتش به اصال من اما زد می حرف دایی

 مندرسش لباس و زرد های دندون و جوراب بد بوی به ام توجه

 لحظه برای. داد می نشون کنشیوا چه دایی دیدن با حسان بود،

 سرم روی رو دستم و کردم حس سرم توی شدیدی درد ای

دوید سمتم به عمو. گذاشتم : 

- شد؟ چی هوران  



 هم روی رو چشمهام بود، کرده تار رو دیدم جلوی سرگیجه

کردم باز و فشردم : 

- دارم سرگیجه کم یه فقط خوبم، . 

نشاند زمین روی رو من و گرفت رو دستم عمو : 

- باش آروم جان، عمو بشین ... 

گفت طوبی به رو : 

- بیار قند آب براش طوبی . 

 بدنم لحظه هر و کردم می حس تنم توی رو خفیفی لرزش

 دستهای و نشستن کنارم هیوا و هیما. شد می سردتر

گذاشتن زانوهام روی رو کوچولوشون : 

- شد؟ چی آبجی  

زدم جونی کم لبخند : 

- من عزیزای هیچی . 

 دستش و گرفت ازش عمو. گرفت سمتم به ور قندی آب طوبی

گذاشت سرم پشت رو : 



- برم قربونت بخور . 

 هم پسردایی. کردم بود، ایستاده دورتر کمی که دایی به نگاهی

گفتم گوشش کنار آروم. بود توالت ظاهرا : 

 ...عمو-

 جانم؟-

گفتم خجالت با : 

- اینجا میاد داره حسان . 

- بیاد باید کنه، می خوبی کار . 

- نباشه اینجا دایی میاد، وقتی شه می . 

کرد بهم باری سرزنش نگاه : 

- بپذیره باز چشم با بهتره وصلته، به قراره اگه! هوران زشته . 

- وسواسیه خیلی حسان داره، نامرتبی و آشفته وضع دایی . 

بوسید رو ام گونه و کشید پیشونیم روی دستی : 

- عزیزم نباش نگران .  



 نچ نچ و برداشت رو یگوش طوبی. شد بلند تلفن زنگ صدای

گفت کنان : 

- بدم؟ رو مردم جواب چقدر   

چشیدم قند شربت شیرین طعم از کمی و انداختم زیر رو سرم .  

گفت طوبی : 

- نکرده شوهر هوران نه، سالم، . 

-... 

- است شایعه بوده، صاحبکارش . 

-... 

- بوده کاری دعوای شاید . 

 چه !کنه سرزنشم گوشی گذاشتن محض به خواست می باز وای

. کرد صدا سرم توی ناقوسی شبیه در زنگ. بودم افتاده گیری

گفتم لب زیر و شد حبس سینه توی نفسم : 

 .حسانه-
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 صدای. رفتم آیفون سمت به زیادی سرعت با و شدم بلند جا از

شنیدم رو دایی داد : 

 کجا؟-

داد تکیه کمرش به رو دستش و اومد بیرون توالت از رداییپس : 

- اومده آقا خبره؟ چه هان . 

کرد دراز سمتم به رو دستش و اومد سمتم به توفیق : 

- بدم جواب من بده . 

 می رو لبم پوست که طور همون و داشتم دستش به رو آیفون

گفت پرتحکمی لحن با. شدم بهش خیره جویدم، : 

 بله؟-

-... 

 شما؟-



 گوشه و کوبیدم زمین روی رو پام آورد؟ درمی رو اداها این اچر

گفت. شدم مواجه عمیقش اخم با که کشیدم رو لباسش ی : 

- آوردید می تشریف اینا از زودتر باید بفرمایید، . 

کرد می من به نگاهی و گذاشت رو آیفون : 

- ذاری نمی محلش اومد وقتی . 

 تا شدنش غیرتی گرفتم، ازش رو نگاهم و درآوردم براش ادایی

 و کرد نمایی دندون ی خنده دایی. بود مضحک زیادی حد

شد نمایان زردش های دندون : 

- نه؟ مگه دیگه پولداره  

گفت پسرش : 

- جورم چه اوف ! 

 اصال. بود حسان پول به نگاهشون خورها مفت این سرم به خاک

رو حسان فیلم پخش ی بهانه به که بودن اومده ... 



 فاجعه عمق دیگه این. شدم در به خیره مبهوتی و مات حالت با

 اومد سمتم به مادرش. بود اومده مادرش با نبود، تنها حسان بود،

زد ام گونه روی ای بوسه و : 

- عزیزم؟ سردی اینقدر چرا  

 فاصله با که حسان چشمهای به چشمم گرفت، بغل توی رو من

زد لب آروم. افتاد بود، ایستاده سرش پشت کمی ی : 

- خوبه؟ حالت  

 تشخیص رو حالم نگاهم از اما کردم نگاهش فقط و نزدم رفیح

گفت و داد : 

- نباش نگران . 

*** 

 نگاه و بود داده تکیه پشتی به دایی بودیم، نشسته هم دور

 زیر رو سرش حسان. بود دوخته حسان به رو اش موشکافانه

 کرد؟ می فکر چی به لحظه اون. بود تفکر غرق و بود انداخته

شکست رو سکوت حسان مامان : 



- دارم دوستش خیلی من خوبیه، خیلی دختره جون هوران ... 

گفت دایی : 

- داره؟ ما به سودی چه شما داشتن دوست داری؟ دوستش خیلی  

گفت پسردایی : 

- دیدن همه رفقا شده، پخش جا همه شما پسر با ما ناموس فیلم . 

. مرد نمی زد، نمی حرف اگه بازاریش کوچه لحن اون با اون

کرد بهش ینگاه حسان : 

- نذاشتیم فراتر رو پامون همکاری ی رابطه یه از هوران و من ... 

گفت دایی : 

- مسافرکشه هوران همکاری؟ . 

 مامان. کردم حسان مامان به نگاهی و گزید رو لبم ی گوشه

 به رو حسان. دوخت حسان به رو اش پرسشگرانه نگاه حسان

گفت دایی : 

-  هوران داشتم، دستیار به نیاز ام کافه اندازی راه ی واسه من

و کردم استخدام رو خانم ... 



گفت زده ذوق و حریصانه دایی پسر : 

- صدمیلیونی؟ دستیار همون  

کردن؟ می تیز دندون میلیون صد این برای حتما لرزید، دلم ! 

 .بله-

شد خیز نیم سمتم به دایی : 

-  رو میلیونش دو نباید سرت بر خاک داری؟ صدمیلیون تو یعنی

بدی؟ یتدای به حداقل  

 چند همین توی. رفتم می داخلش و کرد می باز دهن زمین کاش

دوید حرفش میان عمو. کردن آبروریزی چقدر دقیقه : 

- االن نیست ها حرف این وقت جان کاظم ! 

 به رو عمو. برگرداند رو نگاهش و داد پشتی به رو اش تکیه دایی

کرد حسان : 

- بده توضیح تر بیش . 

گفت کردن پا اون و پا این کمی از بعد حسان : 



- شدم عالقمند هوران به من . 
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گفت حسان به رو همیشگی آرام و منطقی حالت با عمو : 

- شدید؟ عالقمند که شد چی اصال دارید؟ تصمیمی چه خب،  

شد ردوبدل شمامان و من بین نگاهش و کرد تر زبون با رو لبش : 

- االن نداریم تصمیمی راستش،...اومم ! 

 و بود نشده ایجاد صورتش توی تغییری کرد، عمو به نگاهی

 نفسی داد، جرئت بهش عمو رفتار همین انگار بود، گوش سراپا

داد ادامه و کرد تازه : 

-  سریع که شه نمی الزمه، شناخت و آشنایی حال هر به خب

شناختیم ی رحلهم توی االن هم ما. کرد ازدواج . 

شدن خیز نیم دایی پسر و دایی : 



 بله؟-

گرفت مقابلش سکوت ی نشونه به رو دستش عمو : 

- است معارفه ی جلسه... که نداریم دعوا . 

گفت دستپاچه حسان مامان : 

-  دوران مثل چیزی یه منظورش نبود، این من پسر منظور اصال

بود نامزدی . 

گفت دایی پسر : 

- وسطه یتمحرم پای نامزدی دوران . 

 پلکش ی گوشه و کرد جمع رو خودش حسان کردم احساس

گفت دایی. کرد پریدن به شروع : 

-  شرعی و قانونی باس خوای می رو ما ی خواهرزاده اگه

اینکه نه بشی شوهرش ... 

. شد لبو سرخی به صورتش و شد شدیدتر حسان پلک پرش

شد خم سمتش به دایی : 



-  ازدواج باهاش باید ایخو می رو هوران اگه گی؟ می چی هان؟

 .کنی

 بهش نگرانی با مادرش و بود پایین سرش زد، نمی حرفی حسان

گفت بهم رو دایی. بود خیره : 

-  هیچ آدم این شد؟ ساکت چطور شد ازدواج حرف تا! دیدی؟

جان دایی نداره تو به نسبت احساسی . 

- نکن قضاوت دایی . 

گفت بهم رو آرومی لحن با توفیق : 

- زد می حرفی یه داشت دوست اگه م،عزیز گه می راست .  

. دوختم حسان به رو ام شده تحقیر و  نشسته خشم به نگاه

 طوری رو دستش و بود چرخانده ای دیگه سمت به رو نگاهش

 به و گفت نمی هیچی. بود زده بیرون رگهاش که بود کرده مشت

 گفتن می راست بقیه شاید. کرد نمی توجه مادرش های سقلمه

 شدم بلند جام از عصبانیت با. نبود جدی ی رابطه هی فکر به اون

شنیدم رو ارتعاشش پر و دار خش صدای که : 



- هوران بشین . 

ایستادم جام سر و برگشتم بشینم، اینکه بدون : 

- شنوم می . 

دوخت عمو به و گرفت من از رو نگاهش : 

- هستم هوران پای من .  

 دزیا شادی شدت از من قلب و نشست مادرش لب روی لبخندی

 در دایی چون نکشید طول خیلی کشی هلهله این کشید، هلهله

 و شوق با و شد خم حسان به رو بچه یه مثل آبروریزی نهایت

گفت زیادی ولع : 

- کنی؟ می عقدش  

گفت کنه، نگاهش اینکه بدون حسان : 

- نیست راحتیا این به که ازدواج برای گیری تصمیم . 
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خندید سرخوشانه دایی : 

-  خواستگاری رفتیم شب یه ما تره، راحت هم این از عمو چرا

بودم مادرزنم ی خونه فرداشبش .  

گفت شوخی به توفیق : 

- شدید جدا بعدش سال پنج ولی بله . 

 دایی. کرد بسنده لبخندی به عمو و خندیدن دوقلوها و طوبی

گذاشت وشزان روی رو دستش : 

 !مرض-

 بالغ و عاقل فعال. کردم نگاه عمو به منتظر و نشستم زمین روی

گفت گوشم کنار هیما! اونه من ی طایفه : 

- خوشگله خیلی آجی ! 

 کی؟-

 های چشم با و دادم قورت رو ام خنده. کرد حسان به ای اشاره

کردم نگاهش شده گرد .  



- زدم؟ بدی حرف  

کشیدم رو لپش : 

- عزیزم نه، . 

فتگ عمو : 

-  راست حسان آقا. زوده خیلی گیری تصمیم برای منم نظر به

گن می ... 

کرد حسان مادر به رو : 

-  جوون ی عالقه از که حاال نداریم، شما از کافی شناخت هم ما

 مالقات قرار یه آینده روز دو طی بهتره شدیم دار خبر هم به ها

کنیم صحبت مهم موضوع این به راجع و بذاریم . 

گفت حرص با دایی : 

- کل؟ عقل شدی تو حاال  

- داریم فکر به نیاز خب . 

- کردن رو فکراشون رفتن می راه خیابون توی که موقع اون .  



کشید هوفی عمو : 

- بدیم شوهرش جوری همین که نیاوردیم راه سر از که رو هوران . 

انداخت باال ای شونه دایی : 

- دانی خود . 

گفت حسان مامان : 

- الزمه دیگه ی جلسه یه منم نظر به .  

 :گفتم

- دارم فکر به نیاز منم . 

زد لبخند بهم حسان مامان : 

- خانم عروس چشم . 

 بستن نقش قصد که رو گشادی لبخند لبم ی گوشه گزیدن با

 حسان به نگاهی نیم و کردم سرکوب داشت، رو لبم روی

 ما ی خونه از رفتن برای انگار پرید می پلکش همچنان انداختم،

. نبود خوشحال هم ذره یه یعنی بود؟ اینطور چرا داشت، عجله

گفت مامانش و زد حرف مامانش گوش کنار وار زمزمه : 



- بشیم مرخص حضورتون از ما بدید اجازه اگه . 

گفت طوبی : 

- حاال بودید . 

 حرف شور مرده شناسه، می رو نفر دو این هاست سال انگار

شد بلند و برداشت رو کیفش حسان مامان. ببرن رو زدنش : 

- دیگه فرصت یه ایشااهلل یم،بر باید . 

. رفتن در سمت به خداحافظی از پس و شد بلند هم حسان

 گوشم کنار و بوسید رو ام گونه بار آخرین برای حسان مامان

 :گفت

- بره پیش خوب چیز همه امیدوارم . 

انداختم پایین و باال رو سرم لبخند با : 

 .امیدوارم-
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انداخت غبغب به بادی دایی : 

-  باهم تونن نمی محرمیت ی صیغه بدون اینا نیست حالیم من

برن بیرون . 

کشید سر هورت رو چاییش پسردایی : 

- گرفتی؟ رو صدمیلیون واقعا حاال   

گفت شده گرد های چشم با طوبی : 

- هوران؟ آره! نه ! 

کرد نگاهم موشکافانه پسردایی : 

- ندیده؟ کسی که گذاشتی ماشین تو حتما  

 از چون و بود آسون براش عقب صندوق در کردن باز کردم، هول

 و کرد می نگاه رو پارچه زیر حتما داشت، خبر ها پول جریان

خندیدم ریز. کرد می پیدا : 

- نگرفتم هنوز . 



 خاصی خودتی احمق که نگاهی با و پرید باال ابروش تای یه

کرد نگاهم بود، درونش .  

گفت توفیق : 

- ای؟ کاره چی تو خودشه، پول که هم باشه گرفته اصال  

داد تکون سری پسردایی : 

- کارم؟ چی من گه می راست  

کرد پسرش به رو دایی : 

- بسه ممد . 

گذاشت اش سینه به رو دستش محمد : 

- جون آقا چشم ! 

 دایی. خورد می هم به اش مسخره التی عشق حالت اون از حالم

دکر عمو به رو : 

-  کاره هیچ اینجا ما بود، شما دست قیچی و ریش که ظاهرا

 .بودیم



گفت ای مودبانه لحن با عمو : 

- دارید اختیار . 

- بود شده تعیین هم مهریه االن بود من به اگه . 

گفت بود، بعید ازش که عصبانیتی با و شد گرد عمو های چشم : 

- بدم؟ شوهرش اینطوری که داره کم چی برادرم ی بچه مگه  

گفت تمسخر با ییدا : 

-  پسره! گیره؟ می دلون آلن آقای اینو کردی فکر حاال اووووه،

حله زندگی مشکالت ی همه باشه که پول داشت، کم چی . 

گفت جدی لحن با توفیق : 

-  مثل مهربونی و ساده دختر ی واسه دارید، رو تصور این شما

اولویته تو زندگیش شریک نجابت و پاکی هوران، . 

داد سرش به تکونی و زد پوزخندی دایی : 

-  هوران شرایط با دختری ی واسه شوهر باشم گفته ولی! عجب

  ...کمه



. بود درآورده رو شورش بود، شده لبریز طاقتم و صبر دیگه

 :گفتم

-  ی خانواده درسته حاال باشه؟ کم واسم شوهر که چمه من

 نیازی ضمن در. دارم شعور و انسانیت ولی ندارم درمون و درست

بگیره تصمیم زندگیم برای تو امثال ارمند هم . 

اومد سمتم به پسرش و کرد نگاهم وارفته دایی : 

- دهنت تو زنم می ... 

 روبروم دفاعی حالت به رو دستهام و رفتم عقب ناخواسته

کرد پرتش عقب به و شد بلند جاش از توفیق. گرفتم : 

- شکنم می رو دستت بخوره، بهش دستت . 

زدم فریاد : 

- عوضی کثافت . 

 کنان جیغ جیغ. شد مانع توفیق که بیاد سمتم به خواست دوباره

 :گفتم



-  دربیار ادایی یه حداقل میفته، پات از داره شلوارت عنتر، آخه

بیاد بهت که . 

- حیا بی ی دختره شو خفه ! 

- بیرون بندازش توفیق نزن، زر . 

 بیرونش مضحک و مسخره خورد و زد یه و لگد با توفیق

 نگاهم من و کرد بهم نگاهی خشم با تنشرف موقع دایی انداخت،

کوبید بدی صدای با رو در و رفت خداحافظی بی گرفتم، رو . 
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داد بیرون مانند پوف رو نفسش و نشست توفیق : 

 .عوضی-

کرد نگاهم عمو : 

- یم؟کن صحبت خصوصی خوای می جان، هوران  



 هنوز عصبی فشار حجم و قبل لحظه چند اتفاقات خاطر به

گفتم بودم، شوکه : 

- بگی شما چی هر . 

- اتاق توی بریم . 

 .چشم-

 پشتی به و کردم حلقه زانوهام دور رو دستم. نشستیم اتاق توی

 عمو. داشتم بدی حال و داشت ضربان قلبم هنوز. دادم تکیه

گفت آروم و فشرد دستش توی رو دستم : 

- باش آروم جان، عمو باش ومآر . 

زدم مصنوعی لبخند : 

-  و حسان جلوی ریزیش آبرو و دایی حرفای این با آخه

 ...مامانش

-  به راجع خوام می. بزنی حرف اون به راجع خوام نمی عمو

بگم بهت انتخابت . 

کشیدم بیرون دستش از رو دستم  



 !انتخابم؟-

کرد آرامش دعوت رو من زد که پلکی با : 

-  اون بازه، می رنگ که هست چیزی یه ظواهر مقام، جاه، پول،

مونه می که اخالقه و درست رفتار ... 

کرد من من کمی : 

-  از. نیست معمولی روان یه روانش، که معلومه عمو، عصبیه

که مشخصه دستهاش شدن مشت پلکش، پریدن ... 

پریدم حرفش وسط : 

-  الهه وسواس از شدیدتر خیلی وسواسش داره، وسواس حسان

  .است

-  ازش اصال آسونه؟ وسواسی آدم یه با زندگی کنی می فکر تو

 قصد که گفتن بهش راجع پیش سال چند که شایعاتی پرسیدی

غلط؟ یا بوده درست داشته رو نامادریش کشتن  

- بوده شایعه پرسیدم، . 

گفت. بودم نگرفته صریح جواب هنوز گفتم، می دروغ : 



-  نظر تجدید هک امیدوارم و کنی فکر تر بیش کن سعی عمو

ندارم خوشایندی حس ازدواج این به من کنی، . 

گفتم ای گستاخانه حالت با و زدم زل هاش چشم توی : 

- کنم نمی عوض رو نظرم دارم، دوستش من . 

داد قورت رو بزاقش : 

- جان عمو راحتی طور هر . 

بست رو در و رفت بیرون اتاق از . 
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 از تماس هیچ. برداشتم رو گوشی و پریدم گوشیم سمت به

 بهش خواست می دلم. نبود صفحه روی حسان از ای رفته دست

 در به تقه چند. بزنه زنگ اون اول دادم می ترجیح اما بزنم زنگ

شد شنیده توفیق صدای و خورد : 



- ریم می داریم ما هوران . 

اومدم بیرون اتاق از و مگذاشت کناری رو گوشی . 

 ولی بود معنا پر بهم توفیق نگاه کردم، اشون بدرقه در جلوی تا

چرخید خودش دور الهه. زد نمی حرفی : 

-  چقدر هوران بکشم، فرش شامپو رو ها فرش این تمام باید

کنی می درست کار آدم برای . 

 می سینی توی رو خالی های استکان که طور همون هیوا و هیما

گفتن ،ذاشتن : 

- بشی؟ عروس قراره آبجی  

 رو الهه غرغر صدای. رفتم اتاق توی و زدم بهشون لبخندی

شنیدم سرم پشت : 

- نکنی کمک یه وقت، یه نگذره بد بهت . 

کردم پهن رو رختخوابم و پوشیدم رو راحتیم لباس . 

شنیدم رو الهه داد صدای و کردم خاموش رو چراغ : 

- آره؟ خوابی االن مثال  



 امروز اتفاقات. بستم رو چشمهام و گذاشتم بالشت روی رو سرم

 صدای با. بود خارج من فکر ی محدوده از که افتاد سریع اینقدر

 رو تماس. بود حسان ی شماره پریدم، گوشی روی گوشیم زنگ

شد داغ بدنم تمام خجالتی، های بچه دختر شبیه و کردم وصل .  

 .سالم-

. بود شده سخت مبرا زدن حرف قلبم ضربان شدن تند خاطر به

 :گفت

 خوبی؟-

فرستادم بیرون به رو بازدمش و گرفتم عمیقی دم : 

- دونم نمی ...  

- چی؟ دونی نمی  

 و مالطفت از خبری هیچ و داشت ای گرفته و خسته تن صداش

گفتم. بود درونش نرمی : 

- تابم بی ام، زده هیجان مضطربم، خوشحالم، دونم نمی ... 

- پایین؟ یایم اتونم خونه نزدیک من. من مثل  



گفتم متعجب : 

- کنی؟ می رانندگی تو مگه  

- شدم مجبور مامانم خاطر به دیگه .  

چسباندم لبم به رو گوشی : 

- پایینی؟ واقعا  

- میای؟ آره،  

خندیدم ریز : 

- میام که معلومه . 

- منتظرتم آفرین، . 

 االن که نبود این از بهتر هیچی پوشیدم، لباس زیادی شوق با

 که دوقلوها به رو بود، آشپزخونه لداخ الهه. ببینم رو حسان

گفتم برگشتن، من دیدن با و بودن نشسته تلویزیون جلوی : 

 .هیس-



 از پاورچین پاورچین. زد چشمک و کرد نخودکی ی خنده هیما

 به سرعت باالترین با. بستم رو در آروم و رفتم بیرون خونه

 از حاصل های زدن نفس نفس با و دویدم خروجی در سمت

رفتم کوچه انتهای سمت به و بستم رو در هیجان . 
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 زمین روی پاش نوک با که حالی در و بود ایستاده ماشینش کنار

 رو سرش صدام شنیدن با. بود خیره زمین به بود، گرفته ریتم

گرفت باال . 

 !حسان-

 یه شبیه پهنی لبخند. دوختم  مهاشچش به رو ام خیره نگاه

 بدون کرد نگاهم فقط حسان ولی نشست لبم روی سرزده مهمان

رفتم سمتش به. بده لبخند با رو لبخندم پاسخ اینکه : 

 خوبی؟-



- بریم بشین . 

 وضوح به قراری بی و خستگی از اثری کردم، صورتش به نگاهی

 روی تمدس ولی کنم باز رو در خواستم. بود نمایان صورتش توی

شد خشک دستگیره : 

- داری؟ دوست منو واقعا تو حسان  

گرفت ماتی و زده بهت حالت چشمهاش : 

 .معلومه-

- شدی؟ جوری یه شد ازدواج حرف وقتی چرا  

- ماشین؟ توی بریم شه می  

گرفت ازم رو مخالفت ی اجازه بود، صداش توی که عجزی .  

 .بریم-

گفتم. نشست کنارم بعد لحظه چند و نشستم فرمون پشت : 

- بزنی؟ حرف خوای نمی  

کشید لبش روی رو دستش و داد تکیه شیشه به : 



 .حرف-

- خندیدم هه هه . 

راندم تری بیش سرعت با و کردم عوض رو دنده . 

- دارم آرامش به احتیاج هوران، آروم . 

کردم گرد رو چشمهام : 

- گرفتم؟ ازت رو آرامش من  

گفت گونه نجوا و کرد بهم نگاهی : 

- نبودم کنارت االن که بودی گرفته ور آرامشم تو اگه . 

- کرده ریخته هم به رو تو اینقدر ازدواج بحث چرا چته؟ پس . 

- من برای حیفی تو . 

 رو به رو به نگاهم که طور همون و فشردم هم روی رو چشمهام

گفتم بود، : 

- دارم دوستت من نیست، اینطور من نظر از . 

- داری؟ شقانهعا و آروم زندگی یه بشی من زن اگه کنی می فکر  



شد پایین و باال گلوم سیبک : 

- کنم زندگی تو با که اینه مهمه که چیزی تنها نداره، برام فرقی . 

- همینه؟ آخرت حرف  

 .آره-
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 اش کرکننده سکوت. بود فریاد از پر درون از انگار اما بود ساکت

بود کرده سنگین رو ماشین یفضا .  

 .حسان-

 جانم؟-

- طبقاتی اختالف با مشکلی تو ... 

-  با من. نیست مهم برام نزن، حرف موضوع این به راجع اصال

تو نه هوران، دارم مشکل خودم . 



بود داده دست بهم تهوع حس حالتش این از .  

- کنم می درکت من باشی جوری هر تو . 

گفتم. بست رو شمهاشچ و داد تکیه صندلی به رو سرش : 

- بچرخیم؟ خیابون توی خوای می  

- وایسا جا یه شی می خسته اگه دونم نمی . 

انداختم بهش نگاهی نیم خنده با : 

- زده؟ سرت به خیابون هوای حاال چرا  

کرد نگاهم بود، صندلی به اش تکیه که طور همون : 

- باشم تو کنار خوام می . 

 با. کشید میان به رو عشق حرف باالخره بود، شوق از لبریز دلم

خندیدم بلند صدای . 

- برم هات خنده قربون . 



 تکیه صندلی به رو سرم کردم، پارک خلوت پارت یه روبروی

 چشمهاش توی اشک ی حلقه. زدم زل چشمهاش توی و دادم

نشست پیشونیم روی ظریفی اخم. کرد دلواپسم : 

 .حسان-

 کیدچ اش گونه روی که اشکی ی قطره و گرفت ازم رو نگاهش

 روی تامل اندکی از بعد و بردم جلو رو دستم. کرد پاک سریع

. زد تلخی لبخند بهم و برگرداند رو نگاهش. گذاشتم دستش

 :گفت

- بکنم؟ ازت خواهشی یه شه می  

گفتم نرم و مخملی لحن با : 

- بخواه جون . 

- بمون پیشم صبح تا . 

زدم پلکی : 

 .باشه-

گرفت تر ممحک که بکشم بیرون دستش از رو دستم خواستم : 



- کنم می خواهش .  

 .باشه-

. بست رو چشمهاش و کرد تنظیم صندلی روی رو سرش جای

 بخوابم، خواست نمی دلم. بود قشنگ هم خوابش غرق صورت

 بعد به حاال از که نمکی ی سبزه. کنم نگاهش فقط خواستم می

 بود، شده قفل هم های دست توی که دستهامون به. بود من مال

 جا دستهام توی اش مردونه و کشیده های دست. شدم خیره

 ماشین توی که سنگینش های نفس صدای. بود کرده خوش

 قرار بهت و تحیر حالت در رو من و کرد گرد رو چشمهام پیچید

 .داد

 .حسان-

بود گرفته آرامش من از اون. بود خوابیده واقعا نشنیدم، جوابی ! 
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. کردم باز چشم خورد، شیشه به که ضرباتی صدای شنیدن با

. کرد می خودنمایی صبح روشنایی و بود زده سپیده آفتاب

 شدن تند با. زدم لبخند و کردم خواب غرق حسان به نگاهی

توپیدم مرد به رو و دادم پایین رو شیشه عصبی شیشه ضربات : 

- خوابه؟ بینی نمی مگه   

 ای طلبکارانه حالت با داشت تن به مخصوصی لباس که مرد

 :گفت

- نیست بازیا قرطی این جای ما پارک جلوی ولی ببخشید ... 

کرد لباسش به ای اشاره : 

- اینجام نگهبان من . 

- کردیم؟ کار چی مگه  

 همزمان. کرد اشاره دستهامون به پیشونیش دادن چین و نگاه با

 رد هنوز کشیدم، هینی دستهاش از دستم کشیدن بیرون با

 و پرید جا از فنر مثل حسان. بود دستم روی دستهاش داغی

کرد مرد به نگاهی : 



 شما؟-

برد ماتش حسان دیدن با : 

- کایا؟ آقای  

کشید خوابالوش های چشم به دستی : 

 .بله-

- عمومیه مکان اینجا بعیده، شما از کایا آقای . 

- شماست با حق ببخشید، . 

نشست مرد های لب روی پهنی لبخند : 

- ببخشید رو من جسارت البته . 

گفت حوصله بی حسان : 

- بریم؟ تونیم می ما کنم، می خواهش  

کرد اشاره جلو به دستش با و شد جدا ماشین از : 

- بفرمائید بله، . 

کرد خم سری : 



 .خدانگهدار-

 .خدانگهدار-

گفتم خنده با. کردم حرکت و زدم استارت : 

 !خوابیدیا-

گرد نگاهم بود، وابالوخ هنوز که هایی چشم با : 

- خوابم می شبا باره اولین ها مدت از بعد . 

- خوابی می شبا همیشه بعد به این از . 

خندید و کشید پیشونیش روی دستی : 

-  این جلوی که حاالم و کلیپ پخش! بردی جا همه رو ما آبروی

 .نگهبانه

دادم گردنم به قری عشوه با : 

- دیگه داره تاوان عشق ! 

 بود، رانندگی حال در که من به لبخند با و فتگ کشداری ی بله

شد خیره : 



 .مرسی-

- چی؟ مرسی  

- زندگیمی تو که مرسی ! 

گفتم اومده وجد به لحن با و کرد بغل رو قلبم خوشبختی حس : 

- قشنگتم های حرف این عاشق ! 

شدیم پیاده ماشین از و کردم پارک اش خونه جلوی . 

گفت و کرد باز رو در : 

 .بفرمایید-

انداختم باال ابرویی : 

- اومدم؟ خوش خودم ی خونه به  

گفت آروم و کرد کج کمی رو سرش : 

- واال بگم چی . 

شدم حیاط وارد و کردم ریزی ی خنده : 

- کن پذیرایی عالی ی صبحونه یه با ات خونه خانم از نگو، هیچی . 



 .چشم-
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گفت. شدیم خونه ردوا : 

- بزنم تن به آب یه برم باید من . 

-  می حمام توی ساعت دو زنی، می تن به آب یه تو که چقدرم

 .مونی

زد لبخند : 

 - کنی عادت من روش به باید دیگه . 

زدم زل اش کننده مسخ نگاه به و ایستادم راهش سر : 

- کنم؟ درست صبحونه هست اجازه. کنم می عادت چشم،  

کردم البا رو دستهام : 

- بهداشتی کامال و دستکش با . 



گذاشت هم روی رو چشمهاش و خندید : 

- برم؟ هست اجازه. باشه  

رفتم آشپزخونه سمت به : 

 .برو-

 تخم و گوجه تا چند. کرد دستم دستکش و شستم رو دستم

 کشوها و ها کابینت داخل گشتن کمی از بعد و برداشتم مرغ

 رنده رو ها گوجه. مبرداشت و کردم پیدا رو موردنظرم وسایل

 ها گوجه دادن تفت با همزمان ریختم، ماهیتابه داخل و کردم

 دو املت یه و شکستم درونش مرغ تخم دو. کردم حاضر رو چای

 رو صبحونه میز حوصله و صبر با. کردم درست خوشمزه ی نفره

زدم پهنی لبخند و چیدم : 

- نفره دو ی صبحونه اولین ! 

دمکر اخمی حسان صدای شنیدن با : 

- اومدی هوا بی چه . 

نشست میز سر : 



 .ببخشید-

 رو چایی فنجان. کند نانی تکه و ریخت بشقاب داخل رو املت

گفت. گذاشتم بشقابش کنار : 

- مچکر خیلی . 

- آقا کنم می خواهش ! 

 غذا از ام وامونده شکم هم دیشب حتی بودم، گرسنه حسابی

. بود هخیر روم پیش املت به طلبکارانه خیلی و بود شده محروم

 عزا از دلی و شدم دخترونه ی غمزه و ناز و کالس خیال بی

 تازه. کردم تازه نفسی و کشیدم سر رو آبمیوه لیوان. درآوردم

 خنده زیر زد پقی. شدم حسان ی شده گرد های چشم ی متوجه

گفت و : 

- بود؟ خبرت چه  

کشیدم شکمم روی رو دستم و انداختم زیر رو سرم خجالت با : 

- بود ام گرسنه خیلی . 

زد چشمکی : 



- جان نوش . 
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 پر جسم اون و کردم نمی توجهی شد، بلند گوشیم زنگ صدای

بود کرده هالک رو خودش مانتوم جیب توی صدا پر و نور . 

 :گفت

- دی؟ نمی جواب رو گوشیت  

- کنن جینم سین خوان می حتما . 

 !الهه؟-

گفتم خنده با : 

- عمومه حتما نداره، زدن زنگ جرئت اون . 

گفت کرد، می جمع رو میز که طور همون : 

- بدی رو جوابش بهتره . 



 ...آخه-

کرد بهم سنگینی نگاه : 

- هوران کن گوش . 

انداختم پایین و باال رو سرم و گذاشتم هم روی رو لبهام : 

- بگی تو چی هر . 

پیچید گوشم توی بیطو صدای و کردم وصل رو تماس : 

- جان هوران سالم ! 

 اینطوری داشت نصحیت قصد که مواقعی دقیقا بود، آروم لحنش

گفتم حوصله بی. کرد می صحبت : 

-  دخترت خبر؟ چه شد؟ حل علی با مشکلت... جون طوبی سالم

شده تنگ برات دلم چطوره؟ ... 

 :خندید

-  مسیر خوای می دونم می که من... حرفهات وسط بکش نفس

کنی منحرف رو فحر . 



 گاهی این و بود بلد رو من تمام. بود بزرگتر خواهر یه مثل دقیقا

گفتم. بود آور عذاب ها وقت : 

- خواستم فقط نه، ... 

- بزنیم حرف باهم بیا داشتی فرصت اگه جان هوران . 

 شوی و شست مشغول و بود من به پشتش که حسان به نگاهی

انداختم بود، ها ظرف : 

- اومدم شب شاید م،دار کار که االن . 

 .خداحافظ-

 .خداحافظ-

 سمتش به. گذاشتم مانتوم جیب توی و کردم قطع رو گوشی

 می ها ظرف روی رو اسکاچ محکم. دادم تکیه اپن به و رفتم

 ظرف هربار و داد می انجام رو کار این بار سه از تر بیش کشید،

گفتم. کرد می بو رو : 

- شه می خراب دستهات کنی؟ نمی دست دستکش چرا . 

- شه می تمیز بهتر اینطوری کنم می حس ... 



انداخت بهم نگاهی نیم : 

- گفت؟ چی عموت  

- بود طوبی دخترعمو نبود، عموم . 

بزنه حرف باهام تو به راجع خواد می احتماال . 

- گرفت ازم رو ات شماره مامانم راستی! خوبه . 

شدم تر نزدیک بهش و نشست لبم روی لبخندی : 

 چرا؟-

-  صحبت خودت با خواد می عموت، با رسمی ارقر از قبل گفت

 .کنه

 نکنه بگه، چی به راجع خواست می یعنی گرفتم، استرس کمی

 برو پسرم زندگی از بگه و بذاره جلوم چک یه ها فیلم شبیه

 هوران؟ شدی خل زدم، پس رو افکارم سرم دادن تکون با. بیرون

 رفمنص ام خانواده دیدن با شاید. داره دوست رو تو که اون

 ...شده

داد نجات خودآزاری از رو من حسان صدای : 



- بزنه حرف باهات من راجع خواد می اون نکن، فکر . 

- زنه؟ می زنگ کی آهان،  

کرد خشک رو دستهاش و انداخت باال ای شونه : 

- امروز احتماال . 

گفت. شد بلند در زنگ صدای : 

- میام من ببر، رو سوییچ شادمهره، . 

- رفتیم می خودمون ی،بگ شادمهر به نبود نیازی . 

انداخت بهم نگاهی نیم : 

- کنی؟ ضعف رو شادمهر شغل خوای نمی که تو  

گفتم هام شونه دادن حرکت با و انداخت باال ابرویی : 

- نه که معلومه ... 

گذاشتم لبم روی رو انگشتم : 

-  راننده با کایا حسان همسر که بهتره کنم می فکر دارم که االن

بره بیرون شخصی ی . 



 به باز بودم متنفر ازش که جدیتی همون شد، جدی نگاهش

گفت. برگشت وجودش : 

- بزنی؟ حرف موضوع این به راجع تر کم شه می  

شد پایین و باال گلوم سیبک : 

- باشم؟ همسرت خوای نمی  

- گفتم؟ رو این من ! 

- گه می رو این رفتارت . 

 عقب رو خودم که کرد نزدیک ام شونه به رو دستش و زد پلکی

رفتم بیرون سمت به و کشیدم . 
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 حسان به عشقم باز ولی شدم می مرددتر تصمیمم در لحظه هر

 بیرون خونه از و کردم باز رو در. شد می گذاشتنش کنار از مانع

شد میخکوب دیدنم با شادمهر. رفتم .  

- بودید؟ اینجا شما  

. رفتم شاگرد صندلی سمت به و گذاشتم هم روی رو مچشمها

 چشمهام و دادم تکیه صندلی به رو سرم نشستم، ماشین توی

 خوب چیز همه اینکه حین در بود، درگیرش فکرم تمام. بستم رو

 من زیبای عشق بود، گرفته ناسازگاری سر حسان رفت می پیش

 ینم راهی هیچ از و بود شده نشدنی حل ی مسئله یه شبیه

کنم نرم رو دلش تونستم . 

 می فرمون روی انگشتش نوک با. نشست فرمون پشت شادمهر

گفتم. بود سرم بر پتکی شبیه کارش این و کوبید : 

- نکنی؟ شه می  

  .اوهوم-

گفت مکث اندکی از بعد : 



- شده؟ طوری  

گفتم آروم و بستم رو چشمهام : 

- ام خسته . 

 درک. رفتبرگ در رو ماشین فضای سنگینی سکوت و نزد حرفی

 حال به خوش زد، نمی حرف نباید که مواقعی و داشت باالیی

کرد باز رو در شادمهر! طنین : 

- اومد آقا . 

 براش رو در همیشه باید که شادمهر طفلک ندادم، واکنشی هیچ

جذاب متکبر یه بود، متکبر که واقعا. کرد می باز ! 

گفت حسان. شد بلند موسیقی صدای و کرد حرکت ماشین : 

- خوبه؟ حالت  

گفتم حالت همون توی : 

 .خوبم-

- باشی الزمه نظرم به داریم، قرار طراح با . 



 قالبی شد، ظاهر رئیس قالب در باز! ای زننده و خشک لحن چه

 لبم ی گوشه و فشردم هم روی رو چشمهام. بودم متنفر ازش که

گرفتم دندان به رو . 

- کن استراحت برو ای خسته بینی می اگه بازم . 

- خوبم نه، . 

گفت حرصی پر و تند لحن با و شد تر بلند صداش : 

- باش مخم روی تر کم. کن باز رو چشمهات پس . 

. کردم قفل سینه روی رو دستهام و گرفتم صندلی از رو ام تکیه

گفتم خودش شبیه لحنی با : 

- ارباب چشم . 

 دستش گذاشتن با رو اش خنده و پرید باال شادمهر ابروهای

کرد پنهان دهانش جلوی . 
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 که کلیدی دسته. رفتم کافه سمت به و شدم پیاده ماشین از

 من دست بود، بهش اش خونه و کافه کلید و ماشین یدک سوییچ

ایستاد کنارم. بود : 

- رو در کن باز ... 

- نه؟ ره نمی باالتر کن باز در از من مقام  

- نیاوردی؟ بیار، رو سوییچ نگفتم بهت مگه  

 .آوردم-

 رو کلید دسته. کشید گردنش پشت دستی و کرد بهم تندی نگاه

کردم باز رو در و برداشتم جیبم توی از . 

 پام روی رو پام و دادم لم مبل روی. شدم کافه وارد اون از زودتر

  .انداختم

کرد باز رو پیراهنش باالی ی دکمه و نشست کنارم : 

-  داری نفر یه دست از وقتی. ده می دست آدم به فگیخ حس

بگی بهش چیزی تونی نمی و خوری می حرص . 



 خیره ای دیگه سمت به نگاهم و بودم داده تکیه مبل سمت یه به

 .بود

-  حرص رو من اینقدر تو وقتی ده می دست بهم خفگی حس منم

دی می . 

شد نزدیک بهم کمی و گفت نوچی : 

-  نرم خوام می. خودته خاطر به گم می چی هر من جان، هوران

هردومونه نفع به اینطوری بریم، جلو نرم . 

زدم زل چشمهاش توی و چرخیدم سمتش به : 

- بدونی صالح تو چی هر! بخوای تو چی هر! بگی تو چی هر باشه ! 

 صاف باهاش دلم هنوز که بود مشخص نگاهم حالت و لحن از

 .نشده

گفت آروم و کرد تر زبون با رو لبش : 

- منونم . 

خورد در به ضربه چند .  

- کن باز رو در شو بلند هوران . 



شدم بلند جام از و کردم بهش کجی دهن : 

- دی می دستور فقط . 

- نیست قشنگ اصال گرفتی خودت به که مدلی این .  

 تصویر شیشه پشت از. رفتم در سمت به و نکردم بهش توجهی

. دیدم کشیده صورت و مشکی درشت های چشم با رو دختری

 :گفتم

- است؟ طراحه همین  

 .آره-

 پاسخش. کنم باز رو در تا کرد اشاره و زد لبخند دیدنم با دختر

 رو در و شد کافه وارد دختر. کردم باز رو در و دادم لبخند با رو

کرد دراز رو دستش من به رو. بست : 

- هستم مطیعی ریما سالم . 

زدم نمایی دندون لبخند و فشردم دستم توی رو دستش : 

- خوشبختم هستم، انهور . 

ایستاد من کنار و اومد سمتمون به حسان : 



- خانم سالم . 

 به بود، نگاهش حالت و صدا در که خاصی نفس به اعتماد با ریما

گفت و شد خیره حسان : 

- داره دلنشینی شدت به فضای شما ی کافه کایا، آقای سالم . 

- شنیدم رو هنرتون تعریف نوید و مادرم از ممنون، ... 

کرد گاهن مجهول : 

 نوید؟-

گفت حواسی بی ی خنده با حسان : 

- نیارید یاد به رو نوید شاید مادرمه، همون منظورم نه، . 

داد تکون سری : 

- نمیارم یاد به متاسفانه .  

 و زد می قدم ها سرامیک روی بلندش های پاشنه اون با ریما

 اندازه از بیش. کشید می سوهان روحم بر هاش پاشنه صدای

چرخید هاش پاشنه روی! مبود شده عصبی : 



-  باید شما فقط کنم می شروع رو کارم دیگه ی هفته یک تا من

بده مرخصی بهم که کنید صحبت مادرتون با . 

-  به هم نقاشی قاب تا چند دارم تصمیم من البته نداره، مشکلی

بزنم دیوار . 

- تونم می من ... 

گرفت ریما مقابل رو دستش حسان : 

-  نقاشی استعداد چون بده انجام رو ارک این هوران خوام می نه،

 .داره

 و حد بی و مهربونی از قلبم و کردم نگاهش حیرت و بهت با

گفتم آروم. افتاد تپش به مرزش : 

- بودی نگفته بهم . 

داد رو جوابم مهربونی لبخند با : 

- گفتم که حاال . 

کرد ریما به رو : 



-  هوران به نقاشی آموزش برای رو زمانی یه خوام می شما از

 ای مسئله من برای باشه چقدر هر اش هزینه بدید، اختصاص

 .نیست

گفت خشکی حالت با و کرد بهم معناداری نگاه ریما : 

 .حتما-

 از عظیمی حجم پهنی لبخند و دوختم حسان به رو نگاهم باز

کردم اذیت رو مهربون مرد این چقدر من کرد، اشغال رو صورتم .  

گفت آروم : 

- رفتارهام بابت ببخشید . 

زد چشمکی : 

- کنم می خواهش . 
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گفت ریما : 

- کنم می هماهنگ و گیرم می تماس باهاتون من . 

برد فرو جیبش داخل رو دستش حسان : 

 .ممنون-

داد تکون برام دستی ریما : 

- هوران خانم خداحافظ . 

 .خدانگهدار-

انداخت همب نگاهی نیم : 

- بیفته راه اینجا زودتر که نیست دلم تو دل . 

زدم زل چشمهاش توی : 

 .حسان-

- حسان؟ جان ! 

اومد کش لبهام زدنم پلک با همزمان : 

- هستی من استعداد فکر به اینکه بابت ممنون . 



-  دلیل یه شدی من مال واقعا اگه که کنم گرم رو سرت خوام می

باشی داشته زندگی برای . 

 به رو دستهاش بود، بهم پشتش که حالی در و شد در کنارم از

 ذهنم توی رو حرفش تا کشید طول دقیقه چند. گرفت کمرش

گفتم. کنم درک رو مفهومش و کنم حالجی : 

- تویی زندگی برای من دلیل . 

زد دردآوری لبخند و چرخید سمتم به : 

- شاد زندگی یه برای دلیل یه منظورم ! 

زدم زل رخش نیم به و ایستادم کنارش : 

- شادم تو کنار من . 

زد پلک و نشست لبش کنج لبخندی . 

- جایی بریم باید نداریم، کاری اینجا دیگه ما . 

 کجا؟-

- بخرم برات باید چیزی یه . 



 رو چراغ و برد پریز سمت به رو دستش کاغذی دستمال با

 حرکت کنارهم رو انگشتش دو و رفت در سمت به. کرد خاموش

 :داد

 .بیا-

رفتم سمتش به و زدم لبخند : 

 .اومدم-

گفتم رفتم، می راه کنارش که طور همون : 

- باشم؟ کنارتو بشینم؟ عقب منم شه می  

- عزیزم بشین . 

 که لبخندی با و نشستیم ماشین توی. کرد باز رو در شادمهر

بست رو در داد، من تحویل . 
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- محمودی آقای ی مغازه روب . 

- آقا چشم . 

گفتم گوشش کنار : 

- بخری؟ خوای می چی  

 .موبایل-

کردم گرد رو چشمهام : 

- دارم موبایل من ولی . 

انداخت باال ابرویی : 

- آب ضد موبایل ... 

گفتم خنده با : 

- بشورم؟ هم رو موبایل داری توقع نکنه  

-  شه؟ نمی موبایل جذب میکروب کنی می فکر واقعا معلومه،

شه؟ نمی کثیف توئه های دست توی مدام که شخصی وسیله  

کردم می تایید رو حرفش باید ولی بودم نشده قانع اینکه با . 



- توئه با حق . 

. بود کرده باز هم از رو پاهاش و بود گذاشته پاش روی رو دستش

گفت بود، رو به رو به نگاهش که طور همون : 

- هوران؟ دونی می  

کردم نگاهش : 

 چی؟-

-  دردودل باهاش کنه، زندگی یکی کنار داره دوست یکس هر

موندم تنها ها سال این تمام من ولی بزنه حرف کنه، ... 

 طوالنی صحبتش وقتی که بود مردونه و قشنگ اونقدر صداش

 تمام کردم سعی. رفت می دستم از حرفهاش مفهوم شد، می

کنم کالمش به معطوف رو ام توجه .  

- کنم قبول کنارم رو نفر یک رحضو تونم می صورت یه در فقط ... 

کرد نگاهم خیره و کرد تازه نفسی : 

- کنه زندگی خودم روش به فرد اون که صورت این در ... 

- بشم؟ تو مثل من یعنی  



داد سرش به ریزی تکون : 

- مادمازل بله . 

کردم ریز رو چشمهام : 

- اومد؟ کجا از مادمازل  

زد برق شیطنت از چشمهاش : 

- بگم بهت کردم هوس . 

 کرده داشتنی دوست و متفاوت رو جدیش همیشه نگاه رتشرا

 گوشم نزدیک رو سرش. برگرداندم رو سرم قهر حالت به. بود

 رو نفسهاش هرم نبود مانع شالم اگه که نزدیک اینقدر آورد،

کردم می حس .  

- نیست؟ زیبا بانوان خور در مادمازل مگه  

- مادمازل گن می اصولی و ادا خانمای به اصوال نه، که معلومه . 

- بیاد؟ خوشتون شما بگم بهتون چی زیبایی ی الهه افرودیت،  

 جا از ها گرفته برق شبیه شادمهر که شد بلند ام خنده صدای

 حق و معقوالنه کامال حسان. کرد نگاه رو ما آیینه توی از و پرید



 رو دستم. شد جدی معمول طبق و داد تکیه صندلی به جانب به

گفت لب زیر. دیدمخن ریز و گرفت دهنم جلوی : 

 .آبروریز-

 به و دویدم او از جلوتر. شدیم پیاده و کرد باز رو در شادمهر

چرخیدم سمتش : 

- خوام؟ می گوشی نامزدم برای بگی خوای می رفتیم داخل  

- نکن آبروریزی تو خواهشا فقط گم می چیزی یه حاال . 

- خندیدم فقط من . 

کرد اخمی : 

- بخندی بلند نباید . 

کردم جمع رو لبهام و کردم زبا رو مغازه در : 

- بداخالق آقای چشم . 
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 زیبا و لوکس کامال شکلی به دکوراسیونش. شدیم مغازه وارد

. بود کرده پر رو فضا بویی خوش ی رایحه و بود شده طراحی

 میز پشت مشکی و براق موهای و اسپرت لباس با جوونی پسر

 نشسته صندلی روی اون سال و سن هم دختری و بود ایستاده

گفت حسان. بود موبایلش سرگرم و بود : 

 .سالم-

زد لبخند رویی گشاده با پسر : 

- خوبه؟ حالتون. کایا اقای سالم  

 .ممنون-

 نشسته درونش برقی که چشمهایی با و کرد باال رو سرش دختر

 با و شدم نزدیک حسان به قدم چند. شد حسان به خیره بود،

 حسان پی در حریصانه چشمهاش که دختر به ای مالکانه حالت

 حسان و من بین نگاهش پسر. زدم لبخند و کردم نگاه بود،

شد ردوبدل : 

- است شایعه کردم فکر من ... 



گفت جدی حالت با و افتاد حسان ابروان بین ای گره : 

 چی؟-

گفت ومآر و شد پایین و باال گلوش سیبک : 

- خدمتتم در بفرمائید هیچی، . 

- خوام می خودم موبایل مدل . 

- مشکی؟ همون  

فشردم هم روی رو لبهام. کرد نگاهم منتظر حسان : 

 - ای نقره... اوممم . 

 از خرید از پس و کردم انتخاب پشتش برای رو ای ساده قاب

اومدیم بیرون مغازه . 

دادم تکون رو دستم توی پاکت : 

- دمنبو زحمت به راضی ... 

خندیدم ریز : 

- شدی شوهرها شبیه . 



- کردی پیدا مالکانه حس خیلی هم تو کنم، می خواهش . 

گفتم شدم، می ماشین سوار که طور همون : 

- چرا؟ چرا؟  

گفت بهم رو. بست رو در شادمهر و نشست کنارم : 

- بشینم بذار خب ... 

گفتم مشتاقانه : 

- بگو نشستی که حاال . 

-  نگاهت کردی، می نگاه ترهدخ اون به داشتی که موقع اون

بود جویانه ستیزه خیلی ... 

گفتم گونه نجوا و دادم گردنم به قری : 

- نداشتی؟ دوست  

گفت شده درشت های چشم با و داد باال رو ابروش تای دو هر : 

- داشتم دوست . 

کردم نازک چشمی پشت : 



- جان ای ! 
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افتاد موبایلم روی ناشناس ای شماره .  

 کیه؟-

کرد صفحه به نگاهی حسان : 

- منه مامان . 

گرفت تپش قلبم و شدم دستپاچه خجالتی های نوعروس شبیه . 

 تمسخر با. کشیدم عمیقی نفس و گذاشتم قلبم روی رو دستم

 :گفت

- خبره؟ چه! اوه  

انداختم زیر رو سرم : 

- نکن ام مسخره . 



- شد هالک تلفن پشت امانمم بردار، .  

دادم قورت رو بزاقم : 

 .باشه-

گفتم ضعیفی صدای با و کردم وصل رو تماس : 

 .سالم-

پیچید گوشم توی سرحالش و سرخوش صدای : 

- من پسر عشق سالم ... 

شد تر بیش قلبم تپش و گزیدم رو لبم ی گوشه . 

 خوبی؟-

 .ممنون-

گفتم مکث اندکی از بعد : 

- خوبی؟ شما  

- کنم؟ دعوتت ناهار صرف به تونم می قشنگم، دختر ممنون  



 بود، دوخته من به رو اش خیره نگاه که حسان به نگاهی

گفت. انداختم : 

- کنم صحبت باهات حسان به راجع خوام می . 

گفتم دفعه یک و  شد خارج گلوم از نامفهومی صوت : 

- میام بله، بله، . 

 در ما بین ابدی و واقعی عشق و بود شده جدی چیز همه ظاهرا

 و دستپاچگی ی متوجه که حسان مامان. بود گرفتن جان حال

گفت خنده با  بود، شده من هیجان : 

- فرستم می برات رو لوکیشن . 

 .باشه-

گفت حسان کردم، قطع اینکه از بعد : 

- گفت؟ چی  

- گذاشتیم ناهار قرار باهم . 

 و زد مصنوعی لبخند شد، گرفته کمی اش چهره حالت

گذاشت هم روی رو چشمهاش : 



 .خوبه-

*** 

. بود انداخته طنین رستوران فضای در سنتی موسیقی صدای

 زده بیرون ای فواره آن میان از که بود رستوران وسط حوضی

 روی مردم و بود شده چیده چوبی های تخت حوض اطراف. بود

 های شاهزاده از زیبایی طرح دیوارها روی. بودند نشسته آن

 که تختی روی رو حسان مادر. بود بسته نقش باستان ایران

 و ملیح داشتم سعی که لبخندی با و دیدم بود، رستوران انتهای

 انگار شد، زده ذوق من دیدن با. رفتم سمتش به باشه، دلنشین

 رو اون صدام شنیدن یا دیدنم بار هر چون بودم امیدش تنها من

آورد می کیف سر . 

نشستم تخت روی و درآوردم پام از رو کفشهام : 

- قشنگه نجاای چقدر ! 

- خورم می غذا اینجا همیشه من ... 

زد چشمکی : 

- محشره اینجا های ماهی میاد، خوشت که مطمئنم . 



خندیدم ریز : 

- ام ماهی عاشق منم . 

گفت داد، تنش به که تابی با و داد پیشونیش به چینی : 

- داریم تفاهم عروسم با پس . 

پرسیدم مقدمه بی : 

- بشم؟ عروستون من دارید دوست دل ته از شما  

 روی رو لبهام و کردم نگاهش منتظر کرد، سکوت لحظه چند

شکست رو سکوت باالخره. فشردم : 

 چطور؟-

-  بزنم، حرف ازدواج به راجع من نداره دوست خیلی حسان

 ...یعنی

کرد قطع رو کالمم و پرید حرفم وسط : 

- داره دوست واقعا چون ...  



 براش جمالت بعضی آوردن زبان به انگار کرد، تر زبون با رو لبش

گفت کردن من من کمی از بعد بود، سخت : 

-  اون ی شیفته تو االن شاید سخته، حسان با کردن زندگی

 حسان به نسبت تو شیفتگی حس این ازدواج از بعد ولی باشی

کنه می سرباز ازش توقعاتت و بازه می رنگ ... 

 شکل گلوم توی داشت رو کردنم خفه قصد که بزرگی بغض

 داشت رو کردنم منصرف قصد حسان مانما ظاهرا گرفت،

 لب محض به ترسیدم می. داد می ناامیدی و یاس بوی حرفهاش

 همین خاطر به بشه روان اشکم و کنه باز سر بغضم کردن باز

بودم ساکت .  

- دم می پیشنهاد یه بهت من ... 

 حسان زندگی از که بود این پیشنهادش حتما زدم، پوزخندی

داد ادامه وتمسک به توجه بی. برم بیرون : 

-  هم حسان با من کنید، زندگی سقف یه زیر بهتره حسان و تو

نداره مشکلی کردم صحبت . 



 قبل لحظه چند حس اون به رو خودش جای سرور و هیجان حس

 کردم نگاهش شده گرد های چشم با و پریدم جا از فنر مثل داد،

. نبود دن می رو خوش خبر یه که کسی شبیه اش چهره چرا ولی

 من خواستم، نمی ادامه ازش من نه اما. داشت ادامه حرفش گاران

 رستوران االن خواست می دلم خواست، می رو حسان دلم فقط

برم حسان سمت به دوان دوان و کنم ترک رو . 
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 شد اعتنا بی بود، برگرفته در رو وجودم تمام که خوشی حس به

کشاند انفجار مرز تا رو من بعدیش ی جمله و . 

- باشی حسان ی صیغه مدت یه بهتره . 

 لحن با و شد محلی بی خروس به تبدیل لحظه اون گارسون

گفت مودبانه : 

- دارید؟ میل چی  



گفتم بلند صدای با و کردم فوران فشانی آتش شبیه : 

- هیچی فعال آقا، هیچی . 

کرد آرامش به دعوت رو من آرومی لحن با حسان مادر : 

- جان هوران ! 

 گارسون به رو. دوختم بهش رو انزجارم از پر و خشمگین نگاه

 :گفت

- لطفا مخلفات با ماهی پرس دو . 

 رو دستش. رفت و برداشت من روی از رو متعجبش نگاه گارسون

 تسلی. کشیدم بیرون رو دستم حرص پر که داد قرار دستم روی

گفت وار : 

-  ما قصد کن باور. کردم بیان بد رو منظورم من شاید م،عزیزدل

کنی؟ انتخاب باز چشم با تو خواییم می ما. نیست تو کردن اذیت  

توپیدم بهش گستاخی با و زدم زل چشمهاش توی : 



-  چرا من کنید؟ می رفتار من با خانواده بی های آدم عین چرا

 راضی حسان که دارم کم چی من مگه بشم؟ نفر یه ی صیغه باید

شه؟ نمی من با دائم عقد به  

- دلم عزیز ... 

گفتم دار خش صدای و سرد لحن با : 

- برم باید من . 

 کجا؟-

شدم بلند تخت روی از : 

- حسان پیش . 

 رستوران از زد می صدا رو اسمم که بلندش صدای به توجه بی

اومد سمتم به کرد، ام زده بهت شادمهر دیدن. شدم خارج : 

- بیام دنبالت که گفت آقا . 

گفتم عصبی و پرحرص حالت همون با : 

- پیشش ببر رو من کرده، خوبی کار . 



 .حتما-

 رو نگاهم و کردم قفل سینه روی رو دستهام شدم، ماشین سوار

 گاهی و کرد می رانندگی سکوت در شادمهر. دوختم رو به رو به

کردم می حس خودم سمت به رو سرش چرخیدن . 
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 و شدم پیاده ماشین از. کرد پارک حسان ی خونه در جلوی

 جلوی حسان. شدم وارد شد باز در. فشردم زنگ روی رو دستم

بود ایستاده در : 

- سوزوندی؟ زنگو هوران؟ خبرته چه  

 سینه به رو دستم کنن می گله شوهرشون از که ها زن شبیه

 :کوبیدم

- نسوزه زنگ ولی نداره عیب بسوزم من . 



 همون. بود ناشناخته براش رفتارم شکل انگار کرد نگاهم وارفته

 از هوا بی که هایی اشک با آوردم می در رو کفشهام که طور

 می ناسزا و کردم می نفرین و لعن خودم به بود، ریخته چشمهام

 پشت از رو صداش. شدم وارد و رفت کنار در جلوی از. گفتم

مشنید سرم : 

- بپوش دمپایی . 

گفتم سرکشی با و چرخیدم سمتش به : 

- نپوشم؟ اگه  

زد زل دیوار روی ای نقطه به و گرفت چشمهام از رو نگاهش : 

- نداری رو من ی خونه به ورود جرئت موقع اون . 

کردم باز هم از رو دستهام و کردم عصبی ی خنده : 

- نیست هم دمپایی یه حد در تو برای من ارزش دیگه، همین . 

شد پایین و باال گلوش سیبک و زد زل چشمهام توی : 

- کنی؟ می رفتار باهم اینطوری که فهمیدی چی  



 و صدا توی بود گرفته شکل دلم توی که رو غمی حجم تمام

ریختم نگاهم : 

- پذیرفتی ای صیغه زن یه عنوان به منو تو که فهمیدم . 

 دچار رو مغزم که صداداری ی خنده خندید، تصورم برخالف

کرد می شدن متالشی خطر . 

- خندی؟ می چی برای  

کرد نگاهم لبش ی گوشه لبخندی با : 

-  بهت رو منظورش مامانم آخه؟ میاد من کار چه به ای صیغه زن

گفته بد . 

گفت کشداری و آروم لحن با : 

- بزنیم حرف باهم قشنگ بشینیم بریم بپوش، دمپایی حاال . 

کردم پاک ام گونه روی از رو اشکی ی قطره : 

- کنی قانعم الکی خوام نمی . 

-  گم، نمی دروغ بهت کنم، نمی قانع الکی رو تو هیچوقت من

کنم نمی تو علیه ای دسیسه هیچ . 



گفتم پوشیدم، می رو ها دمپایی که طور همون : 

- کنم می باور باشه، . 

. نشستم بود، شده پهن مبل روی که سفیدی های ملحفه روی

گفت حسان : 

- بیارم شربت برات برم . 

 نداشتم، کردن صبر تحمل که بودم طاقت بی و قرار بی اونقدر

 :گفتم

- بشین کنم می خواهش . 

نشست کنارم حرفی هیچ بی و کرد درک رو قرارم بی حالت . 

 :گفت

-  و هوران به گه می مامانم... مخالفم خودم ازدواج با من ببین

 به جداییه پایانتون اگه حتی بذار... بده فرصت یه خودت

 مدت یه که بود این من پیشنهاد... باشه وندوت هر ی خواسته

.... کرد موافقت هم مامانم. باشیم سقف یک زیر باهم رو کوتاهی

 تو کردم حس که بود این خاطر به فقط هم صیغه این جریان



 نمی سقف یه زیر من با محرمیت بدون هستی معتقدی دختر

 همبا تا کنن می ازدواج موقت رو دورانی یه ها خیلی اصال. مونی

بشن آشنا . 

 علی ی صیغه رو مدتی هم طوبی حتی بود، حقیقت کامال حرفش

 دست از ترس خاطر به شاید. شدم عصبی خیلی من ولی بود

بودم شده حساس اینقدر بود، وجودم توی که دادنی . 

- شه می راضی هم عمو کنی می فکر کنم قبول من فرض بر . 

زد پلکی اطمینان ی نشونه به : 

- اشنب اون نگران تو . 

 

HorAN, [24.08.19 22:06] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#199 

شد بهم خیره مهربونی حالت با : 

- بیارم؟ آبمیوه برات برم  



گذاشتم هم روی رو چشمهام : 

 .آره-

- عزیزم باشه . 

 سینی. برگشت بود، آبمیوه دولیوان محتویاتش که سینی یه با

گرفت سمتم به رو لیوان .نشست کنارم و گذاشت میز روی رو : 

 .بخور- 

گرفتم دستش از رو لیوان : 

 .مرسی-

- بخوریم باهم نخوردی ناهار اگه . 

- خونه برم باید نه، . 

-  نسبت بهتره باشی، من کنار کوتاه مدت یه حتی خوای می اگه

 کنی، اذیت رو خودت تر کم و باشی خیال بی مسائل سری یه به

توئه و من به نسبت دیگران فکر مسائل اون از یکی . 

 به آمیخته نگاه بود، قلبم سمت به زهرآلودی تیر اولش ی جمله

دوختم بهش رو عصبانیتم و وحشت و رعب : 



- زنی می حرف کوتاه مدت از چرا . 

گفت دلنشینی صدای با و نشست لبش کنج لبخندی : 

- باشی باهام عمر یه تو که خدامه از من . 

انداختم پایین و باال رو سرم و فشردم هم روی رو لبهام : 

- باش داشته امید پس . 

 .چشم-

گفتم. نبود درست ولی باشم کنارش همچنان خواست می دلم : 

- برم؟ من پس  

- برو باشه، . 

داد تکون برام دستی و کرد ام بدرقه در جلوی تا : 

- عزیزم خداحافظ . 

پوشیدم رو کفشهام : 

 .خداحافظ-

برگشتم و شدم منصرف راه ی میانه : 



 ...حسان-

 جانم؟-

- من به راجع مامانت اگه ... 

گرفت مقابلم سکوت ی نشونه به رو دستش : 

- نباش نگران . 

شدم خارج خونه از و دادم تکون براش دستی . 
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گفت شادمهر : 

- ببرمت بشین . 

- رم می خودم نه . 

- آقاست دستور . 



 و بود برقرار بینمون سکوتی. بستم رو در و شدم ماشین سوار

شد می شنیده ممکن صدای ترین پایین با هم موسیقی .  

گفت شادمهر : 

- چیه؟ باهاش رابطه از هدفت  

انداخت بهم نگاهی نیم. کردم نگاهش واررفته : 

- چیه؟ هدفت  

- دارن؟ هدفی چه بقیه  

داد ابروش به تابی و انداخت باال ای شونه : 

-  رابطه وارد کایا آقای با خوای می چطور! تیهس عجیبی آدم تو

بشی؟ جدی ی  

کردم اخمی : 

 چی؟-

  .هیچی-



 تصمیم از همه. فرستادم بیرون به رو بازدمم و گرفتم عمیقی دم

. بودم همیشه از تر مطمئن خودم ولی بودن کرده تعجب من

شدم پیاده در جلوی : 

 .ممنون-

- کنم می خواهش .  

 فهمیدم نمی واقعا. رفت و شد بلند ها الستیک جیغ صدای

 قفل توی رو کلید کنه؟ می دلسوزی اینقدر چرا شادمهر

شنیدم رو هاشمی آقای صدای که چرخاندم : 

- مسرور خانم . 

چرخاندم رو نگاهم و رفتم عقب کمی : 

 .بله-

کرد پیکان به ای اشاره : 

- دارید من پیش امانتی یه . 

کردم نگاهش بهت و وحشت با شد، گرد چشمهام : 

- شده؟ چیزی  



 ...بله-

زد لبخندی : 

- خونه داخل بیارید تشریف هست امکانش اگه . 

. بود جدا همسرش از حسابش بود، زیری سربه و محجوب مرد

 :گفتم

- دارید؟ کارم چه بگید جا همین شه می  

- نیست خانمم حیاط، داخل بیایید نه، . 

کردم نگاهش منتظر. گذاشتم حیاط داخل رو مرددم های قدم : 

 ...خب-

 چهره روی لحظه اون تا که لبخندی. نشست لبش روی یلبخند

بود سابقه بی غمگینش همیشه و گرفته ی .  

- مشکی ی کیسه یه ... 

 وجودم تمام. شد حبس ام سینه توی نفس و شد گرد چشمهام

شد اضطراب سراسر : 



- شده؟ چی...چی  

گرفت مقابلم سکوت ی نشونه به رو دستش : 

-  وقت سر اومد داییتون رپس دیدم بودم بیرون نباشید، نگران

 ...ماشین

گذاشتم قلبم روی رو دستم و گذاشتم هم روی رو چشمهام . 

- گرفتم ازش من که بود دستش مشکی پاکت یه باشید آروم . 

نشست چشمهام توی امیدی برق : 

- بیارید برام . 

 سمتم به رو پاکت. برگشت دستش توی پاکت با بعد لحظه چند

 :گرفت

- خوام می مژدگانی من . 

گفتم پهنی لبخند با : 

 چقدر؟-



 اون چشمهای توی که حالتی گرفت، مرموزی حالت چشمهاش

گفت. بود شده دیده تر کم ذلیل زن و مظلوم مرد : 

- خوام می رو تو خوام، نمی مبلغ . 
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 و قاپیدم دستش از رو کیسه. افتاد ابروهام بین عمیقی ی گره

کردم قایم سرم پشت : 

- رفتاریه؟ چه این  

 نفرت لحظه هر لبش روی لبخند شد، نزدیک بهم قدم چند

 توی بدجنس های جادوگر شبیه اش چهره شد، می انگیزتر

بود شده ها کارتون . 

- رفت ضعف برات دلم دیدمت که اول روز از ... 



 پشت از یکهو هک کنم فرار باز در از خواستم و رفتم عقب عقب

زدم جیغی. داد می بدی عطر بوی. رفتم بغلش توی : 

- کن ولم . 

- بری بیرون اینجا از ذارم نمی . 

زدم پاش به ضربه چند : 

-  جیغ. پلیس دست دمت می... کنم می شکایت دستت از خدا به

بفهمن ها همسایه همه زنم می ... 

گذاشت لبم روی محکم رو دستش که بزنم جیغ خواستم : 

 .هیس-

کرد خونه دلم توی وحشت حس کم مک . 

 پاهام توی رو لرزشی نبود، همیشگی مظلوم مرد اون برام دیگه

گفت گوشم کنار وار زمزمه و آروم. کردم می حس : 

-  همون از بندازم، تله توی رو تو که بودم فرصتی یه پی مدام

 دخترم و زن که حاال کرد، سحرم چشمهات اول ی لحظه



 با شدن تنها راه و شد خیر سبب اییتپسرد که حاال شهرستانن،

کرد باز برام رو تو ... 

چکید ام گونه روی اشکی ی قطره : 

- دخترتم سن هم من کنم می خواهش ... 

- داره؟ ربطی چه باش،  

گرفت دستش توی رو دستم مچ : 

 .بیا-

بود حسان حتما لرزید، جیبم توی گوشی . 

کشید رو دستم. انداختم هاشمی آقای به نگاهی : 

- تو بریم . 

 وصل رو تماس جیب داخل پنهانی و رفت جیبم سمت به دستم

توپیدم بهش. کردم : 

- کن ولم عوضی، . 

- گذرم نمی تو از امشب من .  



 رو من التماسام و عجز به توجه بی و کشیدم می حیاط توی

 کاش شنوید، می رو صدامون حسان کاش. برد می خونه داخل

 هق به و بود شده ترس وجودم تمام. بدم آدرس بهش شد می

بودم افتاده هق . 

- کن ولم خدا رو تو... خدا رو تو . 

کنم می شکایت دستت از . 

- نیست مهم برام کنم تصاحبت اینکه از بعد دیگه . 

 آزاد دستم اینکه محض به کشوند، خوابشون اتاق داخل رو من

 های نفس صدای گذاشتم، گوشم روی و برداشتم رو گوشی شد،

پیچید گوشم توی تندش . 

- بیا سانح .  

 طور همون. بگیره دستم از رو گوشی تا برداشت خیز سمتم به

زدم فریاد کردم، می تقال دستم توی گوشی داشتن نگه برای که : 

- سفیده در امون، همسایه ی خونه . 

زد فریادی و کشید دستم از رو گوشی : 



- زدی؟ زنگ کی به  

 ...نامزدم-

دفشر دستش توی رو گردنم و اومد سمتم به حرص پر : 

- ترشیده؟ بود کجا نامزدت... کردی غلط  

زدم پاش توی لگدی : 

- کنار گمشو . 
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نشست لبش روی لبخند از وحشتناکی نقش باز : 

 - ساختم رو کارت بیاد اون تا ... 

 تنم روی دستهاش فشار آورد، درد به رو ام حنجره بلندم جیغ

 تونستم نمی که بود زیاد اونقدر زمین روی من خواباندن برای

آورد می کجا از رو زور این اون الغری به آدمی. نشم تسیلمش . 



 وسط انگار که لرزیدم می طوری شد، می سردتر لحظه هر تنم

 فشردن با خورد، زمین به محکم کمرم. ایستادم یخبندان یک

 می بهم شدنش نزدیک از مانع اش سینه ی قفسه روی دستم

 حصار از رو خودم داشتم سعی و زدم می پا و دست. شدم

زد دادی. بدم نجات دستانش : 

- درنیار بازی چموش اینقدر . 

- بزنی دست بهم ذارم نمی . 

کشید ام سینه برجستگی روی لباس روی از رو دستش : 

- زنم می دست دارم که فعال . 

 محتویات تمام بود، هکرد پر رو وجودم تمام تنفر و انزجار حس

 داده دست بهم تهوع حس کردم، می حس حلقم توی رو ام معده

 با بشم، خالص دستش از تا بیارم باال لباسش روی کاش. بود

 به چینی. برسم ام خواسته به تا زدم می عق زیادی قدرت

داد بینیش : 

- کنی؟ می اینطوری چرا   



زد می فریاد. زدم می عق بهش توجه بی : 

- نکن گم می نکن، ... 

 حس و درآورد پرواز به رو دلم های پروانه تمام حسان صدای

 غمی و کردم نگاه چشمهایش به برگرفت در مرا رهایی و آزادی

 با داشتم، شدن تحقیر حس. گرفت رو رهایی حس آن جای

 زیادی قدرت با و اومد سمتمون به نشسته خشم به های چشم

سباندچ دیوار به و کرد بلند جاش از رو هاشمی .  

 نشستم دیوار به تکیه با کشاندم، دیوار کنار زحمت به رو خودم

 کردم، می نگاه دو آن خورد و زد به وحشت با که طور همان و

 مدام گفت، می بدوبیراه و داد می فحش حسان. لرزیدم می

کرد می تهدید رو هاشمی : 

- زده زنگ بهش ام راننده میاد، پلیس االن . 

 کرد، می التماس و بود افتاده کنتل به ترس شدت از هاشمی

 نمی در به سالم جان ها کتک این زیر کردم می حس

 بود، شده زخم حسان های زدن چنگ خاطر به صورتش.بره

 لرزه به رو دیوار هاشنعره صدای داشت، غیرعادی عصبانیت



 مدام شدنش آرام برای و بود شده سرخ هاش چشم آورد، درمی

 و بود آمده بند زبانم ترس از. زد می مشت هاشمی صورت به

زدم می صدا رو اسمش وار لکنت : 

- حس...حس ... 

 می شدیدتر لحظه هر بدنم لرزش برسن، ها پلیس کردم می آرزو

چرخید می سرم دور اتاق تمام و شد . 
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 از حسان. شد می شنیده بیرون از پلیس ماشین آژیر صدای

 هول بیرون سمت به رو اون و گرفت رو هاشمی ی یقه سر پشت

 :داد

 .برو-

 زمین روی از رو مشکی ی کیسه. شدم بلند جام از زحمت به

 لحظه هر و نداشتم هم رو اون داشتن نگه توان حتی برداشتم،



 و کشیدم می دیوار به رو دستم. بشه رها دستم از بود ممکن

 تر سریع سرم انگار و بود شده تار ام دیده جلوی. تمرف می جلو

 و خوردند می هم روی دندونهام. شد می پرت جلو به خودم از

 ممکنه از لحظه هر کردم می حس که بود بلند حدی به صداش

 به الهه. رساندم در جلوی رو خودم زحمت به. بریزه  بیرون دهنم

اومد سمتم : 

- شده؟ چی هوران  

 بود ماشین داخل هاشمی و بود ماموری با صحبت حال در حسان

 ام سرگیجه. بود شده احاطه مامور دو توسط طرفش دو هر و

 خوددار کردم سعی و فشردم هم روی رو چشمهام شد، شدیدتر

 سقوطم با همزمان. کرد نمی یاری باهام جسمم دیگه اما باشم

 حسان. شنیدم رو حسان فریاد و الهه جیغ صدای زمین روی

 گرفته دستش توی رو سرم که حالی در و بود نشسته مسر باالی

داد می تکانم بود، : 

- هوران هوران، ... 



 بین از هم زبان و ها پلک توان ولی بزنم صدا رو اسمش خواستم

 صورت به رو جاش مطلق سیاهی و شد بسته چشمهام رفت،

داد حسان . 

*** 

کردم باز چشم عمو صدای با : 

- عمو هوران . 

 بود، سرم باالی که مهتابی شدید نور با اما دمکر باز رو چشمهام

افتاد پیشونیم به چینی و شد ریز چشمهام . 

- جان عمو . 

گفتم حالی بی صدای با : 

- خوبم...خ . 

 توی سرمی. کردم باز کامل کرد، عادت نور به چشمهام که کمی

 لبش روی لبخندی با. بود ایستاده تختم کنار عمو و بود دستم

 :گفت

- عزیزم؟ خوبی  



نشست لبم روی جونی کم بخندل : 

 .خوبم-

-  غیرقابل بدی یه فقط خوبیه خیلی پسر حسان این راستی

داره تحمل ... 

 عمو منظور قطعا نداشتم، رو حسان دیوانگی از دفاع ی حوصله

بود همین هم . 

گفتم حوصله بی و آروم : 

- داره؟ بدی چه  

- ذلیله زن خیلی ... 

زد پلکی خنده با. شد گرد چشمهام : 

- ... بود نگرانت چقدر دونی نمی... کرد کار چی تو برای دونی نمی

توئه همسر سالهاست انگار . 

 ریتم با عشق برای باز و کرد قوت هراسم پر و ترسیده قلب

کوبید سینه به زیبایی . 
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- ای؟ آماده بپرسه سواالتی هی ازت خواد می میاد پلیس یه عمو  

 چند و رفت عمو. انداختم پایین و باال آره ی نشونه به رو سرم

 لبخند دیدنم با. شد وارد پلیسی همراه به حسان بعد لحظه

گفت وار زمزمه و آرام و نشست لبش روی محوی : 

 خوبی؟-

 .خوبم-

. داد تکیه تخت ی گوشه به رو دستش و ایستاد تختم کنار

شد خیره چشمهام به و ایستاد مقابلم پلیس : 

- بدید؟ شرح برامون رو حادثه شه می مسرور خانم  

گفتم ضعیفی صدای با : 

 .بله-

زد زل چشمهام به منتظر شده ریز های چشم با .  



کردم باز لب : 

-  دزدی یه ظاهرا بود، ماشین عقب صندوق توی زیادی مبلغ یه

داشته رو مبلغ اون برداشتن قصد ... 

 صدام و کرد می تنش دچار رو وجودم تمام هصحن اون یادآوری

رفت می تحلیل به تر بیش لحظه هر : 

-  خونه توی برم خواستم می که من شه، می دزدی مانع آقا، اون

بدم بهت رو امانتی تا حیاط توی بیا گفت گفت، رو ماجرا بهم ... 

 برام حسان جلوی نحس اتفاق اون کردن بازگو کردم، بغض

چکید ام گونه روی اشکی ی قطره. بود سخت : 

- خونه توی کشوند زور به منو ... 

گفت پلیس به رو حسان : 

- شه می اذیت داره کافیه، کنم فکر ... 

گفت من به رو و کرد حسان به جدی نگاه : 

- دارید؟ شکایت شما  

گفت حسان : 



- داره که معلومه خب ... 

دویدم حرفش میان که بده حسان به جوابی خواست پلیس : 

- دارم بله . 

- هباش . 

 کنارم و کشید جلوتر رو صندلی حسان پلیس، رفتن از بعد

کرد بهم باری سرزنش نگاه. نشست : 

-  رو پول اون هیچوقت احتیاطی بی اینقدر دونستم می اگه

دادم نمی خودت دست . 

-  اون کاش خونه، رفتم رستوران برم مامانت با اینکه از قبل

داوم نمی پیش مسائل این که بودم برده رو پول موقع . 

داد تکون سری تاسف با بده تسلی رو من اینکه جای به : 

  !واقعا-

شکستم رو سکوت و شد برقرار بینمون سکوتی : 

- کرد تعریف ازت بودی، من نگران خیلی گفت می عموم . 



 ی گوشه و بود کرده النه هایش چشم در ترحم و غم از حالتی

گفت ماتمی و همدردی حس با پرید، می پلکش : 

- کامال کردم، می درک رو حالت کامال ... 

- دختری؟ تو مگه  

-  به البته دارن، زندگیشون توی رو شرایط این گاهی هم پسرها

متفاوت شکل یک ... 

گفتم مقدمه بی : 

- بابات زن حتما ... 

 سریع. ریخت زمین به و خورد سر اش گونه روی اشکی ی قطره

 دیگه سمت به رو نگاهش و دزدید انگشتش نوک با رو اشک رد

گفتم تعجب با. رخاندچ ای : 

 .حسان-

کرد مصنوعی ی خنده : 

- ناراحتم تو خاطر به نیست، هیچی . 

گفتم بخشی تسلی لحن با. بودم اون نگران خودم از تر بیش : 



- خوبه حالم من . 

 شد می تندتر لحظه هر که رو پلکش پریدن چشمهاش بستن با

کرد مخفی : 

 .خداروشکر-
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 خواب به داشت امکان لحظه هر بود، حال بی و خوابالو چشمهام

گفتم. کردم می سنگینی احساس سرم توی. برم عمیقی : 

- ام خسته اینقدر چرا دونم نمی ... 

- بخواب بخشه، آرام داروی خاطر به . 

گفتم زیرلب و گذاشتم هم روی رو چشمهام : 

- چی؟ ها پول  

- منه دست . 



- بود حواست که مرسی . 

 منتقل وجودم به رو خوبی حس انگشتانش توسط دستم نوازش

رفتم عمیقی خواب به و کرد . 

 که چشم. شد می شنیده اتاق باز ی پنجره از مغرب اذان صدای

 تختم کنار همچنان حسان و نبود دستم توی سرمی کردم باز

گفتم. بود نشسته : 

- خوابیدم زیاد خیلی کنم فکر . 

زد لبخندی : 

- گرفته قرار شما اختیار در کامل دیگه ما وقت. خیلی آره، . 

خندیدم ریز : 

- هستی؟ ناراضی نکنه ! 

گفت آرومی صدای با : 

- نه که ناراضی ! 

- بمونیم؟ اینجا باید کی تا  



کرد دیوار روی ساعت به نگاهی : 

- شدی مرخص که ساعته دو شما اتون اجازه با . 

شد گرد چشمهام : 

- نکردی ارمبید چرا پس . 

 بود بخش لذت برام کردنش نگاه طرز این کرد، بهم عمیقی نگاه

 بشم غرق نگاهش دریای در ها ساعت خواست می دلم که طوری

بگیرم نادیده رو اطرافم جهان و . 

- کنی استراحت خوب داشتم دوست . 

گفتم ای قدرشناسانه حالت با : 

 .ممنون-

گفتم سپس و کردم سکوت لحظه چند : 

 ...حسان-

کرد نگاهم منتظر و گذاشت اش چونه زیر رو ستشد : 

 !جانم؟-



-  کنار اتفاق این با راحتی این به تونستم نمی من نبودی تو اگه

 ...بیام

 شعفش حس از پر چشمهای به خیره و دادم قورت رو بزاقم

 :گفتم

- هستی که ممنون ! 

نشست لبش روی محوی لبخند . 
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 نزدیکم رو دستش و ایستاد کنارم. شدم بلند تخت روی از

 :گرفت

- کنم؟ کمکت خوای می  

دادم تکون سری : 

- خوبه حالم. نه . 



 باشم مسلط خودم بر کردم می سعی اما داشتم سرگیجه کمی

 دستهاش با و کنه کمکم رفتن راه توی حسان اینکه به فکر حتی

 از عمو رفتیم، بیرون اتاق از. کرد می داغم کنه احاطه رو تنم

اومد سمتم به و شد بلند صندلی روی : 

- عموجان؟ خوبی  

 .خوبم-

گفت عمو به رو حسان : 

- بودید اینجا االن تا که ممنون . 

 رو خودش زود چه. دادم قورت رو ام خنده من و کرد تعجب عمو

گرفت رو نگاهش عمو! کرد می تصور من صاحب : 

- بود ام وظیفه امه برادرزاده . 

گفت حسان : 

- بود دلسوزانه خیلی عملتون حال هر به . 

- کنم می خواهش . 

گفت گوشم کنار حسان افتاد، راه ما از جلوتر عمو : 



- نزدم؟ درستی حرف  

کردم بهش مجهولی نگاه : 

 چی؟-

- عمو به . 

گفتم خنده با : 

-  احساس من به نسبت داری زود خیلی نظرم به ولی بود بامزه

کنی؟ می مسئولیت  

-  کنه می فکر االن. کنم تشکر خواستم فقط نبود این قصدم نه،

رو تو خوام می پررویی با من ... 

گفتم شده گرد چشمهای با و دادم سرم به تکونی : 

- کنی می اشتباه... نه...نه . 

 مطمئنی؟-

 .آره-

کرد باز رو ماشینش در عمو. اومدیم بیرون بیمارستان از : 



- ما ی خونه ریم می بشین، بیا جان عمو . 

انداختم حسان به نگاهی نیم : 

- ری؟ می خودت تو  

 .آره-

- کنی؟ رانندگی شدی مجبور  

گذاشت هم روی رو چشمهاش : 

- دله تقصیر دیگه . 

گفت سرخوشی لحن با عمو : 

- بگیرید قلوه بدید دل کم بشین، بیا . 

نشستیم ماشین داخل حسان با خداحافظی از بعد .  

 صدای و بود شلوغ خیابان یم،بود ایستاده قرمز چراغ پشت

 که بود بلند اونقدر شد می شنیده بغلی ماشین از که آهنگی

گفتم بلندی صدای با. کرد می تحریک رو اعصابم : 

- المصبو اون کنه نمی کم ! 



-  مراقب باید شی می آدم یه همسر داری دیگه جان عمو اوه

باشی رفتارت . 

 شوق از وجودم تمام ساله پانزده چهارده، های بچه دختر شبیه

خندیدم زده ذوق و شد لبریز . 

-  و آرامش کاره، ترین صحیح ازدواج واقعا افتاد که اتفاقی این با

 داری دوستش که کسی با که بهتر چه... تره بیش خودت امنیت

کنی ازدواج . 

زدم لبخند و بستم رو چشمهام : 

 .آره-
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 چهره با طوبی و دوید پام جلوی عمو زن خونه به ورودم محض به

 سر پشت عمو زن. گرفت بغل رو من و اومد سمتم به نگران ای



 بود اومده سرم به که بالیی از و رفت می ام صدقه قربون هم

گفت عمو. کرد می شکایت و شکوه : 

- است خسته جان هوران! خانم کافیه . 

گفت مهربونی بخندل با عمو زن : 

- هستی؟ هم گرسنه حتما  

 تحریک رو اشتهام اومد می آشپزخونه از که سبزی قرمه بوی

 :کرد

 .بله-

- چیدم برات میزی چه ببین بریم پس . 

. بود چیده رو میز تمام ی سلیقه با عمو زن. رفتم آشپزخونه توی

 کنارش که کرد اشاره و نشست میز سر چه و چه و به و به با عمو

 ما های خنده و عمو های شوخی با خوردن شام لحظات. نمبشی

داد می زندگی بوی همیشه عمو ی خونه. شد سپری . 

گفت طوبی به رو و گذاشت کمرم پشت رو دستش عمو : 

- کنه استراحت باید هوران اتاق، داخل برید . 



گفت همیشگی ی مودبانه لحن با و زد عمو به رو لبخندی طوبی : 

- بابا چشم . 

 سابق مثل چیز همه. رفتیم بود، طوبی برای قبال که اتاقی توی

 اتاقش توی تغییری هیچ ازدواجش از پس عمو زن و عمو بود،

 قهوه موهای و بود خوابیده تختش روی دخترکش بودن، نداده

 که طور همون طوبی. بود ریخته صورتش توی رنگش ای

گفت کرد، می پهن رو ها رختخواب : 

- گذره می خیلی خوابیدیم هم کنار که باری آخرین از . 

کردم جمع شکمم توی رو زانوهام و نشستم زمین روی : 

 .آره-

- نه؟ مگه کنه می درگیر رو آدم خیلی اوقات گاهی زندگی  

 .آره-

نشست بود، کرده پهن که هایی رختخواب روی : 

- خوردی؟ آره قرص! کوفت  

انداختم باال ابرویی شیطنت با : 



 .آره-

زد کتفم به مشتی : 

 !عوضی-

- نیستی؟ خودت ی خونه چرا  

باخت رنگ لبش روی از لبخند : 

- کاری سفر رفته علی . 

 شاید داد، می لو رو کاری سفر ماجرای بودن دروغ صداش غم

بود حالی و عشق سفر . 

-  حسان ی عالقه از کلی زد زنگ مامان به بابا وقتی خبر؟ چه تو

گفت تو به . 

گفتم پهنی لبخند با : 

- داره دوستم . 

 نگاهم دلواپسی حالت با و نشست لبش روی عیمصنو لبخند

 :کرد



- بپوش بردار کشوئه، توی من های لباس . 

 .باشه-

کشید خودش روی رو پتو و کشید دراز رختخواب روی : 

- کن خاموش هم رو برق . 

 .باشه-

 رو برق. پوشیدم و برداشتم کشو داخل از رو طوبی شلوار و بلوز

خزیدم پتو زیر و کردم خاموش . 

 شب. دوختم چشم سقف به و کردم قفل سینه روی ور دستهام

 پخش دیوار روی رو سرخی نور بود پریز داخل که کوچکی خواب

 محور حول افکارم و بودم سرخ نور اون به خیره بود، کرده

چرخید می حسان . 
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گفت آرومی صدای با تنشس دستم روی طوبی دست : 

 ...هوران-

 جانم؟-

-  برای همیشه بودی، کوچکتر خواهر یه مثل من برای همیشه تو

 و تو ازدواج من بابای که مطمئنم... نگرانم توفیق و تو ی آینده

 بدی اون ممکنه. نگرن سطحی مردها ولی کنه می تایید رو اون

نبینه رو حسان های ... 

زدم زل رخش نیم به و چرخیدم پهلو به : 

- طوبی؟ بگی خوای می چی  

 بود، رو به رو به نگاهش و بود خوابیده باز طاق که طور همون

 :گفت

-  جذبت زندگیش برق و زرق که مطمئنی کردی؟ رو فکرهات

گرفتی؟ نظر زیر رفتارهاشو نکرده؟  

شدم دلخور ازش .  

- دنیاست؟ مال به چشمم! پرستیم؟ پول آدم من طوبی  



- ورانه نیست این من منظور ... 

پریدم حرفش وسط : 

-  چه و خونه چه تو کنه نمی فرق برام حسانم کنار وقتی من

حسانه حضور مهمه برام که چیزی تنها هستم، ماشینی ... 

-  یه به دلبستگی شناسی؟ می رو حسان که وقته چند مگه

باشه؟ درست تونه می چقدر شده زندگیت وارد تازه که آدمی  

-  توی حسان اسم که اینه مهمه. نیست مهم برام غلط، یا درست

 حریم حفظ و وجدان عذاب ای ذره بدون بشینه، ام شناسنامه

بکشم بو رو تنش عطر و باشم کنارش . 

 نوک با. دیدم رو لبخندش چراغ نور زیر چرخید سمتم به

کرد نوازش رو ام گونه انگشتش : 

- من کوچولوی هوران ! 

بست رو چشمهاش و کشید ای خمیازه : 

 .بخواب-

بستم رو چشمهام و گذاشتم سرم زیر رو دستم . 



 بله خواستم بود، کنارم حسان و بودیم نشسته عقد ی سفره سر

 با همه. کرد حرکت به شروع سفره داخل محتویات تمام که بگم

 زنانه جیغ صدای و کردن می نگاه رو صحنه اون هراس و تعجب

 شدت از همه ایستاد، هوا روی وسایل. رسید می گوش به ای

گفتم حسان به رو. کردن ترک رو اتاق ترس : 

- شد؟ اینطوری چرا  

زد داد : 

-  زندگی آدم مثل تونم نمی من چون غلطه، ما ازدواج چون

 ...کنم

زد بلندی فریاد : 

 - کنی فراموش منو باید تو . 

 باز رو چشمهام. شدم خالص لعنتی کابوس اون از طوبی صدای با

گفت. زدم زل بیطو ی چهره به ای زده وحشت نگاه با و کردم : 

- عزیزم؟ خوبی  

گذاشتم پیشونیم روی رو دستم : 



- دیدم بدی خواب . 

- بود بدی روز تو برای امروز عزیزم، طبیعیه . 

 سرم از خواب ولی بگیرم آروم تا کرد می نوازش رو موهام طوبی

 می خارج اشک قطرات ام بسته های پلک الی از بودم پریده

 رو انتخابم بودن غلط که یپیام پیامه، یک خواب این نکنه. شد

 ام، آشفته کمی ظهر اتفاقات خاطر به شاید کشه، می رخم به

بگیرم جدیش نباید . 
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 برق شبیه گرفت، قرار شکمم روی که سنگینی جسم حس با

 دندون اون با طوبی شیطون دخترک. پریدم خواب از ها گرفته

خندید خرگوشی های : 

- بخوریم صبحونه پاشو هوران خاله . 

کشیدم رو لپش : 



- کنن؟ می بیدار رو آدم اینطوری  

شد بلند شکمم روی از : 

- دیگه شی بیدار باید ظهره، لنگ .  

- بیام و بشم حاضر من تا برو تو. توپولو باشه . 

 از اه رختخواب کردن جمع از بعد و پوشیدم رو خودم های لباس

 رسایی صدای با و رفتم آشپزخونه سمت به. اومدم بیرون اتاق

 جوابم رویی گشاده با و شد من ی متوجه همه نگاه. کردم سالم

گفت گرفت، می لقمه که حالی در توفیق. دادن رو : 

- کنی؟ می کار چی اینجا تو  

نشستم کنارش و کشیدم عقب رو صندلی : 

- اریدمی تشریف دیر شما اینجام، دیشب از من . 

کرد بهش حسرت با توام نگاهی عمو زن : 

- بیرونه دوستهاش با شب دو تا . 

گفت جدی حالت با طوبی : 



- کردید پرروش بس از . 

 نگاه طوبی به پرحرصی حالت و شده ریز های چشم با توفیق

 :کرد

- زنی می حرف اینطوری نیستم بچه من . 

 ادامه خوردنش به خونسردی با و نداد حرفش به جوابی طوبی

گفت توفیق. داد : 

- شمام با . 

زد تشر بهش عمو : 

- دیگه بسه ! 

- زنه می حرف چطور ببین آخه نه، ... 

کرد پرت هوا در رو دستش و انداخت گلوش توی رو صداش : 

- که ام ساله دو ی بچه کردید؟ پرروش ... 

 حالتی با و کرد باال رو سرش بود، ساکت لحظه اون تا که طوبی

گفت پرخاشگرانه : 



-  که شدی بیشعور و پروا بی اینقدر گم، می دروغ مگه

کنی نمی قبول رو اشتباهات از هیچکدوم ... 

:                                                                                گرفت مقابلش سکوت ی نشونه به رو دستش توفیق

 خالی ما سر رو عوضیت شوهر از هات عقده... اینقدر نرو تند-

 میوه آب لیوان عمو زن.                                                        کنن

 با ریخت میز روی آن از کمی که طوری کوبید، میز به محکم رو

                                                  :                                                                                                    گفت تحکم از پر لحنی

                     !                                                                                                                            دیگه بسه-

 حس و بود شده آلوده اشک غبار به که چشمهایی با طوبی

 با عمو. شد بلند جاش از زد، می فریاد رو وجودش لشکستگید

:                                                     گفت خودش به مخصوص خونسرد حالت همون

بابا بشین- . 

 گردنش رو دستش که توفیق به نگاهی چشم ی گوشه از طوبی

 رو نفسش و انداخت بود، دوخته زمین به رو نگاهش و کشید می

داد بیرون مانند آه : 

- خوردم کافی ی اندازه به ممنون، . 
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 به ای گرانه سرزنش حالت با عمو زن و عمو طوبی، رفتن از بعد

 زن باد از پر بینی و شده باریک های چشم. شدن خیره توفیق

 اسیر انگار. داد می توفیق به اش حمله حس سرکوب از خبر عمو

 توفیق با من جلوی خواست نمی و بود شده درونی جدال یک

 با و کرد درونیش حس تسلیم رو خودش آخر در اما کنه دعوا

گفت لرزید، می خشم شدت از که صدایی : 

-  طوبی شرایط خاطر به که باشی نفهم اینقدر کردم نمی فکر

بزنی سرکوفت بهش . 

گفت لطیفش ی بچگانه لحن و ورچیده ایه لب با عسل : 

- نخوره غصه که مامانم پیش برم من . 

 و شد توفیق به خیره معناداری نگاه با عمو عسل، رفتن از بعد

 خانواده. کرد سرباز توفیق های چشم در پشیمانی و ندامت حس



 و ها کدورت حتی بودند نرمال کامال ی خانواده یک عمو ی

 صندلی روی از. باخت می رنگ یعسر هم بینشون های دلخوری

شدم بلند : 

- طوبی پیش برم من . 

 مثل و میاد من دنبال هم توفیق بعد لحظه چند که بودم مطمئن

 نرمش و چرب زبان با شد می مرتکب اشتباهی که کودکی دوران

 وجود در بچگی حس های مانده ته. کنه می عذرخواهی طوبی از

 که حسان شبیه دقیقا کنه، نمی فروکش وقت هیچ مردها

 و شیرینه و گذری خوشحالیش نیست، خودش دست عصبانیتش

 شدت که شه می پرشرارت و تخس اینقدر گاهی چشمهاش

 زنی برای مردها بچگی حس این افته، می دل جان به جذابیتش

 بود، نشسته تخت روی طوبی. شیرینه واقعا هاست آن عاشق که

 صورتش روی اشکهاش و بود کرده جمع شکمش توی رو پاهاش

 کنار. کرد پاک رو اشکهاش من پای صدای شنیدن با. بود روان

 بغض که حالی در دخترکش و بود خیس مژگانش نشستم، تخت



 بهش بود شده آلود اشک زیبایش درشت های چشم و بود کرد

گفتم طوبی به رو و کشیدم عسل موهای روی دستی. بود خیره : 

- ستنی دلش توی چیزی توفیق دونی می که تو . 

گفت داری خش صدای با : 

- نیست توفیق من مشکل . 

کردم عسل به رو : 

- بیرون؟ ری می عزیزم،  

کرد طوبی به نگاهی و کرد جمع رو لبهاش : 

 برم؟-

گفت رنگی کم لبخند با طوبی : 

- مامان عزیز برو . 

گفتم طوبی به رو عسل رفتن از بعد : 

-  علی با کنی؟ حل باهاش رو مشکلت شینی نمی جدی چرا

بدی ادامه اینطوری که تونی نمی بزن، حرف . 



- بگیرم؟ طالق چطوری بچه یه با... طالق گه می اون  

گفتم ناباورانه : 

- بود تو عاشق که اون . 

زد پوزخندی : 

-  گم می همین خاطر به کنه، می عوض رنگ هزارتا آدم یه

کن باز رو چشمهات . 

 شده عبرتی ی آیینه شبیه. گرفتم ازش رو نگاهم و کردم سکوت

داد می عذابم بهش کردن نگاه که ودب . 
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 و رفت جیبم سمت به دستم. لرزید شلوارم جیب توی چیزی

 روی دستی ناخودآگاه حسان اسم دیدن با. برداشتم رو موبایلم

 رو تماس و شدم بلند تخت روی از. زدم لبخند و کشیدم صفحه



 خلوت ی کوچه به خیره و ایستادم پنجره کنار. کردم وصل

 :شدم

 .جانم-

- خوبی؟ خانم سالم،  

 دستهام گرفت، نمی ضربان قلبم صداش شنیدن با قبل مثل

 رو وجودم تمام آشنا صدای این از آرامشی فقط شد نمی سرد

گفت. کرد می تصرف : 

- خوبه؟ حالت  

انداختم باال ابرویی : 

 .خوبم-

 ...هوران-

 ادا قشنگ اونقدر رو اسمم اول ی ه حرف گرمش صدای اون با

 رو من خواست می چطور طوبی. رفت می ضعف دلم که کرد می

کنه منصرف آدم این با ازدواج از .  

 جانم؟-



گفت خنده با : 

- شم می بدعادت گی می جانم بهم چقدر . 

- داره؟ اشکالی مگه شو، عادت بد  

- اصال! نه !  

- گی؟ب خواستی می چی خب  

گفت کنان من من : 

- راستش... اوممم ... 

 هم رو نفسهاش صدای حتی شد قطع کلی به صداش لحظه یک

 بود، کشیده دستش از رو گوشی نفر یه انگار شنیدم، نمی

 گلویی مامانش صدای شنیدن با و زدم صدا رو اسمش بار چندین

گفتم تری رسمی لحن با و کردم صاف : 

- خوبه؟ حالتون سالم  

- قشنگم دختر سالم !  



 و بودم عصبانی خودم دست از روز اون اتفاق خاطر به هنوز

. آورد نمی من روی به که داشت باالیی ی جنبه زن این چقدر

 :گفت

-  این نگم هیچی اگه دیدم گرفتم، هوا بی رو گوشی ببخشید

 االن ما زشته عزیزدلم. کنه من من خواد می صبح فردا تا حسان

 باهم تر بیش اینطوری تو؟ ادتعی برای عموت ی خونه بیاییم

شیم می آشنا . 

گفتم واررفته : 

- نیست زشت که معلومه نه، . 

رسید گوشم به دور از حسان صدای : 

-  برای ده، نمی خبر قبل دقیقه ده از بره خواد می که جایی آدم

شد قائل ارزش باید میزبان . 

گفت ای کالفه لحن با مامانش : 

- لطفا ساکت حسان وای !  



 عقلم! بود؟ من عشق با صحبت طرز چه این کردم خما اختیار بی

 االن از مادرشه، خانم، هوران نداره ربطی تو به": زد نهیب بهم

درنیار بازی عروس "  

- بفرست حسان برای رو آدرس پس . 

 .چشم-

 طوبی به رو زده ذوق های بچه دختر شبیه. کردم قطع رو گوشی

 :گفتم

- عیادتم میاد داره حسان . 

نشست طوبی لب روی جونی کم لبخند : 

- داریم مهمون که بگو مامان به پس . 

رفتم بیرون اتاق از و کردم پیامک حسان برای رو آدرس . 
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گفت مصنوعی اخمی با بود، ایستاده در جلوی توفیق : 

- خوبه؟ حالش طوبی  

گفتم شیطنت با و درآوردم براش زبونی : 

- بری تونی می کشی منت بری خوای می اگه . 

گفت کجی دهن با : 

- خندیدم...هه هه . 

 عمو زن و عمو. رفتم آشپزخونه سمت به و دادم بینیم به چینی

 سمتم به دو هر من حضور حس با و بودند صحبت مشغول

گفتم خجالت با و کردم جمع رو لبهام. چرخیدند : 

- بگم؟ چیزی یه شه می  

زد لبخندی عمو نز : 

- بگو عزیزم آره . 

- اینجا؟ بیان مامانش و حسان قراره  

گفت بلندی صدای و کشدار لحن با عمو زن : 



 !االن؟-

رفتم عقب قدم چند و ترسیدم عمو زن واکنش این از : 

- هست مشکلی اگه ... 

گفت آرامی لحن با عمو : 

- شه می هول خیلی عمو زن... من جان نه عزیزم، نه . 

فشرد آروم و گرفت دستش توی رو عمو نز های شونه : 

- کنم می آماده رو پذیرایی بساط من ببین، تلویزیون برو شما . 

گفت وال و هول با و داد پیشونیش به چینی عمو زن : 

- نباشه کسر و کم چیزی وقت یه ان، غریبه مهمون . 

زدم روش به لبخندی : 

- کنم می عمو کمک منم نباشید، نگران جان عمو زن . 

 همیشه مثل نشست، مبل روی و نشمین اتاق سمت به عمو زن

 و شد اش سروته بی های سریال میخ و کرد روشن رو ماهواره

گفتم. کرد ها میوه شستن به شروع نوا بی عموی : 



- بیارم؟ کجا از ظرف  

- کابینته باالی . 

 کاسه داخل و کردم خشک بود، شسته عمو که رو هایی میوه

گفت بهم رو و اومد آشپزخونه توی طوبی. چیدم : 

- برسی؟ خودت به کم یه خوای نمی  

. افتادم آرایش از حسان نفرت یاد به و کشیدم صورتم به دستی

 :گفتم

- کنم نمی آرایش نه، .  

گرفت رو دستم و اومد سمتم به : 

- آوردم لباس من برس، وضعت و سر به کم یه چیه؟ آرایش . 

داد تمدس به لباس دست یه و حوله و برد اتاق سمت به رو من : 

- بگیر دوش یه برو . 

زدم بهش ای قدرشناسانه لبخند : 

 .ممنون-



 و بودم بسته رو چشمهام شد، می ریخته تنم روی ولرم آب

 در پشت از رو طوبی صدای. بودم سپرده آب دست به رو خودم

شنیدم می حمام : 

-  فکر خب ولی کنم مخالفت باهات خواستم می من! جان هوران

 نتیجه این به توفیق با یعنی اشم،ب کنارت بهتره که کردم

 ...رسیدیم

 گاهی و دادم می طوبی های حرف به رو حواسم باید دوش زیر

گفتم حرص پر. شد می مانع آب صدای : 

- بزن حرف بعدا بیرون، بیام بذار طوبی . 

- اومدن زد، زنگ یکی هوران! چل و خل بابا خب . 

 از و شستم تنم روی از رو ها کف تند تند و شد گرد چشمهام

 شد می شنیده بیرون از صحبتشان صدای. اومدم بیرون حمام

 و پوشیدم رو سفید سارافونی زیر. بود ساکت حسان ولی

 سفیدم شلوار و شال و زیرسارافونی رنگ با روشن آبی سارافون

 کمی اتاق از رفتن بیرون برای. کرد ایجاد قشنگی هارمونی

 محض به. کردم باز ور در و زدم دریا به رو دل. بودم زده خجالت



 رو لبم ی گوشه شد، من به معطوف حسان نگاه در شدن باز

 در رو من و شد بلند جاش از حسان مامان. زدم لبخند و گزیدم

گفتم گوشش کنار آروم گرفت، آغوش : 

- ببخشید دیروز بابت . 

- خوشگلم عروس کنم می خواهش . 

 این آرزوی اوج بودن، حسان مادر عروس! قشنگی ی واژه چه

 مادر مثال شد، می بیشتر آرزوهایم بعدها شاید. بود من روزهای

 شوهر مادر بودن، حسان داماد مادرزن بودن، حسان ی بچه

 طوبی کنار. رفتم پیشرفت کجا تا اوه! بودن حسان عروس

 زیر رو سرم حسان سنگین حسان نگاه بار زیر و نشستم

گفت حسان مامان. انداختم : 

-  خیلی حسان خب اما برسم خدمت خواستم می دیشب من

بره کسی ی خونه آدم موقع بی نیست خوب گفت حساسه، . 

گفت لبخند با عمو زن : 

- بشیم آشنا الزمه حال هر به. آوردید تشریف کردید خوب نه، .  



 زیبایی به سرخش رنگ افتاد، اپن روی رز های گل به نگاهم

بود خواستگاری یه شبیه چیز همه درست بود، عشق ! 
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کرد حسان به ای اشاره لبخند با حسان مامان : 

-  خیلی بود افتاده هوران برای که اتفاقی خاطر به حسان

 شنیدم تلفن پشت رو صداش وقتی من که طوری بود، مضطرب

رسوندم بهش رو خودم سریع . 

گفت عمو زن : 

- کنید؟ نمی زندگی باهم مگه  

کرد جمع رو خودش و شد معذب کمی حسان مامان : 

- شدم جدا پدرش از که هست سالی چند من . 

کرد نگاه مادرش به ترحم با آمیخته حالتی با عمو زن : 



 .آهان-

 و نفس به اعتماد با و گرفت عمو زن از رو نگاهش حسان مامان

گفت عمو به رو صمیمانه لحن : 

-  از فهمیدم وقتی و ندهپس سخت خیلی من حسان راستش

 سلیقه به چون شدم، خوشحال شدت به اومده، خوشش هوران

 انتخاب رو دنیا دختر بهترین مطمئنم و دارم ایمان حسان ی

 ...کرده

 در خجالت شدت از که من و کرد نگاهم رنگی کم لبخند با طوبی

دوختم انگشتانم به رو نگاهم بودم، شدن آب حال . 

-  تر بیش آشنایی برای محرمیت ی صیغه یه که بهتره من نظر به

 باهم این از قبل ها بچه حال هر به شه، می خونده دو هر بین

زوده کم یه ازدواج برای و نبودن آشنا ... 

انداخت بهم نگاهی نیم عمو : 

- چیه؟ شما نظر جان عمو  

دادم سرم به تکونی : 



- بگید شما چی هر . 

گفت عمو : 

-  هم ما هستید، مطمئن پسرتون انتخاب از شما که قدری همون

 مرد یه پای به پا که دختریه هوران. مطمئنیم هوران انتخاب از

 همین خاطر به گرفته، عهده به مسئولیت کم سن از و کرده کار

 تصمیم احساس سر از صرفا که هست عاقل اونقدر که دارم یقین

 هوران نظر که داشته خوبی های ویژگی شما پسر حتما و نگیره

 سری یه باید ولی موافقم تر بیش آشنایی با من. دهکر جلب رو ما

بشه رعایت ها حریم . 

گفت بود، ساکت لحظه اون تا که حسان : 

- کنم می محافظت هوران از چشمهام مثل من راحت، خیالتون . 

 انگار بود، لباش روی رضایتی لبخند جمله این گفتن موقع

 دکر سرایت منم های لب به زیباییش چون بود مسری لبخندش

زدیم زل هم صورت به لبخند با دو هر و . 
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دوم فصل  

 

 

 حسان مادر. دیدم مقابلم ی آیینه در رو حسان و خودم تصویر

. بود خیره ما به پهنی لبخند با و بود نشسته عمو زن و عمو کنار

 قرچ صدای و بود چرخانده یگرید سمت به رو نگاهش حسان

گفتم گوشش کنار آروم. شد می شنیده انگشتانش قرچ : 

 ...حسان-

چرخاند سمتم به رو نگاهش : 

 !جانم؟-

 زیر از که رو تارمویی و نشست لبم روی لبخند از کمرنگی رد

فرستادم داخل به بود، زده بیرون سفیدم شال : 

- نیستی؟ خوشحال چرا  



شد نرم نگاهش حالت : 

- حالمخوش . 

- ده می نشون اینطور ولی . 

-  نمی قول بهت من کنم، خوشحالت کنم نمی سعی من هوران

 رو من مدت این توی خوام می. بگذره خوش بهت من با که دم

فهمیدی؟. بشناسی کامل ! 

گفتم آرومی لحن با : 

- عزیزم باشه . 

 های وعده اهل که همین اما گرفت دلم هاش حرف شنیدن از

. بود کافی برام بود، صادق من با ابتدا همین از و نبود پوچ و واهی

 من برای اون که شده باعث دیگران با تفاوتش همین اصال

. شدیم بلند همه احترامش به عاقد ورود با! باشه داشتنی دوست

 حالی در عاقد. نشستیم باز عاقد زبان از بفرمایید ی واژه گفتن با

گفت کرد، می باز را مقابلش دفتر که : 

- بشه دائمی زودی به و باشه مبارک عقد این که شااهللان خب . 



گفت آرزو و نیاز حس از آکنده لحنی با حسان مامان : 

 .انشااهلل-

 فقط عربی های واژه این. شد جاری ما بین موقت عقد ی صیغه

 اعتقادی مسائل خاطر به وجدان عذاب حس کردن خاموش برای

 من دل رب حسان عشق سرود که ای لحظه همون وگرنه بود

 از را ای جعبه. شد من برای فرد ترین محرم اون شد، نواخته

 رو ام توجه بود جعبه توی که ظریفی انگشتر و درآورد جیبش

خندیدم ریز. کرد جلب : 

- منه؟ برای  

 پهنی لبخند دستم گرفتن موقع و زد پلکی تایید ی نشانه به

 مدت برای و کرد انگشتم داخل رو انگشتر. نشست لبش روی

 عمو زن و عمو. داشت نگه گرمش دست توی رو دستم تاهیکو

 لحنی با حسان به رو عمو. آمدن ما سمت به تبریک برای

گفت تاکیدوارانه : 

- بشه اذیت ندارم دوست باش، هوران مراقب . 

زد لب آروم و رفت درهم کمی اش چهره حسان : 



 .چشم-
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 که رو حسی ی همه نبود، تظاهر اهل که بود این حسان بدی

 نمی اینکه از اون. کرد می عیان دیگران برای بود وجودش توی

 ی چهره اون با و بود مضطرب باشه خوبی همسر من برای تونه

 چشم در و کرد منتقل عمو به کامال رو حس این اش رفته درهم

 به که لبخندی با که نشست شویشت و اضطراب از ردی عمو های

 خوشبختی آرزوی ما برای عمو زن. کرد پنهان رو حسش زد، من

 من حسان مامان. شد خارج محضر از عمو همراه به سپس و کرد

گفت گوشم کنار وار زمزمه و فشرد آغوشش در رو : 

- کنی آدم رو من پسر کن سعی ! 

گفتم زیرلب و دادم قورت رو ام خنده : 

 !چشم-

کرد نازک چشمی پشت سانح به رو : 



-  نه کرد، بغلت شه می نه خوری، می ویترین درد به که هم شما

بوسیدت شه می . 

انداخت زیر رو سرش حسان : 

 .مامان-

گفت کشدای لحن با : 

 !یامان-

 و کرد ادا کشدار معناداری طور به رو بگذره خوش ی جمله

رفت و کرد خداحافظی . 

 زده ذوق اونقدر. شدیم ماشین سوار و رفتیم بیرون محضر از

 شبیه کردم، نمی رها رو حسان های دست لحظه یک که بودم

 نکردن رها در کنه می حمل رو ارزشمندی شی یک که کسی

 ابد تا گرماش رد خواست می دلم. داشتم زیادی دقت دستهاش

 کرد باز رو در ما دیدن محض به شادمهر. بشه حک دستهام روی

گفت کمرنگی لبخند با و : 

- ماییدبفر . 



 از پس شادمهر. نشست ماشین داخل حسان سپس و من اول

گفت لبخند با حسان. نشستم فرمون پشت بست، رو در اینکه : 

- کن پلی گفتم بهت که رو موزیکی اون شادمهر . 

 و انداخت طنین ماشین در ای عاشقانه موسیقی بعد لحظه چند

 خودش اوج به بود، برگرفته در رو وجودم که خوشبختی حس

 دستش روی رو دستم و گذاشتم اش شونه روی رو سرم. ساندر

 کنار و فرستادم ریه به رو بود گردنش دور که عطری. گذاشتم

گفتم گوشش : 

- دارم دوست خیلی . 

 اش شونه به تر بیش رو سرم و گذاشت ام گونه روی رو دستش

 زبر کمی دستانش پوست شوینده مواد خاطر به اینکه با. فشرد

 بخش لذت برام هم نرم لحاف یه از زبری اون حس ولی بود شده

بود تر . 
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پرسید شادمهر : 

- آقا؟ بریم کجا  

 .خونه-

انداخت بهم نگاهی نیم. نشست لبم روی آمیزی شیطنت لبخند : 

- خندی؟ می چرا  

- خوبیه پیشنهاد . 

نشست ونیشپیش روی ظریفی اخم : 

 چی؟-

- خونه ریم می داریم که این . 

 چطور؟-

 گوشم کنار. گزیدم رو لبم ی گوشه و انداختم زیر رو سرم شرم با

 :گفت

- شی؟ می سفید و سرخ چرا  



گفتم بشنوه خودش فقط که ضعیفی صدای با : 

- ها دونفره خلوت منظورت حتما خونه گی می وقتی خب ... 

پرید حرفم وسط : 

- بده سروسامون منحرفت افکار به . 

 زدن بیرون حال در انگار که شد گرد حدی به چشمهام مردمک

 من انگار که کرد می ادا را منحرف ی واژه طوری. بود حدقه از

 ام شده کلید های دندون الی از. بودم داده خونه پیشنهاد

 :غریدم

- دادم؟ خونه پیشنهاد من  

گفت خنده با : 

-  رو شاپ کافی و تورانرس فکر اما ریم، می بگی تو جا هر خب

کن بیرون سرت از . 

انداختم بهش نگاهی نیم و چرخاندم کاسه توی رو چشمهام : 

- خوبه؟ سینما ریم می! آقا چشم  



 به رو به نگاهش که طور همون و شد پایین و باال گلوش سیبک

! کنه مخالفت خواست می هم این با حتما. کرد مکث بود، رو

گرفتم فاصله ازش کمی آورد، می در رو شورش داشت دیگه : 

- مخالفی؟ هم این با نکنه  

گفت کنه نگاهم اینکه بدون و فشرد هم روی رو لبهاش : 

- سینما برو شادمهر ! 

 به رفتن موقع. کرد پارک سینما یک جلوی بعد دقیقه چند

گفتم حسان به رو. داد حسان به رو کیفی شادمهر داخل : 

- کار؟ چی خوای می  

انداخت باال ابرویی : 

- بدم؟ توضیح شما برای رو چیز همه رارهق من  

انداختم باال ای شانه : 

- نیست قرار نه، . 

 هینی حسان دیدن با نفر چند سینما به ورودمون محض به

 بودن جوون پسر و دختر اکیپ یه. اومدن سمتش به و کشیدن



 کارتش حسان. خواستن می تکی عکس کدومشون هر ظاهرا که

گرفت سمتم به رو : 

- ربگی بلیط برو . 

گفت فروش بلیط و گرفتم بلیط تا دو گیشه از : 

- شه می شروع فیلم دیگه ی دقیقه دو ! 

 می طول ربع یک از تر بیش کارش ظاهرا کردم، حسان به نگاهی

 ساعت به ای اشاره کوبیدم، می زمین به رو پام کالفه. کشید

. دادم می نشون رو دو عدد دستم با و کردم می دستم توی مچی

گفت تنشگرف عکس میون : 

- گی؟ می چی  

کردم پرت هوا در رو دستم غرغرو و حوصله بی های بچه شبیه : 

- شد دیر دیگه، بدو . 

گفت خنده با : 

- لطفا کنید بسنده جمعی دسته عکس یه به! برم باید من اوه . 

پرسیدن می ازش مدام : 



- هستن؟ خانمتون   

 نامزدید؟-

- دارید؟ نسبتی چه بگید شه می  

 من سمت به و گرفت عکس فقط داد،ن جوابی هیچ حسان ولی

 شرعی همسر. بود نامعلوم براش من نسبت هنوز شاید. اومد

 از. کرد سکوت حسان چرا پس! شد می نامزد یا همسر همون

 ازش که کسانی تا کردم حلقه دستش دور رو دستم زیادم حرص

 نبود مهم برام. بگیرن رو سوالشون جواب بودن پرسیده سوال

 رو ما بین روابط اتفاق این ظاهرا چون شه،ب پخش ازمون عکسی

کرد می تر محکم . 
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گفت حسان : 

- کندی دستمو عزیزم، ! 



دادم بینیم به چینی : 

- لوس بابا برو ! 

- تر یواش خب . 

کردم ریز رو چشمهام : 

- زنمتا می ! 

گفت ای بامزه لحن با و کرد جمع رو لبهاش ها بچه شبیه : 

تربیت بی ! 

 حرکت این به بلند صدای با و بگیرم رو ام خنده جلوی نتونستم

خندیدم اش بامزه لحن و . 

 حسان رفتیم، وسط ردیف سمت به و شدیم سینما سالن وارد

 اخم با رو سفیدی های پارچه و برد کیفش داخل رو دستش

 صندلی روی. آورد رونبی بود، نشسته پیشونیش روی که ظریفی

گفتم شده گرد های چشم با و نشستم : 

- کنی؟ می کار چی  

- بشینم ها صندلی این روی تونم نمی من . 



 گوشم به بودن نشسته ما عقب ردیف که نفری چند صدای

 :رسید

- کایاست؟ حسان این  

- کنه؟ می اینطوری چرا واه  

- است؟ دیوونه  

 بیرون رو وچکیک های پارچه و کرد پهن صندلی روی رو پارچه

 کردن، نگاه تعجب با بودن نشسته کنارمون که نفری دو. آورد

 :گفتم

- بسه بشین، حسان ! 

 و نشست کنارم. نشست و پوشاند پارچه با رو صندلی های دسته

. شد خیره صفحه به بود، اش چونه زیر دستش که طور همون

 اصال که بود حسان غریب و عجیب حرکت پرت حواسم اینقدر

. شدم نمی بازیگرها بین شده بدل و رد های دیالوگ ی متوجه

کرد مختل رو افکارم صداش شنیدن : 

- معذبی؟ ها خانم اون نگاه خاطر به ناراحتی؟ دستم از  



گفتم وار زمزمه و کردم نزدیک گوشش به رو لبم : 

- گفتم دروغ نه، بگم اگه . 

کشید آهی : 

-  لاو ی دقیقه چند همین توی که ام عرضه بی اینقدر نکنه

کردم پشیمونت . 

-  برای تو نظرم به کردم، فکر تو به خیلی مدت این من حسان! نه

 کنارهم برای سرنوشت که هایی تالش تمام شدی، ساخته من

 بینمون، عشق تو، پیشنهاد اول، دیدار اون کرد، ما گذاشتن

 برای تو شد باعث که شب اون اتفاق کلیپ، اون شدن پخش

 من تنها نه که ده می نشون اه این ی همه کنی، دلبری عموم

خواسته می من برای رو تو روزگار بلکه ... 

گفت مکث اندکی از بعد : 

- کردی انتخابم که مرسی ! 



 حرفهام ظاهرا. ذاشت می نمایش به رو آسودگیش صداش لحن

 سرم.  بود کرده آرامش و بود کرده عمل مسکن یک مثل براش

دادم تکیه دستش به رو : 

- دارم دوست . 

- طور ینهم منم ! 

کرد پرده به ای اشاره : 

- خالیه خیلی سینما تو من جای! مصنوعی بازی چه . 

-  و سر تو برای ها خیلی کنی اراده اگه هم االن نخواستی، خودت

شکن می دست . 

- کنم نمی اراده . 

گفتم خنده با : 

 !لجباز-

 صدای. شد بلند تماشاچیان تشویق صدای فیلم شدن تموم با

 سالن در بود فیلم پایانی تیتراژ که غمناکی و آرام موسیقی

 توی رو هاش پارچه اون حسان تا موندم منتظر من. بود پخش



 ما شد خالی تقریبا سالن اینکه از پس و بذاره مشکی مشمع

شدیم خارج باالخره . 
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 خونه به ورود. راند خونه سمت به شادمهر و شدیم ماشین سوار

 رو خودم بود، قشنگ ای دیگه جور من برای بار این حسان ی

 توی ای دیگه وقت هر از تر بیش و کردم می حس خونه خانم

 انتظار دوید، پام جلوی حسان. کردم می راحتی احساس زندگیم

نداشتم ازش رو حرکت این . 

- شده؟ طوری  

- ببندی؟ چشماتو شه می  

کردم نازک چشمی پشت : 

- کنی؟ سورپرایزم خوای می  



کرد کج اش شونه سمت به رو سرش و فشرد هم روی رو لبهاش : 

- جورایی یه ! 

بستم رو چشمهام و زدم لبخندی : 

- ام آماده من باشه، . 

گرفت دستش توی رو دستم : 

- بیا همراهم . 

 شدن باز صدای و کردم طی بسته های چشم با رو مسیر از کمی

شنیدم رو دری . 

- کنم؟ باز تونم می  

- بردار دیگه قدم یه . 

 کوچک ی شگفتانه یک اگه حتی. برداشتم قدم زیادی شوق با

کافیه برام شده، ریزی برنامه حسان جانب از که همین باشه هم . 

- کن باز . 



 رو آرزو همیشه که چیزی دیدن با کردم باز که رو چشمهام

 یک مخصوص که اتاق یه. شد حبس ام سینه توی نفس داشتم

 قیمت خاطر به که مدادهایی رنگ، قلمو، انواع بوم،. بود نقاش

 دستهام و زدم چرخی. نداشتم رو گرفتنش دل هیچوقت زیادش

 عجایب سرزمین یک وارد که کسی شبیه و کردم قفل درهم رو

پریدم پایین و باال و خندیدم شده : 

- دنیایی شوهر بهترین تو حسان، وای ! 

کرد احاطه رو مکمر دستهاش با و اومد سمتم به : 

-  بشه کثیف اتاق وقتی یه یا باشه دستهات روی رنگ که این از

 در. گذرم می تنفرم حس این از تو ی عالقه خاطر به ولی متنفرم

 ولی نه یا بمونی که کنی انتخاب خودت خوام می اینکه حین

 نگه خودم کنار رو تو چطور که کنم می فکر این به رو وقتم تمام

 .دارم

 بازجو یک مقابل انگار که آورد زبان به طوری رو تجمال این

 رو صورتش طرف دو. کنه می اعتراف گناهش به داره و ایستاده

زدم زل چشمهاش تو و کردم احاطه دستهام با : 



- مونم می تو کنار خودم من داری، نگه منو نیست قرار .  

 و شک از تلفیقی که حسی و نشست لبش روی کمرنگی لبخند

شدم دور ازش کمی. کرد النه چشمهاش در بود تردید : 

- بپوشم رو تو های لباس باید باز کنم فکر بگیرم، دوش برم من . 

- بپوشی منو های لباس نیست قرار نه . 

دادم گردنم به قری : 

- کنی؟ سورپرایزم قراره باز پس  

-  وظیفه شوهری هر نیست، سورپرایز که خریدن لباس دیگه

بخره لباس زنش برای داره . 

 شدت از برد، می کار به رو ها واژه این که بود بار ولینا برای

 که ریزی قر با همزمان و انداختم باال ابرویی زدگی ذوق و تعجب

دادم تکون رو گردنم دادم، تنم به : 

-  رنگ خوش چایی یه برگشتم حمام از من شوهر آقای! شوهر؟

خوام می سوز لب . 

خاندمچر سمتش به رو سرم و دادم تکیه در به رو دستم : 



- ها لباس بابت ممنون شوهر آقای ... 

گذاشت کمرم پشت رو دستش : 

- نیار در بازی ترشیده اینقدر دیگه خب . 

گفتم مانندی جیغ صدای با و کشیدم هینی : 

- ام؟ ترشیده من  

 صدای. پیچاندم محکم و گرفتم رو دستش و چرخیدم سمتش به

شد بلند دادش : 

- کن ول کن، ول ... 

ردمدرآو زبونی شیطنت با : 

- کردم غلط بگو . 

زد می داد بود، شده سرخ عصبانیت شدت از صورتش : 

- گم می کن ول . 

. رفتم عقب قدم چند که کشید بیرون زیادی شتاب با رو دستش

گفت داد، می ماساژ رو دستش که طور همون : 



 !وحشی-

کردم غنچه رو لبهام : 

- بود حقت !  

 ی مانهخص حالت با و خورد رو اش خنده لبهاش کردن جمع با

کرد ریز رو چشمهاش مصنوعی : 

- برات دارم . 

 می اتاق سمت به که طور همون و دادم سر ای مستانه ی خنده

گفتم رفتم، : 

- جان ای ! 

 حتما که بود شده اضافه اتاق به جدیدی کمد شدم، اتاق وارد

 کرد می دوری من از که رو ای هفته یک این تمام بود، من کمد

 ی رابطه برای من ی اندازه به هم اون اظاهر. بود کارها این درگیر

 با ها لباس کردم، باز رو کمد در. ذاشت می انرژی و وقت بینمون

 که مالیم و زیبا های رنگ. بود گرفته قرار کمد در نظم و سلیقه

 چه و لباس چه دونست می حتی اون. داد می نوازش رو چشم



 این زا تر بیش چیزی مگه آل ایده شوهر. منه ی برازنده رنگی

 برای اون پوشیدن افتاد، رنگی سبز کوتاه پیرهن به نگاهم. بود

 شالم برداشتن از حتی من اوه! بود حیایی بی کمی بار اولین

 وقتی اون که بود سوال برام. کشیدم می خجالت هم اون جلوی

 از. گه می چی ببینه رو موهام لخت حالت و بلندی بار اولین برای

 رو صاف موهای یا کنه می تعریف هخورد موهام پایین که فری

شنیدم پذیرایی توی از رو صداش. داره دوست تر بیش : 

- میام منم بدی طولش اگه هوران . 

 ها شیطنت این از هم حسان. گزیدم رو لبم و شد گرد چشمهام

 اسپرت شرت تی با جین ساپورت یه. کرد می پنهان و داشت

 بود، آویزان اسیجالب به که رو پوشی تن ی حوله همراه به قرمز

رفتم حمام سمت به و برداشتم . 

 

HorAN, [03.09.19 22:38] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#219 



 از رو صابون های کف و ریخت می تنم روی زیادی فشار با آب

 زن یه من که گذشت می ساعت چند. کرد می پاک بدنم روی

 متاهله، های خانم ردیگ از تر بیش من وظایف بودم، شده متاهل

 از ای پیله که مردی یک. هستم کایا حسان همسر من چون

 برای هیچوقت اون و کرده احاطه رو دورش آور سرسام افکار

 رو پوش تن ی حوله. زنه نمی پا و دست پیله اون از رهایی

 حسان ظاهرا. کشیدم بیرون به سرکی در، الی از و پوشیدم

 به رو حوله کردم، خشک رو تنم اینکه از پس. نبود اتاق اطراف

 از رو ای شونه. پوشیدم رو لباسام و کردم آویزان حمام جالباسی

 زدن شونه به شروع و برداشتم بود آیینه مقابل که میز جلوی

 رو شونه بشه، وارد حسان که بودم منتظر لحظه هر. کردم موهام

 اما هبباف برام رو موهام بدم اجازه که بخواد ازم و بگیره دستم از

 اضافه هم رو بودن ذوق بی باید بدش های خصلت اون به ظاهرا

 ام سینه توی رو نفس دیدم آیینه توی که تصویری. کردم می

 از که رنگی طالیی موهای و سبز های چشم با زنی. کرد حبس

. بود خیره من به آیینه داخل از بود ریخته بیرون شالش زیر

گفتم برگردم، عقب به اینکه بدون : 



- ما؟ش  

نشست لبش روی لبخندی : 

- حسان نامادری ام، شهره من . 

 اون توی. نشست لبم روی مصنوعی لبخند و چرخیدم سمتش به

 ظاهرا نبود کثیفش اعمال از ردی هیچ روح بی و زیبا ی چهره

 قلبم ضربان شدنم غافلگیر خاطر به! بود جذاب هیوالی یه اون

 توی زودی، این به هم اون شهره دیدن انتظار بود، شده تند کمی

گفتم نداشتم، رو خواب اتاق : 

- نشدم متوجه من اومدید؟ کی . 

- بودیم مشتاق تو دیدن برای دو هر اومدم، همسرم با .  

 توی رو سوال هزاران و کرد می معذب رو آدم صحبتش لحن

 انگار که کرد می نگاهم باال از طوری. آورد می وجود به آدم ذهن

 که کنه می تصور کردم می رفک داره، ترحم حس بهم نسبت

 جمله چند همین طی. فهمه می و دونه می من از تر بیش خیلی

 متنفر خودش از رو من اونقدر بود، شده بدل و رد بینمون که ای

. کنم پرت بیرون به اتاق از رو اون خواست می دلم که بود کرده



 عالقه واقعا ولی بود ادبی بی کارم شاید چرخیدم، آیینه سمت به

گفتم. نداشتم صحبت به : 

- میام االن من بیرون، ببرید تشریف . 

ایستاد سرم پشت و اومد سمتم به : 

- ببافم؟ برات رو موهات خوای می  

دادم قورت رو بزاقم : 

نه نه، ...  

 لبش روی بود، معنادار پوزخند یک شبیه تر بیش که لبخندی

 شونه به من و نشست تخت روی. رفت تخت سمت به و نشست

دادم ادامه مموها زدن .  

- خوابیدید؟ تخت این روی حسان با حاال تا  

 و شرمی بی کردنش سوال نوع فشردم، هم روی رو چشمهام

گفت. کرد می نمایان رو وجودش گستاخی : 

- بدی؟ جواب خوای نمی  

کردم جمع کش داخل رو موهام و گذاشتم میز روی رو شونه : 



- کردیم؟ عقد که ساعته سه ما  

- ده می اهمیت شرعی مسائل به جدیداً هم حسان پس . 

 تمام که بود معلوم کامال بود، کالمش در که نیشی و طعنه از

 سلب و من اعصاب ریختن هم به اینجا به اومدن از هدفش

. دادم نمی رو اجازه این بهش من اما حسانه، به نسبت اعتمادم

 رو کش و کردم خالی ام بیچاره موهای سر رو اون از حرصم تمام

 شبیه که طوری. پیچیدم موهام دور زیادی قدرت و شتاب با

 شهره. بود چسبیده سرم کف به موهام کارتونی های شخصیت

 :گفت

- میاد خوشش باز موهای از حسان باشه، باز بذار .  

زدم زل چشمهاش توی و چرخیدم سمتش به : 

- دونی؟ می کجا از شما  

 در ولی بود مقابل طرف قلب به گرما انتقال لبخند کار. زد لبخند

 وجود به اون لبخند بود، برعکس کامال قضیه این شهره مورد

بخشید می زدگی یخ حد تا سرمایی آدم . 



-  که بدکاره زن یه گفته حتما گفته؟ چی بهت من به راجع حسان

آره؟ کرد؟ می اذیت رو من  

کشید آهی. کردم نگاهش فقط بودم شده الل انگار که طوری : 

- کنه تعریف برعکس رو قصه نای داره عادت اون نیست، مهم ! 

شد خارج گلوش از شیر یک غرش شبیه حسان صدای : 

- گی؟ می بهش چی داری  

 لختی موها، ها، چشم بین نگاهش. چرخید صدا سمت به سرم

 طور به شرت تی اون زیر از که ام سینه برجستگی و  دستهام

 لباس با رو من حسان که بود بار اولین. چرخید بود، نمایان کامل

 بی که بود مشخص نگاهش در نهفته تحسین از و دید می نهخو

 ی مکالمه و شهره حضور ای لحظه برای. پسندیده رو من نهایت

 و رفت کش سمت به دستم. کردم فراموش رو بینمون آور نفرت

 شد ریخته هام شونه روی موهام. کشیدم بیرون موهام از رو کش

شد قبل از تر پررنگ نگاهش ای قهوه توی تحسین برق و . 
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 طور به رو لبهاش. زد پلکی و نشست لبش روی پهنی لبخند

 از شهره. کرد هجی رو دارم دوستت ی واژه و داد تکان واضحی

شد بلند جاش : 

- ها بچه بیرون بیایید زودتر ! 

 حسان به نگاهی اش سرشانه سمت از اتاق از رفتن بیرون موقع

 برای که داد تکون رو اش شونه آروم و دار ریتم طوری و کرد

 رفت بیرون اتاق از. ایستاده رقص سن روی کردم حس ای لحظه

 رو حسان توجه شد خارج گلوم از اختیار بی که پرصدایی نفس و

کرد جلب .  

- کنه؟ می اذیتت اینقدر حضورش  

 گونه روی ای بوسه و اومد سمتم به .انداختم پایین و باال رو سرم

زد ام : 

- کنه اذیت رو تو کس هیچ ذارم نمی من ... 



 زل بارش شیطنت چشمهای توی و کردم لمس رو اش بوسه جای

گفت آروم و انداخت باال ابرویی. زدم : 

- کنم می اذیتت صدنفر ی اندازه به خودم چون . 

کردم نازک چشمی پشت : 

- ورپریده ای ! 

گرفت انگشتش دو بین رو لبهام رفت، هوا به اش قهقهه صدای : 

- بیام بگیرم دوش یه برم من اینا بابا پیش برو! که عاشقتم . 

- تونم نمی که اینطوری کنم، عوض لباسمو باید . 

گفت کشداری لحن با : 

- شوهرته پدر ! 

- رم نمی نچ، . 

 پرت سمتم به رو همرنگی شال و تونیک رفت کمدم سمت به

کردم روترش و گرفتم هوا توی رو ها لباس کرد، : 

- بدی خانمت تحویل بیای خودت باید تربیت بی . 



درآورد برام زبونی : 

- ندارم ها حرف این از خانمم با من . 

دادم سرم به تکونی لبخند با : 

- بیای و بگیری دوش سریع کن سعی . 

شنیدم حمام ی بسته در پشت از رو صداش : 

- کنم می سعی . 

 انگار و بود ای دیگه طور یه شرفتار بود، من کنار وقتی که همین

 احساس تا بود کافی برام کرد می زندگی درونش در دیگری فرد

 شیطون ظاهر این کس هیچ من جز شاید. کنم خوشبختی

باشه ندیده رو حسان . 

 دیدن برای. رفتم پذیرایی اتاق سمت به و رفتم بیرون اتاق از

 از ریرفتا هر برای رو خودم و بود دلم توی دل پدرش ی چهره

 مردی رفتار دونستم نمی واقعا چون بودم، کرده آماده اون سمت

 تونست می چطور بود نیومده محضر به پسرش عقد برای که

 تندتر قلبم تپش شدم می تر نزدیک پذیرایی به چه هر. باشه



 سمتم به توجهشون من، های قدم صدای شنیدن با. شد می

 لبخند یحت نشست، لبش روی لبخندی حسان پدر. شد جلب

 مقابلشون! روح بی و سرد بود، شهره لبخندهای شبیه هم اون

 داشتم، درونش لبخند حفظ در سعی که ای چهره با و ایستادم

 :گفتم

- آمدید خوش خیلی سالم، . 

 رو پاهاش داد، تکیه مبل به و پرید باال لبش ی گوشه حسان پدر

انداخت پاهاش روی : 

- دخترم بشین . 

 .چشم-

 کردم می حس. شد پایین و باال گلوم سیبک و نشستم مبل روی

 ولی نبودم بلد خوانی ذهن من شه، می سردتر بدنم لحظه هر

 بود آور عذاب های حس و منفی موج از پر نفرشون دو هر نگاه

بودن اینجا من تمسخر برای تر بیش انگار که طوری . 

کرد پرت هوا در رو دستش بهم رو : 



- بلدی نگفت چشم که خوب دختر تو به آفرین ! 

 !بله؟-

کرد شهره به نگاهی خنده با : 

-  بگه باید فقط عمر آخر تا شه می ما حسان همسر که کسی

کنم می دلسوزی برات پدرانه واقعا... چشم . 

 پدری حال به تا وقت هیچ من! بود خواب یک شبیه تر بیش

 به مبتال که داشت حق حسان شاید بودم، ندیده اون شبیه

 آتشی باید بگیرم، رو خودم جلوی نستمنتو. بشه روانی اختالل

کردم می ور شعله سرخوش و خونسرد مرد این وجود توی رو . 
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- هستید؟ حسان پدر شما  

زد ای قهقهه : 



- انداختی؟ تیکه االن  

 وجودم اون بازوی روی دستی و کرد نازک چشمی پشت شهره

کشید خودش از آورتر چندش : 

- کوچولوئه خیلی اون نکن، اذیتش ... 

کرد نگاهم لبخند با : 

- بندازه تیکه نیست بلد حتی که کوچولو اونقدر . 

گفتم بود، شده ارتعاش دچار عصبانیت شدت از که صدایی با : 

- رو حسان برم من ... 

داد تکون رو دستش پدرش : 

-  می طول ساعت دو حمومش عادی حالت در اون خواد، نمی

ببینه رو ما ریخت خواد نمی که االن به برسه چه کشه . 

گفتم تعجب با : 

 چرا؟-

گفت شهره : 



- اِرا محض . 

 نگاهش که ای لحظه درست و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم

وارفت حسابی که افتاد بینیم به چینی کردم . 

گرفت سمتم به رو کارتی پدرش : 

-  باهم که کنی راضیش کن سعی شایلینه، عروسی کارت این

 زن یه کنار رو حسان همه سال همه این از بعد نیست بد. بیایید

 .ببینن

داد گردنش به قری شهره : 

- است دنده یه حسان آخه. بتونی اگه البته . 

 دلم کرد، می تلفظ اش لوندانه لحن اون با رو حسان اسم وقتی

 ینا یخ و سرد ظاهر اون به بکوبم، دهنش به مشتی خواست می

ریختم نگاهم توی رو نفرتم تمام. اومد نمی لوندی و ادا همه : 

- بتونم که انشااهلل . 

انداخت همسرش به نگاهی نیم : 



-  خوشحال ما با مالقات از عروس ظاهرا بریم، باید دیگه ما خب

 .نشد

 دست بهم تهوع حس بودنش مصنوعی از هم خودم که لحنی با

گفتم داد، : 

- شدم خوشحال خیلی چرا .  

کرد ریز رو مهاشچش : 

 !مشخصه-

 دستش توی رو من دست پدرش کردم، اشون بدرقه در جلوی تا

 حس بود، اون های دست توی دستم اینکه از. فشرد و گرفت

 من به و بود مسری حسان بیماری نکنه. داد دست بهم بدی

گفت. بود کرده سرایت : 

-  پسرم عیوب من اما باشی شده متنفر ما از شاید! قشنگم دختر

 صادقم، همین خاطر به آشنام خوش و خلق با دونم، می رو

دونی نمی تو که هست حسان ی درباره زیادی چیزهای . 

گفتم تحکم با و کشیدم بیرون دستش از رو دستم : 



-  راهم سر موانع تمام با و بمونم حسان کنار گرفتم تصمیم من

کنم مبارزه . 

زد پلکی : 

- دارم رو حسان بهبودی آرزوی منم که کن باور بتونی، امیدوارم . 

 کمی پدرانه، حس کمی داشت، فرق پیش دقایق با لحنش بار این

 و شدم تر نرم متقابال هم من. بود شده پنهان درونش مهربانی

 :گفتم

- خدانگهدار آشناییتون، از شدن خوشحال . 

-

                                                                                  .                                                                     خدانگهدار

 مقابل ی کاناپه روی و رفتم نشمین اتاق توی و بستم رو در

 نگاهم و کردم روشن رو تلویزیون. کردم رها رو خودم تلویزیون

 می حسان محور حول حواسم تمام اما. دوختم صفحه به رو

 مریضی همه بود، نکرده درک رو اون کس هیچ ظاهرا چرخید،

 بودن، کرده رها خودش حال به رو اون و بودن پذیرفته رو حسان

 هیچ که بود شده تحریک پدرش های حرف با هم مادرش حتما



 داشتم، فرق من اما. کرد نمی حسان شدن خوب برای تالشی

 تمام من و داشت وجود حسان یک فقط من برای دنیا توی

کردم می حالش شدن بهتر برای رو تالشم . 
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. ریختم خودم برای چای استکان یه و رفتم آشپزخونه توی

 و کردم روشن رو ها مهتابی بود، کرده رخنه فضا بر هوا تاریکی

شد روز روشن نور جایگزین المپ مصنوعی نور . 

 روی اش افسارگسیخته موهای. اومد بیرون اتاق از باالخره

بود شده دار نم رنگش مشکی های مژه و بود ریخته صورتش .  

 رفتن؟-

- حمامی توی ساعته دو . 

شد نرم کمی صداش لحن : 



- شدی؟ اذیت  

دادم قورت رو بزاقم : 

- تو خاطر به نه، خودم خاطر به ... 

کرد بهم متعجبی حال عین در و پرسشگرانه نگاه : 

- من؟ خاطر هب  

- خوری؟ می چایی  

نشست لبش کنج لبخندی : 

  .آره-

- بیارم برات بشین برو . 

زد پلکی : 

 .باشه-

 که ای بچه شبیه داشت، سرخوشی و زده ذوق حالت چشمهاش

 از نگاهش برگشته، اش خونه به غیبت روز چند از پس مادرش

رقصید می خوشی شدت . 



 روی. مرفت نشیمن اتاق سمت به و ریختم چای فنجون یک

 و نشستم کنارش. بود تلویزیون به نگاهش و بود داده لم کاناپه

گذاشتم میز روی رو دستم در کوچک سینی : 

 .بفرمایید-

برداشت رو چای فنجون : 

- خورم نمی چایی کسی هر دست از من . 

زدم زل چشمهاش توی : 

- دارم فرق بقیه با من دونم می .  

- داری ماداعت من حس به یعنی این دونی، می که خوبه .  

گذاشت میز روی رو خالی فنجون : 

- شدی؟ اذیت من خاطر به چرا گفتی؟ چی موقع اون راستی  

 بازوش روی گونه نوازش رو دستم و شدم تر نزدیک بهش

 :کشیدم

- تنهایی خیلی کردم حس ... 



- کردی؟ پیدا حسو این چرا بپرسم شه می  

انداختم پایین و باال رو سرم و کردم جمع رو لبهام : 

- بپرس وهوم،ا . 

گفت. کردم سکوت هم من و کرد مکث لحظه چند : 

 ...خب-

انداختم باال ای شونه : 

- دیگه بپرس . 

نشست لبش ی گوشه لبخندی و کرد ریز رو چشمهاش : 

- کردی؟ پیدا حسو این چرا  

کردم کج ام شونه سمت به رو سرم : 

- باشم؟ صادق باهات  

 .آره-

 چشمهاش از ور نگاهم و چسباندم هم به رو انگشتهام نوک

 :گرفتم



- بودم ندیده شکلی این پدر حاال تا . 

 واکنشی هیچ داشت رو جمله این شنیدن انتظار انگار که طوری

گفت لب زیر و نداد نشون : 

-  می

                                      .                                                                                                                   دونم

کشیدم اش چونه زیر رو دستم : 

- کنارتم من چون نیستی، تنها دیگه ولی . 

 های لب روی نگاهم. زد لبخند و چرخاند سمتم به رو سرش

 لذت حق من بود، شوهرم اون. نشست اش برجسته رنگ صورتی

 می من شد، نمی پیشقدم اون که حاال داشتم، رو اون از بردن

 دلم های حرف چشمهام از انگار کرد می نگاهم سکوت در. شدم

 می فرو خودش در تر بیش لحظه هر و کرد می استخراج رو

 بستم رو چشمهام فشردم، تر بیش اش چونه زیر رو دستم. رفت

 قلبم و بود شده تند قلبم ضربان. کردم نزدیک لبش به رو لبم و

 دستش زبری با اشلبه نرمی جای به. بود لبریز عشق سوز از

 و بود گذاشته لبم روی رو دستش. کردم باز چشم. کردم برخورد



 خیره من به بود، نهفته درونش قرمزی ی هاله که چشمهایی با

 .بود
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کردم نگاهش ناباورانه. انداخت رو دستش و بردم عقب رو سرم : 

- کردی؟ اینطوری چرا  

بود شده دار خش کمی صداش : 

- نمیاد خوشم دهنی تماس این از من. بریم پیش آروم بیا . 

 زندگی روز اولین در درست شدن زده پس زجر و نیاز حس

 لب زیر و کردم سرکوب رویی و رنگ بی لبخند با رو مشترکم

 :گفتم

- توئه با حق . 



 ی حلقه چشمهاش توی ولی نه یا بودم دیده درست دونم نمی

 گونه نوازش و کشید بغلش توی رو من ناگهان. بود نشسته اشک

داد حرکت موهام روی رو دستش .   

 سرد عطر اون که بار هر و بود نشسته خوبی عطر پیرهنش روی

 تماس. شد می پر لذت از هایم ریه تمام کشیدم می بو رو

 یجادا اون و من بین رو قوی ی مغناطیسه یک موهام با دستهاش

 صدای با. کرد می دونفره خلوت این از سرخوش رو من و کرد می

گفتم آرومی : 

 ...حسانم-

 جانم؟-

- بهم گفت چیزی یه بابات ... 

داد بیرون صدا پر رو نفسش : 

- بهت؟ گفت چی  

- کرد دعوتمون عروسی . 

- کی؟ عروسی  



 .شایلین-

گفت طوالنی مکثی از بعد : 

- درسته؟ نمیاییم گفتی که تو  

- یممیای گفتم . 

 توی زده بهت و شدم بلند اش سینه روی از بلندش داد صدای با

زدم زل چشمهاش . 

- میاییم؟ گفتی چرا  

-  آشنا تو بستگان ما دارم دوست من حال هر به بریم، باید چون

 .بشم

 از بود افتاده پیشونیش به که چینی با پرید باال لبش ی گوشه

شد بلند جاش : 

- بابا برو ! 

- تربیت بی ! 

یستادا سرم پشت : 



-  می تصمیم خودت طوری همین باشه آخرت بار

 جام از!                                                                               گیری

گفتم آرومی لحن با و شدم بلند : 

- گیریم می تصمیم باهم ما عزیزم، . 

- زدی؟ حرف خودت جانب از چرا پس  

- کنم راضی رو تو کنم می سعی گفتم فقط من فقط، من . 

زد بلندی داد : 

- گفتی چیزی همچین کردی غلط خب . 

 قورت دهنم موندن باز با همزمان رو بزاقم و لرزیدم خودم به

 :دادم

 چته؟-

 رو پاش و غرید دندونهاش الی از سرتق و لجوج های بچه شبیه

کوبید زمین به : 

- نمیام میاد، بدم اونا از من . 
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 ایستادم، جا همون. رفت آشپزخونه سمت به تندی های قدم با

 بیرون مانند آه رو نفسم دوختم، فرش روی ای نقطه به رو نگاهم

 شبیه حسان دور حصار. فشردم هم روی رو چشمهام و دادم

 مکنم غیر شاید و فرسا طاقت بردنش بین از گوزن های شاخ

 مسلط خودم به کردم سعی و کشیدم عمیق نفس چند. بود

 در و بود نشسته صندلی روی. رفتم آشپزخونه سمت به. باشم

 توی رو دستهاش بود، داده تکیه میز به رو ساعدش که حالی

 به که ریزی تکون از و نشستم کنارش. بود برده فرو موهاش

 لحن با. کرده حس رو من حضور که شدم متوجه داد، تنش

گفتم محتاطی و آروم صدای و گونه نوازش : 

-  ببینن، هم کنار رو ما دارن دوست همه من، آقای جان، حسان

 رو تو و من اینکه از بود احساس بی و یخ اینقدر که پدرت حتی

 می فاصله دیگران از تو بعد. بود خوشحال بده بقیه نشون باهم



 بقیه رخ به رو بینمون ی عاشقانه حس این خوای نمی گیری،

 بکشی؟

 اونقدر و بود شده دار نبض و برجسته اش شقیقه روی های رگ

 روی سرخی رد که بود فشرده پیشونیش به رو دستهاش سفت

گفت بود، افتاده پیشونیش : 

-  جدا هم از ما وقتی خواد می اون که فهمی نمی فهمی، نمی تو

منو آبروی شدیم، .... 

 عمیقی ی گره و گرفتم مقابلش سکوت ی نشونه به رو دستم

افتاد ابروانم بین : 

- شدیم جدا هم از! بله؟ ... 

زدم بلندی جیغ اختیار بی : 

-  این به کلی من کنم، می رابطه این برای تالشمو تمام دارم من

زنی می جدایی از حرف تو بعد بستم، امید رابطه ... 

گذاشت بازوم روی رو دستش : 

- منظورم هوران، ... 



شدم بلند جام از و یدمکش بیرون دستش از رو بازوم : 

-  که متاسفم خودم برای.... متاسفم خودم برای واقعا! که واقعا

کردم حساب تو روی همه این ... 

 اتاق سمت به زد، می صدا رو اسمم که بلندش صدای به توجه بی

 جمع شکمم توی رو زانوهام که حالی در و بستم رو در. رفتم

 بود چیز همه شبیه ما بین روابط. نشستم تخت روی بودم کرده

 بهارش از نکوست که سالی ها قدیمی قول به! داماد و عروس جز

 اما بود خزان شبیه تر بیش که بود ما زندگی بهار این. پیداست

 کنار بودن بازهم من باشه خزان ما زندگی هم سال هزاران اگه

 روی اشکی ی قطره. دم می ترجیح دنیا کنار بودن به رو حسان

 بودند، گذاشته دو مسابقه باهم انگار که طوری و چکید ام گونه

. کرد خیس رو تخت ی ملحفه اون از زودتر بعدی اشکی ی قطره

 به و نشست تخت ی گوشه. شد اتاق وارد حسان و شد باز در

 دقیقه چند. شد خیره من چشم های اشک بین دوی ی مسابقه

گفت آرومی صدای با. زدیم نمی حرف هیچکدوم و بود گذشته : 

- کنی؟ می گریه چرا  



کردم سکوت فقط جوابش در .  

- بده جوابمو لطفا هوران ... 

- نداری باور رو بینمون عشق تو . 

-  عشق که رسی می باور این به تو عروسی بیام من اگه االن

دارم؟ باور رو بینمون  

انداختم پایین و باال رو سرم : 

 .اوهوم-

- میام من بگی، تو چی هر باشه، . 

. بشه راضی سرعت این به کردم نمی وربا شد، گرد چشمهام

 بریزه فرو وجودش توی سرسختی حجم اون بود، خواب یه شبیه

 من حرف پیرو حسان بفهمه اگه شهره. بده گوش من حرف به و

 نگاهش پهنی لبخند با. ترکه می حتما حسودی شدت از شده

زد پلکی. کردم : 

- کن پاک اشکاتو . 

کردم پاک صورتم روی از رو اشکهام : 



 .چشم-

دوخت بهم رو نافذش نگاه : 

- من برم گفتنت چشم قربون ! 

 وجودم تمام که طوری بود، نرمی و لطافت حس از مملو نگاهش

 اون حاصل و آورد در پرواز به قشنگیش و لطافت شدت از رو

 نکنه خدا ی جمله که شد ای احمقانه و دلیل بی ی خنده پرواز،

شد گم میانش در . 
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. خوردیم بود، کرده درست حسان که رو ای خوشمزه ماهی شب

 می جمع رو ها بشقاب که طور همون و شدم بلند میز سر از

گفتم کردم، : 

- بشورم؟ ظرف تونم می دیگه  



گزید رو لبش و داد سرش به تکونی : 

- نه نه، ... 

- ؟ نه چرا  

گفت لب زیر و ردک جمع رو لبهاش : 

- بشورم خودم باید ماهیه ظرف این .  

فشردم انگشتم دو بین رو لپش : 

- بشور خودت خب .  

گفتم کردم، جمع رو میز اینکه از بعد : 

- بخوابم رم می من . 

 ...هوران-

چرخید سمتش به سرم : 

 بله؟-

نشست لبش کنج لبخندی : 

- نره یادت مسواک . 



 دارن، شیطون ویکوچول دختر یک که گیر سخت پدرهای یاد

خندیدم و افتادم : 

 .چشم-

 روی خونه ی شماره. رفتم میز سمت به موبایلم زنگ صدای با

گفتم و کردم وصل رو تماس بود، افتاده موبایلم : 

 .سالم-

گفت باشه دلنشین و آروم داشت سعی که لحنی با الهه : 

- خونه؟ نمیارید تشریف! خانم عروس سالم  

اختماند باال ای شونه پررویی با : 

- باشم شوهرم کنار خوام می . 

- کردی عقد اون با آشنایی برای فقط تو ولی! اوه . 

-  نکن، هیما و هیوا اذیت. باشم کنارش خوام می من اما

باش مراقبشون . 

گفت شده حرصی : 



- خداحافظ کنم، اذیتشون نباید که دونم می خودم . 

 .خداحافظ-

 بگم ینکها جرئت. رفتم روشویی سمت به و کردم قطع رو گوشی

 مسواک دیدن با. نداشتم رو نیاوردم خودم همراه مسواک

 صدای با بود، نشده باز اش بندی بسته هنوز که رنگی صورتی

گفتم بلندی : 

 .حسان-

 جانم؟-

- منه؟ برای مسواکه این  

- عزیزم آره .  

 قسمت چند به مغزش انگار بود، کرده رعایت رو جزئیات تمام

 فرمان تحت رو مسئله یک تقسم هر و بود شده تقسیم مساوی

 رو روشویی زدم، مسواک اینکه از بعد. داد می قرار خودش

 تر سریع خواست می دلم. رفتم خواب اتاق سمت به و شستم

 زود برای دلیلم تمام اصال. بخوابه کنارم و بشه اتاق وارد حسان



 به و خوابیدم تخت روی. بود حسان با شدن همبستر خوابیدن،

 قطع صدا باالخره طوالنی مدت از پس. مداد گوش آب صدای

 صدای هم باز ولی میاد خواب برای االن که بودم خوشحال شد،

گفتم حرص پر و فشردم هم روی رو چشمهام. شد بلند آب : 

- شد شستنی چه وای، وای، ! 

 بود، تر نزدیک بهم چیزی هر از که رو ای آینده ذهنم توی مدام

 این کوچک آرزوی شدن محقق برای و کشیدم می تصویر به

 بخوابم، حسان آغوش توی که ای لحظه. داشتم ذوق روزهایم

. بشم آروم دستش های نوازش با و بذارم اش سینه توی رو سرم

 با. کرد روشن رو شسوار. شد اتاق وارد و داد رضایت باالخره

گفتم شده گرد های چشم : 

- کنی؟ کار چی خوای می سشوار  

 بی های گوشی روی رو شسوار ،بده رو سوالم جواب اینکه بدون

 کارهاش بعضی. گرفت بودن، کشیده آب موش شبیه که نوامون

 کردن مسخره ولی بود ربط بی و دار خنده مت و پت شبیه



. شد می من از شدنش سرد باعث و نبود درستی کار عقایدش

 :گفتم

- کردی تمیز منم موبایل که ممنون ! 

 سرجاش نداشت، ازم رو حرف این شنیدن انتظار انگار که طوری

شد خیره بهم باز نیمه دهن با و شد میخکوب : 

-  باشه تمیز باید گوشی که داری قبول هم تو شدی؟ خوشحال

کنه می استفاده ازش مدام آدم چون .  

انداختم پایین و باال رو سرم و زدم پلکی : 

- دارم قبول که معلومه .  

گفت آروم و نشست اش ای قهوه های چشم توی شوقی برق : 

- داری قبول که خوشحالم . 

 تنهاییش حجم ی متوجه بودم کنارش که کم مدت همین توی

 کس هیچ و شده طرد جهان تمام از کرد می فکر اون شدم،

 زندگیش توی من حضور انگار. نیست اون دنیای درک به حاضر

 تمام در نفر یک کرد می حس اون و بود داده بهتری حس بهش



 و سخت مراحل طی از پس االخرهب. آشتیه اون خلقیات با دنیا

 رو چراغ. داد رضایت تختخواب به اومدن برای دلش گیر وقت

 فضا در رو رنگی نارنجی نور تخت کنار آباژور و کرد خاموش

 به فاصله ترین نزدیک از رو گرماش و خزید پتو زیر. کرد پخش

 دو هر. زد زل چشمهام توی و چرخید پهلو به. کردم حس خودم

 پهن لحظه هر که لبخندی با و بودیم خوابیده پهلو به هم به رو

گفت. بودیم هم های چشم به خیره شد، می تر : 

- کنی استراحت خوب کن سعی داریم، کار خیلی فردا . 

 .باشه-

کشید موهام روی وار نوازش رو دستش : 

- من خوشگل ! 

کشیدم رو لپش : 

- منی خوشگل هم تو ! 

 روی لبهاش فشار .گذاشت پیشونیم روی و آورد نزدیک رو لبش

 پر شیرین فشار اون از قلبم و شد می تر بیش لحظه هر پیشونیم



 سرش و نشوند پیشونیم روی محکمی ی بوسه. شد می شعف از

برد عقب رو : 

- دارم دوست خیلی . 

. کرد احاطه رو تنم دستهاش و گذاشتم اش سینه روی رو سرم

 می حس که طوری بودم، آغوشش توی فاصله ای ذره بدون

 و شد گرم چشمهام کم کم. میفته تنم روی ابد تا تنش رد دمکر

 تجربه زندگیم شیرینی آغوش در رو عمرم خواب ترین شیرین

 .کردم
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 تعجب با. شد می شنیده بیرون از مرد چند سروصدای صدای

 :گفتم

  !حسان-



 سرم دور رو شالی و شدم بلند تخت روی از. نشنیدم صدایی اما

 بیرون به سرکی در الی از و کردم باز نیمه رو در. پیچیدم

 اومده خونه توی مرد چند بودم، کرده فکر درست ظاهرا. کشیدم

گفتم بلندی صدای با. بودن : 

  .حسان-

گفت و اومد اتاق سمت به حسان بعد لحظه چند : 

 !جانم؟-

- کین؟ اینا  

- کارگر عزیزم، گرنکار . 

- صبحی؟ اول کارگر؟  

کرد گرد رو چشمهاش : 

- صبحه هشت ساعت! بود؟ کجا صبح اول . 

 دوازده ساعت از داره انگار که کرد می ادا طوری رو صبح هشت

 که هایی بچه شبیه و زد هم به رو دستهاش. زنه می حرف ظهر

گفت دارن، ذوق اشون مدرسه اول روز برای : 



-  امروز. کافه بریم باید بخور، رو ات ونهصبح شو، حاضر سریع

داریم کار خیلی .  

- کردی می بیدار منو حداقل . 

داد سرش به تکونی کالفه : 

-  می طول کلی بچینن خاور توی رو ها صندلی اینا تا! بزن غر کم

رسی می کارهات به تو و کشه . 

 در کار مهمترین رو گرفتن دوش باید. رفتم حمام سمت به 

 زیادش حساسیت اون با حسان کردم، می تلقی مزندگی ی برنامه

 این احتماال چون کنه حس تنم روی رو عرق بوی نباید هیچوقت

 و بمونه ذهنش توی بدی ی خاطره من از که شه می باعث کار

 پر روسری پوشیدم، رو اسپرتی لباس. بشه کم بهم اش توجه

 انداختم سرم روی داشت ای سرمه ی زمینه که رو نگاری و نقش

 اتاق از و کردم مرتب رو تخت. دادم بهش محکمی ی گره و

 نگاهم رفتم می آشپزخونه سمت به که طور همون. اومدم بیرون

 کارگرها به بود پیشونیش روی که عمیقی اخم با بود، حسان به

 میزها و صندلی از ای گوشه یک که بود مراقب و داد می دستور



 بود مشخص بیچاره ایکارگره ی چهره از. نکنه برخورد دیوار با

 وارد. اومدن ستوه به من حساس و تندخو عشق دست از که

 چیده برایم قشنگ و مجلل ی صبحونه میز یک. شدم آشپزخونه

 برای و کردم عروسی دیشب کردم می حس که طوری بود،

 گرفت، ام خنده فکرم این از. چیده رو میز این شدنم تقویت

 هر! خجالت از یا بودم یزدگ ذوق سر از دونم نمی که ای خنده

 دلم چقدر که بگیرم نادیده رو حس این تونستم نمی بود که چه

 میز خوردم، که رو صبحونه. کشه می پر حسان با خوابیدن برای

 رو صداش که بشورم رو ها ظرف خواستم و کردم جمع رو

 :شنیدم

- حاضری؟ جان هوران   

کردم سینک توی های ظرف به ای اشاره : 

- بشورم ور اینا باید . 

-  همه کن، خاموش رو اتاق برق برو. شورم می من گلم، خواد نمی

بریم تا باشه مرتب که کن چک رو چیز . 



. هستیم سری عملیات یک در انگار که کرد می صحبت طوری 

 توی و شد راهم سد که برم بیرون آشپزخونه از خواستم

زد زل چشمهام : 

 .هوران-

 جانم؟-

 که لحنی با و برد عقب رو سرش و زد ام گونه روی نرمی ی بوسه

گفت کرد، می بیداد درونش عشق : 

- برم قربونت .  

کردم کج ام شونه سمت به رو سرم : 

- برم قربونت نگو نکنه، خدا . 

- برم خانمم قربون خواد می دلم داره؟ ربطی چه تو به . 

خندیدم و زدم پلک هم سر پشت لوسی حالت با : 

- برم آقامون قربون منم پس .  

زد ام گونه به بهضر چند : 



داریم کار کلی که بریم! بسه نامزدبازی .  

زدم چشمکی : 

- بازی نامزد گیم نمی این به ما ولی! نامزد چشم، . 

زد تشر بهم مصنوعی و بامزه حالت با : 

- پررو دختر برو، . 

 صدای شنیدن با. کرد می صاف رو موهاش بغل آیینه در شادمهر

ستادای سربازها شبیه و کرد بلند سر حسان : 

- آقا؟ بله  

- بریم کن روشن . 

 .چشم-

 طوری من به نگاهش. نشستم ماشین توی و کرد باز رو در

 رو ها صندلی که خاوری سر پشت. کرد می معذبم که بود معنادار

 بند زبونم بهت و تعجب از شدم که کافه وارد. رفتیم می برد، می

 رو دیجدی فضای و بود نقاشی زیبایی طور به دیوارها. بود اومده



 رو حسان صدای. بود بخشیده بخش آرامش و دنج محیط اون به

شنیدم گوشم کنار : 

- اومده؟ خوشت  

  !عالیه-

زدم زل چشمهاش توی دلخوری حالت با : 

-  تنهایی خودت رو کارها این چرا نبودم؟ دستیارت من مگه

 کردی؟

-  هفته یه این توی ولی دادم کردن فکر فرصت بهت هفته یه

 رو خودم شدنم، آروم برای بود، اضطراب از پر وجودم تمام

کردم کافه این درگیر .  

- بشه؟ عوض نظرم ترسیدی می  

 پایین نفسش عزت انگار. زد لبخند فقط و انداخت زیر رو سرش

گفت می من دادن دست از ترس از اگه اومد می .  



-  فقط من نداشتم، دستیار به نیازی فهمیدم تازه من هوران

 برنامه رو کارهام درست بتونم که امشیآر. خواستم می آرامش

دادی من به رو آرامش اون تو بربیام، پسش از و کنم ریزی . 

 رو لذت این و بود رسیده لذت اوج به حرفهاش شنیدن از گوشم

 و دادیم می دل ما که مدتی تمام. بود رسانده بدنم اجزای تمام به

 کردن می کافه وارد رو وسایل تند تند کارگرها گرفتیم می قلوه

بود شده جاری رویشان و سر از عرق و . 
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 کارگری حسان، رفتن محض به. رفت آشپزخونه سمت به حسان

گفت من به رو : 

- آقا؟ این دست از کشی می چی خانم  

مخندید بلند صدای با و گرفت ام خنده کارگر حرف از . 



 رفتن از پس. خندید من ی خنده صدای شنیدن با هم کارگر

 رو دلسترها. برگشت دلستر لیوان دو همراه به حسان کارگرها

اومد سمتم به و گذاشت میز روی : 

- خندیدی؟ می چی به  

- کشم می چی تو دست از گفت می من به کارگره این ... 

دادم گردنم به قری عشوه با :  

- بداخالقی و سرتق بس از ... 

 ردی چشمهاش توی. زد زل چشمهام توی و شد تر نزدیک بهم

گفتم آروم. بود نهفته خشم از : 

- شدی؟ اینطوری چرا  

 شدت از که محکم قدر اون فشرد، دستش توی رو دستم مچ

توپیدم بهش و فشردم هم روی رو چشمهام درد : 

- کنی؟ می اینطوری چرا  

غرید اش شده کلید های دندون الی از : 



- . ره می هوا مرد تا چند جلوی ات خنده صدای باشه آخرت بار

  فهمیدی؟

گفتم بغض با و افتاد بود، شدن له حال در که دستم به نگاهم : 

  .فهمیدم-

 رویش و کشید عقب رو ها صندلی از یکی کرد، رها رو دستم

 .نشست

 زیر رو دستش بود، داده تکیه میز به رو آرنجش که حالی در

 دستهاش فشار زیر. شد خیره ای هنقط به و گذاشت اش چونه

 ی قطره و دادم ماساژ رو دستم. بود شده کبود کمی دستم

 من کار هم چقدر هر. کرد پاک چکید گونه روی که رو اشکی

گفت. کنه رفتار اینطوری من با نداشت حق بود اشتباه : 

- بخور این از کم یه بیا . 

 چیز همه انگار که کرد می رفتار طوری! داشت حد هم پررویی

کنه می طی رو عادی روال یک ما بین . 

- داریم کار خیلی نیست، کردن قهر برای خوبی وقت . 



 و کردم قفل سینه روی رو دستهام ندادم، حرفش به جوابی

 صدای از شد، بلند صندلی روی از. دوختم ای نقطه به رو نگاهم

 رو سرم. کردم می حس رو خودم به شدنش نزدیک قدمهاش

 احتمال که طوری چرخاندم، مخالفش سمتش به تر بیش

 ام چونه زیر رو دستش ایستاد، مقابلم. بود گردنم شکستن

گفت آرومی لحن با و گذاشت : 

- خانم ببینمت . 

 مقاومت شد، می تر بیش ام چونه زیر دستهاش فشار چقدر هر

 گوشم کنار. شد می تر بیش سرم داشتن نگه ثابت برای منم

گفت وار زمزمه : 

- شبا خوب باهام ! 

 چشمهاش به بود، نمایان درونش اشک ی حلقه که هایی چشم با

زدم زل : 

- باشم؟ خوب تو با باید من همیشه خوبی؟ من با تو  

- بود تند من واکنش ببخشید . 



توپیدم بهش و کوبیدم زمین روی رو پام : 

-  اول کردی، می له دستمو داشتی... خیلی بود، تند خیلی

هستی اینطوری زندگی ... 

کرد باز هم از رو دستهاش و پرید حرفم وسط : 

- بزن منو بیا . 

- بزنم؟ رو تو  

- بزن شی می آروم اگه آره، .  

- دادی فشار رو دستم بد خیلی چون شم می آروم آره، ! 

انداخت باال ابرویی : 

- قبال پیچوندی منو دست هم تو . 

- داره فرق عصبانیت سر از بود، شوخی سر اون . 

داد تکون رو گردنش و نشست لبش روی لبخندی : 

- بزن عصبانیت سر منو بیا خب .  

انداختم پایین و باال رو سرم و دادم قورت رو بزاقم : 



- بزنمت خوام می آره ! 

 قدم یک زدم، می اش سینه به که مشتی هر با. رفتم سمتش به

گفت. رفت می عقب : 

- کافیه نکن، هوران !  

 اومده خوشم ستبرش ی سینه روی زدن مشت از چرا دونم نمی

بود شده جالب کار یه به تبدیل برام کم کم و بود . 

- کردی کبود دستمو نیست، کافی . 

 شد بلند دادش صدای که زدم اش سینه توی تری محکم مشت

 هوا روی و دادم دستم از رو تعادلم. کرد پرت عقب به رو من و

 افتادنم از مانع و کرد حلقه کمرم دور رو دستش ماندم، معلق

 صورتم از میلیمتری یک ی فاصله در صورتش. شد زمین روی

 پوست فاصله ترین نزدیک از هاش نفس هرم و داشت قرار

کرد می نوازش رو صورتم . 
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 حالت اون از رو ما خورد در به که ای ضربه چند صدای شنیدن

 و کشید گردنش پشت ستید حسان. کرد خارج گرم و دلنشین

گفت جدی حالت با : 

 .طنینه-

 تصویر. ایستادم جا همون من و کنه باز رو در تا رفت در سمت به

. شد می تکرار ذهنم توی بود گرفته قرار لبهام نزدیک که لبهاش

 ی بوسه یک حسرت که بودم دنیا زن ترین بیچاره من شاید

 رو من و اومد متمس به طنین! بود مونده دلم به نامزدم با عمیق

گرفت بغل در تنگ : 

- شدی؟ من داداش زن کی تو! من برم قربونت  

 چشمهام توی بود، گرفته رو دستهام که حالی در و شد جدا ازم

زد زل : 

- شادمهر وقتی شدم خوشحال چقدر دونی نمی ... 

انداخت پاش روی رو پاش و نشست صندلی روی حسان : 



- گفت؟ کی  

گفت خنده با بود، شده سوتیش ی متوجه که طنین : 

 ...بابا-

کرد پرت هوا در رو دستش و کرد من به رو : 

-  خیلی که خالصه... پرتم حواس چقدر امروز دونی نمی

 حضور عقدتون مراسم توی و نبودم لندن کاش شدم، خوشحال

 .داشتم

 خواهر خالی جای گمونم. داشتم مهربونی خواهرشوهر چه

گفتم. کرد می پر برام رو بزرگتر : 

- گذشت؟ خوش ندنل  

گفت حوصله بی : 

- گذشت؟ خوش چی بود، کاری سفر بابا نه  

- نباشید خسته آخی، .  

نشست ها صندلی از یکی روی : 



- بارونه صندلی که اینجا ! 

نشستم حسان کنار : 

- بچینیم باهم قراره ! 

گفتم لودگی با :  

- بکنه بهمون تونه می خواست دلش کسی اگه هم کمک . 

برد باال تسلیم عالمت به رو دستهاش طنین : 

- ندارم رو حسان ی حوصله من... نه نه، .  

دادم گردنم به قری و کشیدم حسان ی شونه روی رو دستم : 

- منو شوهر ! 

گفت گوشم کنار : 

- زدی بهم بد خیلی نریز، زبون . 

دادم نشون رو ام شده کبود دست : 

- کن نگاه رو خودت ! 

انداخت گلوش توی رو صداش و کرد مصنوعی اخمی : 



- مردم من ! 

گفتم لحنش از تقلید با و کردم اخمی : 

- کردی غلط ! 

 شدت از چشمانش و بود زده زل ما به زیبا لبخندی با طنین

شد بلند جاش از. زد می برق شادی : 

- برم باید دیگه من .  

گفت حسان : 

 .بشین-

- کنم استراحت کم یه باید رسیدم، تازه . 

 برای رو من رفتن موقع کردیم، اش بدرقه در جلوی تا حسان با

گفت و کرد بغل بار آخرین : 

- داداشمی کنار که ممنون ! 

 توی من حضور. بودن خوشحال حسان، کنار من حضور از همه

 تصمیم من و بود معجزه یک دیگران دید از حسان زندگی



 و بمونم معجزه یک شبیه حسان نزدیکان ذهن توی ابد تا داشتم

کنم دعوت زندگی به رو حسان .  

گفت و کشید هم یرو رو دستهاش : 

- وحشی خانم هوران خب ! 

کردم گرد رو چشمهام : 

 !وحشی؟-

داد پیشونیش به چینی : 

-  گرفته اشتباه بوکس کیسه با منو انگار! مالیم و آروم نه پس

 !بودی

انداختم باال ای شونه : 

- نکنی اذیت منو دیگه تا! بود حقت . 

- نکنم اذیتت که دم نمی قول . 

 !عوضی-

کرد بلند صندلی تا دو : 



- کنیم می شروع رو کار سریع تند، زود، .  

 برد، می ای گوشه رو دستش توی های صندلی که طور همون

 :گفت

-  چیدیم، رو میزها اینکه از بعد کنیم، مرتب رو اینجا اول باید

ذاریم می رو ها صندلی .  

 به حسان واقعا. شدم کار مشغول و بستم سرم پشت رو روسریم

 کرد می فکر و گرفت نمی کارگر یک که کرد می ظلم خودش

 مشغول وقتی. ده می انجام درست رو کارها ی همه خودش فقط

 درست انجام جز چیزی و شد می دیگه آدم یک انگار بود کار

 بارها. نبود مهم براش من احساس کردن دار خدشه حتی کار اون

 رو من ممکن حالت بدترین به ها صندلی بودن کج یا صاف سر

 واقعا اگه باشم، آروم کردم سعی من ولی. داد رارق مواخذه مورد

 باید بمونم، حسان زندگی توی معجزه یک شبیه خواستم می

کنم تحمل رو چیز همه . 
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 ام جنازه. شد تموم کارمون باالخره که بود بعدازظهر سه ساعت

بستم رو چشمهام و انداختم دلیصن روی رو : 

- دیگه خونه بریم . 

 هام شونه نوازش به شروع و گذاشت هام شونه روی رو دستهاش

 دلم که داد، می انجام طمانینه با و آروم رو کار این اونقدر کرد،

 قدرت از من و بده ماساژ رو بدنم تمام ها ساعت خواست می

بشم مند بهره دستهاش . 

 تمام کرد می منتقل هام شونه به تشدس گرمای که رو لذتی

گفتم. کرد می درگیر رو بدنم اجزای : 

- گرسنمه خیلی ! 

- خونه؟ بریم  

 .اوهوم-

گفتم گوشش کنار شدیم، ماشین سوار : 



- بگیریم؟ غذا بیرون از چیه نظرت  

 با. شدم پشیمون حرفم گفتن از که رفت غره چشم بهم طوری

گفتم آرومی صدای : 

 ...منظورم-

-  بیرون غذاهای تمام کنی می فکر تو نشنوم، رفوح این دیگه

 و دقت با ساندویچ توی کاهوهای که دونی می مثال تمیزه؟

شده؟ شسته ظرافت  

 نفس این با. فرستادم هوا به رو بازدمم و گرفتم عمیقی دم

داشتم گیم کالفه حس کردن خاموش در سعی گرفتن . 

- توئه با حق عزیزم، باشه . 

 به رو حسان و شدیم پیاده دو هر. ادایست خانه روبروی ماشین

گفت شادمهر : 

- بیا نه ساعت . 

 .چشم-

گفتم چرخاندم، می قفل در رو کلید که طور همون : 



- بریم؟ جایی باید نه ساعت  

 - بدیم انجام باید کافه برای خرید سری یه . 

- کنیم استراحت باید حسابی پس آهان، . 

زد لبخندی : 

- کن استراحت آره، . 

 بیش رو من تخت دیدن و رفتم اتاق سمت به .شدیم خونه وارد

 شد، رد سرم پشت از حسان. کرد خواب ی تشنه پیش از تر

 :گفتم

- بخوابم؟ تخت روی شه می  

- بگیری دوش باید اول . 

 روی رو دستش لحظه همون و برداشتم سرم روی از رو شالم

 تمام و نشست لبم روی لبخندی ناخواسته. کردم حس موهام

 حرفی با اما. شد آمیز محبت ی جمله یک دنشنی منتظر وجودم

کرد فروکش ذوقم ی همه زد، که : 

- شوری؟ نمی خوب! چربه خیلی موهات  



گفتم حرصی پر لحن با : 

- چربه جنسش . 

-  چرب یا چربه که دم می نشونت حمام، بری من با بار یک

 .نیست

 صدای اون جذابیت بود، نهفته لحنش در که شیطنتی و تهدید

 رو من خودش خیال به! بود کرده دوچندان رو گرم و دلنشین

 یک برای من وجود تمام دونست نمی که حالی در کرد می تهدید

تقالست در اون با شیرین ی دونفره .  

 لبخند. کردم بهش چشمی زیر نگاه و رفتم حمام سمت به

 کردنش پنهان در سعی که بود نشسته لبش روی مرموزی

گفتم آمیزی شیطنت لحن با. داشت : 

- ببری؟ بین از رو موهام چربی خوای نمی  

گفت تحکم با : 

- نشو سرتق هوران . 



 راست واقعا اگه درآوردم، تنم از رو لباسام و رفتم حمام داخل

 کردم باز رو آب. شدم می آب خجالت از من اومد می و گفت می

 حس دچار من و نداشت اومدن قصد ظاهرا. رفتم دوش زیر و

 اومدنش. چیه دلم حرف که دونستم نمی واقعا. شدم ای دوگانه

 تعجب از چشمهام. شد باز در یکدفعه. نه یا داشتم دوست رو

 حس و نداشتم جرئت و دل کردم می فکر که اونقدرها. شد گرد

 احاطه رو تنم دستهام با. آورد هجوم قلبم به خجالت و وحشت

زدم ای خفه جیغ و کردم : 

 !حسان-
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 اش برنزه پوست و سینه عضالت و بود برهنه کامال اش باالتنه

 و بود درنیاورده هنوز رو شلوارش. انداخت می هوس به رو آدم

 چنگ بهش انگار که پریشانش موهای و چسبان لی شلوار اون



 شنگاه. بود کرده شیطون و القید پسرهای شبیه رو اون بود زده

 دیدن برای اشتیاقی هیچ انگار بود، کرده مکث چشمهایم روی

 کف رو شامپو و نشست وان داخل کرد، پر رو وان. نداشت اندامم

 که شلواری. برم سمتش به که کرد اشاره بهم. ریخت دستش

 من با حمام اومدن از قصدش که داد می نشون بود، پایش هنوز

 شبیه اون اشتمد بدی حس. کنم می فکر بهش که نیست چیزی

 خجالت طرفی از. نبود دیده، را همسرش بار اولین برای که مردی

گفت خجوالنه. برم وان توی باهاش کشیدم می : 

- نمیام من . 

 چرا؟-

بودم پوشانده رو بدنم خصوصی قسمت دستهام با . 

- کشم می خجالت من . 

- بشورمت خوام می فقط کن باور . 

بست رو چشمهاش : 

- بستم رو چشمهام اصال . 



 تازه. کرد عصبیم کنه، خوشحالم که اون از تر بیش حرفش این

گفت! شد می ذوق بی اینقدر داماد : 

- دیگه بیا . 

- بشوری؟ منو تو که ام بچه من مگه  

گفت عصبی : 

- زنمتا می هوران ! 

 بدنش با بدنم تماس. رفتم وان داخل و کردم بهش مرددی نگاه

. بودم آماده معاشقه یک برای لحظه هر و کرد دگرگون رو حالم

 این محکم اونقدر. کشید موهام روی رو دستش توی شامپوی

 مغزم به که داغی های حس تمام باره یک که داد انجام رو کار

زدم جیغی. شد سرکوب بود کرده ورود : 

- حسان وای ! 

 شست، می رو تنم و سر محکم کردنم جیغ جیغ به توجه بی

! همسرش با تا هرفت حمام مادرش با که بودم کسی شبیه تر بیش

 هوش بی حال در خستگی فرط از بود، مالحظه بی واقعا اون



 نگه داغ آب این میان رو من گرسنه شکم وجود با و بودم  شدن

. کنم پیدا نجات دستش از من که داد رضایت باالخره. بود داشته

 زد، می صورتی به رو تنم سفیدی اومدم، بیرون حمام از وقتی

 صورتی پوش تن ی حوله. بود شدن یدهساب عوارض از کنم فکر

 لطف به چون. شدم صورتی پلنگ شبیه کامال و پوشیدم رو رنگم

 موهام بین رو سشوار. بود شده صورتی هم صورتم پوست حسان

. نبود رویش چربی از اثری هیچ و بود شده براق و نرم کشیدم،

 آیینه به زاری با. نشستم خوب رو موهام من بود حسان با حق

 موهام! ببره؟ حمام رو من اون همیشه دیگه نکنه دوختم، چشم

 کمد از رو رنگی آبی کوتاه پیرهن. گذاشتم باز و زدم شانه رو

 تا داد، می نشان تر ظریف رو اندامم مدلش. پوشیدم و برداشتم

 من ذوق بی شوهر البته. بود آزاد پایین به کمر از و بود تنگ کمر

بود تمیزی فکر به طفق و نبود شدن تحریک اهل کال که .  

 تخم تا چهار و برداشتم رو ماهیتابه. رفتم آشپزخونه سمت به

 فر توی و برداشتم فریزر داخل از نون تا چند. کردم نیمرو مرغ

 که کیفم سمت به موبایلم صدای شنیدن با. بشه گرم تا گذاشتم



 سمت به که طور همون! بود الهه هم باز. رفتم بود، تخت روی

کردم وصل رو تماس رفتم یم آشپزخونه : 

 .سالم-

بود نگران صدایش و آشفته لحنش : 

 ...هوران-

 بله؟-

- هاشمی خانم این ... 

 سفر از هاشمی خانم. افتاد تپش به قلبم و شد گرد چشمهام

 بارم لیچار کلی و بود فهمیده رو قضیه اون حتما. بود برگشته

 کنه می فکر اون حتما داشت، گرفتن طالق قصد شاید. بود کرده

رفتم اش خونه توی خودم پای با خودم من .  

 برای صداش چون گرفت دستش از رو گوشی نفر یک انگار

 شدت از و شنیدم رو هاشمی خانم صدای. شد قطع کوتاه مدتی

 و رفت ام صدقه قربون تصورم برخالف. شد گرد چشمهام تعجب

 بهت همچنان اما کردم کوتاهی تشکر. گفت تبریک رو ازدواجم



. نداشتم هاشمی خانم مثل زنی از رو رفتار این انتظار. بودم هزد

گفت ناله با : 

-  خواستگار براش قراره من دختر... دامنت به دستم جون هوران

شرمندتم خدا به زندانه؟ باباش بگم چطور... بیاد ... 

 گم اش گریه میان در اش جمله بقیه و شد بلند اش گریه صدای

پیچید گوشم توی ترشدخ صدای بعد لحظه چند و شد : 

- عزیزم جان، هوران ... 

 و دویدم گاز سمت به. شدم ها مرغ تخم ولز و جلز ی متوجه

کردم خاموش رو زیرش .  

-  رو اش خانواده تازه دارم، دوست رو فرهاد خیلی من هوران

بیان من خواستگاری که کرده راضی ... 

 بود، نون مخصوص که سبدی روی و درآوردم فر از رو ها نون

  .گذاشتم

-  رضایت خدا رو تو شه، می بد خیلی زندانه بابام بفهمن اگه

 ...بده



 لحنی با. فهمیدم می رو حالش و بودم چشیده رو عشق درد

گفتم دهنده تسلی : 

- عزیزم باشه . 

 در هاشمی آقای. شدم میز چیدن مشغول و کردم قطع را گوشی

. بشم اشتباهش کار این منکر تونستم نمی و بود کرده بد من حق

 نگذشتن ولی انداخت می رعشه تنم به صحنه اون به فکر حتی

 که دخترش و خانمش برای. بود دخترش به ظلم هاشمی آقای از

 حتما اما بود سخت التماس شدن، رد من کنار از فخر با عمر تمام

 چیدم رو میز.  کردن می التماس که بود ها اون روی زیادی فشار

. شد آشپزخانه وارد بعد، لحظه دچن. نشستم حسان انتظار به و

 و شرت تی اون با و بود کرده ترش جذاب موهایش روی نم

 شبیه و بود شده خارج رسمی حالت اون از ست شلوارک

بود شده شیطون و تخس های پسربچه . 
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کشید موهام روی دستی و شد رد سرم پشت از : 

- موهات؟ نبود چرب دیدی  

گفتم گرفتم، می لقمه که طور همون : 

-  بین از سرم پوست کنم فکر شستی، منو موهای توی که جوری

  .رفت

کشید رو لپم و نشست صندلی رو کنارم : 

- ورپریده! وای وای، . 

- ورپریده خودتی . 

گفت چشمک با همراه و زد لبخندی : 

- خودتو نکن لوس .  

 انگار. بود برقرار بینمون سکوتی و بودیم خوردن الح در دو هر

 من به اش چشمی زیر های نگاه از بودیم تفکر غرق دو هر

 توی های صحنه به اگه منه به کردن فکر حال در که بود مشخص



 گزیدم رو لبم ی گوشه. شم می آب خجالت از من کنه فکر حمام

شد آلبالویی صورتم و . 

گفت غذا، خوردن از بعد : 

- کن استراحت برو گهدی . 

گفتم شدم، می بلند صندلی روی از که طور همون : 

- ارباب؟ دید می مرخصی ی اجازه  

- نوکر بله، . 

کردم اخمی : 

- ادب بی ! 

انداخت باال ای شانه : 

- گفتی خودت . 

. کردم می مرتب رو کلمات ذهنم در و بودم ایستاده جا همون

 حسان یبرا رو هاشمی خانم ماجرای باید چطور دونستم نمی

رفت ظرفشویی سمت به و کرد جمع رو میز. کنم مطرح : 



- بخوابی؟ ری نمی چرا  

شد پایین و باال گلوم سیبک و کردم تر زبون با رو لبم : 

 ...حسان-

- حسان؟ جان  

- بگم؟ بهت چیزی یه  

کرد بسته و باز رو چشمهاش تایید ی نشونه به . 

 ...راستش-

 پیشونیش روی یفیظر اخم. ایستاد من به رو و بست رو آب شیر

 :نشست

- شده؟ طوری  

 تکون هوا در رو دستهام. بودم کرده نگرانش حد از بیش ظاهرا

 :دادم

- فقط... نیست مهمی چیز نه، نه، ... 

- چی؟ فقط  



- ببخشم رو هاشمی آقای خوام می من . 

. بود کندن جان از تر سخت برام حسان به جمله این گفتن

گفت و گرد رو چشمهاش : 

 چی؟-

- کرد گریه کلی طفلک بیاد، خواستگار براش ارهقر دخترش ... 

گرفت مقابلم سکوت ی نشونه به رو دستش : 

- ساکت نشنوم، موضوع این به راجع هیچی هوران، نه ! 

- طفلک اونم خب؟ چی یعنی حسان ... 

فشرد هم روی رو لباش کشید، گردنش پشت دستی . 

-  مدت یه از بعد گه می داره، دوست رو پسری یه دخترش

خواستگاریش بیاد که شدن راضی اش خانواده یطوالن ... 

 بارید می آتش چشمهاش از. زد زل چشمهام توی اومد، سمتم به

 عصبانیت از خبر همیشه پلکش پرش. پرید می پلکش و

 بلند اینقدر شد بلند اش حنجره از که صدایی. داد می شدیدش



 رو دستهام بلندیش شدت از و نبود خودش صدای انگار که بود

گرفتم گوشام یرو . 

- مهمه تو حق از دفاع فقط من برای نداره، ربطی هیچ من به ... 

گفتم آرومی صدای با : 

- کنی دفاع حقم از خوام نمی من ! 

زد اش سینه توی رو دستش : 

- شم می آروم اینطوری من .  

توپیدم بهش : 

-  خواسته طبق باید چیز همه دی، می گوش دلت حرف به خیلی

نداره؟ اشکالی باشن ناآروم بقیه باشی مآرو تو فقط. باشه تو ی  

- خریت به زدی خودتو یا خری یا تو ... 

زد پیشونیم به ضربه چند انگشتش نوک با : 

- کنه تجاوز بهت خواسته می مرد اون! نفهم . 



 برای لحظه چند که بود ادبانه بی اونقدر کرد من نثار که جمالتی

 بود داده تکیه خوری ناهار میز صندلی به. کردم سکوت هضمش

گفتم. پرید می پلکش همچنان و : 

- کنم می رو کار این دخترش خاطر به من .  

پراند جام از رو من بلندش داد صدای : 

- نکن خورد حرفهات با منو اعصاب اینقدر! بسه هوران . 

 ...حسان-

کوبید پیشونیش به محکم ضربه چند : 

- هوران بذار تنهام کنم می خواهش . 

. بود زده بیرون اش شقیقه های رگ و بود شده سرخ صورتش

 گرفته قرار خودش اختیار در رو دستهاش نامحسوسی لرزش

گفتم دهنده تسلی و آروم لحن با. بود : 

- گم نمی چیزی دیگه. باش آروم باشه، . 

فشرد هم روی رو چشمهاش : 

- بذار تنهام . 
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 گرو در فکرم تمام اما کشیدم دراز تخت روی. شدم اتاق اردو

 سرسام رفتارهای این کردم، می تحمل باید چقدر. بود حسان

 با حق اصال شاید بودم، بخشنده زیادی من شاید! رو آورش

 و نابسامان افکار این با که بود خستگی فرط از شاید. بود حسان

 سنگین با. فتمر عمیقی خواب به و شد سنگین پلکام آشفته

 و بود شده تاریک جا همه. کردم باز رو چشمهام تخت شدت

 با. کشید می تاریکی اون رخ به رو نورش تخت کنار آباژور

گفتم تعجب : 

- تاریکه چرا هوا . 

- شبه دوازده ساعت چون ! 



 راحتی لباس با. چرخاندم سمتش به رو سرم صداش شنیدن با

 خواب شدت از که مها چشم به دستی. بود کشیده دراز کنارم

کشیدم بود، سرخ و کرده پف احتماال زیاد : 

- خرید؟ بریم قرارنبود مگه  

- کنم بیدارت نیومد دلم عمیقه، خوابت دیدم . 

کشید بازوم روی گونه نوازش رو دستش : 

-  رو کفشی جا توی های دمپایی من بودی، خواب شما وقتی

خرید رفتم بعدش. کشیدم فرش شامپو ها فرش روی شستم، . 

 از هایی مایه ته که هاش چشم توی و کشیدم ای خمیازه

زدم زل بود، درونش مهربونی : 

-  می بین از رو خودت کنی می که کاری همه این با آخر تو! اوه

 !بری

- بری می بین از رو خودت تنبلی و خوابالویی همه این با هم تو . 

گفتم لجوجانه : 

- تویی نیستم، تنبل من . 



- تویی تویی، . 

 تویی تویی، گفتیم می دیگه بهم مدام ها، بچه های لک کل شبیه

 به هردومون ی خنده صدای دارمون، خنده کل کل این از بعد و

رفت هوا .  

کشیدم شکمم به رو دستم : 

- گرسنمه من ! 

- ای گرسنه همش که تو وای ! 

- نخوردم شام خب . 

- گازه روی برات، پختم شام . 

 رو اش گونه و کشیدم جیغی ذوق شدت از. بود العاده فوق اون

 :بوسیدم

- خوبی چقدر تو ! 

 پشت از رو صداش. رفتم می آشپزخونه سمت به که طور همون

شنیدم سرم : 

- ده می مرغ تخم من به داره همش حاال نگی خواستم می . 



کردم کج رو سرم : 

- بگم بکنم، غلط من . 

- کشیدی که گارسونه لباس طرح اون راستی ... 

- بیارم برم باید است، خونه .  

- ریم می صبح دافر . 

 .باشه-

 و بود گاز روی زودپزی. زدم رو برق و رفتم آشپزخونه سمت به 

 برداشتم، را زودپز در و کردم خاموش رو گاز. بود کم اش شعله

. انداخت تقال به رو ام گرسنه شکم گوشت، خوراک ی رایحه

. کردم خوردنش به شروع و ریختم کاسه داخل رو اون از کمی

 هر. بود لعاب و رنگ خوش و خوشمزه پز انمام غذاهای شبیه

 ازش، نفرتم خاطر به اما داشت خوبی دستپخت الهه چند

 های دست با هم غذا این اما. نداشتم دوست هم رو دستپختش

بود خوشمزه بسیار هم بود، شده درست محبوبم ! 
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 از پس. بود صبح اول من برای االن که بودم خوابیده نقدرای

 به تکیه با. گذاشتم یخچال داخل رو زودپز شامم، ظرف شستن

 که مطلقی سیاهی خاطر به. رفتم نشیمن اتاق سمت به دیوار

 هر به رو خودم. بود سخت برام رفتن راه بود، برگرفته در رو فضا

 که رو مصرفی کم المپ و رسوندم نشیمن اتاق به بود زوری

 کتاب چند که کنارش ی قفسه از. کردم روشن بود، سرش باالی

 نشستم مبل روی. برداشتم رو کم قطر با کتاب یک بود، درونش

 دیالوگ کتاب تمام کردم، باز رو کتاب. انداختم پام روی رو پام و

 نمی رو علتش بود، شوهر و زن یک بین شده بدل و رد های

 می حسان و خودم یاد به رو من عجیب کتاب این ولی دونستم

 و زن اون دنیای از حواسم حسان صدای شنیدن با. انداخت

 کتاب اسم تا کرد خم رو سرش و نشست کنارم. شد پرت شوهر

گفت. ببینه جلدش روی از رو : 

- شدی خون کتاب ! 



- بره نمی خوابم . 

زد محوی لبخند : 

- بخونی؟ بلند صدای با خوای می  

انداختم پایین و باال تند رو سرم : 

 !اوهوم-

 مبل ی دسته از پاهاش. کشید دراز و گذاشتم پام روی رو سرش

بود ساخته رو ای بامزه ی صحنه و بود زده بیرون .  

- تخت؟ روی بریم خوای می. گیره می درد کمرت اینطوری  

شد بلند جاش از : 

 .اوهوم-

 که رو ای صفحه تا بود، کتاب ی صفحه الی انگشتم که حالی در

 پشت و کردم خاموش رو برق. نشه گم بودم، خوندنش حال رد

 منتظر. کرد روشن رو برق حسان. رفتم اتاق سمت به حسان سر

 هم باز لوس های بچه پسر شبیه. بشینم تخت روی من تا شد

 رو کایا حسان روی این کردم می احساس. خوابید من پای روی



 صاف ور صدام و خوردم رو ام خنده. ندیده کس هیچ من جز

 لذت دونفره ی مکالمه اون ی واژه واژه از که طور همون. کردم

کردم خوندنش به شروع بردم، می .  

- جهنمه من با زندگی پس: ژیل . 

 مالیم است، منتظر همچنان ژیل که آنجا از. گوید نمی چیزی لیزا

دهد می جواب آلود شرم و : 

 عالقه جهنم این به... هم جورایی یه ولی... جهنمه که البته: لیزا

 ...دارم

گفتم. کرد جلب رو ام توجه حسان ی زمزمه : 

- گفتی؟ چی  

گفت بلندتری صدای با : 

- تو مثل گفتم . 

 شاید حسان با زندگی. شدم حرفش متوجه تامل اندکی از بعد

 از بعضی بسا چه. نبود جهنم وحشتناکی به ولی بود سخت کمی

گفتم جدی. داشت هم رو بهشت ها زیبایی : 



- خوبیم باهم ما! نزن حرف زندگیمون به راجع اینطوری . 

داد بیرون مانند آه رو نفسش : 

-  که دونم می زنی، می رو حرف این من خوشحالی برای دونم می

تحملم قابل غیر چقدر . 

 رو تحمل قابل غیر ی واژه حسان انگار که شدم عصبانی طوری

بود برده کار به خودم برای . 

- حسان نیست اینطور ! 

گفت بود، درونش خنده از هایی رگه که لحنی با : 

- داری غیرت من روی خیلی باشه، ! 

گفتم بود، درونش عشوه و لوندی از هایی مایه ته که لحنی با : 

- دارم که معلومه .  

 رفته و بود بسته هاش چشم. شدم کتاب ی ادامه خوندن مشغول

 ی عالقه خاطر به که کسی شبیه. شد منظم هاش نفس رفته

. بوسه می خواب حالت در رو اون مدام زادنو یک به زیادش

 رو، چشمهاش رو، صورتش رو، دستهاش. بوسیدم می رو حسان



. نشد متوجه که بود عمیق خوابش اینقدر اون ولی! رو لبهاش

 تاج به رو سرم. گذاشتم پاتختی روی و کردم تموم رو کتاب

 بیگانه چشمهام با خواب. بستم رو چشمهام و دادم تکیه تخت

 حسابی حسان سر سنگینی خاطر به پاهام جایش به اام بود

 با چشمهام که گذشت ساعت چند دونم نمی بود، رفته خواب

 قرار پشتم که دستی حس با. خوابید و شد هماهنگ پاهام

 الی از. دیدم حسان آغوش در رو خودم و شدم بیدار گرفت،

کردم نگاهش بازم نیمه های پلک : 

 .حسان-

 و خوابید کنارم. کشید رویم رو پتو و خواباند تخت روی رو من

گفت گوشم کنار. کردم حس رو آغوشش گرمای باز : 

- کنم اعترافی یه خوام می هوران . 

 چی؟-

- رم می عمیق خواب به ها شب پیشمی، تو وقتی از .  

 ادامه شنیدم که ای جمله و زدم لبخند بسته های چشم همون با

کرد تر شیرین رو خوابم ی . 



 شادمهر. بود برنامه و مشغله از پر حسان ایروزه معمول طبق

 از بعد حسان. بود ایستاده در جلوی آماده و حاضر همیشه مثل

گفت و شد ماشین سوار من : 

- هوران ی خونه برو شادمهر . 

- آقا چشم . 

گفتم گوشش کنار : 

- برداریم؟ رو نقاشی اون ریم می  

- عزیزم آره . 

 بین کردم نمی فکر وقت هیچ. بود فاصله خیلی ما ی خونه تا

 مدت تمام. باشه فاصله اینقدر پدریم ی خونه و شوهرم ی خونه

 و بود انداخته طنین ماشین فضای در ظریف ی زنانه صدای یک

 حسان دست. داد می نوازش رو گوش آهنگش ی عاشقانه متن

 فشردن هنگام و فشردم می گاهی از هر و بود دستم توی

 عاشق کبوتر دو بیهش درست. کرد می نگاهم لبخند با دستش

بودیم شده !  



شدم پیاده ماشین از و کرد پارک خونمون در جلوی . 
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 خونه وارد. کردم باز رو در و برداشتم کیفم توی از رو خونه کلید

 خیلی کودکشون مهد فرم لباس توی که هیوا و هیما شدم که

 بغلم توی رو خودشون و اومدن سمتم به بودن، شده خوردنی

 که رو ظریفشون اندام اون. بودم دلتنگشون نهایت بی. انداختن

 حس بوسیدم، که رو گلیشون ی گونه و گرفتم بغلم توی

کرد فروکش دلتنگیم . 

گفت و اومد سمتم به الهه : 

- ها؟ طرف این صبحی سر سالم،  

 و شال بیرون برای ظاهرا. کردم بهش نگاهی و شدم بلند جام از

گفتم. بود کرده کاله : 

- بری؟ قراره کجا  



- مدرسه برم می رو ها بچه . 

- رفتن می خودشون که قبال . 

چرخاند کاسه توی رو چشمهاش : 

- اومده دزد محله توی گن می جدیداً ولی آره، قبال ! 

گفتم طعنه و خنده با : 

  !دزد؟-

گفت. کنه توجه کالمم نیش و طعنه به اینکه بدون : 

- دزد آره، .  

 .باشه-

- بمونی؟ که اومدی  

- بردارم چیزی یه خوام می.  برم که اومدم نه، . 

انداخت باال ابرویی : 

 .آهان-

- ری؟ می همیشه برای  



 .آره-

 چشمهاش توی کردم پا به کلمه این گفتن با دلش در که شوقی

گفت و دوید : 

 !آهان-

گذاشت ها بچه کمر پشت رو دستش : 

- بریم ما پس . 

شد بلند دوقولوها صدای : 

- هوران آبجی خداحافظ ! 

- من عشقای خداحافظ ! 

. افتاد ای شیشه ی صفحه و شن به نگاهم. رفتم اتاقم سمت به

 حسان که بود محاالت جز ولی بود شده تنگ براشون دلم چقدر

 رو شده لوله طرح. بکشم نقاشی شن با دوباره بده اجازه من به

 با در بستن محض به. رفتم بیرون خونه زا و گذاشتم کیفم داخل

 معذب برابرش در دلیل بی. کردم برخورد هاشمی آقای دختر

گفت. رفتم عقب قدم چند و شدم : 



- جان هوران ! 

 بله؟-

- بدی؟ رضایت ری می امروز   

زد زل چشمهام توی التماس و عجز با : 

- برو کنم می خواهش ... 

 از. شنید رو نصدامو حسان و بود پایین شادمهر سمت ی شیشه

 التماس بهش چشمهام با. اومد ما سمت به و شد پیاده ماشین

 التماس به توجه بی ولی نزنه حرفی و باشه ساکت که کردم می

 بی کامال رفتاری با و دوخت چشم هاشمی دختر به چشمهام،

گفت گزنده و رحمانه : 

- دم نمی من بده، رضایت بخواد هم هوران اگه . 

. ماند واج و هاج لحظه چند برای حسان دیدن با هاشمی دختر

 نوازش با کردم سعی و گذاشتم حسان کمر پشت رو دستم

گفتم. کنم آرامش به دعوت رو اون کمرش : 

- همسرم حسان، ... 



 حق. شد گرد حدقه از زدن بیرون حد تا چشمانش مردمک

 خودم حتی. بشه کایا حسان من شوهر کرد می باور کی داشت،

 برده یاد از رو رضایت ماجرای انگار اصال. مکن نمی باور گاهی هم

 این از که حسان. بود خیره ما به حیرت و بهت همون با و بود

گفت بود، شده کالفه او ی وارفته و گیج حالت : 

- نباشید ما رضایت منتظر خالصه . 

گفت اومده، خودش به تازه انگار که طوری و پرید جا از فنر مثل : 

- زندانه بابام بفهمه گها خواستگارم من کایا آقای ... 

 جا سر رو اون و کرد جا به جا رو دلم حسان فریاد صدای

 .خشکاند

-  به کنه اذیت رو هوران که کسی خانم، نداره ربطی هیچ من به

رسه می عملش سزای . 

- کردم؟ گناهی چه من  

- پدرتونه مرتیکه اون اینکه شما گناه ! 

- کنم می خواهش کنم، می خواهش ... 



 می ریش رو آدم دلم که هاشمی دختر های لتماسا به توجه بی

گفت من به رو و کرد باز رو ماشین در کرد، : 

 .بشین-

 از بعد. کرد منصرفم نگاهش در تندی اما کنم مخالفت خواستم

 از هاشمی دختر ی ناله و گریه صدای. بست رو در شد، سوار من

 انزجار با و کرد دستش به نگاهی. شد می شنیده سرمون پشت

داد قرار مخاطب رو من : 

- زدم لعنتی ی دستگیره این به دست تو خاطر به .  

توپیدم بهش. کنم خفه خودم در رو خشم حس نتونستم : 

- ارباب ببخشید خیلی ! 

- هوران؟ چیه  

-  کرد، می التماس بهت طور اون که دختر اون احساسات به نباید

کردی؟ می توجه  

گفت حوصله بی و کشید هوفی : 

- کنم می توجه تو ساتاحسا به فقط من . 



- بگیرم تصمیم خودم بذار کنی، توجه خوام نمی . 

زد بلندی داد : 

- گیری می تصمیم ها ابله شبیه خودت . 

زدم داد منم! داد می نسبت رو ابله ی واژه من به شادمهر جلوی : 

- ابلهی خودت ! 
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 ناباورانه نداشت رو حرف این شنیدن انتظار انگار که یطور

 سینه در رو نفسش و شد پایین و باال گلوش سیبک کرد، نگاهم

 بود، شده گرد تعجب شدت از که شادمهر های چشم. کرد حبس

 رو حسان به دوباره نگاه جرئت. بود خیره بهم آیینه داخل از

 شده کلید ایه دندون الی از که رو ضعیفی صدای ولی نداشتم

شنیدم شد، خارج اش : 



- ام؟ ابله من که  

 چطور که گشتم می این دنبال ذهنم در مدام کافه به رسیدن تا

 توهین بهش شخصیش ی راننده جلوی. کنم آروم رو حسان

 رو این نباید ولی زد حرف بد من با هم حسان بودم، کرده

 اون از جلوتر قدم چند خشم کنترل توی من که کنم فراموش

 میل خالف بر. کنم آروم عصبانیت اوج در رو خودم باید و ستمه

 رو کیفم کافه در کردن باز محض به. رسیدیم کافه به من باطنی

 یک رفتم، می اون از جلوتر و گذاشتم در نزدیک میز روی

 بلندش های نفس و سنگین های قدم از اینقدر جورهایی

 فرار و هبردار شکاف دیوار خواست می دلم که بودم ترسیده

شنیدم سرم پشت از رو صداش. کنم : 

 .وایسا-

. بودیم بسته کامال محیط یک توی نداشت، وجود فرار برای راهی

 خشم از قرمزی ی هاله رو چشمهاش مردمک دور اومد، سمتم به

. اومد سمتم به. بود شده لبو رنگ به صورتش و بود کرده پر

بود حرص به آغشته ولی مالیم لحنش .  



-  منو غرور اونطوری شادمهر جلوی ای دیگه کس اگه دونی می

کردم؟ می کارش چی بود، شکسته  

دادم قورت رو بزاقم : 

- کردم غلط خوام، می معذرت حسان . 

 می حس که طوری فشرد، محکم و گذاشت فکم زیر رو دستش

 گذاشته دستش روی رو دستم. شکستنه حال در فکم کردم

 اونقدر دستش رتقد ولی داشتم کردنش جدا در سعی و بودم

نبودم کردنش جدا به قادر که بود زیاد .  

- فهمیدی؟ کنی، می دعوا من با بقیه جلوی باشه آخرت بار  

افتاد ام گونه روی اشکی ی قطره : 

 .آره-

 درد و بود فکم روی هنوز دستهاش قدرت رد. کرد رها رو فکم

 خورده کتک شوهرشون از که بدبخت های زن شبیه. کرد می

 ها پله از دوان دوان بزنم، زار خواست می دلم. بودم شده بودن،

. کردم گریه و نشستم تخت روی. شدم اتاق وارد رفتم، باال



 گلوم از صدا پر ای ناله شبیه بود شده روشن دلم در که آتیشی

 با. ریخت می ام گونه روی پی در پی اشکهام و شد می خارج

 دستش کردم، حس کنارم رو حضورش تخت شدن سنگین

 کشیدم عقب طوری رو کمرم. گرفت قرار کمرم روی گونه وازشن

گفتم هق هق با هام گریه میان بشه، دور ازم دستش که : 

- بیرون برو کنم می خواهش . 

 ...هوران-

- کنم می خواهش باشم، تنها خوام می ... 

- بری تونی می ازم شدی خسته اگه ... 

 تربلند هقم هق صدای و کرد تر بیش رو آتشم اش جمله این

بود من سوزاندن برای خوبی کبریت چقدر. شد . 

 صداش شنیدن با. شد تر بلند من ی ناله صدای باز و بست رو در

 هق و گرفتم دهنم جلوی رو دستم شد، می شنیده پایین از که

کردم خفه نطفه در رو هقم . 

- باش آروم خواهشاً. اومد مهراد . 



 رو رتمصو بارها. رفتم بود، اتاق در که دستشویی سمت به

 بار چند با بود گریه اثر که چشمهام روی قرمزی ولی شستم

 بیرون اتاق از و کردم خشک رو صورتم. نرفت بین از هم شستن

 میز یک سر که دیدم رو مهراد و حسان ها پله باالی از. رفتم

 رو مدادی و بود خیره لباس طرح به دقت با مهراد و بود نشسته

 زیر دستش حسان. کشید یم کاغذ روی گاهی بود، دستش که

 من پای صدای شنیدن با. بود خیره کاغذ به و بود اش چونه

گفت و چرخید سمت به سرش : 

 اومدی؟-

 بلند رو سرش مهراد. بود پشیمانی و ندامت از موجی نگاهش در

کشید بیرون رو صندلی حسان. کرد سرسری سالمی و کرد : 

- بشین اینجا بیا . 

 میز روی رو مدادش مهراد. نشستم حسان کنار صندلی روی

 :گذاشت

- تکمیله و عالی طرح یه تقریبا نداره، ایرادی هیچ طرحتون ! 



 خوشحالم مهراد تحسین نه که بود گرفته دلم اینقدر لحظه اون

گفتم رسمی و خشک! حسان افتخار پر نگاه نه کرد می : 

- دارید؟ لطف شما  

کرد حسان به رو مهراد : 

-  مزونش که شناسم می یاطخ یه من باشید داشته دوست اگه

کنیم صحبت باهاش تونیم می. طرفاست همین .  

انداخت پایین و باال تایید ی نشونه به رو سرش حسان : 

- عالیه آره، ! 

انداخت من به نگاهی نیم : 

- جان؟ هوران چیه تو نظر  

 کشی منت قصد انگار که کرد تاکید طوری رو اسمم آخر جان

گفتم سرد داشت، : 

 !خوبه-
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گفت زیادی انرژی با و شد بلند جایش از مهراد : 

- بریم پس عالیه، . 

انداخت من به نگاهی نیم حسان : 

- چیه؟ تو نظر هوران  

 برای رو بگی تو چی هر ی جمله اومد نمی دلم دلخوری، شدت از

ببرم کار به اون .  

 .باشه-

 از پر بود، داخلش خیاط مزون که ای کوچه. شدیم ماشین رسوا

گفت مهراد. بود شده پارک های ماشین : 

- شیم می پیاده داخل، برید که هست سختتون اگه .  

گفت حسان. ماند حسان تایید منتظر شادمهر : 

- شیم می پیاده . 



 می پیاده باید رو زیادی راه و بود کوچه انتهای مزون ظاهرا

 پایش پیش که قوطی به و رفت می راه ما از جلوتر مهراد. رفتیم

 می تولید که صدایی. راند می جلو به رو اون و زد می ضربه بود،

گفت شده منقبض فک با. کرد می عصبی رو حسان کرد، : 

- نکنی شه می . 

گفت لجوج های پسربچه شبیه مهراد : 

- برم می لذت کار این از . 

- برم نمی لذت صداش از من ولی . 

- کن اصالح ور خودت ! 

 انداخت باال ای شانه ادبی بی حجم این از شده سورپرایز حسان

 ازش که کوچکی ی کینه خاطر به. داد سرش به تند تکانی و

 شدم خوشحال داد، بهش مهراد که ای کوبنده جواب بابت داشتم

 گوشم کنار. کنم جمع رو لبم روی نشسته لبخند نتونستم و

 :گفت

  .نخند-



شد تر پهن لبخندم و داختمان باال ای شونه : 

- تونم نمی .  

 وقتی دوید، مهراد سمت به میزه ریزه دختری. شدم مزون وارد

 از زدن بیرون حد تا حسان و من های چشم کرد بغل رو مهراد

 و بلند صدای با و اومد بیرون مهراد بغل از دختر. شد گرد حدقه

گفت ای کننده کر : 

 .مامان-

 شیکی شلوار و مانتو و غلیظ رایشآ با مسنی زن بعد لحظه چند

 نشسته اش برجسته های لب روی مصنوعی لبخند که حالی در و

 با و کرد زده ذوق هم رو اون مهراد دیدن. اومد سمتمون به بود،

گفت بود، شده تر شاداب اون دیدن با که ای چهره : 

- پسرم سالم ... 

کرد حسان و من به ای اشاره مهراد : 

-  که بدن نشون شما به رو طرحی یه واستنخ می آقا و خانم این

بگیرید عهده به رو دوختنش زحمت هست امکانش اگر . 



 باعث این و نشناسه رو حسان که بود کسی تر کم خوشبختانه

 دور اتاقی داخل. نشه طوالنی خیلی اون ی معارفه جلسه شد می

 دوستانه جمع یک و بود کوچک میز. بودیم نشسته گرد میز یک

 که بود چسبیده مهراد به طوری دختر. بود اومده وجود به ای

 چسب یک مثل درست. بود افتادنش احتمال لحظه هر انگار

 اون مادر فهمیدم که زنی. چسبیده شیشه تکه یک به که دوقلو

 روی از رو عینکش طرح، به نگاه دقیقه چند از پس بود، دختر

گفت نفس به اعتماد با آمیخته حالتی با و برداشت چشمش : 

-  زیادی کاری ریز اما میاد، در قشنگ که مطمئنم و جالبیه طرح

اش هزینه خب و داره ... 

کرد قطع رو زن حرف حسان : 

- نیست مهم اش هزینه ... 

-  رو لباس این مختلف سایز سه در من... نیست مشکلی پس

دوزم می براتون .  

زد لبخند حسان : 

 .ممنون-



- تعداد فقط ... 

گفت حواس بی و گیج با حسان : 

- راستش تعداد ... 

گرفت حسان سمت به رو کارتی : 

- بگیرید تماس شده، نوشته کارت این روی من ی شماره . 

 من فک و گرفت زن از رو کارت ای صمیمانه لبخند با حسان

 کسی به کرده ناراحت رو من وقتی نداشت حق. شد منقبض

 حسادت. باشه مونث جنس از فرد اون اگه مخصوصا بزنه، لبخند

 رو همسرم به عشق احساس بود، گرفته جان من وجود در زنانه

 ساعت اگه حتی کردم می حس لحظه این در همیشه از تر بیش

 رو من دل که بود اون عشق هم باز بودم، کرده دعوا باهاش پیش

کنم عوضش دنیا با نبودم حاضر و کرد می گرم .  

 رنگ جگری شب لباس یک به چشمم. رفتیم بیرون اتاق از

 طرح شد، می کشیده زمین روی اش دنباله و بود ندبل افتاد،

 کرده خاص و شیک رو لباس بود، اش سینه روی که ای ساده

گفت. بود شده لباس اون به من نگاه ی متوجه که حسان. بود : 



- داری؟ دوستش  

 بود، شده جیب به دست که حاال ولی بودم دلگیر ازش اینکه با

نبود جایز کردن قهر . 

 .اوهوم-

کرد زن به رو : 

- لباس اون ... 

 حرف وسط زیادی شوق با بود حرف این منتظر انگار که زن

دوید حسان : 

-  کار از بخوام اینکه نه خانمتونه، ی برازنده لباس این اتفاقا

میاد بهش خیلی مطمئنم ولی کنم تعریف خودم ... 

کرد من به رو : 

- شماست سایز دقیقا و . 

 افراطش این و کرد می افراط کمی مشتری جذب در نظرم به

گفت. بود کرده کالفه رو من صبر بی حسان : 

- بیارید شه می حاال . 



- حتما بله، . 

 .ممنون-
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 بود، بزرگ دیواری کمد یک ظاهرا که پروی اتاق سمت به را من

 ای کاناپه که بود مانند هال فضای یک پرو، اتاق بیرون. برد

 بود شده باعث بود شده کشیده دورش که ای پرده و بود وسطش

 روی حسان. نباشه مشرف اون به مزون دیگر های قسمت که

 کلید و رفتم اتاق داخل. ایستاد کاناپه کنار زن و نشست کاناپه

 زیپش اما بود راحت لباس این پوشیدن. زدم رو سرم باالی المپ

 کلنجار حال در. بود سرم پشت چون شد نمی بسته راحتی به

شنیدم رو زن صدای که بودم زیپ با رفتن : 

 پوشیدید؟-

 .زیپش-



- ببندم برات خودم بیرون، بیا . 

 اتاق از و نیفته زمین روی تا گرفتم رو لباس پشت دستانم با

 چشمهاش در برقی لباس آن در دیدنم با حسان. اومدم بیرون

 وا تپش به رو آدم قلبم یجورهای یک حسان نگاه این. نشست

 با کرد می رضایت احساس دوختش هنر از که زن. داشت می

 وجد به حالت با. بست رو لباسم زیپ و اومد سمتم به طمطراق

 ی آیینه جلوی. کرد تعریف تنم در لباس زیبایی از ای اومده

 خوش بلندِ لباس اون گفت می درست زن واقعا ایستادم، قدی

 از. بود شده دوخته من برای انگار ساده و برق و زرق کم رنگِ

 و بود ایستاده سرم پشت که دیدم رو حسان آیینه داخل

 اینکه با زدم لبخند رویش به هم من. بود لبش روی لبخندی

 این با کردن قهر مگه ولی کنم قهر اون با بودم کرده قصد

 از و خرید برام رو لباس. بود ممکن داشتنی دوست مهربون

 حسان برای من ولی بود زیاد لباس قیمت اومدیم، بیرون مزون

. نبود مهم برایش من خاطر به جیبش شدن خالی و بودم قیمتی

. کرد خداحافظی ما با و موند ای قطره چسب دختر کنار مهراد



 خودم روی رو گاهش بی و گاه های نگاه بود، حسان دست لباسم

گفت. کردم می حس : 

- باربرت؟ شدم من کنی می کیف  

آوردم در براش یزبون : 

- میاد بهت . 

کرد اخم : 

- ادب بی ! 

 و گذاشت صندوق توی رو لباس شد، پیاده ماشین از شادمهر

گفت شادمهر. نشست : 

- خونه؟ بریم  

- مجد عباس دفتر برو نه، . 

 شاید. بره وکیلش سراغ باید چرا کردم نگاهش پرسشگرانه

 برای قبل از تر بیش و بود داده عکس ی نتیجه من های حرف

گفتم گوشش کنار وار زمزمه. بود شده مصر هاشمی از شکایت : 

- چی؟ برای اونجا  



- هاشمی آقای به رسیدگی برای . 

 کرده مسخره رو خودش اون. نداشتم رو رفتارهاش طاقت دیگه

 داد، نمی اجازه چرا آورد، می در رو شورش داشت رو، من یا بود

توپیدم بهش. باشه آروم زندگیمون کمی : 

-  هردومون به رو زندگی باید مدام کنی؟ بس وایخ نمی حسان

کنی زهر ! 

گفت بهم تاکیدوارانه : 

- نکن مخالفت کارهام با نشه زهر زندگیمون خوای می اگه . 

- ای؟ عالمه کنی می فکر چرا  

گفت بود، افتاده ابروهاش بین که عمیقی ی گره با : 

- کن تمومش کنم می خواهش دارم، رو ها عالمه فهم چون . 

 حرف بسه ساکت، بگه که بود این شبیه تر بیش صداش لحن

 را زنگ. شدیم پیاده ماشین از. ایستاد وکالت دفتر روبروی. نزن

شد شنیده ای مردانه صدای و فشرد : 

 بله؟-



- کن باز نیماجان . 

 شما؟-

- هستم کایا . 

 .بفرمایید-

 خاطر همین به و بود اول ی طبقه دفتر. شد باز تیکی صدای با در

 تا کردم می تالش دفتر در جلوی تا. بریم پله اب دادیم ترجیح

 وارد و بود باز در. نشد منصرف ولی کنم منصرف رو حسان

شد بلند جایش از احترام و ادب با پسر. شدیم : 

 .سالم-

- آقا سالم ! 

- رفتن می داشتن مجد آقای اومدید، شدید خوب .  

گفت تعجب با حسان : 

- رفت می دیرتر همیشه .  

- بودن دعوت مونیمه ظاهرا ولی بله .  



 بهانه های بچه شبیه و کردم حلقه حسان دست دور را دستم

گفتم گیر : 

- بیام دیگه روز یه بریم .  

 نگاهش و کرد اخم من به بداخالق پدر یک شبیه دقیقا هم اون

کرد ما به رو وکیل آقای با هماهنگی از پس پسر. گرفت رو : 

- داخل برید تونید می . 

 صدای با و زد رنگ مشکی بیچو در به ضربه چند حسان

 هر دیدیم که ای صحنه دیدن با. کرد باز رو در مردی بفرمایید

 بود مهدکودک شبیه تر بیش. شد گرد چشمهامون تعجب از دو

 همسرش ظاهرا که زنی همراه به مجد آقای چون وکالت دفتر تا

 و بودن ماهه شش تقریبا نوزاد دو کردن خواب حال در بود

 و شد معذب ما دیدن با زن.  داشتن تدس به شیری شیشه

 :گفت

-  رو عباس که اومدم من بعد مهمونی، بریم خواستیم می راستش

بیرون بکشم دفترش از . 



 ذاشت می نمایش به رو سادگیش زدنش حرف نوع و چهره حالت

 باهم شوهرها و زن چرا واقعا! مرموزش شوهر برخالف کامال

 های قطب رباها آهن که دلیل همون به شاید دارن تفاوت اینقدر

 ولی بود حسی چه دونم نمی. کنن می جذب رو ناهمنامشون

 حسان به راجع ام کننده دیوانه و بد افکار از زن اون دیدن موقع

اومد سراغم به بهتری حس و گرفتم فاصله . 
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گفتم خودمونی لحن با و تنشس لبم روی لبخند : 

- دوقلو خدایا وای ! 

شد گرد زن رنگ آبی و قشنگ  های چشم : 

-  از اصال بپرسی مادرشون از اگه ولی دارن دوست دوقلو همه

نیستن راضی دوقلو ی بچه . 

گفت مجد آقای : 



- خانم گلرو نکن ناشکری . 

 با رفتارهاشون که مردهایی. بود گونه نوازش و نرم صحبتش لحن

. هستند دنیا مردم ی همه از تر العاده فوق داره فرق نهمسرشو

 بگیریم تخفیف رو حسان بیماری اگه! من حسان مثل درست

 و کنه می پاره افسار گاهی اما است ای العاده فوق مرد اون

ها وقت خیلی نه که گاهی. شه می عصبی !   

 که طور همون مجد آقای. بودم نشسته حسان کنار صندلی روی

 به نگاهش بود، نوازشش حال در و بود گرفته بغل رو نوزادش

 ولی بود خوابیده همسرش آغوش توی دخترش. بود حسان

 نامفهومی صداهای و کرد می غرغر داشت هنوز شیطون پسرک

 فضا به رو بانمکی موسیقی شد می خارج کوچکش گلوی از که

 و کرد تعریف مجد آقای برای رو ماجرا حسان. بود بخشیده

 من به نگاهی نیم و کشید اش چونه زیر رو دستش سپس

 :انداخت

- شه باز دادگاه محیط به هوران پای خوام نمی من ... 



 می نگاهم طوری کردم، می حس خودم روی رو زن متاسف نگاه

 رو دلیلش که اشکی و کنه می درک رو من کامال انگار که کرد

انداخت نگاهش دریای روی رو ای هاله دونستم نمی . 

-  می دلم و بده شما به وکالت هوران خوام می همین خاطر به

بشه اجرا حکم باید که طور اون خواد . 

گفت مجد آقای : 

- خانم حق حتما، ... 

. بود اسمم شنیدن منتظر انگار دوخت من به رو اش خیره نگاه

 :گفتم

 ...هوران-

کرد حسان به رو : 

- گیریم می رو هوران خانم حق . 

 این از تر بیش وجودم سرکش حس ولی بودم ساکت لحظه اون تا

 به حسان از ترس خاطر به که صدایی با و باشه ساکت نتونست

گفتم شد، می شنیده زحمت : 



- بگیرم رو حقم خوام نمی من . 

 شد، خارج اش شده کلید های دندون الی از که صدایی با حسان

 :گفت

- کردم صحبت قبال موضوع این راجع ما من، هورانِ . 

دکر من به رو مجد آقای : 

- بشید شکایت پیگیر ندارید دوست چرا . 

 تا دفتر، این از رفتنمون بیرون از بعد حسان واکنش از اینکه با

 مجد آقای برای و زدم دریا به رو دل ولی داشتم هراس مرگ حد

گفت مجد آقای. کردم تعریف رو ماجرا : 

- نیست محکمی دلیل این خب ... 

گرفت رو مجد آقای حرف ی دنباله حسان . 

-  خودت داری تو که دونن می همه نیست، محکم دونن می همه

کنی می دیگه نفر یه فدای رو ... 

 لرزید، می حرص از که صدایی با و زد اش سینه روی رو دستش

 :گفت



- بود افتاده تو تن روی چطور مرتیکه اون دیدم من ! 

گفتم گستاخی با و کردم بهش رو : 

- شه؟ می پاک من ذهن از خاطره اون بشه مجازات اون  

- شم می آروم من . 

- خودتی؟ فکر به فقط چرا تو  

- نیستی؟ خودت فکر به چرا تو  

-  من برای نفعی اش خانواده آزار و اذیت و مرد اون مجازات

 .نداره

شد بلندتر معمول حد از صداش : 

- نکن بحث من با اینقدر . 

 توی که رو مجد آقای دخترک ی گریه صدای دادش صدای

 بهش آمیزی سرزنش نگاه. کرد بلند بود، خوابیده مادرش آغوش

گفت شرمندگی با اون و کردم : 

 !ببخشید-



گفت کرد، می آروم رو اش بچه که طور همون زن : 

- کنم می خواهش .  

زد کمرش پشت رو دستش و اومد سمتش به مجد آقای : 

-  خصوصی حرف موکلم با خوام می سالن، توی بریم شو بلند

 .بزنم

 دراز مجد آقای سمت به ور دستم. شد بلند جاش از حسان

 :کردم

- رو اتون بچه من بدید ... 

 .ممنون-

 که بغلم توی و زد ریزی نق باباش بغل از اومدن بیرون موقع

 همراه به حسان. فشرد لبم روی رو کوچولوش انگشت اومد،

 به همسرش ها اون رفتن از بعد. رفت بیرون اتاق از مجد آقای

 لبخند همدیگر دیدن اب دوقلوها. نشست کنارم و اومد سمتم

 صدای با کردن بازی خودشان ی کودکانه ی شیوه به و زدند

 از که نفر دو شبیه درست. زدن می حرف همدیگر با نامفهومی



 می رو خودشون خودشون، فقط و اومدن ای دیگه دنیای

 ها بعضی افتاد، مجد آقای همسر های چشم به نگاهم. شناسن

 و حس از پر نگاهش اون لیو بود حرف بی و حالت بی نگاهشون

 با. بزنی حرف اون با کردی می پیدا تمایل که طوری بود، حال

گفتم خجالت : 

- جروبحثمون بابت ... 

پرید حرفم میان و کرد قطع رو حرفم : 

- کردید؟ ازدواج تازه  

- نکردیم ازدواج رسمی هنوز نامزدیم، . 

-  رام رو مرد باید کم کم زیاده مشکالت این از آشنایی اوایل

 طی و بسازی باهاش باید که لجبازی ی بچه شبیه مرد کنی،

 می بهتر اخالقش روز به روز میاره دست به که هایی تجربه

 ...شه

 طوری ولی کوچکتره من از که بود مشخص ظاهرش و جثه از

 و کرده پاره من از تر بیش پیراهن چند انگار که کرد می رفتار

بود طور همین هم واقعا کردم می حس . 



-  و کرد پوشی چشم بدش رفتارهای از باید رو مرد مامانم قول به

گذاشت ویترین توی رو خوبش رفتارهای . 
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 من و کشید می جلو سمت به رو خودش مدام کوچولوش پسر

گفتم زن به رو. نشه رها دستم از او که بود این به حواسم تمام : 

-  رو مادرم من کنه، راهنماییش که داره نیاز رو یکی همیشه آدم

دادم دست از . 

 رنگ چهره اون سریع ولی گرفت خودش به متاسفی ی چهره

گفت لبخند با و باخت : 

- کنم راهنماییت تونم می من خب ... 

گفت لودگی با : 

- روزگارم پیر نکن، نگاه سالم و سن به ! 



 خیال به که دوقلوهایی به و خندیدم دبلن صدای با حرفش از

کردم اشاره بودن، هم با جدال حال در خودشون : 

- شه می پیر اینا با آدم واقعا! داری حق . 

گفت ناله با و رفت درهم اش چهره حالت : 

- میفتم کمر از که کنم می بغلشون اینقدر ها وقت گاهی ... 

- کمکتون؟ نمیاد کسی  

-  کم یه میاد که عباس فقط ،کنن می زندگی روستا ام خانواده

کنم می در خستگی . 

 شبیه و نیست شلوغ اطرافش کردم، می فکر هم اونقدرها پس

گفتم. منه : 

 .آهان-

 درشت های چشم با دخترک و درآورد جیبش از رو گوشیش

 شد مجبور. کرد دراز گوشی سمت به رو دستش باز دهان و شده

 سروصدای رخاط به من و بگیره خودش از فاصله با رو گوشی

دادم رو ام شماره هوار و داد با هاش بچه .  



 چه با دونم نمی است عباس اسمش شدم متوجه که مجد آقای

 رو من بسیار کارش این با ولی کرد راضی رو حسان ترفندی

 و داشتنی دوست دو هر شوهر و زن این. کرد خودش ممنون

 زندگی زینت هم شیطونشون های وروجک بودن، محبوب

 به نگاهی نیم شدم که ماشین سوار. بودن شده اشون عاشقانه

 جنگش در که بود ای فرمانده یک شبیه نگاهش. انداختم حسان

 های نفس صدای و بود شده گشاد بینش های پره نشده، پیروز

گفتم گوشش کنار شد، می پخش فضا در تندش : 

 خوبی؟-

گفت تحکم از پر لحنی با : 

 !نه-

 خیال بی و سرخوش های آدم شبیه و گرفتم نشنیده رو حرفش

 :خندیدم

-  لپشون کرد می هوس آدم داشتن، نازی و گوگولی های بچه چه

بکشه رو ! 



 فکش و زد نشنیدن به رو خودش من مثل هم اون نداد، جوابی

 واکنشش از که رو اضطرابی و دلهره. شد منقبض قبل از تر بیش

 خندیدن الکی و کردن صحبت با بود اومده وجود به دلم در

 این فهمیدم گفت که ای جمله با آخر در و کردم می خاموش

کرده قبل از تر خراب رو کار زدنام حرف .  

- بزن حرف کم ! 

-  بهتر دخترم، یه اون شبیه من. کن درک منو کنم می خواهش

کنم می درک رو حالش تو از . 

شد پایین و باال گلوش سیبک : 

- نشست کرسی به حرفتو که فعال ! 

 می سر به ساالری مرد دوران در انگار و بود شده ها خان شبیه

 به فقط باید که کرد می فرض ضعیفه رو من ذهنش در شاید. برد

 نمی فکر داشتم، حسان از ای دیگه تصور بدم، گوش اون حرف

 فقط و بگیره نادیده زناشویی ی رابطه در رو همدلی اینقدر کردم

 ارگوهااخب شبیه. باشه خودش ی عقیده رسیدن ثمر به فکر به



 آوردم زبون به بود شده ردیف ذهنم در که رو جمالتی این تمام

گفتم. زد لبخند فقط حسان و : 

- خندی؟ می چی به ! 

- تو به ! 

توپیدم بهش پرخاشگرانه حالتی با و شده گرد هایم چشم : 

- دارم؟ خنده من  

گذاشت هم روی رو چشمهاش و انداخت بهم نگاهی نیم : 

- بزنی؟ حرف داری دوست چرا  

 زدن حرف علت که گفتم اون به سادگی و صداقت نهایت در

 کارش این سرچرخاند، و زد لبخند فقط اون و اونه از ترسم زیادم

 تندی نگاه که گرفتم بازوش از نیشگونی کرد، عصبیم تر بیش

گفتم اخم با. کرد بهم : 

- کنی؟ می اینطوری چرا خب  

- کنم می طوری چه . 



-  شبیه زنی، نمی حرف دی؟ می تکون سر خندی، می

 ...گانگسترها

- کن تمومش کنم، نمی دعوا باهات من! جان هوران . 

 هم این شاید. گزیدم رو لبم ی گوشه و انداختم زیر رو سرم

 خواست نمی دلم ولی بود خشمش کردن آروم برای خوبی ترفند

 آخرین این باشم، ترسیده گنجشگی شبیه چشمم پیش همیشه

کنم می رو رفتار این که باره . 
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 قانون و داد می تمیزی بوی ما ی خونه همیشه. شدیم خونه وارد

 بگیرم، دوش خونه به رسیدن محض به که بود این کردن زندگی

 این من شانس تنها شد نمی شکسته قانون این وقت هیچ گمانم

 خیال با تونستم نمی دیگه اما. یومدن من همراه حسان که بود



 روی چربی مبادا که داشتم استرس همیشه بگیرم، دوش راحت

شنیدم حمام در پشت از رو حسان صدای. باشه موهام : 

- جان هوران ! 

 جانم؟-

- بیاد استادت بعدازظهر قراره . 

گفتم کالفه : 

- کیه؟ استادم  

- نقاشه همون . 

گفتم و دادم نشون خوشحال رو صدام میلم خالف بر : 

- عالی چه ! 

 گذراندن برای دلم و نبودم خوشحال اتفاق این از اصال اینکه با

 اون اما بود زده لک حسان با مشغله بی و خوب روز یک

 باید همیشه که بود کرده ای نکرده کارهای از پر رو زندگیش

 سشوار رو موهایم و پوشیدم رو لباسم. کرد می رسیدگی بهشون



 داخل از حسان صدای. ریختم ام نهشا روی آزاد و کرده

گفتم اومد، می آشپزخونه : 

- میاد؟ کی نقاشه  

- پنج ساعت . 

- شه می حاضر غذا تا بخواب برو خوای می اگه . 

کشیدم چشمهام به دستی : 

- ام خسته آره، . 

- کجاست؟ موبایلت  

. بنداز راه رو ها موبایل بساب و بشور کار خواست می هم باز

شستن لبم روی جونی کم لبخند : 

- کیفم توی . 

 سرم پشت از رو صداش که برم بیرون آشپزخانه از خواستم

 .شنیدم

-  تونم نمی که دارم دوست اینقدر ولی عصبانیم ازت هوران

توئه به من عشق خاطر به همه ها این. ببینم رو ناراحتیت . 



 بوسیدنش برای رو وجودم تمام اش عاشقانه های حرف شنیدن

 که کرد می طلب وجودم تمام و رفتم سمتش به. انداخت تقال به

 روی رو لبم و ایستادم پا ی پنجه روی. نزنه پس رو من بار این

 که زمانی درست و کرد حلقه کمرم دور رو دستش گذاشتم، لبش

 رو خودش آروم و نرم کرد برخورد باز نیمه های لب به لبهام

 لب روی هنوز ناکامم نگاه. کرد نوازش رو موهام و کشید عقب

 بغضی با و کشیدم بیرون آغوشش از رو خودم. بود ثابت اون یها

 اتاق سمت به زد، می فریاد گلویم در وجودیم نیاز خاطر به که

 با واقعی ی معاشقه یک نیاز حس از داغ وجودم تمام. رفتم

 خوابیدم، تخت روی. بود کارهاش فکر به مدام اون و بود همسرم

 این صاحب تن در دنش حل برای من و بود بالشتش روی عطرش

 موضوع این برای ای چاره باید. بود تالطم در وجودم تمام عطر

 حد تا محرومم خودم شوهر با رابطه برقراری از اینکه از کنم پیدا

بودم طاقت بی و نگران مرگ، .  

 بالشت ی متوجه شدم بیدار خواب از صداش شنیدن با وقتی

 نرم. شدم ،بود شده خشک ام گونه روی که هایی اشک و خیس

گفت آروم و : 



- کردی؟ گریه  

زدم کنار روم از رو پتو و شدم بلند جایم از . 

 .آره-

 چرا؟-

-  بازی عشق شوهرها و زن بقیه مثل شوهرم با تونم نمی چون

 .کنم

نشست رویش غمی غبار و شد تیره چشمهاش : 

- کردی؟ انتخاب رو من و دونستی می تو  

- کنه پیدا ادامه قضیه این قراره کی تا اما آره، . 

 مواخذه مورد مادرش توسط که تخسی ی بچه پسر مثل

گفت. بود گریه ی آماده انگار و بود آویزون هایش لب قرارگرفته : 

- بذاری؟ تنهام خوای می  

دادم تکون راست و چپ به رو سرم : 

 !نه-



-  می ترکم و شه می طاق طاقتت روزی یه باالخره! داره فرقی چه

  ...کنی

 لرزان رو محکمش همیشه لحن بود نهفته صدایش در که بغضی

گفت بود، کرده : 

- شم می وابسته بهت تر بیش بری دیرتر چقدر هر . 

 به برایش دنیا انگار بودم، ندیده رو غمگینش حالت این حاال تا

 حتما شد می بلند دلش صدای اگه لحظه اون و بود رسیده آخر

 کخش های اشک و من به لعنت. گفت می درونی غوغای یک از

 نزدیکش. بود کرده بد رو حسان حال که بالشت روی ام شده

 گذاشت، بغلم توی رو سرش. کشیدم آغوش در رو اون و شدم

 صدای با و بوسیدم رو موهاش روی و کردم نوازش رو سرش آروم

گفتم وار تسلی و نرم : 

- دارم دوستت . 

 مژه و بود مونده جا پیرهنم روی اشکهاش رد. شد جدا من از

گفت. بود خیس هاش : 

- گفتی رفتن از االن تو ولی ! 



شد گرد چشمهام : 

- گفتم؟ رفتن از من  

- گفت حرفهات مفهوم ولی نگفتی . 

 روی یک بود شده بیدار وجودش در که دادنی دست از ترس

 راستی و صداقت از پر که رویی. داد می نشون رو حسان از دیگه

 لبق شبیه رویش این دقیقا. بود شده گم درونش غرور و بود

 پیشونیش روی و نشست لبم روی جونی کم لبخند. بود پاکش

بوسیدم رو : 

- میرم می شبش کنم ترک رو تو من که روزی . 

گفت گوشم کنار آرومی نجوای با : 

- بمیری نکنه خدا . 
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 کرده حل هم با رو زچی همه ظاهر در بودیم، نشسته میز دور

 درگیر ذهنمون تمام که بود مشخص سکوتمون از ولی بودیم

 که ناهاری خوردن از بعد. هست زندگیمون ی نشده حل مسائل

 تا رفتم اتاق سمت به شد، صرف کرکننده سکوت یک در

 ریما تصویر. شد بلند آیفون زنگ صدای. کنم عوض رو لباسهام

 برخی صورت روی لبخند. ودب افتاده صفحه روی پهن لبخندی با

 نمی. بود ها آدم دسته اون از هم ریما بود، شده ابدی ها آدم

 شبیه اقبالی بد شدت از یا هستند سرخوش واقعا ها بعضی دونم

 خونه وارد و فشردم رو در شدن باز ی دکمه. خندن می ها دیوانه

گفت و بوسید رو ام گونه. رفتم اش بدرقه به در جلوی. شد : 

-  های زوج کردم می فکر همیشه من! داری خوشگلی طحیا چه

کنن می زندگی آپارتمان یه داخل جوان ... 

چرخاند کاسه توی رو هاش چشم : 

- نشده پخش کایا آقای ازدواج خبر هنوز البته ... 

زدم جونی کم لبخند : 

- نامزدیم هنوز . 



 سمت به کرد حسان با که کوتاهی احوالپرسی و سالم از بعد

 بود، گرفته نظر در من کردن نقاشی برای حسان که اتاقی

 کنارم صندلی روی من و نشست صندلی روی. کردم هدایتش

گفت. نشستم بوم : 

- کردی؟ پیدا نقاشی به عالقه چطور ببینم بگو خب  

گفتم نشنوه حسان که طوری آروم : 

-  طور به نظرم به. کشم می شن روی نقاشی که ساله پنج تقریبا

جودمهو توی استعداد این غریزی . 

- گی؟ می آروم چرا! عالیه خیلی اینکه خب  

- حساسه تمیزی روی حسان آخه .  

 هم روی رو چشمهاش شده ماجرا ی متوجه انگار که طوری

 :گذاشت

- فهمیدم آهان، . 

 داخلش که شربت سینی یک شدم، بلند جام از حسان صدای با

گفتم لبخند با. داد دستم به بود، لیوان دو : 



 !مرسی-

- عزیزم باشی موفق . 

 هم خودمون جلوی حتی. زدم نمایی دندون لبخند جوابش در

 کس هیچ اما کردیم می رفتار خوشبخت شوهرهای و زن شبیه

 به من از اون نیازی بی و حسان به من نیاز که نداشت خبر

 به شروع ریما. بخشیده کننده خفه حس یک امون تازه زندگی

 کرده احاطه رو من اونقدر فهم و فراگیری حس این کرد، تدریس

 تمام و کردم فراموش رو مشکالتم تمام ای لحظه برای که بود

 خوش دختر شدت به ریما. اومد وجد به نقاشی هنر از وجودم

 کردم می صدا استاد رو اون که بار هر و بود صمیمی و برخورد

گفت می توبیخانه لحنی با و شد می عصبی : 

 !ریما-

 سرم و کشیدم دست ریما با ام دونفره تمرین از حسان صدای با

گفتم. چرخید سمتش به : 

- ری؟ می کجا  

- دارم کار کم یه بیرون، رم می . 



گذاشتم هم روی رو چشمهام : 

- سالمت به . 

.  دربرگرفت رو خونه سکوتی و رفت اون از بعد ساعت یک ریما

. شدم کردن نقاشی مشغول و رفتم اتاق به اون رفتن از بعد

 سرخوشی حس و کرد می روممآ چون داشتم دوست رو نقاشی

 باهاش زندگی دونست می خودش چون حسان. داد می من به

 خاطر به نیافتنیه، دست جنسی مسائل در چقدر و سخته چقدر

کرد سرگرم کار این با رو من همین . 
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 اتاق سمت به. بود دربرگرفته رو هخون فضای سیگار تند بوی

 پخش هوا به سیگارش از که را رقصانی دودهای و رفتم نشیمن

 کرده دراز میز روی رو سفیدش و الغر پاهای. زدم پس شد می



 به دقت با. بود سیاه آرایشش ریختن خاطر به صورتش و بود

گفتم. بود خیره کرد، می پخش تلویزیون که جنایی سریال : 

 خوبی؟-

دوید چشمهاش در شوق و سرچرخاند صدایم نیدنش با .  

- نویده کردم فکر حسان؟ تویی ... 

 پس صورتش روی از رو موهاش و نشستم کنارش کاناپه روی

 .زدم

- منم آره، .  

 عجوزه شبیه رو اون چشمش زیر سیاهی و بود خیس هایش مژه

بود کرده ها . 

- کردی؟ گریه چرا  

- بودم تو دلتنگ .  

- کنم؟ باور  

- دلتنگتم همیشه . 



زدم پوزخندی : 

- مندی؟ عالقه من به خیلی فهمیدی تازه  

- کردی ازدواج شنیدم. دونستم می قبال نه . 

 !شرعا-

 هوا به اش خنده صدای و شد گرد رنگش ای قهوه های چشم

 :رفت

- ای؟ صیغه زن و حسان! اوه ! 

. دوختم دیوار روی ساعت به رو نگاهم و گزیدم رو لبم ی گوشه

 کرده خورد رو اعصابم اش خونه کثیفی این و سیگار بوی این

 .بود

- آشنایی ی واسه . 

- داری؟ دوستش  

 .آره-

 چطور. کردم اش خونه کردن تمیز به شروع و شدم بلند جایم از

 اومد می بدم حتی کنه، زندگی دونی زباله این توی تونست می



 اون از که کردم اجاره آپارتمان براش. بذارم دست وسایلش به

 به تبدیل هم رو شیک آپارتمان همین ولی بشه خالص نکبت

خندید سرخوشی با. بود کرده بار نکبت ی خانه یک : 

- خوشگله؟ حاال  

 شبیه. بود کرده الابالی های آدم شبیه رو اون القیدش لحن این

 پفک و چیپس های پاکت. بود الابالی خود اون کنم عرض چه که

ریختم می زباله پاکت در رو میز روی های . 

- مهمه؟ من برای چهره نظرت به  

گفت لودگی با : 

- مهمه تو با زندگی برای فوالدی مخ نه، ! 
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 رو تلویزیون. رفتم نشیمن اتاق سمت به و کردم کم رو گاز زیر

 هایی زن شبیه درست. شدم اش صفحه به خیره و کردم روشن

. بودم نشسته شوهرم انتظار به هستن شوهرشون منتظر که

 البته بود، شده شوهرها و زن شبیه ما زندگی از چیز یک الاقل

 که بود خوابیدنمون هم کنار اون و داشت وجود هم دومی مورد

 حسان و شد باز در. بود خطر بی کبریت یک زمان اون در حسان

. رفتم استقبالش به لبخند با و شدم بلند جام از شد، خونه وارد

 به عبوسش صورت و شد آروم اش گرفته نگاه من دیدن با

 روی نرمی ی بوسه و آورد نزدیک رو سرش. شد باز لبخندی

زد ام گونه : 

 خوبی؟-

 که طور همون. کردم منتقل هم اون به داشتم خودم که رو ذوقی

 لبخند با اون رفتم، می آشپزخونه سمت به و زدم می حرف

 ذوقم از زدم، حرف اون با چیز همه مورد در. اومد می مدنبال

 و! مرغ با پلو زرشک پختن برای تصمیمم تا گرفته نقاشی برای

 تا منه صدای لحن به تر بیش حواسش انگار که طوری اون



 میز سر و بود گذاشته اش چونه زیر رو دستش حرفهام محتوای

 رو هسفر زدن حرف حالت همون در. بود نشسته ناهارخوری

 غذا برایش تا برداشتم رو بشقابش. نشستم کنارش و چیدم

 .بکشم

- رفتی؟ کجا تو خب  

- کردم تازه قدیمی دوست یه با دیدار یه . 

گفتم خنده با : 

- داری؟ هم صمیمی دوست! آفرین  

داد تکان رو سرش : 

- جورهایی یه . 

- دیدی؟ برامون خوابی چه فردا   

-  نیرو جذب برای گهیآ تا چند برم باید خودم ولی نه تو برای

بسپارم کاریابی مرکز تا چند به و بدم روزنامه توی . 

- کنی می خوبی کار . 

گفتم غذا، شدن تموم از بعد : 



- شوره؟ می خونه خانم امشب هم رو ها ظرف  

کردم نگاه چشمهام توی جدی : 

- بشوری؟ خوب دی می قول  

- کن استراحت برو تو آره، . 

کرد نگاهم نافذ و زد نمایی دندون لبخند .  

- بانو مرسی ! 

دادم هایم شانه به ریزی تکان و دادم گردنم به قری : 

- جان ای ! 

 یه نبود اون که مدتی. اومد بیرون آشپزخونه از و زد چشمکی

 های راه اینترنت توی. نگفتم بهش که بودم کرده هم دیگه کار

 رو اون بتونم راه این با شاید بودم، کرده سرچ رو مردها تحریک

بدم قرار تاثیر تحت . 

 این چون بده جواب راه این محاله و اشتباهه که دونستم می اما

 داشته رو اون ی غریزه فرد خود باید که هست چیزی موضوع

بود مرده غریزه این انگار حسان وجود در ولی باشه . 



 به و شستم هم رو قاشق آخرین تلفن زنگ صدای شنیدن با

 حال در نوا یب تلفن و بود حمام حسان. رفتم تلفن سمت

 ما صدای شنیدن برای خط پشت فرد ظاهرا بود، خودکشی

 توی حسان مادر صدای و برداشتم رو تلفن. بود مشتاق خیلی

پیچید گوشم . 

- گلم عروس سالم ! 

- مادرجون سالم . 

 را صدایش داشت، را مهمی حرف گفتن قصد انگار که طوری

گفت شمرده شمرده را کلماتش و کرد آهسته : 

- شدید؟ دعوت شایلین عروسی جشن برای شما  

- آورد کارت برامون حسان پدر . 

گفت تعجب با : 

- حسان؟ پدر   

- اومدن تبریک برای عقدمون روز بله . 

- نکنه درد دستشون . 



 این شبیه تر بیش که بود نهفته کینه و نفرت حدی به لحنش در

کنه لعنتشون خدا بگه که بود . 

- نه؟ نمیاد حسان حتما  

- دبیا که کردم راضیش . 

گفت خوشحالی با و کشید هینی : 

- واقعا؟! وای  

 .بله-

- ممنونم ازت خیلی جان هوران! شکر رو خدا . 

 پس. نداشتم خبر خودم و بودم کرده را دنیا کار ترین مهم ظاهرا

 دستم و کردم می فکر اتفاق اون به هم هنوز کردم قطع اینکه از

 و شد حلقه کمرم دور دستهاش. بود مونده ثابت گوشی روی

کرد حبس ام سینه توی رو نفس : 

- وایسادی؟ تلفن به رو چرا  

 روی رو نفسهاش هرم و برد فرو گردنم گودی توی رو سرش

 سرم! بود گرم پشم مثل و لطیف حریر مثل. کردم حس پوستم



 اغوا و داغ لحنش. بستم رو چشمهام و دادم تکیه سرش به رو

بود کننده : 

- برم قربونت . 

 صدای و کشید ام سینه برجستگی ویر لباس روی از رو دستش

 بلوزم زیر داغش های دست. شد خارج گلویم از اختیار بی آهی

 حرارتی و شور پوستم با دستش تماس. کرد لمس رو بدنم و رفت

 بشه، تر بیش ما نزدیکی خواست می دلم. انداخت دلم به رو

 و زد می چنگ داغی حس خاموشی برای وجودم در چیزی انگار

 به. بود حسان آغوش در شدن حل نیازمند تنم های سلول تمام

دادم قرار لبش روی رو لبم و چرخیدم سمتش .   

 که فشردم می دستانم بین گردنش و بودم چسبیده بهش طوری

 که اربابی مثل. کنه پیدا نجات دستهام حصار از تونست نمی

 همراهم که دادم می دستور بهش بود گرفته بردگی به را کسی

. بود انداخته تقال به رو جوارحم و اعضا تمام استنخو حس بشه،

 هاش چشم به. کردم رهاش و شدم سیر لبهاش طعم از وقتی

 فضا در هایش زدن نفس نفس صدای و شد تیره کردم، نگاه



 به رو جاش تازه شرم گرفتم، لبم روی رو دستم. شد می پخش

 الی از زحمت به که صدایی با. داد حیایی بی و چموشی اون

گفتم شد، خارج ام شده کلید های دوندن : 

- کردم مجبورت ببخشید، . 

 نمی. دوید بهداشتی سرویس به و شد پایین و باال گلوش سیبک

 می حس. داشتم شدن تحقیر حس ولی چطوره حالش دونستم

 پایمال ام زنانه غرور تمام و بودم آویزونش عروسکی شبیه کردم

بود شده . 
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 رو کارها ی همه. گذروندم نظر از آشپزخونه سمت به رو رفتنش

. بود کشیده بیرون مرتب ی خونه یک دل از کاری چه بودم کرده

 زن یک شبیه رو من دلیلش بی و پوچ رفتارهای بودم، خسته

 ردمک می حس که بود کرده من با کاری. بود کرده برگشته بخت



 سمت به تندی های قدم با. میرم بختی سیاه استقبال به

 افتاده جانم به خوره شبیه که حسی انگار رفتم می آشپزخونه

 قرار خودش تاثیر تحت رو جوارحم و اعضا و احساس تمام بود،

 با و چرخید سمتم به که بود تند اونقدر قدمهام صدای. بود داده

 رو ها ظرف ظاهرا بود شدست توی لیوانی. کرد می نگاهم تعجب

 مقابلش. کرد تر وحشی رو درونم سگ کارش این کرد، می بو

گفتم بود، کرده تار رو دیدم جلوی اشک که حالی در و ایستادم : 

-  که کثیفم و هنر بی اینقدر من کردی فکر کنی؟ می کار چی

بشورم درست رو ظرف یه نتونم . 

- همچین من ... 

 اون روی رو عصبانیتم تمام برداشتم ظرفی جا روی از رو ظرفی

 شدت از که صدایی با. کوبیدم دیوار به و کردم خالی لیوان

گفت بود، رفته تحلیل به تعجب : 

 !هوران-

 حس ولی ریخت می زمین روی دیگری از پس یکی اشک قطرات

 رو من که صحنه اون هنوز. کرد نمی آروم رو وجودم خروشان



 بهداشتی ویسسر سمت به دویدنش بود، ذهنم توی زد پس

 این و کرد می نمایان رو من با دهنی تماس از چندشش حس

 ضرب با رو دیگر لیوان. بود من چشم به خاری شبیه موضوع

 رو دستم مچ برداشتم که رو سوم لیوان. کوبیدم دیوار به زیادی

گفت و گرفت محکم : 

- کنی؟ می اینطوری چرا  

- شدم ها دیوانه شبیه که توئه دست از... آرومم نا بس از . 

گرفت درد رنگ نگاهش و شد تیره چشمهاش . 

- باش آروم . 

 می نوازش رو موهام. فشرد و گذاشت اش سینه روی رو سرم

 تکرار رو باش آروم ی واژه سنگینش ی مردانه لحن اون با و کرد

گفتم. کرد می : 

-  من نکنی رفتار من با زن یه شبیه تو وقتی تا. شم نمی آروم من

 پشیمون بوسیدنت از که کنی کاری باید چرا. شم نمی آروم

 اصالح خوای نمی چرا میاد؟ بدش معاشقه از مردی کدوم بشم؟

 بشی؟



 خواستم می بگم، اون به نرم نرم رو چیز همه خواست می دلم

 تونستم نمی و بودم بلد خوب رو زدن داد من ولی کنم صبوری

 غیبی امداد یک تا بگذارم دست روی رو دست و کنم صبر

بخشد بهبود رو من زندگی .  

 میلیمتری یک در صورتش. جداکرد خودش از رو من یکدفعه

 آروم و نرم و داد قرار لبم روی رو لبش داشت، قرار صورتم

 همراه زدگی شگفت حس با همزمان خشمم فرویختن. بوسید

 قرار هم روی بود، شده درشت تعجب شدت از که چشمهام. بود

. کردم باز رو چشمانم دمش جدا ازش وقتی. شد بسته و گرفت

گفت صداقتی حس با من طوسی نگاه به خیره : 

- دارم دوست . 

 نرم رو ام گونه و کشید بازوم روی گونه نوازش رو دستش

 :بوسید

- نکن ترکم وقت هیچ . 

 پذیر آسیب طفل یک شبیه رو اون ولی باشم اون همدم بود قرار

 توی زور به رو اون بود، داده جواب حدودی تا روشم. بودم کرده



 اون از کمی شد می باعث و دادم می قرار ها موقعیت از بعضی

 عشقمون نگران هم طرفی از ولی بگیره فاصله قبلی شخصیت

 بی. باشه داشته انقضا تاریخ بینمون عشق خواستم نمی. بودم

 گرفتم دهنم جلوی رو دستم شد، روان اشکم سیالب باز دلیل

. کرد می کر رو فلک گوش هک بود بلند اونقدر هقم هق صدای اما

گفت حسان : 

- شد؟ چی باز  

- کنم کار چی باید دونم نمی من حسان . 

. فهمید رو منظورم ولی بود واضح هام واژه از نیمی گریه خاطر به

 حاال من اشک ی چشمه ولی کرد پاک ام گونه روی از رو اشکهام

 کشید آغوش به رو من و تنم زیر دستش. شد نمی خشک حاالها

 بغل رو من طفلی شبیه. کردم نگاهش حیرت و بهت تحال در

برد تخت سمت به و بود کرده . 
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 بودم، دیده عاشقانه های فیلم توی بار چندین رو صحنه این

 داشت دلیلی چه که بود این جز اگه. بودم همخوابی یک ی آماده

 زیر ای بوسه و پیچاندم گردنش دور رو دستم. کنه بغل رو من که

 روی رو من. زد لبخند و انداخت بهم نگاهی نیم. زدم اش چونه

 شدم، مالیم ای قهوه اون به خیره و خندیدم ریز خواباند، تخت

 بدنم روی رو پتو. بود دوانده ریشه هایم رگ در اون به میل

 .کشید

 !بخواب-

 اندامم تمام بر که داغی حس متما و شد گرد چشمهام

. رفت کارش پی و انداخت زیر رو سرش کرد می فرمانروایی

 گوشم کنار زد، ام گونه روی ای بوسه و اورد نزدیک رو سرش

گفت کنان نجوا : 

- دارم دوست . 

کرد خاموش رو برق .  

- بخوابی؟ خوای نمی خودت  



- کنم جمع رو ها شیشه خرده برم باید . 

گفتم نادم : 

 .ببخشید-

- کنم می خواهش . 

 کردم می فکر من که اونقدری. اومد نمی چشمم به خواب

 وارد که رو اش سایه. انداخت می لنگ من پیش باید انیشتین

 جای به پشتم. بستم رو چشمهام و کردم حس شد، می اتاق

 کرد احاطه دستهاش با رو کمرم و خوابید کنارم بود، خالیش

 شبیه من و بود انندهسوز گرمش آغوش بودم، بغلش توی کامل

 تر بیش برای میلم و سوختم می گرم آغوش این در پروانه

 این چقدر من ی بیچاره میل. کردم می سرکوب رو خواستنش

شد نمی توجه بهش روزها . 

 دخترش و شد آزاد هاشمی آقای. رفتیم رضایت برای صبح

 زندگی این به اون دعای شاید کرد، دعا برام کلی و گرفت تماس

 رو. کرد پارک در جلوی شادمهر. ببخشد سامان وسامانم،سر بی

گفتم حسان به : 



- نمیای؟ تو  

- دارم کار من نه، . 

نشست لبم روی لبخندی . 

کنم؟ درست برات چی ناهار برای -  

- دارم دوست کنی درست چی هر . 

 با همراه. فرستادم بوسی و کردم غنچه براش رو لبهام دور از

. شدم خونه وارد و رخاندمچ قفل در رو کلید. خندید چشمک

 و لخت رو ها درخت پاییز بود، افتاده حیاط در درخت های برگ

 به پوشیدم، کار مخصوص لباسی و رفتم خونه به. بود کرده عور

 کردن جارو و آب مشغول و برداشتم رو جارو. رفتم حیاط سمت

 شبیه درشت پرداخت می کثیفی با جدال به که آبی. شدم حیاط

 با. بودم برخاسته جدال به حسان تاریک دنیای این با که بود من

 توکل با غلط، روشی چه و درسته روشی چه دونستم نمی اینکه

رفتم می جلو به خدا به .  

 و کردم کم رو زیرش ی شعله کردم، درست رو ناهار اینکه از بعد

 وان درون و کردم وان داخل حسابی تنی آب یک. رفتم حمام به



 ی حوله. بود جذاب و کننده سرگرم خیلی هک کاری. خوندم آواز

. پوشیدم و برداشتم بود، آویزان جالباسی به که رو پوش تن

 تخت روی که دیدم رو حسان اومدم، بیرون حمام از وقتی

 تعجب با. آورد درمی پاش از رو هایش جوراب و بود نشسته

 :گفتم

- اومدی؟ کی  

- آواز زیر بودی زده شما که االن همین ! 

 لحن و بود چشمهاش توی شیطنتی برق حرف این نگفت موقع

 مقابلم و اومد سمتم به. آورد می کیف سر رو آدم اش طبع شوق

 .ایستاد

- کردی تمیز رو حیاط ممنون ! 

نشست لبانم روی عمیقی لبخند و کردم بسته و باز رو چشمهام . 

- کنم می خواهش . 

گفتم کشان هو. آورد در تنش از مقابلم رو پیرهنش : 

- پسر آقا داری ای ورزیده اندام هچ اوه ! 



گفت رفت، می حمام سمت به که طور همون : 

- دختر خانم شما چرونی چشم چه ! 

کشیدم جیغی : 

 !عوضی-

 گوشم توی بخش انرژی موسیقی یک شبیه هایش خنده صدای

داشتم دوست رو العاده فوق مرد این من. پیچید . 
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 موهام و پوشیدم صورتی های خال خال که رنگم سفید پیرهن

 سمت به و رفتم بیرون اتاق از. زدم شانه بود، دار نم کمی که رو

 ماست کوچک های کاسه داخل و چیدم رو میز. رفتم آشپزخونه

 یک و گذاشتم میز روی لیوان دو همراه به را یخ آب. ریختم نعنا

 افسار موهای شد، آشپزخونه وارد وقتی. کشیدم پلو الوبی دیس

گفت کنان به به و زد کنار صورتش روی از رو اش گسیخته : 



- غذایی؟ بوی چه  

 کشیدم، می غذا براش که طور همون و نشستم صندلی روی

 :گفتم

- جونت نوش . 

زد ام گونه روی نرمی ی بوسه : 

- هستی که خوبه خیلی ! 

- هم تو . 

 کارهای از و کرد می مکث میانش خورد می غذا که طور همان

 آشپزخانه عوامل نفر ده و گارسون پنج برای. گفت می امروزش

گفتم. بود داده آگهی : 

- تسته؟ روز فردا پس  

- فردا پس نه، فردا ! 

گفتم خنده با : 

- بامزه چه !  



- بامزه خیلی !  

گذاشت میز روی و کشید سر رو آبش لیوان . 

- کاری لمشغو فردا پس که بگو استادت به . 

 .حتما-

 اتاق سمت به. شد شستنش مشغول حسان و کردم جمع رو میز

 دستم توی رو سیاه مداد و نشستم نقاشی بوم پشت. رفتم کارم

 زن یک ی چهره شبیه دودش که قهوه فنجون یک طرح. گرفتم

 زیر و کردم کشیدنش به شروع آرام آرام. بود ذهنم در بود شده

 رو سرم حسان حضور حس با. کردم می زمزمه رو آهنگی لب

 فنجون روی دودی و بود سینی یک داخل فنجون دو چرخاندم،

 کنارم صندلی روی. من ی نصفه نقاشی مثل درست خاست برمی

 میز روی رو سینی بود، نقاشی به خیره که طور همان و نشست

 چشم اون به منتظر بودم، مضطرب نظرش برای کمی. گذاشت

 طرحی توضیح به شروع خودم مدید رو سکوتش وقتی و دوختم

گفتم. داد گوش فقط اون و کردم بود، ذهنم در که : 

- نظرت؟ به خوبه  



گفت آرومی صدای با و انداخت باال ابرویی : 

 !عالیه-

کشید رو لپم . 

- تو هستی هنرمندی دختر چی ! 

فرستادم جلو سمت به رو ام شونه و انداختم باال ابرویی . 

- دیگه توام ی سلیقه ! 

کرد نگاهم نافذ و شد باز لبخندی هب هایش لب . 

- برم قربونت . 

 کوچک ی پنجره خوردیم، می نسکافه و بودیم نشسته هم کنار

 می دعوت ما گرم محفل داخل به رو خورشید گرمای اتاق باالی

گفتم. خندید خوردنش، میان ناگهان. کرد : 

- شد؟ چی  

- بودی شده دیوونه بدجور. افتادم دیشب یاد . 

شد سرخ صورتم و گزیدم رو لبم شرم و خجالت با .  



- نیار روم به کنم می خواهش . 

کشیدم کمرم پشت گونه نوازش رو دستش : 

- عزیزم کردم شوخی . 

 پشت. شدم طرحم کردن تکمیل حال در نسکافه خوردن از بعد

 گرفته آغوش در رو من صندلی دور که حالی در و ایستاد سرم

مگفت ناز با. گذاشت دستم روی رو دستش بود، : 

- شه می پرت حواسم . 

- کنم کمکت خوام می من . 

- کنی کمکم خواد نمی ! 

- ده می انرژی بهت من دست گرمای . 

. بود آسا معجزه گرماش خودش قول به و بود دستم روی دستش

بودیم شده خوشبخت زوج یک شبیه درست لحظه اون . 
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 آدم چقدر بود، عظیمی صف کافه روبروی شدیم، پیاده ماشین از

 با اینقدر کافه یک در استخدامی برای که بودن مملکت در بیکار

 ما همراه حسان دستور به هم شادمهر. بودن اومده جان و دل

 و ابزار کافه ی آشپزخونه توی. شدیم وارد و کرد باز رو در. اومد

گفتم تعجب با. داشت وجود بود، زمال تست برای که چیزهایی : 

- کردی؟ رو کار این دیروز  

انداخت بهم نگاهی نیم : 

- مهراد کمک با . 

  .آهان-

کرد دراز رو دستش من به رو و آورد در تنش از رو کوتاهش کت . 

- ببرم من بده، رو کیفت . 

 .چشم-

 نشستم صندلی روی. برد باال طبقه به رو من کیف و خودش کت

. کردم نگاه بود، ساخته مدت این توی که شیکی محیط اون به و



. بود حسان و من وصل دلیل چون داشتم دوست رو کافه این

گفت شادمهر به رو و اومد پایین ها پله از حسان : 

- داخل بفرست پز کیک تا سه . 

گرفت خودکار یک همراه به رو ای دفترچه من به رو : 

 .بیا-

 روی پاهاش با. ادد بیرون مانند فوت رو نفسش و نشست کنارم

 بچه یک شبیه. بود در به نگاهش و بود گرفته ریتم زمین

 و دختر دو بعد، لحظه چند. بود زده ذوق حال عین در و مضطرب

 که طور همان حسان. ایستادند ما روی به رو. شدند وارد زن یک

 تکیه من صندلی پشتی به رو دستش و بود داده لم صندلی به

گفت بود، داده : 

- کار؟ سابقه  

 داشت چاقی و فربه اندام که زنی و کردند نگاه همدیگر به سه هر

داد تکان هوا در رو دستش . 



-  اصال کنن، می منو های کیک تعریف همه ولی ندارم کار سابقه

شوهرم خواهر ... 

 زن و گرفت زن مقابل سکوت ی نشونه به رو دستش حسان

کرد دخترها به رو. شد ساکت . 

- چی؟ شما  

-  خیلی ولی رفتیم پزی کیک کالس تازه اهریم،خو تا دو ما

داریم عالقه .  

- چی؟ به  

- کردن درست کیک به .  

کرد اشاره آشپزخونه به . 

- مهیاست چیز همه اونجا . 

گفت بلندی صدای با و برد در سمت به رو سرش : 

- گارسون شادمهر . 

 زنن، می داد خیابون توی که هایی حراج شبیه طفلک شادمهر

زد می داد : 



- نگارسو . 

گفت حسان به رو : 

- آقا؟ تا چند  

 .چهارتا-

- چهارتا چهارتا، .  

. زدم قهقهه بلند صدای با و بگیرم رو ام خنده جلوی نتونستم

داد تکون سری شد، ام خنده دلیل ی متوجه که حسان . 

- شده اوضاعی چه . 

 پای از االن که بود مشخص. بود دار خنده واقعا ها اون از یکی

 با حسان. بود شده خشک الغری دتش از و شده بلند منقل

 خنده از هایی رگه که صدایی با و خورد رو اش خنده دیدنش

گفت شد، می حس درونش : 

- چیه؟ استخدام گارسون عنوان به اومدی اینکه از هدفت شما  

گفت داری خش و بم صدای با : 

- کن کار برو داده گیره ام ننه ... 



کرد اشاره هیکلش به . 

- خورم می رسونیگا درد به الغرم منم . 

 خنده شلیک که بود االن همین. بودم انفجار ی آستانه در دیگه

 و طبعی شوخ شدت از چشمهاش که حسان. بشه بلند ام

گفت رقصید، می شیطنت : 

- خوری نمی ما کار درد به شما عزیزم، نه . 

 خروجی در سمت به سالنه سالنه و کرد کجی دهن حسان به رو

 .رفت
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 شبیه نگاهش ولی خورد می گارسونی درد به هیکلش بعدی نفر

گفت حسان. بود طلبکارانه بازار و کوچه های الت : 

- برو راه . 



کرد اخمی . 

- برم مد سالن خوام می مگه برم؟ راه .  

گفت ،بود شده کالفه اون ی طلبکارانه لحن و نگاه از که حسان : 

- مد؟ سالن کنه کار چی خواد می رو تو  

 یک بعدی نفر. رفت در سمت به و کرد حسان به نگاهی اخم با

گفت. نداشت هم سنی چندان که بود میزه ریزه پسر : 

- اینجا میام ظهر ام، مدرسه ظهر تا صبح من . 

 اش چونه زیر رو دستش و زد پسر روی به لبخندی حسان

 .گذاشت

- نی؟ک کار خوای می چرا  

-  کرده فوت بابام آخه شه می خوشحال مامانم دارم، دوست خب

بشم خونه آور نان خوام می من . 

 حسان. کردیم نگاه او به بودیم شده متاثر انگار دو هر که طوری

 :گفت

- بده رو اسمت و شماره . 



کرد من به رو . 

 .بنویس-

- بدم؟ مامانمو ی شماره. مردانی علی رضا  

گفتم بود، غذکا به نگاهم که طور همون : 

- عزیزم بگو . 

. شد رد چاقیش خاطر به هم بعدی نفر. نوشتم رو اش شماره

 اینقدر کافه گارسون استخدام برای! بود حساس واقعا حسان

 رو دیگه نفر چهار حسان دستور به شادمهر. نبود مهم اندام

 سمت به. شد انتخاب نفر یک نفر چهار اون بین از و فرستاد

 شان کیک کدام هر آشپزی های برنامه بیهش رفتیم، آشپزخونه

 هایی قاشق با حسان و من و بودن گذاشته اپن روی آماده رو

 نداشت تعریفی دختر دو کیک کردیم، می تست دستمون توی

 در رو زن اسم. برد می لذت آدم واقعا بود معرکه زن کیک ولی

 شیک و کیک اونقدر بود، گذشته ها ساعت. نوشتم منتخب افراد

 انتخاب ها گارسون. بود کرده باد دلم که بودم خورده وهقه و

 می دلم. بود نامعلوم هنوز آشپزخانه عوامل اما بودن شده



 حال در نفر چند. کنم گریه خستگی و درد دل شدت از خواست

 طرف این از و بود فرز شدت به دخترها از یکی بودن، پزی کیک

 خیلی کارش به .کرد می آماده رو موادش و دوید می طرف آن به

 توی سرش و بود نشسته صندلی روی حسان داشت، تسلط

 که چیزی. بودم خیره نفر سه آن کار به من و بود موبایلش

 هم و بود کرده درست کیک هم دختر که بود این بود عجیب

 در اش سلیقه و دستپخت! شکالت شیک و فرنگی توت شیک

 دید حسان و من نگاه در رو تحسین برق وقتی. بود عالی تزیین

گفت باشه، ما نظر شنیدن منتظر اونکه بدون و شدم زده ذوق : 

-  برای آموزشی کالس یه کردم جمع اما داشتم کافه یه من

. گذاشتم داری کافه کال و قهوه و کیک و بستنی کردن درست

ان العاده فوق که دارم شاگردهایی ... 

درآورد جیبش از رو کارتش . 

- هستیم شما اختیار در بدونید قابل اگه شاگردهام و خودم .  

کرد اشاره کارت پایین آدرس به چشمهاش با . 

- کارگاهم آدرس . 



 دختر اون خوشبختانه. نذاشت مخالفت جای خوبش دستپخت

 خونه به و داد نجات بقیه گزینش از رو من زرنگ، فرفری مو

. شد بلند تلفن زنگ صدای خونه به رسیدن محض به. برگشتیم

 مادر صدای. کردم وصل رو تماس و رفتم لفنت سمت به حال بی

پیچید گوشم توی حسان . 

- گرفتم آرایشگاه نوبت پنج ساعت! هوران سالم .  

 !آرایشگاه؟-

- باغ بریم باید هفت ساعت . 

 درگیر اونقدر. زدم پیشونیم روی ای ضربه و شد گرد چشمهایم

 اینکه با. بودم کرده فراموش رو عروسی که بود شده حسان

 پنج ساعت شد قرار و کردم موافقت حرفش با ولی مبود خسته

برم آرایشگاه به مادرشوهرم با . 
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شنیدم سرم پشت رو حسان صدای و کردم قطع رو تلفن . 

- بود؟ کی  

 ...مامانت-

گفت پرسشگرانه و خاراند رو اش شقیقه ی گوشه : 

 - گفت؟ چی  

زدم پیشونیم به ای ضربه حواسی بی سر از : 

-  شایلین عروسی جشن حواسم؟ بی چقدر خدا رو تو بینی می

 !امشبه

 این رفع برای و کرد گرد رو چشمهاش ها گرفته برق شبیه

 جشن به رفتن باید چرا واقعا. زد مصنوعی لبخند حالتش

 مهم راشب باید چرا اصال. کنه بد رو اون حال شایلین عروسی

 به حالت تغییر این اینکه فکر از. کنه تغییر نگاهش رنگ و باشه

شد سرد تنم تمام باشه، سابقش همسر ازدواج خاطر . 

 کنه می رو اون به رو این از رو آدم لحظه یک در زنانه حساسیت

کنه می درگیر رو وجودت تمام و . 



 دستانش با و اومد سمتم به شد، ام پریده رنگ ی متوجه

کرد ایجاد تنم برای حصاری .  

زد زل چشمهام توی . 

- شد؟ چیزی  

 تغییر دلیل باز. نشست لبم روی حالی و حس بی وری یه لبخند

 تاکیدوارانه سوم ی دفعه. ندادم جوابی من و پرسید رو حالتم

 :گفت

- بگو گم می بهت ! 

 می آدم از رو مخالفت توان کرد می صحبت لحن این با وقتی

 .گرفت

 در حسان ترسیدم، می حرف این شنیدن موقع واکنشش از

 نگاه به. داد می بروز خودش از تندی واکنش مسائل بعضی

 در که رو نفسی. شد خفقان دچار قبلم و دوختم چشم منتظرش

دادم بیرون صدا پر بودم کرده حبس سینه . 



-  شایلین چون ناراحتی شایلین عروسی بریم قراره اینکه از  تو

 ...زنت

 به چنگی و کرد آزاد تنم دور از رو ستهاشد. شد تیره چشمهاش

 نثارش بدوبیراه و فحش که کردم احساس لحظه یک زد، موهاش

 رها نصفه را ام جمله. نبود رفتار این ی شایسته من حرف کردم،

زدم ای دستپاچه لبخند. باشم امان در حسان خشم از تا کردم : 

- حساسه شوهرش به عاشق زن خب ! 
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کرد گرد رو چشمهاش . 

- حساسه بیخود ! 

 توبیخ، سرزنش، مثل دنیا منفی های حس تمام صداش توی

. اومد وجود به گلوم در بعضی. بود نهفته حرص ناراحتی،



 و کرد عادت فندقیم و کوچک های بغض به روزها این چشمهام

بارید نمی و داد نمی بغض به پا راحتی این به .  

-  عدم ام نامه طالق توی داشتم، دوست کثافتو اون اگه من

بود سوری ما ازدواج خل ابله. خورد نمی تمکین . 

گفتم بود، شده لرزان بغض خاطر به که صدایی با : 

 - کنی نمی تمکین منم ! 

 از به قادر قیچی هزار که کوری ی گره و شد میخکوب جاش سر

 پشیمون حرفم گفتن از. نشست ابروانش ینب نبودن بردنش بین

شدم خیره اون به گستاخی با و نشدم . 

- آشنایی برای ما ... 

-  وسواس یه فقط هم دلیلش بخوابی، کسی با خوای نمی تو نه،

 ...نیست

 به انگار. بود سرگردان اش خانه چشم در چشمهاش مردمک

نداشت اعتماد هاش گوش . 



-  دقیق نفهمیدم هم هنوز رده،ک تو با نامادریت که کاریه دلیلش

افتاده اتفاق بینتون چی ... 

 شونه و زار اش چهره. رفت بین از اش ایستاده رق و شق حالت

 که حاال. دادم ادامه حالش اون به توجه بی. شد افتاده هایش

ببندم رو درش نباید شده، باز دلم ی صندوقچه . 

-  یا ازیب عشق یه حد در حتی کنیم برقرار رابطه هم با ما اگه

 دوست رو همدیگر چون نیست، مهم واقعی ی رابطه یه اصال

 درمان باید تو گیری، می کناره تو اما نداره مانعی شرعا و داریم

 ...بشی

 در لرزه به هم رو خونه دیوارهای بلکه من تنها نه دادش صدای

 .آورد

- نکن خورد رو من اعصابم اینقدر ... 

 دستش از باید دمکر می حس که بود طوری عصبانیتش حالت

 نگاه توی و خورد دیوار به کمرم رفتم، عقب قدم چند. کنم فرار

 خشم کوه دست از رو من آیفون زنگ صدای. زدم زل طوفانیش

. زدم رو در شدن باز ی دکمه و رفتم آیفون سمت به. داد نجات



 چشم دیدن با من شبیه هم اون. شد خونه وارد حسان مامان

 اون و من بین نگاه و شد چهدستپا حسان، خشمگین های

 .چرخید

- شده؟ چی  

گفت داری خش صدای با حسان : 

- آرایشگاه ببری رو هوران نیست نیازی. ریم نمی جشن ! 

 مامانش و من از رو مخالفت جرئت اتاق سمت به رفتنش با

 قصد که بغضی با و نشست اشک ی حلقه چشمهام توی. گرفت

گفتم داشت، رو کردنم خفه : 

- کنه می رکا چی ببینید ! 

 آمیزی ترحم نگاه و کشید ام شونه رو گونه نوازش رو دستش

کرد بهم .  

- کنم می صحبت باهاش من. عزیزم باش آروم . 

افتادم هق هق به اختیار بی و شد جاری سیالبی مثل هام اشک . 
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 نوازش رو دستش. گرفت بغل رو من و اومد سمتم به مادرش

کشید سرم روی گونه . 

- عزیزم باش آروم . 

داد سرش به تکونی و شد جدا ازم . 

- رم می حسابش به . 

 به رو دستم. کردم رها رو خودم مبل روی. رفت اتاق سمت به

 اینکه بدون. کندم رو لبم پوست و دادم تکیه مبل ی دسته

 لرزشی دچار دستانم و مداد می تکون رو پام بشم متوجه خودم

 و شنیدم می رو حسان بیداد و داد صدای. بود شده خفیف

 ساده عروسی یک. شد می تر بیش قلبم ی ولوله به بدنم واکنش

 من. بود کرده پا به سوم جهانی جنگ من ی خونه توی ولی بود

 لباس اون پوشیدن برای قلبم ی خواسته مقابل تونستم نمی

 یک مقابل و گذاشتن حسان دست در دست و رنگ جیگری



 سکوت کردم، سکوت همین خاطر به. بایستم رفتن راه جماعت

. بشه پیروز اون سرسختی با جنگ در مادرش اصرارهای تا کردم

 گفت وقتی و اومد بیرون اتاق از مادرش طوالنی دقایقی از پس

 خوشحالی از جیغی برم، همراهش و بپوشم رو لباسهام که

بوسیدم رو اش گونه و کشیدم . 

 تخت روی حسان. رفتم اتاق سمت به لباسم کردم عوض برای

. آزرد می رو من سوزانی آفتاب مثل نگاهش و بود کشیده دراز

 رنگ به صورت و گرد های چشم این از ولی بود کرده سکوت

 حال در من های حرف خاطر به هم هنوز که بود مشخص لبویش

 سریع. ببرم در به سالم جان دستش از اینکه برای. انفجاره

 رو بود کاورش در که رنگم جگری پیرهن و پوشیدم رو لباسهام

دویدم اتاق از بیرون سمت به و برداشتم . 

انداخت من به نگاهی نیم خونه از رفتن بیرون موقع : 

- نگفت؟ چیزی  

زدم لبخند کردم، کسب بزرگ پیروزی یک انگار که طوری . 

 !نه-
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 آرایش که مسنی زن ما دیدن با. بود غلغله آرایشگاه سالن

 مامان سمت به. بود بخشیده جوانی و طراوت صورتش به زیبایی

 خوش حسان مامان با لبانش روی پررنگی لبخند با و اومد حسان

 حسان مادر وقتی. داشتند باهم صمیمی روابط انگار کرد، بش و

 که غروری چنان با کرد معرفی بهش حسان زن عنوان با رو من

 چند هر. زدم زل زن های چشم به بودم نکرده تجربه هیچوقت

 رساند می دیوانگی مرز تا رو من خاصش های اخالق با حسان که

 با حسان مادر. بود آفرین غرور کنارم بودنش همه این با ولی

گفت من به اشاره : 

- بشه مجلس ی ستاره امشب عروسم خواد می دلم . 

کرد بهم ای خریدارانه نگاه زن . 

- شه می که معلومه زیبا و معصوم ی چهره این با . 



گزیدم رو لبم ی گوشه و انداختم زیر رو سرم . 

 .ممنون-

 به رو. نشستم سفید دار چرخ صندلی روی آیینه یک روبروی

گفتم لبخند با زن : 

- باشه مالیم آرایشم فقط . 

گفت بود، وجودش توی ذاتی طور به نگارا که سرخوشی با : 

- نداره؟ دوست حسان آقا ! 

زدم لبخند . 

 .نه-

- عزیزم باشه . 

 نگاه آیینه توی وقتی. شد تمام ما کار که بود غروب های نزدیک

 پشت ی هاله و مات لب رژ. دیدم دیگری فرد یک انگار کردم،

 ما شینیون. بود کرده زیبا ها افرودیت شبیه رو صورتم چشمانم

 بود، شده طراحی مصنوعیم ناخن. بود قشنگ سادگی، حین در

بود ندیده خودش به حال به تا رو زیبایی حجم اون دستانم . 



 توی برقی من دیدن با پوشیدم رو لباسم حسان مامان کمک با

نشست چشمهایش . 

- شدی عالی چقدر ! 

گفت رفت، می کیفش سمت به که طور همون : 

- وایسا لحظه یه . 

 پر شبیه گردنبند پالک. برگشت گردنبندی با دبع لحظه چند

گذاشتم رویش رو دستم. بود سفیدی . 

- ممنون قشنگه، واقعا . 

- عزیزدلم کنم می خواهش ! 

 از کرد می نگاهم وقتی و بود واقعی مادر یک شبیه نگاهش

بارید می عشق هایش چشم . 

 ماشین. اومدیم بیرون آرایشگاه از زن، از خداحافظی و تشکر با

 مادرش و نشستم حسان کنار عقب صندلی روی. بود در جلوی

. بود گرفته قیافه و بود انداخته غبغب بادی حسابی. نشست جلو



 باال ابرویی لبخند با و گرفتم رو مچش من به کردن نگاه موقع

 .انداختم

- زدی؟ زل چرا  

فشرد هم روی کیف سر از رو دندونهاش . 

- شدی خوشگل چه پدرسوخته ! 

 از رونمایی قصد کار این با انگار گذاشتم، شدست روی رو دستم

بوسید رو دستم روی و آورد باال رو دستم داشتم، رو ناخنهام . 

 

HorAN, [22.09.19 22:30] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#253 

 اون روی سرگردان کمی آتش و بود مشعل دو تاالر، در روبروی

 ما از جلوتر حسان ادرم. شدیم پیاده ماشین از. چرخید می

 رو دستم لبخند با. کرد دراز سمتم به رو دستش حسان. رفت

 نوری همه آن دیدن از شدیم که باغ وارد. گذاشتم دستش توی

 زده شگفت بود، پاشیده سن روی بلند های چراغ توسط که



 آرایی گل تمام ی سلیقه با داماد و عروس جایگاه روی. شدم

 حضور. شد ما به خیره ها نگاه ی ههم ما ورود موقع. بود شده

 روی لبخندی بود، شده همه تعجب باعث حسان کنار زن یک

 و کت اون توی انداختم، حسان به نگاهی نیم و نشست لبم

 های رنگ از ترکیبی که کرواتی و جگری پیرهن مشکی، شلوار

 ست به حواسش. بود شده العاده فوق بود، مشکی و جگری

 میزی به. کرد می تر بیش رو من غرور حس این و بود لباسمون

کرد اشاره بود، قسمت ترین دنج در که . 

 .بشینیم-

- اینجا؟ چرا  

- تره کم صدا و سر . 

زدم بهش ای طعنه . 

 .پیرمرد-

 و بود نشسته ساالنش و سن هم از نفر چند کنار حسان مادر

 ذوق اینقدر رو اون های چشم حال به تا. بود گرم حسابی سرش

 و دختر از تا چند نشستیم، ها صندلی روی. مبود ندیده زده



 شان هنرنمایی محل رو سن و لولیدن می هم آغوش توی پسرها

 خودم. افتاد آورش نفرت و آشنا های چشم به نگاهم. بودن کرده

 چسبیده بهش که طوری کردم، نزدیک حسان به تر بیش رو

 .بودم

 با. شد تر تیره ما حالت این دیدن با اون رنگ سبز های چشم

 خاطر به هم اون های چشم. چرخاندیم سر طنین صدای شنیدن

 در ما بودن ظاهرا زد، می برق خوشحالی از جا اون در ما حضور

 چین و اخم رد از پر ی چهره حتی چون بود مهم خیلی اونجا

 و نشست ما کنار طنین. بود شده بشاش هم حسان پدر ریز های

داد پیشانیش به چینی من به رو . 

- داداش زن شدی العاده فوق ! 

- طور همین هم تو . 

 همیشه اینکه خاطر به طنین چون نبود بیش تعارفی حرفم البته

 چندان معمولی حالت با اش عروسی کرد، می آرایش غلیظ

 هلهله صدای با همزمان داماد و عروس ورود. نداشت تفاوتی

 داماد و عروس سن از ای گوشه که ارکستری توسط. شد همراه



 بلند ای عاشقانه موسیقی صدای بود، کرده نواختنش محل رو

 .شد
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 شان رقص. کردن رقص به شروع و درآورد رو عروس شنل داماد

 به رو آدم موسیقی با شان حرکات تلفیق و داشت آرومی ریتم

 نورهای سن زیر از و شد بلند تشویق صدای. آورد می وجد

 نیم! دلپذیر و رمانتیک کامال ی صحنه یک. شد بلند رنگی

 سینه روی رو دستهایش که حالی در انداختم، حسان به نگاهی

 عروسی که انگار نه انگار. بود خیره صحنه اون به بود کرده قفل

 به حسان العمل عکس دیدن برای ها بعضی. سابقشه همسر

 با دیدن می خونسرد رو حسان وقتی و کردن می نگاه ما سمت

. گذاشتم اش شونه روی رو دستم. دادن می تکون سر لبخند

 آراسته زیبایی تبسم به هایش لب و چرخاند سمتم به رو نگاهش



. شد بلند سوت و کف صدای داماد، و عروس رقص از بعد. شد

کرد من به رو و اومد سمتمون به حسان پدر . 

- بگیرم قرض ازت ظهلح چند رو حسان که الزمه . 

گرفت دستش توی رو دستم حسان . 

- ذارم نمی تنها رو هوران من . 

- ببینن رو تو خوان می تجاریم شرکای از تا چند . 

کردم بهش رو . 

- نداره اشکالی برو، . 

گفت وارانه تاکید من به خیره : 

- نخور تکون جات از پس . 

 !چشم-

 جام زا نخوردن تکون برای باز و رفت پدرش همراه به حسان

 طور به حسان. کرد تاکید بود، شدن دور حال در که طور همون

 روی که نوشیدنی از جرعه یک. شد محو چشمهام جلوی از کلی

 کمر عربی آهنگ با. شدم خیره طنین به و خوردم بود، میز



 خودش به خیره رو ها چشم و داد می قر ماهرانه رو باریکش

 رقص اون از رو نگاهم آشنایی صدای شنیدن با. بود کرده

گفت مودبانه حالتی و لبخند با نوید. گرفتم ماهرانه : 

- بشینم؟ شه می  

 لبخند احترام و ادب سر از ولی بشینه کنارم خواست نمی دلم

گفتم و نشاندم لبم روی مصنوعی : 

 .بله-

 خوشتیپ واقعا. کرد قفل میز روی رو دستانش و نشست کنارم

 خرمایی و براق موهای و بود رنگ طوسی هایش چشم! بود

گفت. داشت : 

- گذره؟ می خوش ما رفیق با  

- عالیه حسان ! 

پرید باال لبش ی گوشه و کرد نگاه خیره چشمهام توی . 

- گم نمی رو حسان . 

گفت خنده با. کردم نگاهش پرسشگرانه : 



- کرد تعریف خیلی برام شما از ریماست، منظورم . 

 متعجبی ی خنده و شد گرد حدقه از زدن بیرون حد تا چشمهام

 .کردم

- ریما؟ با شما ! 

خندید متقابال . 

- ریما با من بله ! 

- بود نگفته من به اصال اون . 

گفت پهن لبخند همون با : 

- توداره کمی !  

 از حتما حسان. خورد حسان ی آبمیوه از و انداخت باال ای شونه

 اینقدر. کرد می توبیخش دید می اگه و اومد می بدش کارش این

 منع خوردنش از رو اون تونستم نمی که وردخ می آبمیوه ولع با

 اش آبمیوه حسان چون بود فایده بی هم کردن منع البته. کنم

بود شده دهنی . 



-  استاد تو که بخورم قسم باید ولی کردیم برقرار رابطه باهم تازه

 بقیه از رو اون خاصش رفتارهای مهارت، با واقعا داری عالی

کرده متمایز دخترها ... 

 کوتاه گپ یک طی و باشه صمیمی و گرم نوید دمکر نمی فکر

بریزه دایره روی من برای رو زندگیش . 

شد ساکت حسان صدای با . 

- زنید می گپ خوبه . 

 ترسیدم، می چشمهاش به نگاه از. بود عصبی و دار خش صداش

شناختم می بود، صدا این پشت که رو طوفانی . 
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 نشست صندلی روی حسان. شد بلند جاش از عذرخواهی با نوید

 بی. کرد پریدن به شروع پلکش و داد اش شونه به تندی تکون و

خندیدم عصبیش واکنش این به توجه . 



- به راجع داشت نوید ... 

 اخمالوش صورت خاطر به. کرد اخمی و شد ریز چشمهاش

گفتم گمن و گیج. شدم دستپاچه : 

 چی؟-

- نوید آقا ... 

 از نداشت آهان به شباهتی هیچ که ای واژه باز نیمه دهان با

 رو بزاقم. اومد بیرون بود، شده خشک ترس شدت از که گلوم

شد پایین و باال گلوم سیبک و دادم قورت . 

-  باورت دارن، رابطه همدیگه با. زد می حرف ریما به راجع داشت

شه؟ می  

نبود اخم از اثری ولی بود گرانه سرزنش هنوز نگاهش .  

- داشته رابطه زیادی دخترهای با نوید نیست، عجیبی چیز . 

- دوستش واقعا انگار زد، می حرف بهش راجع جوری یه نه، ... 

پرید حرفم وسط . 

- بزنی؟ حرف نوید با داره لزومی چه  



 ...خب-

 ی خنده. کرد نگاهم منتظر و گذاشت اش چونه زیر رو دستش

کردم ای دستپاچه . 

- زد حرف خودش . 

-  حرف باهات خواستی می اگه بودی، شنیدن مشتاق تو ولی

دادی نمی نشون خوش روی باید نزنه . 

- زدم زل چشمهاش توی و گذاشتم ام چونه زیر رو دستم . 

- دادم؟ نمی نشون خوش روی باید چرا  

 ترسی. شد پیش از شدیدتر پلکش پرش و شد مضطرب صورتش

 پنهان چشمهاش ای ثانیه بستن با رو دوید چشمهاش در که

  .کرد

- کن گوش حرفهام به کنم می خواهش . 

 ...اما-

گرفت مقابلم سکوت ی نشونه به رو دستش . 

- کنم می خواهش .  



 طنین صدای شنیدن با. چرخاندم سری و کشیدم هوفی

شد اون به معطوف نگاهمون .  

- سن روی میان دارن ها زوج ی همه. برقصید ندارید دوست ... 

 رو مخالفم ی چهره وقتی و انداخت من به نگاهی نیم انحس

گفت دید، : 

 !نه-

 نوید آغوش در رو طنین وقتی. رفت و داد بینیش به چینی طنین

 حسان. نبود شادمهر برای اون مگه. شد گشاد چشمهام دیدم،

گفت و خوند رو فکرم : 

- بکنی الکی فکر نیست نیازی! شدن رقص هم هم با فقط اونا . 

- نداره حق داره دوست رو شادمهر یوقت اما ... 

انداخت باال ای شونه : 

- کنه می نگاه زندگی به چوله و چپ دید یک با ما طنین . 

گفتم لب زیر : 

- تو برخالف .  



شنید رو آرومم صدای تیزش های گوش . 

- داری؟ دوست چوله و چپ تو  

-  چوله و چپ تو که حاال چرخه، می تو محور حول من عالیق

ندارم دوست تو چوله و چپ نمم کنی نمی نگاه . 

 در چابلوسی چاشنی با شیطنتی برق جمله این گفتن موقع

نشست لبش روی محوی لبخند. بود چشمهام . 

- کنه می فروکش عصبانتیم ها حرف این با نکن فکر . 

 جوان های زوج ی دونفره رقص به سکوت غرق و نزدم حرفی

 و کرد آشنا دوستانش تا چند با رو من حسان مادر. کردم نگاه

 حرف. بشینم شان جمع در رو طوالنی لحظات شدم مجبور

 لباس مزون و داری خانه به راجع مدام. بود کننده خسته هاشون

 قالب در شغلش خاطر به حسان مادر و زدن می حرف مهمونی و

 اصال کرد، می راهنمایی رو ها اون و شد می ظاهر متخصص یک

 خاطر به اینقدر و اختاند نمی نگاه هوویش و قبلی شوهر به

. دید نمی رو ها اون انگار که بود خوشحال حسان و من حضور

 شام داشت عقیده چون خورد نمی هیچی حسان شام، موقع



 غرغرهاش به توجه بی منم. شه نمی پخته تمیز باال تعداد با های

 که کردم می گوشزد بهش مدام و خوردم رو خوشمزه شام اون

 هم اون. خوره نمی رو غذا این که هکن می ظلم خودش به داره

داد می سرتکان و زد می پوزخند فقط . 
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 در هنوز جشن شلوغی صدای و بود حسان ی شونه روی سرم

گفتم ام بسته نیمه های پلک الی از. بود سرم : 

- رسیم؟ می کی  

داد بجوا رسمی و خشک : 

- دیگه کم یه . 

. شدیم پیاده و کردم باز رو در. کردم باز چشم ماشین توقف با

 شبیه من برای رختخواب. رفتم اتاق سمت به و شدم خونه وارد



 حسان به رو. بود آرزوم سریعش وصال که بود شده ای معشوقه

گفتم آویزون ی لوچه و لب با : 

- بخوابم بذار فقط خوابم، می زمین روی . 

کرد اخمی . 

- سرته؟ روی که تافی همه این با !  

آورد در تنش از رو شرتش تی . 

- حموم ببرمت خودم باید . 

 این طاقت واقعا. شد گرد حدقه از زدن بیرون حد تا چشمهام

 جز ای چاره حسان سرسختی مقابل در ولی نداشتم رو قلم یک

 این و شد لخت کامال من شبیه هم اون بار این. نداشتم تسلیم

 پریده سرم از خواب. کرد چندان دو رو من خواستن سح کارش

 توی رو شامپو. بود برگرفته در رو وجودم تمام داغی و بود

 خاطر به من سر در باز و کشیدم سرم روی و ریخت دستش

گفتم ناله با. شد پا به ریشتری هشت ی زلزله شدید های تکان : 

- کندی موهامو ! 



گفت حرص پر : 

- زنی می حرف نوید با باشه آخرت بار . 

- گفت بهم ریما به راجع گفتم بهت . 

 احتمال لحظه هر که کشید می تنم روی محکم اونقدر رو لیف

غرید می حرص با. بود پوستم شدن زخم : 

-  باد به منو دیگه روز دو زده، می حرف باهات ریما به راجع االن

زنه می حرف تو با من به راجع و گیره می تمسخره ... 

 حال بود، شدن کبود حال در که تنم و گرم آب بخار خاطر به

 دستی باز شست، رو تنم اینکه از بعد بود، داده دست بهم بدی

کشید موهام توی . 

- چربه هنوز . 

 رگ تمام کردم می حس. بزنم زار لحظه اون خواست می دلم

. میفته اتفاق مغزم در انفجاری لحظه هر و شده متورم سرم های

 ام خسته جسم به کمکی روحم اما دادم می دلداری رو خودم

 هر من و همیشگی شتاب همون با شست می رو سرم. کرد نمی



 زمین به رو خودم فرود. شد می تر سیاه چشمهایم جلوی لحظه

 و رفت بین از و شد محو رفته رفته حسان صدای. کردم حس

پوشاند رو چشمهام جلوی مطلق سیاهی فقط .  

 و بود خالی اتاق. یدمد دستم توی رو سرمی کردم، باز که چشم

 صدای با. بودم خوابیده تخت روی رنگم سفید بلند پیرهن با من

. شد اتاق وارد مادرش همراه به حسان. زدم صدا رو حسان بلند

 حسان مادر. بود پشیمانی و ندامت از ردی حسان های چشم در

کشید پیشونیم روی دستی و نشست کنارم : 

 خوبی؟-

- کنید یم کار چی اینجا شما خوبم، . 

-  خوب فشارت. زد زنگ بهم حسان عزیزم بودی رفته حال از

بودی شده عصبی خیلی گمونم ولی بود .  

. بشه متوجه حسان که کرد ادا کشدار طوری رو آخرش ی جمله

 به که هایی چشم با و گرفت من از رو اش زده شرم نگاه حسان

رفت بیرون اتاق از بود آلوده اشک ی قطره . 
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گفت آرومی صدای با حسان رفتن از بعد : 

- بدی گوش بده قول فقط بگم بهت چیزی یه باید جان، هوران . 

گفتم حال بی : 

 چی؟-

- کنی ترک رو حسان باید ! 

 های چشم با. ربود من از رو کرختی و حالی بی حالت حرفش این

گفتم شده گرد : 

- چی؟ یعنی  

- . بترسه اون اینکه برای فقط کوتاه، مدت یه که اینه منظورم

 دادن دست از ترس خاطر به شاید داره دوست رو تو اون یعنی

بشه خوب تو . 



 مقر رو هایم گونه اشک و گذاشتم هم روی رو چشمهام

کرد خودش فرماندهی .   

- پیشت بیاد گم می حسان به . 

 توی رو دستم. کردم باز رو چشمهام شنیدم که رو حسان صدای

 اشک های چشم. کرد نوازش رو دستم آروم و گرفت دستش

 و بم صدای با. کرد تر قوی نگاهش در رو خجالت حس آلودم،

گفت ای گرفته : 

 .ببخشید-

- کن کمکم حسان . 

کرد نگاهم پرسشگرانه : 

- چی؟ که کنم کمکت  

- کنم زندگی کنارت بتونم که . 

 ندامت حجم آن. کرد تایید رو فمحر افتاده سری با و کرد سکوت

اومد نمی نفسش به اعتماد پر همیشه صورت به قراری بی و .  



-  کنم می عذاب احساس گاهی تو کنار زندگی از اینکه حین در

کشم می عذابش کنارم هم تو نبودن از . 

 حس دستم روی رو اشکش گرمی و شد پایین و باال گلوم سیبک

 .کردم

-  مثل بذار. بده نجات عذاب این زا رو من حسان، دارم دوست

کنیم زندگی واقعی شوهرهای و زن . 

 دستم به که سرمی خاطر به کردم نزدیک صورتش به رو دستم

 و کرد نزدیک رو سرش. بود سخت برام شدن بلند بود وصل

کردم پاک اش گونه روی از انگشتم نوک با رو اشکهاش . 

- کنی زندگی خوب بتونی که کنم می کمکت من . 

- تره؟ سخت برات عذاب مکدو  

 انگار اومد، بیرون اش حنجره از ضعیفی صدای با جمله این

گفتم. بود مردد گفتنش برای هم خودش : 

 !خودکشی-



 نیست، بیش دروغی واژه این گفتن که دونستم می هم خودم

. زنن می فهمیدن به رو خودشون که است ابلهانی کار خودکشی

 خالی و پر اش سینه ی قفسه و شد گرد تعجب از هایش چشم

 .شد

- کشه می منو عذاب این کل در تدریجی مرگ یا خودکشی .  

- نگو اینطوری کنم می خواهش . 

 روان اشکهام. شد باران از پر نگاهش ابر و زد زل چشمهام توی

 .شد

- نگم؟ رو حقیقت چطور  

 صداش روی غم بار. کشید صورتم روی گونه نوازش رو دستش

کرد می سنگینی . 

- زد بهت آرامبخش آمپول مامان. وابیبخ کن سعی . 

 حرف باهاش تر بیش خواست می دلم بخوابم، خواست نمی دلم

 حسان مادر صدای سرش پشت و خورد در به ضربه چند. بزنم

شد شنیده . 



- تو؟ بیام شه می  

- مامان بیا . 

گفت اومد، می سمتم به که طور همون : 

-  هوا بی دنبای جوون شوهر و زن اتاق توی گفتن ندیم قدیم از

زده سرشون به شیطونی هوس وقت یه چون بری ... 

 انگار. بود گیج حال عین در و زده بهت حسان و من ی چهره

 ما مشکل از که اون وگرنه داشت رو حسان دادن خجالت قصد

داد پیشانیش به چینی حسان به رو. داشت خبر . 

- عاشق که هم شما ! 

 می دعواشون مادرشون که بود شده هایی بچه پسر شبیه حسان

 دستم از رو سرمم حسان مادر! مظلوم و گرفته قدر همون کنن،

 طور همون. گفتم آخی شد، حس دستم در که سوزشی با کشید

گفت فشرد، می دستم روی رو پنبه که : 

- بود زخم کم یه که هم دستت شد، پیدا بد خیلی رگت . 



 های حرف شنیدن طاقت. بود لیف رد همون زخم از منظورش

 خفقانش حس هایش زدن نفس نفس صدای نداشت، رو مادرش

 ترک رو اتاق و شد بلند جاش از سراسیمه. کرد می آشکار رو

 .کرد
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گفتم حسان مادر به رو : 

- شد اذیتش کنم فکر . 

کشید پیشونیم روی وار نوازش رو دستش . 

- کنه؟ زخم بدنتو گذاشتی چرا. کنی وسشل نباید  

- بود عصبانی نبود، خودش دست . 

- داری؟ دوستش اینقدر چرا  

گفتم گریه با. گرفت کردن باز سر قصد بود گلوم در که بغضی : 



- دونم نمی .  

گفت بهم رو و بوسید رو پیشونیم : 

- باش خودت مراقب . 

- مامان مرسی . 

 چشم با بردم، می کار هب اون برای رو مامان لفظ که بود بار اولین

زد لبخند و شد خیره بهم شده گرد های . 

-  که طنین باشم، داشته تو مثل دختری داشتم آرزو همیشه

خودشه تفریح پی مدام . 

 .ممنون-

 ی سروکله که بودم منتظر. نبرد خوابم مامانش، رفتن از بعد

 روی از. بود نیومده و بود گذشته ربع یک اما بشه پیدا حسان

 دور رو من و بود فلک و چرخ یک سرم در انگار شدم، دبلن تخت

 به نگاهش و بود نشسته نشیمن اتاق توی. چرخاند می خودش

 من، های قدم صدای شنیدن با. بود تلویزیون سیاه ی صفحه

شد بلند جاش از و چرخاند رو سرش . 



- نخوابیدی؟ چرا تو  

- بخوابیم هم با بیا .  

 تصویرش گاه و داشتم مسر در دوران احساس سرگیجه خاطر به

 و کرد احاطه رو کمرم دستهاش با. شد می محو نگاهم جلوی

 رو من. رفتم اتاق سمت به بودم، بغلش در کامل که طور همون

کشید بدنم روی رو پتو و خواباند تخت روی . 

- بخواب کن، خاموش رو چراغ . 

- عزیزم باشه . 

 وشآغ در تنگ رو من. خزید پتو زیر و کرد خاموش رو چراغ

گفت گوشم کنار و گرفت : 

- کردم اذیتت خیلی ببخشید، . 

گفتم زیرلب و آروم صدای با و فشردم اش سینه روی رو صورتم : 

- نکن تکرار دیگه . 

بوسید رو ام گونه . 

- خانم چشم . 



 بلد رو خوابیدن تنها بشه زندگیم وارد حسان اینکه از قبل شاید

 نمی که بودم کرده عادت بهش اونقدر بعد به حاال از ولی بودم

بخوابم تنهایی تونستم .  

 و اومدم بیرون اتاق از. بود خالی کنارم شدم بیدار خواب از وقتی

 سفره شدم، آشپزخونه وارد. نبود خبری ولی زدم صدا رو اسمش

. بود یادداشت یک کنارش و بود چیده سلیقه با رو صبحونه ی

خوندم را رویش متن لبخند با و برداشتم رو یادداشت . 

-  برای من! خیر به روزت صبورم، و خوشگل خانم سالم

 مراقب نمیام، بعدازظهر تا کارها سری یه دادن سروسامون

باش خودت ! 

گقتم لب زیر و گذاشتم میز روی رو یادداشت : 

- دارم دوستت خیلی . 

 رد این باعث که حسان از ولی افتاد دستم روی زخم رد به نگاهم

 و عشق بین مرز گفته که کسی نداشتم، تنفر بود، شده سرخی

 برای معشوق چون. گفته رو دنیا ی جمله ترین مسخره کمه تنفر

 به نشستم، صبحانه میز سر. شه نمی آور نفرت هرگز عاشق یک



 کرده جبران رو دیشب اتفاقات مفصل ی صبحانه این با خیالش

 خوب به میل باید. بریم مشاوره به و کنم صحبت باهاش باید. بود

 صدای بعدازظهر. بدم پرورش وجودش توی نرم نرم رو شدن

 ی دکمه و دیدم رو ریما ی چهره آیفون، مانیتور توی. اومد زنگ

 روی نگاهش خونه، به ورودش محض به ریما. زدم رو در شدن باز

افتاد دستم روی سرخ رد . 

- دستت؟ شده چی  

پوشاندم رو دستم روی و زدم ای دستپاچه لبخند . 

- جایی به شده کشیده . 

- هانآ .  

چرخاندم کاسه توی رو چشمهام . 

- نوید آقا با که شنیدم خب ... 

گرفت دهنش مقابل رو دستش و کشید هینی . 

- گفت؟ بهت خودش  



. اومد می سرم پشت اون و رفتم می اتاق سمت به که طور همون

 :گفتم

- گفت عروسی توی دیشب آره، . 

نشست صندلی روی . 

- لقی دهن آدم چه ! 

 که طرحی روی نگاهش و انداخت قاتا دور به اجمالی نگاه

گفت ای زده شگفت حالت با. موند ثابت بودم، کشیده : 

- هنرمندی واقعا! داری مخی چه هوران وای ! 

 قفل درهم رو دستهام که حالی در و اومدم وجد به تعریفش از

دادم تنم به تابی بودم کرده . 

- دیگه بله .  

- بدونه رو تو قدر باید خیلی حسان آقا . 

- دونه می . 

 هم خودم. شد می شنیده زحمت به که بود آهسته اونقدر صدام

بودم تردید دچار نه یا دونه می رو قدرم حسان اینکه در . 
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 با آشناییش ی نحوه از کردیم می تمرین ریما با که طور همون

 با. بوده رفته حسان مادر مطب به بار ندچ نوید. گفت برام نوید

 با رابطه برقراری پی در مدام و شه می دلبسته اون به ریما دیدن

 بعد اینکه تا کرده می ریما دنبال مطب شدن تعطیل موقع اون،

 برای ها اون و شه می ماشینش سوار ریما باالخره بار شش از

 عشق ی نحوه چقدر. شن می رابطه وارد باهم تر بیش آشنایی

 و عشق ی نحوه که حسان و من خالف بر بود ساده دیگران

 ساعت یک ریما رفتن از. بود طوالنی ی پروسه یک عاشقیمون

 بار چندین بود، نشده حسان از خبری هنوز ولی بود گذشته

توپیدم بهش عصبی. داد جواب باالخره تا زدم زنگ بهش . 

- کجایی؟ بپرسم شه می  

بود انرژی پر حال عین در ولی خسته صداش . 



- عزیزم؟ شده چی  

- زدم؟ زنگ بهت بار چند دونی می  

-  االن تا بدم سفارش رو ها گارسون لباس رفتم صبح ببخشید

چیدیم می رو کافه وسایل مهراد با هم .  

- بدی؟ خودت از خبر یه نباید  

گفت کالفه : 

- ام خسته خیلی خدا، رو تو نزن غر . 

دادم بیرون مانند پوف رو نفسم . 

  .باشه-

- نداری؟ امری  

- شده تنگ دوقلوها برای دلم است، جمعه فردا ... 

- خونتون؟ بری خوای می منظور؟  

- بیار رو دوشون هر برو تو نه . 

گفت بود، درونش خنده از هایی رگه که لحنی با : 



 .چشم-

گفتم زده ذوق : 

 .مرسی-

 بدون کنه آماده رو دوقلوها که گفتم و زدم زنگ الهه به وقتی

. شد هم خوشحال که بود این تر عجیب. پذیرفت مخالفتی هیچ

 ی کودکانه لحن با اومدن خونه به کوچولوم های آبجی وقتی

 روی. کردن تعریف من ی خونه شیکی از کلی اشون بامزه

 می حرف همدیگه گوش در و بودن نشسته هم کنار صندلی

 میز روی رو شون عالقه مورد غذای ماکارونی، دیس. زدن

کردن باال رو دستشون کیف با. گذاشتم . 

- ماکارونی جون آخ ! 

جنبید جاش سر هیوا . 

- آجی؟ بخوریم شه می  

- بیاد حسان عمو کنید صبر . 

گفت هیما : 



- داره خوشگلی ماشین چه حسان عمو . 

- نداره رو شما قابل .  

 حسان از دوقلوها. زدم لبخند و چرخاندم سر حسان صدای با

 سرش دو هر. ودب نشده باز یخشون هنوز و کشیدن می خجالت

 رو هیما لپ حسان. کردن جمع رو لبهاشون و انداختن زیر رو

کرد من به رو. نشست صندلی روی و کشید . 

- چطوره؟ من خانم  

- عالیم بینن می خوشگلمو های آبجی که االن . 

 حسان. زدن لبخند و کردن نگاه همدیگر به دو هر هیوا و هیما

گفت گوشم کنار آروم : 

- عالیم بینم می رو خانمم که حاال منم .  

 پچ پچ و خندیدن می هم با گاهی خوردن غذا حین در دوقلوها

 به رو جدیتی یک با حسان شد، تموم غذا وقتی. کردن می

گفت و کرد دوقلوها : 

- شورید؟ می غذا از بعد رو دستاتون  



 کردم، می جمع رو میز که طور همون. زدن زل حسان به ساکت

 :گفتم

- شورن می عمو، بله . 

شد بلند جاش از انحس . 

- بشوریم باهم بریم .  

 ها معصوم طفل این های دست اونقدر حسان که بودم این نگران

گفتم سریع. بره بین از دستشون پوست که بشوره رو : 

- برمشون می خودم نه . 

 با. کردم خشک حوله با و شستم رو کوچولوشون های دست

گفتم حسان به رو در، زنگ صدای شنیدن : 

 کیه؟-

- مهرشاد . 

 به و بودن من پیش هنوز دوقولوها ولی رفت بیرون آشپزخونه از

گفت هیما. کردن می نگاه بودم، ها ظرف شستن حال در که من : 

- دنبالمون اومدی شد خوب آبجی ... 



کردم اخمی . 

  چرا؟-

گفت بود، دارتر خود کمی هیما از که هیوا : 

- بود شده تنگ برات دلمون چون .  

 هم کنار. بستم رو آب شیر و کردم تموم رو ها ظرف شستن

داشت اخم هیوا و بود مظلوم هیما بودن، ایستاده . 

- گید؟ نمی دروغ آجی به که شما  

 ای زده ذوق نگاه شد، پخش فضا در کارتونی شخصیت یه صدای

کردن پرت هوا در رو دستشون کردن همدیگر به . 

- راپونزر جون آخ ! 

شدن خارج آشپزخونه از زیادی شتاب با و . 
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 و اومد می نشیمن اتاق سمت از صدا. رفتم بیرون آشپزخونه از

 به رو کنترل حسان. بودن شده تلویزیون میخ مشتاقانه دوقلوها

اومد من سمت به و داد هیوا دست . 

 خوبی؟-

کردم بود، نقاشی حال در که دختری به نگاهی . 

- آوردی؟ کجا از اینو  

-  فلش یه ها کلوپ ویدیو این از گفتم شادمهر به. کارتونه

نره سر اشون حوصله که کنه پر براشون . 

کردم نگاهش لبخند با . 

- شی می خوبی پدر تو ! 

گفت آرومی صدای با و انداخت باال ابرویی : 

- نیستم هم خوبی شوهر حتی من .  

 انداخت پایین رو سرش. بود آه و سوز از پر و بار ندامت صدایش

 اش چونه زیر رو دستم. گرفت ضرب زمین روی پاش با و



 طور همون. کنه نگاه چشمهام توی که کردم وادارش و گذاشتم

گفتم بودم، ور غوطه نگاهش ناب ای قهوه در که : 

- بزنی حرف اینطوری خودت به راجع نداری حق تو ! 

گفت بغض با و چرخاند دیگری سمت به رو نگاهش : 

-  واقعا. کنم فراموش رو دیشب که کردم گرم رو خودم سر کلی

شدم ات شرمنده .  

 گرفته فاصله من همیشگی حسان از مغموم و شرمنده حالت این

 آرامش به دعوت رو اون کمرش نوازش با و کردم بغلش. بود

گفتم گوشش کنار. کردم : 

- اتاق؟ توی بریم  

بود کمرم بند همچنان دستهاش ولی کرد جدا ازم رو خودش .  

- بزنم حرف باهات باید . 

- گوشم سراپا . 

 در ولی بودیم دور ها بچه از کمی برد، پذیرایی سمت به رو من

بودن دیدم دسترس . 



. کرد نگاه نافذ چشمهام توی و گذاشت ام شونه روی رو دستش

 مورد در خواست می حتما. شناختم می رو نافذش نگاه نوع این

 شد پایین و باال گلوش سیبک قتیو بزنه حرفی مهمی موضوع

 هم خودش مذاق به کنه مطرح قراره که موضوعی این فهمیدم

نیومده خوش .  

- کنی اصالح منو خوای می تو هوران ... 

داد ادامه و گذاشت تایید ی نشونه به رو سکوتم کردم، سکوت : 

-  از منو خوای می چطور کردم، عادت زندگی این به دیگه من

کنی؟ رفمنص زندگیم ی نحوه  

 توی کاشتن بذر شبیه داری تصمیم کردنش توی که کاری این

 ...کویره

 قصد که بغضی. شد می تر سنگین گلویم در بغض لحظه هر

گفتم داری خش صدای با داشت رو جانم گرفتن : 

- نیست قائل ارزشی هیچ عشقمون برای تو . 

رفتم اتاق سمت به و نشدم جوابش منتظر . 
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 با ولی اومد نمی خوابم. کردم خاموش رو برق و رفتم اتاق داخل

 در و کشیدم دراز تخت روی. داشتم توجه جلب قصد کار این

 بعد لحظه چند. خوابیدم بود، اون خالی جای به پشتم که حالی

 هم به تر شبی رو ام بسته چشمهای و شنیدم رو قدمهاش صدای

. رفت پایین کمی تخت تشک و نشست سرم پشت. فشردم

کرد پر رو اتاق فضای صداش . 

-  دونی نمی و گی می عشقمون برای من نشدن قائل ارزش از تو

کشم می زجری چه درونم مرداب توی من ... 

گفت مکث اندکی از بعد : 

- ترسه می خودش با مواجه از که غولیم همون من ... 

کرد ریش رو لمد دارش بغض صدای .  



-  چون کنم تغییر که نخواه ازم ولی هوران دارم دوست رو تو من

تونم نمی . 

 رو دارش خش لحن و دار بغض صدای این طاقت این از تر بیش

کردم باز هم از رو دستهام و چرخیدم سمتش به. نداشتم .  

- بغلم بیا . 

 دار نم چشمهای آباژور نور زیر. کرد نگاهم ها منگ و گیج شبیه

 جونی کم لبخند. بود کرده پیدا خاصی حالت اش شده درشت

 روی نوازشی دست. گرفت جای بغلم توی و نشست لبش روی

گفتم وار زمزمه و کشیدم موهاش : 

- شجاعم خیلی من . 

گفت بود، ام سینه توی سرش که طور همون : 

 !هوم؟-

- منه بغل توی غول یه ! 

 هایش شونه ندهخ خاطر به. گفتم رسایی و کشدار لحن با را غول

 .لرزید



- بال ای ! 

 هم آغوش توی ولی بودیم ساکت دو هر گذشت، طوالنی مدت

گرفتیم می آرامش .  

 روشن نور. شدم بیدار اومد، می آشپزخونه از که سروصدایی با

 تنم به قوسی و کش کشان خمیازه. بود دربرگرفته رو فضا روز،

 از پس. زدم مموها به ای شانه و کردم دمپایی توی رو پام. دادم

 حاضر حسان. رفتم آشپزخونه سمت به شستم، رو صورتم اینکه

 دوقلوها. بود نیک پیک برای وسایلی آوری جمع مشغول آماده و

 هم حسان با ظاهرا و گنجیدن نمی خود پوست در خوشحالی از

 سر من حضور حس با. بودن کرده برقرار خوبی ی رابطه

گفتن و چرخاندن : 

- نیک پیک بریم قراره حسان وعم با هوران آبجی . 

 وسایل آوری جمع حال در همچنان که حسان سمت به لبخند با

فشردم اش شونه روی رو ام چونه و رفتم بود، . 

- شدی مهربون ! 

- کرد اثر من در همنشین کمال . 



گفتم ریختم، می چایی که طور همون : 

- مهربونم؟ من اینکه منظورت  

- ربخو میز روی گذاشتم برات لقمه! بله . 

 داخل رو داد می بهش حسان که وسایلی که طور همون هیوا

گفت چید، می سبد : 

- بخور تند تند فقط آبجی . 

گفتم ای بچگونه حالت با و دادم گردنم به قری : 

- خانما خانم چشم . 

 به لقمه اون خوردم، سوز لب چای با رو لقمه. زد نمکینی لبخند

 حسان های دست با چون بود بخش گرما خودش کافی ی اندازه

 که اسپرتی لباس و گرفتم سریع دوش یک. بود شده درست

 خونه از که طور همون حسان. پوشیدم بود، نیک پیک مخصوص

گفت رفت، می بیرون : 

- برونی تو باید بردار، پاتختی کشوی از رو سوییچ . 



 و اومدم بیرون خونه از هیما و هیوا همراه و برداشتم رو سوییچ

 بود ایستاده ماشین کنار منتظر حسان. کردم قفل رو ورودی در

. کردم سوار رو دوقلوها و زدم رو قفل. بود دستش توی سبد و

کرد سوال پرسیدن به شروع بازجوها شبیه حسان . 

- ... کردی قفل رو در... بود بسته شیرگاز... بود خاموش ها برق

رفت؟ یادم کتری زیر  

کردم باز براش رو در . 

- بود مرتب چیز همه آره، عزیزم، آره . 

 بستم رو در. شد ماشین سوار و گذاشت صندوق داخل رو وسایل

گفتم. نشستم فرمون پشت و : 

- بریم؟ کجا  

گفت هیما : 

- دارید شمال توی خوشگل جای یه شما گفته حسان عمو . 

کردم نگاه حسان به متعجب . 

- بریم؟ اونجا واقعا  



انداخت باال ای شانه . 

- مداد قول گرامی های خانم خواهر به . 

 صدایی و آروم لحن با و کردم کج ام شونه سمتش به رو سرم

گفتم نجوا شبیه : 

- جان ای ! 

 

HorAN, [27.09.19 10:29] 

[Forwarded from ••●هوادارحوا ღ●•• (Fãțm)] 

#262 

 عقب صندلی روی کلی که دوقلوها. بودیم راه در طوالنی مدت

 حسان. اومد نمی در صداشون و بود شده حال بی بودن رقصیده

گفت و چرخاند عقب سمت به رو نگاهش : 

- خوابیدن ناز چقدر . 

 نگاهی بود، پوشانده رو چشمهام روی که آفتابی عینک پشت از

کردم حسان به . 



- داری؟ دوست بچه  

داد بینش به چینی .  

-  جایی که باشی مراقب باید مدام. ارزه نمی خوردنش حرص به

نکنه کثیف رو . 

 با چون نکنیم صحبت بچه به اجعر که بود بهتر هم من نظر از

 رفتارهای دست از من یا ما ی عاشقانه دنیای به بچه ورود

 در حسانی تصویر. هام بچه یا شدم می دیوانه حسان وسواسی

 دستش توی پارچه یک و پالستیک یک مدام که شد زنده ذهنم

 یا نریزه جایی رو چیزی امون بچه که اینه پی در مدام و داره

 رو قهقهه به میل ها پردازی خیال این نشینه، کثیف جای روی

 سرکوب رو میل این لبم گزیدن با من و داد پرورش وجودم در

شد لبم روی لبخند ی کوله و کج طرح ی متوجه. کردم . 

- خندی؟ می چرا  

- برم می لذت طبیعت از دارم هیچی، . 

 های درختان دل در که مارپیچ و دار شیب ی جاده اون وارد

 بودن شده بیدار که دوقلوها. شدیم بود، شده پنهان تنیده درهم



. شدن می پرت طرف آن و طرف این به شده گرد های چشم با

 راه ماشین داخل به باد تند حرکت و بود باز ماشین های شیشه

 پارک خونه اون جلوی. بود رقصان سرم روی شالم و بود یافته

 که طوری خسر های گل دیدن با هیما و هیوا شدیم، پیاده. کردم

گفت هیما. پریدن پایین و باال رسیدن بزرگ گنج یک به انگار : 

- ببرم؟ مامان برای بکنم! خوشگلن چه وای  

 جدی خیلی بود، صندوق از وسایل برداشتن حال در که حسان

 :گفت

- بکنی؟ چی برای رو قشنگی اون به گل نه،  

. بود آویزون کوچولوش های لب و کرد نگاه من به وارفته هیما

 هفت ی دختربچه یک مخاطبش که این به حواسش اصال حسان

 رو هیما لپ. داد می اهمیت عقایدش به فقط و نبود است ساله

 .کشیدم

-  دردشون بکنی رو ها گل اگه چون کن، نگاهشون فقط دخترکم

گیری می . 



 خونه داخل رو وسایل. کردم باز رو در و گرفتم حسان از رو کلید

 وارد دوان دوان هیما و هیوا. گذاشتم آشپزخونه ی گوشه و بردم

 هیما. شد وارد و بست رو در سرشون پشت حسان و شدن خونه

 :گفت

- داده قول حسان عمو... آبشار بریم ناهار برای قراره آبجی . 

- عزیزم باشه . 

 محو چشمهایم جلوی از جت سرعت با هیوا صدای شنیدن با

 خونه وارد رو بیرون طبیعت که بلندی ی پنجره اون ظاهرا. شد

 صدای. بود جذاب ها وروجک اون مخصوصا همه برای بود، کرده

 آروم و دنج محیط اون توی اشون کودکانه خوشگله چه وای

 دور رو دستش و گرفت قرار سرم پشت حسان. بود پیچیده

کرد حلقه کمرم . 

- کنی؟ می کار چی  

کردم روشن رو زیرش و کردم خالی سماور داخل رو آب پارچ . 

- چسبه یم چایی . 



گرفت ام گونه از نرمی ی بوسه . 

- چسبی می توام . 

انداختم باال ابرویی شیطنت با . 

- جنبونی نمی دست چرا ولی. توئه با حق . 

کرد عوض رو حرف .  

- اومدیم؟ اینجا روز اون یادته  

 به و کردم خالص دستهاش حصار از رو خودم طمانینه با و آروم

گفتم چشمهاش توی خیره. چرخیدم سمتش : 

-  پا وجودم توی تو، به نسبت عشق کم یه روز اون... یادمه

 .گرفت

- نیستی؟ پشیمون  

- چی؟ از  

کرد احاطه رو صورتم اش مردونه های دست با . 

- شدی؟ عاشقم اینکه از منی؟ با اینکه از  



 .آره-

 با. افتاد پایین به صورتم روی از دستش و شد تیره چشمهاش

گفت سوز : 

- دونستم می . 

گفتم چشمهاش به خیره و دادم قورت رو بزاقم : 

- هان؟! نشده؟ پشیمون عاشقی از کی ! 

کشیدم بازوش روی گونه نوازش رو دستم . 

-  رو آرزوهاش باید دیگه. شه می معشوقش محصور عاشق آدم

 نمی دیگه. باشه داشته دوست معشوقش که کنه انتخاب طوری

 نفس حتی اون بدون. باشه شاد اون بدون بخنده، اون بدون تونه

 خودش دست به که کنه می قفسی اسیر رو خودش انگار. بکشه

 معشوق که بره دنیایی به و باشه رها تونه نمی عاشق آدم. ساخته

نداره دوست رو اون . 

 تا کردم می ردیف رو جمالت این رادیو ی گوینده یک شبیه

 از عمیقی طرح. بگنجانم جمالت این داخل در رو حسان به حسم



 قهوه اون چشمهایش برق و نشست سانح های لب روی لبخند

 داخل رو دستش اومد، سمتم به. کرد تر جذاب رو سرکش ای

 داد قرار لبم روی رو لبش. افتاد زمین روی شالم و برد فرو موهام

 صورتش سریع. کرد لبم مهمان رو وزنی کم و سبک ی بوسه و

 توی نفسهاش هرم. زد زل چشمهام توی و کشید عقب رو

شد می پخش صورتم . 

- خانم زنی می حرف خوشگل چه ! 

 

HorAN, [28.09.19 21:06] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#263 

 بودیم، همدیگه بند که طور همون هیوا، صدای شنیدن با

 اون توی ما دیدن با طفلک. چرخاندیم سمتش به رو نگاهمون

رفتم سمتش به و شدم جدا حسان از. شد معذب حالت . 

- عزیزم؟ جانم  

- امونه تشنه . 



 زدنش حرف صدقه قربون که طور همون برداشتم، لیوان تا دو

 و زد لبخندی. گرفتم سمتش به و کردم پر رو ها لیوان رفتم، می

گفت حسان. گرفت ازم : 

- کنم درست ناهار من تا باشه ها بچه به حواست برو . 

دادم گردنم به قری شیطنت با و انداختم باال ابرویی . 

- بختک؟ مد حتما  

- دیگه نه . 

 فرار به پا و بوسیدم رو لبش آشپزخونه از شدن خارج موقع

 در و بودن خوابیده دمر حالت به پنجره به رو دوقلوها. گذاشتم

گفتم. بودن نقاشی کشیدن حال : 

- کشید؟ می چی  

- کشیم می رو بیرون داریم . 

 هیما. کردم نگاه خیره طبیعتشون نقاشی به و نشستم کنارشون

 نقاشی توی استعدادش واقعا هیوا ولی داشت خوبی داستعدا

 نمایی دندون لبخند زد سرم به که شیطانی فکر. بود آور خنده



 آشپزخونه سمت به و برداشتم رو موبایلم. نشاند لبم روی رو

 و کردم روشن رو دوربین. بود آشپزی مشغول حسان. رفتم

گفت پیشونیش روی اخم با. گرفتم مقابلش : 

- نریز هم به رو زمتمرک هوران . 

- کن نگاه دوربین توی لطفا . 

چرخاند رو سرش کالفه . 

- بازیاست؟ مسخره این وقت االن  

دادم پیشونیم به چینی شیطنت با و گرفتم عکس لحظه همون . 

 .ببخشید-

دادم نشون رو حسان عکس و برگشتم ها بچه سمت به . 

- بکشیم؟ هم با چیه نظرتون  

 نخودی ی خنده و شتنگذا لبشون روی رو دستشون دو هر

 کاغذ روی رو حسان تصویر و برداشتم مشکی مداد یک. کردن

 آشپزخونه داخل هنوز حسان و بود گذشته ساعت یک. کشیدم

 زدم پقی دیدم که رو نقاشی. بود شده تکمیل ها بچه نقاشی. بود



 نقاشی و بود کجت کارآگاه شبیه تر بیش هیما نقاشی. خنده زیر

 چشم چشم، یک به شباهت بی که بود سروته بی آنقدر هیوا

 ای سایه بود، شده قشنگ خیلی من نقاشی. نبود ساده دوابروی

 تر بیش رو زیباش شمایل بودم انداخته صورتش اطراف که

گفت و اومد سمتمون به. ساخت می نمایان : 

- دیگه ساعت نیم تا ناهار ... 

 شدت از. دادیم نشونش و گرفتیم باال رو هامون نقاشی سه هر

. ماند باز تعجب از دهانش و کرد رها نصفه رو حرفش غافلگیری

 هیوا نقاشی دیدن با. گرفت رو برگه سه هر و اومد سمتمون به

گفت نشدنش دلخور برای و رفت هوا به اش خنده صدای : 

- کشیدی خوب خیلی ! 

 دیدن. کرد تشویق هم رو اون و کشید هیما موهای روی دستی

 گوی دو و نشاند لبش روی رو لیمخم و نرم لبخند من، نقاشی

زد برق رنگش ای قهوه .  

- کشیدی عالی ! 

بوسیدم رو اش گونه و شدم بلند جام از . 



- مدله خوشگلی خاطر به . 

- نقاشه استعداد خاطر به . 

 دویده رو راه تمام دوقلوها. رفتیم چشمه همون کنار ناهار برای

بودن افتاده نفس نفس به و بودن . 
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 مثل حسان غذای. نشستیم رویش و کرد پهن رو زیرانداز حسان

 رستوران های بریونی شبیه بریونیش. بود شده عالی همیشه

 ناهار از بعد. بود لعاب و رنگ خوش و خوشمزه اصفهان های

گفتن دوقلوها : 

- آب تو بریم خواییم می ! 

داد چین رو صورتش نزجارا با حسان . 

- شید می خیس باشه، کثیف ممکنه نه . 



کوبید زمین به رو پاش اصرار با هیما . 

- عمو بریم خواییم می ! 

. کرد می آشکار رو راه در طوفان حسان پیشانی روی عمیق اخم

 :گفتم

- کنیم بازی فامیل و اسم . 

آورد در رو مدادیش جا و دفتر کیفش توی از سریع هیوا . 

 .آره-

گفت گوشم کنار آروم حسان : 

- چیه؟ دیگه فامیل و اسم  

- کنیم شاد رو ها بچه دل باید باالخره .  

 هیوا. کردیم بازی به شروع و گرفتیم دست به خودکاری و ورق

 جدی ی چهره. شدیم مشغول همگی و داد پیشنهاد رو ب حرف

 کشید می لبش روی رو مداد و کرد می فکر که لحظه اون حسان

از بعد. بود شده خوردنی  Stop اعالم رو امتیازها من و هیوا 

 که ها بچه شبیه و بود مونده جا مواردش از تا دو حسان. کردیم



. خواند می کری بعد دور برای و بود عصبی و اخمالو بازن می

 :گفتم

- بنویسیم چی از بگم منه نوبت حاال . 

کرد نگاهم منتظر حسان . 

- حوله ح ح، از ! 

 راه قلبشون به بزرگترهاشون با بازی خاطر به که ذوقی با ها بچه

 ی قوه حسابی امروز که من و شدن مشغول بودن، کرده پیدا

کردم نوشتن به شروع بود، شده فعال درونم شیطنت . 

حسان: اسم  

حسانی: فامیل  

دار آب حسان: میوه  

پلو حسان: غذا  

آباد حسان: شهر  

وحشی حسان: حیوان  



کایا حسان: گل  

از بعد  Stop  گفتم هیوا و حسان : 

- کنیم؟ می عوض رو ها برگه امتیاز برای  

 به رو برگم من و کردن عوض رو برگهاشون سریع هیما و هیوا

 دید رو من ی برگه وقتی. گرفتم رو اون ی برگه و دادم حسان

 سپس و شد بدل و رد برگه و من بین نگاهش زده بهت اولش

 رو بودم نوشته که چه هر تند تند. شد سرخ خجالت از صورتش

 می خودش از چیز یک لبش ی گوشه لبخندی با و زد می خط

 توی کردیم، خونه به رفتن قصد و شد تموم بازی وقتی. گفت

 ها بچه. آورد یادم به رو فامیل و اسم آور شرم قسمت اون مسیر

 این از حسان. شنیدن نمی رو ما صدای و دویدن می ما از جلوتر

گفت و کرد استفاده فرصت : 

- آره؟ آبدار حسان  

انداختم زیر رو سرم : 

 .آره-



- کنی حظ دم می نشونت آبداری یه . 

- موقع اون برای ره می غش داره دلم که من ... 

گفتم. رفت هوا جیغم صدای که گرفت بازوم از نیشگونی : 

-  همه که جایی یه دارم، دوست تر بیش رو آباد حسان من البته

باشن تو شبیه . 

- شه می جهنم دنیاش حتما . 

- بهشته یکی من برای باشه، جهنم کی هر برای . 

 رفتیم، می راه سرسبز و دلنواز طبیعت آن در که طور همون

 بود غروب های نزدیک. خندیدیم و کردیم دیگه هم به نگاهی

 و بنفش ابرهای به رو جاش خورشید. کردیم رفتن قصد که

 موسیقی صدای. رفت می تیرگی به رو آسمان و بود داده طوسی

 با عاشق کبوتر دو شبیه حسان و من و بود پیچیده شینما در

بودیم شده نوا هم زیبا موسیقی اون . 
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. رفتیم خودمون ی خونه سمت به و رسوندیم خونه به رو دوقلوها

 بود، شده تموم من برای الهه با زندگی و خونه اون اینکه از چقدر

 پیاده ماشین از و کردم پارک خونه نزدیک. بودم خوشحال

 ما دوی هر جان بر مسافرت از حاصل کرختی و خستگی. شدیم

 گرفتن دوش این. شدیم خونه وارد سالنه سالنه و بود کرده رخنه

 هم خستگی حجم آن با بود حسان با زندگی الزالمات از که

خوابیدم حسابی حمام یک زا بعد و برنداشت من سر از دست .  

- هوران هوران، ... 

 می ظاهر سرم باالی معلق اجل مثل من ناز خواب به توجه بی

 به خوش. زد می صدا رو اسمم کننده دیوانه ریتم یک با و شد

 می بیدار رو ها اون نوازش و ناز با همسرشون که هایی زن حال

 تخت روی بود شده پیچیده دورم که پتویی با همزمان. کنه

گفتم بسته نیمه های چشم با و نشستم : 

 .بله-



کشید لختش تن روی رو پیرهنش . 

-  پاشو کارگاهش، بریم گذاشتم، قرار دختره این با بریم شو بلند

داریم کار خیلی . 

کشیدم ای خمیازه و خاراندم رو ام آشفته موهای روی . 

- رانندگی دیشب من حسان .... 

رفت هوا به آخم صدای که زد باسنم روی ای ضربه . 

- داریم کار خیلی تنبل، پاشو . 

 بیرون برای و کندم دل شیرین خواب تخت از ناچاری سر از

 باش زود و کرد می عجله اونقدر. شدم آماده حسان با رفتن

 فریاد با. فهمیدم نمی ام صبحونه از هیچی که گفت می زودباش

 :گفتم

- کنن؟ می فرار مگه خبره؟ چه خب  

 گردو یک ی اندازه که هایی چشم با و کرد ساعت به نگاهی

گفت بود، شده درشت : 

- گذاشتم قرار ها اون با دقیقه سی و هشت ساعت راس من . 



 هورت رو چاییم گذاشتم، هم روی رو چشمهام و کشیدم هوفی

 و ایستادم سیخ باش آماده در سربازهای شبیه و کشیدم سر

گذاشتم کنارم رو دستهام . 

- ام آماده من . 

 اگه داشت عقیده چون شست تند تند رو حونهصب های ظرف

 و بشه رد روش از مورچه ممکنه بمونه ظرفشویی داخل ظرفی

 ماشین جلوی شادمهر. بشینه روش بیشتری های میکروب

 خیر صبح لبخند با ما دوی هر به. بود ما منتظر و بود ایستاده

 خمیازه به میل هم باز و شدم ماشین سوار. کرد باز رو در و گفت

 خمیازه و گرفتم دهنم جلوی رو دستم. شدم بیدار من وجودم رد

گفت گوشم کنار حسان. کشیدم ای : 

- بودی خواب خرس مثل که صبح تا . 

کردم بهش کجی دهن . 

- خودتی خرس . 



 هشت و بیست پالک. رسیدیم بودیم، داده دختر که آدرسی به

 صدای و فشردم رو زنگ. بود رنگ سفید در با کوچکی ی خونه

شنیدم رو ای نهدخترا . 

 بله؟-

گفت بلند حسان : 

- کایا حسان . 

بود نهفته بفرماییدش ی کلمه در دختر ی زده ذوق ی خنده . 
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 اون که دختری همون. بود نقلی حیاط یک با معمولی ی خونه

 ما به و ایستاد ورودی در یجلو بود، اومده استخدام برای روز

 حسان اما شدم خونه وارد دختر هدایت با. گفت آمد خوش

گفت دختر بود، ایستاده جا همون : 



داخل؟ نمیایید  

گفت انزجار با : 

- ندارید؟ دمپایی  

شد بلند دختر نهاد از آهی . 

- متاسفانه نه روفرشی . 

گفت من به رو : 

- بیاری؟ برام شه می هست، ماشین عقب  

- معزیز آره . 

 همیشه مثل من دیدن با شادمهر. برگشتم ماشین سمت به باز

گفت. اومد سمتم به فرز و چابک : 

- شده؟ چیزی  

- خواد می دمپایی . 

 به و برداشت سفید ی مردانه دمپایی جفت یک عقب صندوق از

 خونه وارد ها دمپایی اون با و داد رضایت دلش حسان. داد دستم



 آشپزخانه در و بود نپه کوچک ی خونه کف قرمزی فرش. شد

 ای فربه دختر و بود شده تلمبار کثیف های ظرف اقسام و انواع

 برای ها آن شستن با همزمان و بود ها ظرف شستن مشغول

 وسط میزی. بود گوشش روی هندزفری و داد می قر خودش

 وجود بستنی و شیک و کیک اقسام و انواع اون روی و  بود خانه

 و بود ایستاده وسط بود، اومده داماستخ برای که دختری. داشت

 رو طرفش دو هر دختر چهار و بود داده تکیه میز به رو دستهاش

 و ساخت ی نحوه مورد در نفس به اعتماد با دختر. بودن کرده پر

 می ما به کردن تست پیشنهاد و داد می توضیح ها اون تزیین

گفتم حسان به رو و کردم تست رو کیک از کمی من. داد : 

- یهعال ! 

 به و کنه استفاده ها اون های قاشق از کرد نمی رغبت حسان

 ظریفی دختر به رو حسان. داشتم را تستر حکم من همین خاطر

 های ناخن به اشاره با و کرد بود، ما به خیره مدت تمام که

گفت بلندش : 

- کنی؟ می درست کیک ها ناخن این با  



 شدت از رو دختر های چشم و بود عصبی و کوبنده حسان لحن

 فهمیدم که استخدامی دختر. لرزاند اش چشمخانه در ترس

گفت است، فرنوش اسمش : 

- دیم می انجام کار دستکش با همه ما . 

کردم حلقه حسان بازوی دور رو دستم . 

- جان حسان ! 

داد ادامه دختر به رو حسان . 

-  کنی، درست کیک و باشه میکروبی ناخنات زیر اگه دونی می

 خورن می رو کیک اون که کسایی تمام وردخ به ها میکروب این

ره می . 

گفت آرومی صدای با و شد باز نطقش باالخره دختر : 

- کنم می جمع رو حواسم بعد به این از . 

 !آفرین-

گفت فرنوش به رو حسان : 

- باشه ها بچه نظافت به حواست باید . 



انداخت پایین و باال رو سرش لبخند با فرنوش . 

- رئیس چشم ! 

 چاپلوسی ورپریده این. کرد می خطاب رئیس رو حسان زود چه

بود بلد هم ! 

- کنیم می اندازی راه رو کافه بعد ی هفته از ما . 

 .عالیه-

گفتم حسان به رو اومدیم بیرون که خونه اون از : 

- بودی اعصاب  بی خیلی . 

- بگیرم ازشون چشم زهر باید کنن کار برامون قراره اگه . 

- بداخالقی رئیس چه اوه ! 

*** 

 بود، کرده ریزی برنامه برایش کلی حسان که ای هفته یک

 و کرد می خودنمایی دیوار روی من های نقاشی از تا دو. رسید

 قاب که بود دیواری اون کافه قسمت ترین قشنگ من برای

 لباس فرنوش گروه و ها گارسون. بود آویزان رویش ها نقاشی



 همه .بودن پوشیده بودم، کشیده رو طرحشون من که رو هایی

 و کوبنده لحن همون با حسان و بودن بسته صف حسان روبروی

بود سخنرانی حال در ابهتش پر .  

-  خوام می شما ی همه از شه، می اندازی راه تلنگر کافه امروز از

نظافت که ... 

کرد فرنوش گروه به رو . 

- دستکش کردن دست .... 

کرد ها گارسون به رو . 

-  لباس تا چند بدید، قرار تاولوی توی رو لباسهاتون بودن تمیز

 سریع افتاد روش ای لکه لباستون اینکه محض به داریم، اضافه

 کافه توی آرایشی مواد از و بشه کوتاه ها ناخن. بدید اطالع ما به

 بوی که زنید نمی لباستون به عطری هیچ. نشه استفاده من ی

نپیچه کافه توی مزاحم عطر چند . 

 کنه سرپیچی قوانین این از کس هر و باشه کوتاه ها ناخن حتما

بره بیرون کافه از خودش پاهای با خودش باید . 



 به خیره شده گرد های چشم با همه و کشید نمی نفس کس هیچ

 اینجا در استخدام و رئیسی چنین داشتن از حتما بودن، حسان

بودن پشیمون . 
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 شده پخش اینترنت در دیروز از حسان ی کافه اندازی راه خبر

 غلغله کافه. بود فرنوش گروه های شیطون کار این احتماال و بود

 مبلغ، گرفتن از پس و گرفتم می رو سفارشات من. بود

 زودباش با کار سختی. دادم می ها گارسون تحویل رو سفارشات

 خواست می دلم. بود دهش آورد سرسام برام حسان های زودباش

 حفظ کارم به رو تسلطم و بودم می آروم باید ولی بزنم گریه زیر

 که داشت نظارت چیز همه به دقت با حسان اونقدر. کردم می

 رضایت با ها مشتری و بود شده برقرار کافه در زدنی مثال نظم



 گوش کنار. شد تعطیل کافه که بود ظهر حوالی. شدن می خارج

گفتم حسان : 

- ریما ی خونه برم خوام می من . 

- هست؟ االن مطمئنی. عزیزم باشه  

- هست که گفت خودش آره، . 

- بده تغییر رو مسیرت جان شادمهر . 

- برم؟ کجا  

 شادمهر و خوندم بود، فرستاده ریما که پیامکی روی از رو آدرس

 رو ریما های نقاشی داشتم دوست. راند ریما ی خونه سمت به

 ریما ی خونه وارد. کرد استقبال خیلی دفهمی وقتی اون و ببینم

 پنجره گیرش نور تنها که کوچکی ی خوابه یک آپارتمان. شدم

 مدت برای و شد خوشحال کلی من دیدن با. بود آشپزخونه ی

 رنگش سبز نرم ی کاناپه روی. گرفت آغوش در رو من طوالنی

 فضای اپن روی اسپیکرهای از حاصل موسیقی صدای. نشستم

 من سمت به و ریخت چای لیوان دو ریما. بود کرده پر رو خونه

کرد جمع هم کنار رو پاهاش و نشست کنارم. اومد . 



- خبر؟ چه  

کرد رها رو نفسم و خوردم خستگی ضد معجون اون از جرعه یه . 

- چسبه می چایی ای خسته خیلی وقتی . 

- افتاده راه کافه که خوشحالم دیدم، اینترنت توی رو خبرش . 

-  رو آدم حسان با کردن کار واقعا ولی خوشحالم یخیل منم اوه،

کنه می خسته . 

- حساسن خیلی که شنیدم دکتر از . 

- کنی؟ می زندگی تنها تو راستی! حساس خیلی  

گفت آرومی صدای با : 

- شده فوت مادرم پدرم، با نه . 

گفتم تاسف با : 

- من مادر مثل درست! آخی . 

 بی از همه یبرا بود شده باز دلمون در انگار که طوری دو هر

 مادر که کسانی که رسید این به کالممون انتهای و گفتیم مادری



. ندارن کسی بی های وقت برای پناهی هیچ ان داده دست از

گفت آرومی صدای با و کرد پاک دستمال با رو اشکهاش ریما : 

- سخته خیلی ! 

گفتم خنده با : 

- گرفتیم عزایی چه . 

گرفت اش خنده من حرف از . 

 !دقیقا-

شد بلند جاش از و گرفت دستش توی رو من دست .  

- بدم هدیه بهت رو تابلوهام از یکی دارم قصد . 

انداختم باال ابرویی شده غافلگیر . 

- عالیه اوه . 

 در. رفتم اتاقش سمت به و شدم بلند ریما های دست به تکیه با

. بود سرامیک کامال کفش و بود نشده انداخته فرشی هیچ اتاقش

 از یک هر زیبایی و بود شده تلمبار هم ویر زیادی تابلوهای

 جنگل یک به نگاهم. کرد می خودش به خیره رو چشم تابلوها



. شد معطوف بودن، نشسته وسطش عاشق زوج دو که سرسبز

 موهای و بود مرد ی شانه روی زن سر و بود بیننده به شان پشت

 ذوق با. بود شده کشیده ظرافت با اش شده بافته رنگ مشکی

گفتم زیادی : 

- عالیه وای ! 

- تو برای . 

 واقعا؟-

زد لبخند و انداخت باال ابرویی . 

 !واقعا-

انداختم بغلش توی رو خودم و زدم جیغی ذوق شدت از . 

- مرسی خیلی ! 

- کنم می خواهش . 

 که دوستی. خوردیم هم کنار و دادیم سفارش پیتزا ناهار برای

ارزشه پر نایاب گنج یک باشه تو شبیه فکرش سطح . 
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 حسان. برگشتم خونه به و اومد من دنبال بعد ساعت دو شادمهر

 هاش کتاب و حساب کردن چک حال در و بود نشسته مبل روی

 رو دستم و رفتم سمتش به گذاشتم، دیوار کنار رو تابلو. بود

کردم حلقه گردنش پشت . 

- چطوری؟ قاآ سالم  

- کردیم کار خوب اول روز خوب، . 

گفتم رفتم، می اتاق سمت به که طور همون : 

- شه می تر غلغله بعدازظهر حاال . 

- خوردی؟ ناهار  

- بود کرده درست ریما . 

 حال بیارم رو بیرون غذای و پیتزا اسم االن اگه که دونستم می

 حساس خیلی موضوع این روی چون شه می دگرگون خوبش



 مقابل در ها دروغ این گفتم، دروغ بهش همین خاطر به. بود

. شد می محسوب مصلحتی دروغ یک حسان افراطی رفتارهای

 را خستگی که دادم اجازه گرم آب به و خوابیدم وان داخل کمی

 رو پوش تن ی حوله و گرفتم دوش. کنه دور من وجود از

 سشوار دارم نم موهای روی و برداشتم رو حوله کاله. پوشیدم

شنیدم رو حسان صدای. شیدمک . 

- روغنه؟ رنگ تابلوئه این هوران  

 لبخند با. بود کرده جلب هم رو حسان نظر عاشقانه تصویر این

 :گفتم

- داری؟ دوستش آره،  

- شد خراب . 

 توی خودم تصویر به شده گرد های چشم با. اومد می آب صدای

 از رو آه بود، همراه حسان صدای با که آبی صدای. زدم زل آیینه

 توالت سمت به و کردم خاموش رو سشوار. کرد بلند من نهاد

 و بود شده پخش روش ها رنگ که نوا بی تابلوی دیدن با. دویدم

زدم جیغی. بود نمونده جا بر زیباییش از اثری هیچ : 



- کردی؟ کار چی حسان،  

 سمتم به شد، من روحی اوضاع شدن طوفانی متوجه که حسان

گفت و اومد : 

 ...عزیزم-

گفتم گریه با و زدم پس رو ناو : 

-  گی می بعد کردی نابود زدی رو داشتم دوست من که تابلویی

 عزیزم؟

- کنی؟ می گریه چرا حاال  

 حسان رفتارهای خاطر به بلکه نبود تابلو خاطر به من ی گریه

 گریه علت به توجه بی. شد می تر کننده دیوانه لحظه هر که بود

گفت من ی : 

- بکشه رو شا شبیه دم می یکی به ... 

زدم ضربه اش سینه به انگشتم نوک با . 

- شوره؟ می رو نقاشی تابلوی کی نداری عقل تو آخه  

 ....من-



چسباندم بینیم نوک به رو دستم . 

- نکن تر دیوونه هستم که اینی از رو من. نگو هیچی تو...تو . 

 در پشت از دادش صدای. کوبیدم رو در و رفتم اتاق سمت به

 .شنیدم

-  کردی اشتباه تو اصال بشه شسته باید میاد چی هر خونه این تو

آوردی خونه این توی من ی اجازه بدون رو تابلو این . 

گفتم لب زیر آرومی صدای با : 

- شو خفه ! 

 با کردم سعی و دادم ماساژ رو دردناکم های شقیقه دستهام با

 رفتارهای. تونستم نمی ولی کنم آروم رو خودم عمیق های نفس

 طوری. شد می تر تحمل غیرقابل و تر عجیب روز هر برام حسان

 آباد ناکجا به سر و کنم فرار عشقش از گاهی خواست می دلم که

 می کنارم رو حسان قلبم باز هم ناکجاآباد در ولی بگذارم

 به قهری حالت مدت تمام رفتیم، کافه به که بعدازظهر. خواست

 سر فقط ،کرد می تاکید موضوعی به که بار هر و گرفتم خودم

زدم نمی حرف باهاش و دادم می تکون . 
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گفت گوشم کنار وار زمزمه و آروم : 

- دارم دوستت . 

 می اعالم فرنوش گروه به رو مشتریان سفارشات که طور همون

 شونه به هک نامحسوسی ی بوسه با. کردم بهش کجی دهن کردم،

گفتم گوشش زیر و کردم جمع رو خودم زد، ام : 

- منظم آقای کن، مراعات بقیه جلوی . 

- دم می دست از رو تمرکزم ناراحته، دستم از خانمم وقتی .  

کشیدم هوفی . 

- شستی؟ رو تابلو اون کردی فکری چه واقعا  



 و گرفت من از رو نگاهش شکست که فنجونی صدای شنیدن با

 شوری ظرف در که تپلی دختر. چرخاند شکسته جسم سمت به

کرد قفل اش سینه روی رو دستهاش داشت، خاصی مهارت . 

 .ببخشید-

گفت بلندی صدای با و شد طوفانی حسان صورت : 

-  که بدید آب به گل دست بخوایید کاری اول همه این از اگر

است معرکه پس کالهمون . 

 به و کردم عذرخواهی بود، سفارش دادن حال در که مشتری از

 حسان ی شونه روی رو دستم و چرخیدم آشپزخونه سمت

گفتم وار زمزمه و آروم لحن با. گذاشتم : 

- جان حسان ! 

گفت چشمهام به خیره : 

- لطفا؟ نکنی دخالت شه می  

 آرومی صدای با و دوختم بهش رو ام زده بهت و ناباور نگاه

 به رو حواسم و گرفتم ازش رو نگاهم. کردم زمزمه رو اسمش



 حتی اون بودیم، مشغول کافه در شب انتهای تا. دادم یمشتر

 سرش پشت های پل تمام انگار گرفت، می من از هم رو نگاهش

 ولی. نداشت شدن بخشیده برای امیدی و بود کرده خراب رو

 برای ازش تونم نمی که عاشقشم اونقدر من که دونست نمی اون

 مثل بیماری برای آشتی و قهر. باشم ناراحت طوالنی مدت

 برای درست ی چاره یک که بهتر همون ثمره، بی حسان

 من به راه این توی بتونه حسان مادر شاید بیندیشم، زندگیمون

کنه کمک . 

 شیوه به ربطش بی و بلند های صحبت با شدیم خونه وارد وقتی

ذاشت می نمایش به رو ندامتش آمیزی غرور ی . 
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-  می گرسنه ها بچه حال هر به باشم، هم آشپز یه فکر به باید

 .شن



 به آروم ذهن با شب. رفتم اتاق سمت به بهش توجه بی

 حسان کردم، می فکر امروز اتفاقات به مدام و نرفتم تختخوابت

 که بود معلوم نامنظمش های نفس از ولی بود بسته رو چشمهاش

 آباژور قرمز نور به رو نگاهم و کردم بهش رو پشتم اره،بید هنوز

 قرمز اون به آنقدر. دوختم بود، شده پخش دیوار روی که

رفتم خواب به و شد سنگین چشمهام تا شدم خیره کورکننده . 

گفت. بود چیده تمام ی سلیقه با رو صبحونه میز : 

- بخور بیا . 

 کنارم. نشستم میز پشت بدم، رو لبخندش پاسخ اینکه بدون

کرد نگاهم محتاطانه و نشست . 

- کنه؟ می ات خسته کافه ! 

 تمام به کشی منت یک این و کرد شیرین برام هم رو چایی حتی

بود معنا . 

- شی می خسته تو بیارم صندوقدار یه باید .  



-  من و ریختی من حساب توی رو صدمیلیون اون تو حال هر به

 ...باید

گفت اخم با و شد تیره ناراحتی شدت از نگاهش رنگ : 

- پشیمونی؟ نکنه! منی زن تو  

شد پایین و باال گلوم سیبک . 

  .نیستم-

گفت آرومی صدای با و کشید آسودگی سر از نفسی : 

- نیستی که خوشحالم . 

جویدم آروم آروم و زدم دستم توی ی لقمه به گازی . 

- ترم راحت بیاری صندوقدار یه اگه ! 

 اون از یکی رسیدم، می بهش باید که داشتم تری مهم کارهایی

بود مان زناشویی زندگی به رسیدگی کارها .  

- میای که اخریه روز امروز باشه، . 

- داری؟ سراغ دار صندوق  



- باشم تو بدون تونم نمی. باشی همراهم باید ولی آره . 

 دست لحنش لطافت و شد لبریز ذوق از حرف این شنیدن از دلم

کشید ام آشفته حال بر نوازشی . 

شد قفل خندانش بار شرارت نگاه در نگاهم و زدم لبخندی . 

 شست، و کرد جمع رو صبحونه های ظرف شدم می حاضر من تا

 نمی سفید و سیاه به دست و بودم کرده لوس رو خودم حسابی

 به اون شد، تکرار ذهنم توی بارها صبحش سر ی جمله. زدم

 سوار. نداشت رو من دوری ثانیه یک طاقت من به عالقه خاطر

 کرد، خطاب خانم رو من بار اولین برای شادمهر شدیم، نماشی

 شده ثابت ما ی رابطه بودن جدی همه برای دیگه کردم می حس

گفتم لب زیر. کنم تر قشنگ رو امون رابطه من که بود الزم ولی : 

- کشم می خجالت . 

- چی؟ از  

- زدی حرف بد من با گروهش و فرنوش جلوی تو . 

داد کتفش به تکونی و دوخت رو به رو به رو نگاهش . 



- کنم می عذرخواهی ازت . 

 !واقعا؟-

 .واقعا-

 اون با حسان گرفته، تمسخر باد به رو من کردم می احساس

 با. کرد نمی عذرخواهی من از دستانش زیر جلوی فوالدی غرور

گفتم خنده : 

- بود ای مزه بی شوخی ! 

- بینی می حاال . 

. شد پخش فضا آن در مالیم نور و کردم روشن رو کافه برق

 در حسان و من شد، پخش بلندگوها از آرامی موسیقی صدای

. بودن نیومده ها گارسون و فرنوش گروه هنوز و بودیم سالن

 سمت به رو من و گذاشت کمرم پشت رو دستش حسان

گفتم کنان جیغ جیغ کرد، هدایت آشپزخونه : 

- کنی؟ می کار چی  



. یستادا مقابلم و زد جستی آشپزخونه به ورودمون محض به

 با. کرد احاطه دستش با رو کمرم و گرفت دستش توی رو دستم

گفت لبخند : 

 برقصیم؟-

انداختم باال ابرویی شده غافلگیر : 

 !االن؟-

 .االن-

 نپذیرفتن از رو من بود نهفته لحنش در که حالی و شور

 توی آهنگ ریتم با همزمان رو دستم کرد، منصرف پیشنهادش

 اش شونه روی رو راستم دستم و دادم تکون حسان دست

 با حسان و من و نداشت دیده آشپزخونه به بیرون از گذاشتم،

 های خنده رقصیدم، می هم های چشم در خیره آسوده خیالی

 می تر پررنگ رو اون های چشم در برق من ی دزدانه و زیرکانه

 .کرد
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 کافه وارد که هم سر پشت و متفاوت های گام صدای شنیدن با

  های بچه شبیه  و شدیم گروهش و فرنوش حضور ی متوجه شد،

 خاطر به هایم گونه. ایستادیم سیخ و شدیم جدا هم از مودب

 های گونه روی رو دستم. بود شده داغ موقع بی رقص این هیجان

گفت حسان. فشردم و گذاشتم داغم : 

- آشتی؟ یا کنم عذرخواهی که هست نیاز  

گفتم آرومی صدای با و برداشتم هام گونه روی از رو دستهام : 

- شم می تر خوشحال کنی عذرخواهی . 

 حالت را آن حسان که اتاقی سمت به یکی یکی فرنوش گروه

 کنن، عوض رو هاشون لباس تا رفتند بود، کرده درست رختکن

 بزرگتری فضای و ودب حسان شخصی اتاق به چسبیده اتاق اون

 سالنه و هم سر پشت ها دالتون شبیه بعد لحظه چند. داشت رو

 و سالم. شدن آشپزخونه وارد و اومدن پایین ها پله از سالنه

. کرد سالم فقط حسان و کردم باهاشون گرمی احوالپرسی



 داشتم حتم بود، شور از پر و نداشت رو همیشگی خشکی لحنش

 متوجه هم فرنوش گروه حتی که شناگهانی حالت تغییر این که

 تونستم می من. هست مون دونفره رقص اثر بودن شده اون ی

 در رو اراده این اینکه شرط به فقط کنم ای دیگه آدم رو حسان

گفت و کرد گروه به رو ناباوری کمال در. کنم تقویت خودم : 

- بذارم میون در شما با رو موضوعی یه که الزمه من ها بچه . 

 و تر سرتق همه از که فرنوش و ایستادن ما مقابل یفرد به همه

گفت بود، تر دراز زبون : 

- کنیم آماده رو اولیه مواد باید ما زود، خواهشا . 

- کشه نمی طولی. نباشید نگران . 

گفت نمکی چاق دختر اون به رو و گذاشت من پشت رو دستش : 

- کنم عذرخواهی هوران از شما حضور در خواستم می من ... 

 در خوشحالی شدت از هم طرفی از ولی شدم زده التخج کمی

 لب بر لبخند که دوستانش به نگاه با دختر. سابیدن می قند دلم

گفت داشتن، : 



- باشم؟ کی من  

-  و نداره ربطی تو به گفتم هوران به شما حضور در دیروز من

شد ناراحت هوران . 

انداخت بهم نگاهی نیم . 

- بخشیدی؟ حاال خانم هوران  

 از ولی داشتن لب بر لبخند کدوم هر چرخید، بقیه بین نگاهم

 و نیست واقعی لبخندشون که بود معلوم هاشون بعضی ی چهره

گفتم آروم. کنن می تحسین رو من شانس ذهنشون در فقط : 

- شم نمی ناراحت تو از من . 

گفت بقیه به رو و کرد نگاهم نرم و لطیف : 

- برسید کارتون به تونید می دیگه . 

 تعطیل موقع. گرفت رونق همیشه مثل کافه و ومدنا ها گارسون

 حسان صدای با که کردن رفتن قصد عوامل کافه، شدن

  .ایستادن

- بیارن غذا قراره . 



گفتم تعجب با : 

- بیرون؟ از  

- میاره مخصوص آشپز نه، . 

. نداشتم خبر وجودش از من که بود مخصوصی آشپز چه این

 حسابی که هم لعوام و بود مشتاق پایم تا سر او دیدن برای

 با که دختری دیدن با. بودن دوخته در به چشم بودن گرسنه

. شد حبس ام سینه در نفس شد، وارد دستش توی بزرگ پاکت

 زیر از اش تیره لخت موهای و داشت تیره ای قهوه های چشم

 ای گیره به که بود مشخص اش صافی از و بود زده بیرون روسری

 شناخت، می کجا از رو ناو حسان و بود کی این. است بند

 زن یک برای چقدر. بود گرفته جان من مغز در که بود مجهوالتی

 طاقت و سخت شوهرش زندگی در مجهوالت سری یک حضور

 .فرساست
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 اب و شد بودیم، ایستاده هم کنار که حسان و من نزدیک دختر

گفت حسان. کرد سالم ما به پرمهری لبخند : 

- آمدید خوش خیلی سالم .  

 می انگار کرد، ادا مضحکی و کشدار لحن با رو اش ممنون

 و کند مسخره رو حسان زدن حرف قلم لفظ این خواست

 میز روی که رو غذاها. بکشه رخ به حسان با رو صمیمتش

 شدن ور حمله سمتش به بودن کار ی خسته که ها بچه گذاشت،

گفت خنده با. شدن خوردن مشغول و : 

- جونتون نوش ! 

کرد به رو . 

- هستم سوین . 

- هورانم خوشبختم، . 

کرد حسان و من به رو  . 

- خورید نمی شما . 



 این به که بود محال و خورد نمی رو کسی هر دستپخت حسان

 نمی شدم نمی آشنا دختر این هویت با تا هم من بزنه، لب غذا

 رو صندلی تصورم، برخالف حسان. بخورم ور غذا این تونستم

 تمیزی به خیلی ظاهرا. شد غذا خوردن مشغول و کشید عقب

 حسان کنار هم من. خورد می رو غذاش که داشت اعتماد اون

 نظیری بی دستپخت واقعا. خوردم پلو باقالی اون از و نشستم

 به و کردن می تعریف ازدستپختش هم فرنوش حتی همه داشت،

 سوین از رو متداولی سواالت تپل دختر. کردن می هچ چه و به

 می نمک میزان و زردچوبه غذا، ادویه به راجع مثال. کرد می

 هایش حرف میان در داد می پاسخ حوصله با سوین و پرسید

 رو ایرانی اشپزی هنر فرانسه در سال چند او که شدم متوجه

 ی کافه آشپز فردی چنین داشت لزومی چه. داده می آموزش

 موبایل صدای. کنه قبول رو مسئولیت این عشق با و بشه حسان

 صفحه به نگاهی و آورد در جیبش از رو موبایل شد، بلند حسان

 صفحه اون سمت به رو نگاهم هم من اختیار بی. کرد اش

 از کمی و شد بلند جاش سر از. بود ناشناسی ی شماره چرخاندم،



 تونستم نمی ،خوردم می غذا که حال همون در. شد دور ما

بردارم بود، تلفن با کردن صحبت حال در که حسان از رو نگاهم . 

- داری؟ دوستش خیلی  

گفتم. بود من به رو صورتش و بود نشسته کنارم سوین : 

 !آره-

- داره رو تو مثل یکی حسان که خوشحالم خیلی! خوبه . 

 دالیل دیگر از یکی این و زد می صدا کوچک اسم با رو حسان

گفتم تعجب با. بود حسان با اون کینزدی اثبات : 

 !حسان؟-

 روی مات رژلب لبهایش خوردن چروک با و شد جمع لبهاش

 های لب رنگ مالیم صورتی اون فهمیدم من و شد نمایان لبش

نشست خودش . 

- کنه صدا رو شوهرت کوچیک اسم نداره حق کسی! اوه . 

- که بپرسم خواستم فقط نه، .... 



 جای سر به سوین کردم، رها هنصف رو حرفم حسان اومدن با

گفت. نشست من کنار حسان و برگشت اولش : 

- بود؟ کی دونی می  

 کی؟-

- مصاحبه برای میاد فردا خبرنگار، . 

- چی؟ برای مصاحبه  

- اینجا اندازی راه برای . 

نشست لبم روی لبخند شبیه طرحی . 

- تره بیش کسب برای تبلیغی! عالیه . 

- توئه با حق اوهوم، . 

. کردم فکر حسان با نسبتش و سوین به ونهخ به رسیدن تا

 این تا کشید طول چقدر و رسیدیم خونه به چطور نفهمیدم

 پرت خونه به کافه از رو من نفر یک انگار شد، طی طوالنی مسیر

 .کرد
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 رو کنجکاویم حس ی ههم زبانم خونه توی گذاشتن پا محض به

 بود، اتاق داخل به رفتن حال در که حسان و گذاشت نمایش به

 .ایستاد

-  هر غذای که تو شناختی؟ می رو اون کجا از تو کیه؟ سوین

خوردی نمی رو کسی ... 

زد زل چشمهام در و چرخید سمتم به . 

- نداری؟ اعتماد من به تو  

- کیه پرسیدم فقط ... 

- قدیمی دوست یه . 

 جنس تنها کردم می فکر من! دختر یک با صمیمانه ی رابطه یک

 آقا دوست حتی که حسان. بودم من حسان زندگی توی مونث



 حتی که بود صمیمی اینقدر دختر اون با چطور نداشت هم

شد پایین و باال گلوم سیبک. خورد می هم رو غذاش . 

- داشتی دختر دوست دونستم نمی ! 

- نبود دختر دوست . 

- بود؟ چی پس  

- شناآ یه ... 

- آشنا؟ کدوم ! 

 برای راهی دنبال به انگار زد، زل چشمهام به و کرد هوفی کالفه

 روی گونه نوازش رو دستش. گشت می من سواالت حجم از فرار

کشید لبم . 

- بچشم رو ها لب این طعم کردم هوس . 

 این با خواد می که داشتم حتم و بود بعید حسان از ها حرف این

 حساسیتی با و زدم کنار رو دستش .کنه پرت رو من حواس کار

. بود داده قرار خودش تصرف تحت رو بدنم های سلول تمام که

 :گفتم



- خوام می رو سوالم جواب . 

 نرم. داد قرار لبهاش بین رو لبهام و گرفت آغوش در تنگ رو من

 بودم شده دلنشین طعم اون غرق آنقدر من و بوسید می آروم و

 کردم، جدا خودش از رو نم. کردم فراموش هم رو خودم که

 روی رو دستم و شد می پخش فضا در بلندم های نفس صدای

 مداومش های زدن عق صدای اما. بودم گذاشته ضربانم پر قلب

 احساس گرفت، ازم رو عمیق ی بوسه اون لذت دستشویی توی

 رو اوضاع این زود یا دیر. هستم چندش موجود یک کردم

. کردم عوض رو لباسهام و مرفت اتاق سمت به. کردم می درست

. شد خیسم موهای زدن شانه مشغول و ایستادم آیینه جلوی

 رو بینیش کرد، احاطه رو کمرم دستهاش با و گرفت قرار پشتم

کرد دگرگون رو حالم گرمش نگاه و کشید ام شونه روی .  

- شدی شیطون خیلی امروز ! 

 رو من و کنه پرت امروز اتفاق از رو حواسم تا کرد می کاری هر

 مشتاق بود، هایش بازی عشق این پشت که ماجرایی فهم برای

کرد می تر . 



 رو ابروهاش تخس های بچه پسر شبیه و کشید عقب رو خودش

اومد کش لبهاش و انداخت باال . 

- بشی تموم که نخورمت اینقدر! کافیه دیگه . 

 به خیره و گرفتم دستم توی رو دستهاش چرخیدم، سمتش به

گفتم چشمهاش : 

-  چیزی داری سعی که زمانی حتی صادقه، من با تو های شمچ

کنی مخفی رو . 

 مظلوم رو صداش خطاکارانه و کرد رخنه نگاهش بر نگرانی موج

 .کرد

 ...من-

 احساس من کنار یا بشه اذیت ای لحظه حتی خواست نمی دلم

 انگشتم نوک با و پوشاندم رو صورتش دستهام با. کنه ناامنی

دمکر نوازش را اش گونه . 

- نیار زبون به سخته، برات اش گفتن که رو حرفی . 

کرد بهم ای قدرشناسانه نگاه . 



 .مرسی-
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 شدم بلند تخت روی از احتیاط با و آروم. بخوابه تا موندم منتظر

 مادر شماره و مبرداشت رو موبایلم. رفتم اتاق از بیرون به و

 در اش گرفته و خوابالو صدای که نکشید طولی. گرفتم رو حسان

پیچید گوشم . 

- جان هوران سالم ! 

- کردم؟ بیدارتون  

گفت کشان خمیازه : 

- نیست مهم . 

- کنم صحبت باهاتون حسان به راجع خواستم می . 



 به نگرانی لحن و شد خارج آلودگی خواب حالت اون از صداش

گرفت خودش . 

- شده؟ طوری  

- فقط نه، ... 

 بشم، مطمئن سرم پشت حسان نبودن از تا چرخاندم رو نگاهم

گفتم آرومی صدای با سپس : 

- بشه خوب تا کنم کمکش خوام می فقط . 

شد هویدا صداش توی امیدواری از موجی و خندید سرخوشانه .  

- کنی می خوب کار. عزیزم کنی می خوب کار ... 

 و شور با چون بود من نزبا از جمله این شنیدن منتظر انگار

کرد ردیف رو جمالتش هم سر پشت شعف . 

-  بکنم حسان به کمکی راه این توی تونم نمی من فقط ببین

 بشه درمان راه این قاطی مادرانه عواطف ممکنه و مادرشم چون

کنم می معرفی بهت عالی دکتر یه اما . 



 هنوز من که حالی در بود دوخته و بریده خودش برای خودش

نبودم مطمئن تصمیمم از هم .  

 :گفتم

- مطمئن حسان از من ... 

-  منم. کنی راضیش چطور که گه می بهت دکتر خود! عزیزم اوه

 تصمیمت روی فقط تو. نباش چیزها این نگران کنم، می کمکت

باش مصمم . 

 اینکه از کرد، می راهنمایی رو من دلسوز مادر یک شبیه

 رو تماس. بودم لخوشحا بود، همراهی و منطقی آدم مادرشوهرم

 به و کشیدم دراز کنارش. رفتم اتاق سمت به کردم قطع که

 وار زمزمه بود، خوابیده معصومی طفل شبیه. زدم زل صورتش

 :گفتم

-  خوشبخت بتونی کنارم که کنم می کمکت... کنارتم ابد تا

 می کردن فاش از که رو ای گذشته که کنم می کمکت... باشی

 زندگی که کنم می کمکت... یبریز دایره روی برام ترسی



 روح یک که کنم می کمکت.... کنیم تر شیرین رو مون عاشقانه

بشیم بدن دو در ... 

گفت خوابالو و کرد باز نیمه رو چشمهاش از یکی : 

- بدن؟ و روح گی می چی  

کردم گرد رو چشمهام . 

- شنیدی؟ حرفامو  

- بدن و روح قسمت فقط ... 

 .خندیدم

- نبود مهمی چیزی . 

 اش سینه به رو صورتم. بود بسته رو چشمهاش که طور همون

 .فشرد

- بخواب جا همین . 

زدم اش سینه روی ای بوسه . 

- جاست همین جهان جای ترین امن . 
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 هم برای و بود انداخته راه قالی و قیل حسان موبایل آالرم صدای

 از رو خودم. بود کرده ایجاد مزاحمت ما بخش آرامش آغوشی

 ای خمیازه باز نیمه های چشم با و کشیدم بیرون حسان آغوش

گفت و شد بلند جاش از حسان. کشیدم : 

- جان هوران بریم شو بلند . 

کشیدم خوابالوم چشمهای روی رو دستم . 

- چنده؟ ساعت مگه  

- بریم تر سریع باید . 

 تنش از رو شرتش تی. پوشیدم رو مانتوم و شدم بلند جام از

. داد قرار دیدم معرض در رو اش سینه عضالت و کشید بیرون

 سرکوب رو خواستنم حس و گرفتم اش تیره عضالت اون از نگاه

 رو آدرسش حسان مامان که بود پزشکی به امیدم تمام. کردم



 ها مشتری شش ساعت و کردیم حرکت کافه سمت به. بود داده

 و سر دوباره شب انتهای. شدند کافه وارد یدیگر از پس یکی

 آمدش و رفت و دختر این به خوبی حس شد، پیدا سوین ی کله

 ای ناشناخته و خاص حالت حسان به هاش نگاه. نداشتم اینجا در

 احساس یک حسان به نسبت بود معلوم بود که چه هر داشت،

 این انداختم، تخت روی رو خودم کالفه و خسته. نداره معمولی

بود خورده سرم به حمام گرم آب اینقدر روزها . 

 آتش یک فوران حال در مغزم لحظه هر کردم می حس که

 حسان دست. بستم رو چشمهام و خوابیدم تخت روی. فشانه

 کنان نجوا. سپرد گرمش آغوش به رو من و شد حلقه تنم دور

گفت گوشم کنار : 

- میاد فردا صندوقدار یه . 

- کردی؟ پیدا کجا از  

- کرد معرفی دنوی . 

گفتم خنده با : 

- دشمن یا دوستید باهم نوید و تو نفهمیدم باالخره . 



گفت وار زمزمه : 

- نفهمیدم هم خودم . 
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 برای خبرنگار گروه یه. بود پا به غوغایی و شور کافه در

 از مصاحبه برای. بودن اومده حسان ی کافه درون از فیلمبرداری

 روی رو پنکک ابر ساله بیست دختر یه. رفتن اتاقش به حسان

 خیره لبش روی محوی لبخند با حسان و زد می حسان صورت

 گاه و بود نزدیک حسان به اینقدر دختر اون اینکه از. بود بهم

 بهم تهوع و انزجار احساس خورد می حسان صورت روی دستش

 حسان. کردم می سرکوب لبخند با رو حس این و ودب داده دست

 خاصی غرور با. داد لم صندلی روی و نشست میزش پشت

 که خبرنگار مرد. زد زل دوربین به و گذاشت میز روی رو دستش

گفت داشت، بانمک و ریز طنین یک صدایش : 



-  راه به تصمیم که شد چی. بگید خودتون از لطفا کایا آقای

؟گرفتید کافه اندازی  

- دارم دوست رو کافه محیط چون . 

 چرا؟-

-  توی رو اوقاتشون بهترین مردم که هست محلی یه کافه خب

و عاشقانه قرارهای استراحت، اوقات گذرونن، می اونجا ... 

-  رو هنر دنیای چرا لطیف روحیه این با! زیبایی هنری دید چه

گذاشتید؟ کنار  

تگف نبود، خوشایند براش سوال این انگار که طوری : 

- کردم مصاحبه موضوع این به راجع بارها من . 

- کنید صحبت بهش راجع ندارید دوست یعنی . 

گفت قاطع : 

 !نه-

- شد؟ چی میلیونی صد دستیار اون تکلیف راستی  



- شد استخدام . 

- کنیم مصاحبه هم اون با داریم دوست ما . 

 عنوان با عکسم خواست نمی دلم. بودم شده دستپاچه و هول

 به رو سرم و کرد بهم رو حسان. بشه شپخ حسان دستیار

گفت کننده مصاحبه به رو حسان. دادم تکون نفی ی نشونه : 

- کنه مصاحبه خواد نمی . 

- کایا آقای پایانی حرف ! 

کرد قفل سینه روی رو دستهاش و شد من چشمهای به خیره . 

-  بوده، من کنار مدت این تمام که کسی از کنم تشکر خوام می

 کمک من به کلی کافه این اندازی راه برای و بوده من به حواسش

دارم دوستش خیلی که بگم بهش و کرده ! 

 به حرفش ی ادامه در حسان. شناختم نمی پا از سر خوشحالی از

کرد دعوت کافه به رو ها اون و کرد ارادت ابراز مردم . 

 به که طور همون. رفتن و کردن جمع رو شون بساط خبرنگارها

گفتم م،رفتی می آشپزخونه سمت : 



 .حسان-

- حسان؟ جان ! 

- ممنونم ازت دوربینت جلوی های حرف اون بابت . 

گفت گوشم کنار وار زمزمه : 

- ممنونم ازت هستی، اینکه از ! 
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 اتو پسر یک بود، شده استخدام کافه در من جای به که پسری

 طبی عینک و داشت اتو خط شلوارش. بود منضبط ی کشیده

 به محفوظ بسیار. بود انداخته سایه رنگش طوسی چشمهای روی

 خواست می وقتی رفت، نمی باالتر حدی از صداش و بود حیا

 کرد می عذرخواهی مشتری از بده، ها گارسون به رو ها سفارش

 بازرسی ی وظیفه که هم حسان. رفت می فرنوش سمت به و



 ی نحوه و ها مشتری سفارش به معطوف حواسش تمام و داشت

گفت و ایستاد کنارم. بود عوامل رسانی خدمت : 

 خوبی؟-

 گرفتن برای مکان یک به بردن پناه و فرار برای فرصت بهترین

گفتم. بود حاال همین حسان، چشم از دور تماسی : 

- نه راستش ! 

 چرا؟-

- بخوابم؟ باال برم دارم، سردرد کم یه  

گذاشت هم روی ور چشمهاش . 

- کن استراحت برو. باشه . 

 و کردم سرکوب داشت رو لبم روی نشستن قصد که رو لبخندی

فشردم ام شقیقه روی رو دستم نمایشی حالت به . 

 .ممنون-

 مامان که رو ای شماره. نشستم تخت روی و شدم اتاق وارد

. کردم وصل رو تماس و گرفتم اشتیاق و شور با بود داده حسان



 شده خشک در به نگاهم بود، گوشم روی گوشی که ورط همون

. بشه وارد حسان و بشه باز در که ترسیدم می لحظه هر و بود

پیچید گوشم توی ای زنانه ظریف صدای بوق چند از پس . 

- بفرمایید سالم . 

- پاکروان؟ دکتر مطب ! 

- بفرمایید خانم، بله . 

گفتم قبل از تر آرام و کردم صاف رو صدام : 

- خواستم می دکتر نوبت . 

- کی؟ برای  

گفتم تامل کمی از بعد : 

- بهتر زودتر، چی هر ! 

- خوبه؟ هفته این ی شنبه پنج  

 .بله-

- سه ساعت شنبه پنج . 



 .ممنون-

. گذاشت قلبم روی رو دستم فشردم، که رو شدن قطع ی دکمه

 که داشتم را کسی حس زد، می تند ترس و اضطراب شدت از

 که طور همون. بود انرژی از مملو پایم تا سر و شکافته را اتم یک

 و انداختم تخت روی رو ام تنه نیم بودم، نشسته تخت روی

 از جزمی عزم با و دوختم سقف به رو نگاهم. شد آویزون پاهام

 هم زدن حرف خود با. گفتم آینده به امید و روزهایم این تصمیم

 خوش های حس اون از حسان، داد صدای شنیدن با. بخشه لذت

 پایین ها پله از دوان دوان. پریدم جا از فنر مثل و رفتمگ فاصله

 توی فنجون حسان. رسوندم آشپزخونه به رو خودم و رفتم

بود گرفته مپل تپل دختر به رو رو، دستش . 

- لیوانه؟ ته هنوز قهوه رد وضعشه، چه این  

گفت دخترها از یکی : 

- آقا ببخشش ! 

کشید دختر آن سر به فریادی عصبانی حسان . 

- کشم می ته از رو ات زده الک های ناخن اون که نزن حرف تو . 



گذاشت اش شونه روی رو دستم و رفتم حسان سمت به . 

 .حسان-

 گریه به رو بیچاره دختر که بود طوفانی قدر اون حسان ی چهره

گفت من به رو گریان دختر. بود انداخته : 

- دونم نمی شورم می خوب من خدا به خانم .... 

- عزیزم میاد پیش . 

کرد من به رو اش شده گرد های چشم حسان . 

- میاد؟ پیش چی ! 

کردم آرامش به دعوت رو اون لبخندم با . 

-  صدات ضمن در. میاد پیش موارد این زیاده ها مشتری تعداد

شنون می  ها مشتری رو ... 

زدم زل سردش نگاه توی و کشیدم اش چونه زیر رو دستم . 

-  نه بگیرن یاد کار تا بده فرصت بهشون. باشی آروم کن سعی

بذاریشون فشار تحت اینکه .  



کردم دختر به ای اشاره . 

- کنه می جمع رو حواسش دیگه بعد به حاال از . 

 سرد ای قهوه اون و نشست نگاهش روی نرمی ذرات رفته رفته

 هرجایی، و شرایط هر در داشت، نیاز من به حسان. شد رام

است نیازمند مادرش به که ای بچه مثل درست . 
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 بی سرخوشی اون از. شد پیدا سوین ی سروکله غذا موقع هم باز

 هر و بودم متنفر حسان به گاهش بی و گاه های نگاه و مورد

 اینکه با خوردم می روانی ی شکنجه با رو غذایی ای وعده

 کرد نمی توجه سوین به اصال و بود بهم خیلی حواسش حسان

 برگشتیم، خونه به. داد نمی رضا بودنش به دلم هم باز ولی

 دستش و بود ایستاده کمد در مقابل. رفت اتاق سمت به حسان

گفتم آرومی صدای با. بود گرفته کمرش به رو : 



 ...حسان-

چرخاند سمتم به رو سرش . 

 بله؟-

- بکنم ازت خواهشی یه شه می . 

 کرد می ام خفه حرف این نگفتن ولی بودم مردد حرفم زدن برای

کرد می تر بیش رو درونیم خفقان حس و . 

- شادمهر نیاره، غذا خودش سوین دیگه شه می ... 

 نگاهش. افتاد دستش از شرت تی و چرخید سمتم به کامل

 نگاهش از نشست، پیشونیش روی عمیقی اخم و شد تاریک

شد پایین و باال گلوم سیبک و ترسیدم . 

- نه؟ نداری اعتماد من به حساسی؟ سوین روی وت ! 

 اون و رفتم عقب قدم چند بود، بهش خیره نگاهم که طور همون

اومد جلوتر . 

- حسان ولی. دارم ... 

ایستاد جاش سر و کرد قفل سینه روی رو دستش . 



- چی؟ ولی  

 ...ولی-

زد داد : 

- چی؟ ولی گفتم  

-  نمی چرا ؟کنی می پنهون ازم رو چیزی یه داری که معلومه ولی

 بحث شه می حرفش وقتی چرا بزنی؟ حرف سوین به راجع خوای

داره تو زندگی توی نقشی چه اون مگه کنی؟ می عوض رو . 

 رو ها اشک این دلیل من و بود شده روان سیالبی مثل اشکهام

دونستم نمی . 

-  رو من سوین به راجع بحثمون کردن تموم خاطر به روز اون تو

بود آور تهوع برات کار این که حالی در بوسیدی . 

 بود بسته بر رخت نگاهش از کرده رخنه تیرگی اون و بود ساکت

 بلندتری صدای با. بود گرفته رو جاش ناتوانی و عجز نوعی و

 :گفتم

- تو ولی نکردم پنهون ازت رو زندگیم چیز هیچ من ... 



گرفت مقابلم سکوت ی نشونه به رو دستش . 

-  بهت بارها نیستم، آلی ایده رشوه من که دونستی می اول از تو

 منی پس کردی انتخاب منو خودت تو. نکردی گوش ولی گفتم

بپذیر کردی انتخاب که رو . 

 من به تعهدش استحکام و عشقمون برای اون. زدم پوزخندی

 بغض هزاران الی از حرف این. داشت برنمی هم قدم یک حتی

شد خارج گلویم در کرده خوش جا . 

- چی؟ کردم انتخابت کردم اشتباه بگم اگه! چی؟ نتونم اگه  

شد پایین و باال گلوش سیبک . 

- خودته مشکل ! 

 بیرون اتاق از و کرد رها اتاق وسط رو من حیرت و بهت حالت در

پیچید اتاق تا صداش که کوبید رو خروجی در طوری. رفت . 
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. دادم ماساژ رو ام شقیقه انگشتم دو با و نشستم تخت روی

 و کنه می حکمرانی سرم بر سنگینی جسم کردم می احساس

 انداخته تقال به بودنش سنگین شدت از رو جوارحم و اعضا تمام

 حسان عشق که بود فشارهایی سنگین جسم اون احتماال. است

 با و دمدا شدن روان ی اجازه اشکهام به. کرد می وارد من به

 بازی عشق یک حسرت در که زنی. کردم هق هق بلند صدای

 حسان قول به. کنه گریه هم باید مونده شوهرش با حسابی

. پذیرفتم می رو انتخابم باید هم خودم بودم، کرده انتخاب خودم

 شاید. داشت دوست رو اش کننده دیوانه واقعی خود من شوهر

 نتونه هم اون شاید اشمب بسته امید پاکروان دکتر این به الکی

 چقدر هر و نیومد خونه حسان بعدازظهر تا. کنه اصالح رو حسان

 کافه احتماال و بود شده شش ساعت. نداد جواب زدم زنگ بهش

 پاسخی هیچ ولی زدم زنگ هم باز. بود کرده شروع رو فعالیتش

. شدم آماده و شدم حسان مضخرف غرور تسلیم. نکردم دریافت

 عشق تسلیم همه این کردم حس و کردم فکر خودم با کمی اما

 رو اون که هست کارهام همین و نیست درست شدن حسان



 بود گذشته ساعت یک. آوردم در دوباره رو لباسهام کرده، پررو

 اش همه ها طرح ولی بودم کرده سرگرم رو خودم نقاشی با

 نمی ختم حسابی و درست طرح یک به که بود موربی خطوط

 نمی و بود کرده متالشی رو مغزم فعالیت تمام حسان. شد

 بالی چه عشق. بزنم طرح و کنم فکر باید که طور اون تونستم

 شدم منتظر و نخوردم رو غذا بود، شب انتهای! است انگیزی دل

 غذای که اون البته نیومد کردم، صبر چی هر ولی برسه حسان تا

 ختدستپ پای به اصال من دستپخت و بود خورده رو خانم سوین

 اش صفحه به و کشیدم دراز تلویزیون جلوی. رسید نمی سوین

 خواب به و شد گرم چشمهام که نکشید طولی. دوختم چشم

 و کردم باز چشم کرد، بلند جا از رو من که دستی حس با. رفتم

 لبخند و بستم رو چشمهام. دیدم حسان بغلم توی رو خودم

 در نگیزا دل الالیی یک شبیه صداش. نشست لبم روی محوی

انداخت طنین من خوابالوی گوش . 

- کنی فکر خوب که گذاشتم تنهات فقط من هوران ... 



 ام گونه روی گونه نوازش رو دستش و خواباند تخت روی رو من

 .کشید

- کنی فکر کردی، که انتخابی به . 

- کنی؟ بغلم شه می  

 آغوش در و کشید دراز کنارم کردم، حس رو تخت شدن سنگین

شد گرم مسرد تن پرمهرش، . 

*** 

 در نقشه کلی حسان از بودن دور برای. رسید فرا موعود روز

 و شدم بیدار خواب از همیشه از زودتر صبح. بودم چیده سرم

 لبخند با و شد آشپزخونه وارد حسان. چیدم رو صبحونه میز

کرد من به نگاهی . 

- شدی سحرخیز ! 

- آقا خیر صبح . 

مگذاشت میز روی مقابلش و ریختم براش چای . 

- سرکار رید می خودتون امروز ! 



 چرا؟-

- گذاشتم دوستانه دورهمی یک قرار ریما با من .  

کندم نونی ی تکه لبخند با و نشستم مقابلش . 

- ها؟ دوست کدوم دورهمی؟ چه  

- دارم استراحت به نیاز منم حال هر به ان، نقاشی های بچه . 

- کنی می استراحت عزیزم است جمعه فردا ! 

کشیدم هوفی . 

- نزنی مخالف ساز اینقدر شه می ! 

- شی؟ می عصبی اینقدر چرا. باشه  

- شم نمی عصبی من . 

زد ای خنده تک . 

 .معلومه-

 ظهر تا. بستم سر پشت رو در و کردم اش بدرقه در جلوی تا

 بیرون اومد، می خونه به حسان که ظهر حوالی و موندم منتظر



 رو تساع دو اون من و بود باقی ساعت دو دکتر نوبت تا. رفتم

 چهره از و نداشت خوشی حال. کردم سپری طوبی ی خونه توی

 زندگیش ی آشفته اوضاع از ولی بارید می ناراحتی و زاری اش

. من مثل درست خوبه چی همه گفت دروغ به و نزد حرفی هیچ

 دکتر مطب به رو خودم سه ساعت. نزدم حرفی مشکالتم از منم

 با بازی حال در و بود نشسته میز پشت ظریفی دختر. رساندم

گفتم و رفتم میزش سمت به. بود موبایلش : 

 .خانم-

 بینی عمل خاطر به. گذاشت کنارش رو موبایلش و نشست سیخ

بود رفته تحلیل به کمی صداش . 

 !بله؟-

- بودم گرفته نوبت سه ساعت برای من . 

گفت و کرد دفترش به نگاهی : 

- مسرور؟ خانم ! 

 .بله-



کرد اشاره ها صندلی به . 

- باشید رمنتظ . 

 می زمین به رو پاهام که طور همون و نشستم ها صندلی روی

 گذشت کننده کالفه ساعت یک. دوختم چشم ساعت به کوبیدم

شدم دکتر اتاق وارد باید که ساعتی از دیرتر من و . 
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. بود ساله هشت هفت، و هلچ مسن مرد یک پاکروان دکتر

 نافذ های چشم و بود زده باال رو رنگش جوگندمی مجعد موهای

 آدم نگاه از انگار. کرد می مسخ رو آدم صحبت موقع سیاهش

 و کرد می استخراج رو ذهن در نهفته های حرف تمام

گفت لبخند با. داشت رو ذهن کالبدشکافی قصد چشمهایش : 

- چیه؟ مشکلتون  

- داره وسواس بیماری شوهرم . 



- کجان؟ خودشون پس  

گفتم زیرلب و انداختم زیر رو سرم : 

- اینجام من دونه نمی . 

گفت خنده با و خوند رو حرفم انتهای تا : 

- شه می راضی نباش نگران . 

 خانواده شغل، به راجع سواالتی و گرفت دستش به رو خودکاری

کرد ازم حسان برادرهای و خواهر تعداد و .  

- کردید؟ ازدواج وقته چند  

- ماه یک . 

- داره؟ وسواس بیماری همسرتون کنید حس که شد باعث چی  

 چشمهاش دادم شرح برایش جز به جز رو حسان رفتارهای وقتی

. نوشت ورقش در رو چیزی و شد گرد حدقه از زدن بیرون حد تا

 :پرسید

- شده؟ بیماری این شیوع باعث چی دونید نمی  



-  و کرده می اذیتش ادریشنام اینکه دونم می من که چیزی تنها

نداره خوبی ی رابطه هم پدرش با . 

- کرده؟ فوت مادرش  

- شدن جدا . 

 .آهان-

کرد یادداشت ورقش در رو چیزی باز . 

- هست؟ شدنش خوب به امیدی دکتر آقای  

پاشید صورتم به رو گرمش لبخند . 

- هست حتما . 

گفت و شد محوتر لبش لبخند : 

- کنه همکاری ما با که کنید وادارش باید شما فقط ... 

 چطوری؟-

 رو خودش کمی و گذاشت میز روی و کرد قفل هم در رو دستش

کشید جلوتر . 



-  از هایی قسمت که گیریه زمین بیماری وسواس مسرور، خانم

 و نیست خودش دست اعمالش فرد یعنی کنه می درگیر رو مغذ

 تشکیل های اضطراب شر از که زنه می اعمالی به دست فرد

بشه رها وجودش توی شده . 

 حرفش ی ادامه شنیدن برای و کردم تایید حرفهاش سر با

بودم منتظر . 

-  شناختی درمان هم و داره دارویی درمان هم بیماری این

 از چیزهایی با فرد که هست این موثر خیلی درمان یک و رفتاری

 که هم دیگه راه یک البته و بشه مواجه شه می چندشش اون

از استفاده داده جواب هم شما همسر از بدتر های مریض روی  

rtms  طور به مریضم با من که داره این به نیاز ها این تمام ولی 

باشم داشته برخورد مستقیم . 

- ولی خدامه از من کنید باور ... 

-  یا کنید رام دونید می که روشی هر با رو همسرتون باید شما

 که بهتره شه نمی تحریک ها راحتی این به بینید می اگر

کنید یدشتهد . 



گفتم تعجب با : 

 !تهدید؟-

-  این امثال یا دی می دست از رو من دکتر، نیای اگر بگید آره،

ها جمله ! 

- چی؟ برو بگه اگه ولی  

زد پلکی . 

-  بیماریش که مردی با حاضری چطور. شه می مشخص تکلیفت

 واقعا این اگه باش مطمئن. کنی زندگی تره مهم براش شما از

یرهپذ می باشه داشته دوست .  

داد تکان هوا در رو انگشتش . 

-  و شم می اذیت تو رفتارهای با من که بفهمون بهش اول البته

 و شست خاطر به بگو مثال. بگو کردن ترک از نداد جواب اگه

 می داد پرسنل سر وقتی بگو یا میاد زیاد آب پول زیادت شوی

 بارها رو ها ظرف خوام نمی بگو یا کشم می خجالت من زنی

 چون برم حمام خوام نمی شه، می خراب دستام چون بشورم



 لمس ملحفه بدون رو مبل خواد می دلم. خوردم سرما ام، خسته

 عذاب بهش باید. بپوشم دمپایی همیشه ندارم دوست. کنم

بدی وجدان . 

 و بود گوشم توی صداش هنوز اومدم، بیرون دکتر مطب از وقتی

شد می مرور ذهنم در هایش حرف . 
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 های حرف به مغشوش ذهنم تموم اومد خونه به حسان که شب

. بگم بهش چی کنم، شروع کجا از باید دونستم نمی. بود دکتر

 فیلم تماشای مشغول و بودیم نشسته کاناپه روی هم کنار

گفت حسان. بودیم سینمایی : 

- کیه؟ خانمه اون هوران  

 مبهوت و مات و داد نجات خیال و فکر دنیای از رو من صداش

 :گفتم



 هان؟-

بود تلویزیون سمت به اش اشاره انگشت . 

 اون؟-

- نبود حواسم یعنی... ندیدم . 

گفت و کرد نگاهم مشکوک : 

- کنی؟ می فکر چی به  

- تو به ! 

فشرد و گذاشت ام چونه زیر رو دستش . 

- من ی ریزه خاله داره زبونی چه ! 

دوختم صفحه به رو نگاهم و زدم معذبی و محو لبخند . 

- نمیاد دیگه سوین نباش، نگران . 

 و سوینه ی مسئله خاطر به من مغشوش ذهن این کرد می فکر

 که شب. کرد نمی جینم سین و کرد می رو فکر این که بود خوب



 مبتال چزوندن مرض به که هایی آدم شبیه رفتیم خواب برای

گفتم هستن، : 

- نرفتیم حمام صبح از من . 

- رفتی می خواب از قبل بود بهتر . 

دوختم سقف به رو نگاهم و کشیدم دراز تخت روی باز طاق . 

- شدم خسته بریزم، ام کله روی گرم آب چقدر .  

کشید دراز کنارم و کرد خاموش رو چراغ . 

- گیری می بهونه خیلی وقته چند ! 

- خوام می آرامش کم یه گیرم، نمی بهونه . 

چرخید پهلو به و دکشی هوفی . 

- شدی بلند چپ ی دنده از ! 

 نرم باید بود، کافی امشب برای. نزدم حرفی و بستم رو چشمهام

 طور به رو افراطیش رفتارهای و کردم می رامش نرمک

 کردم سعی و بستم رو چشمهام. کشیدم می رخش به نامحسوس



 ی گوشه و نبود خبری امشب هم آغوش از کنم، آزاد رو ذهنم

خوابیدم و کردم مچاله رو ودمخ تخت . 

 و بود وحشی نگاهش ای قهوه. بود زده زل چشمهام توی

گفتم بود، کرده گره دستش بین رو کمربندی : 

- نشی خوب اگه کنم، زندگی باهات تونم نمی من حسان . 

آورد فرود تنم روی و آورد باال رو کمربندش . 

- کنی می غلط تو ! 

گفتم الهن با و سوزاند رو بدنم کمربند سوزش : 

 ...حسان-

 نفس نفس و شدم خالص کابوس از آرومش صدای شنیدن با

زدم زل چشمهاش توی زنان . 

داد ماساژ رو ام گونه انگشتش نوک با . 

-  می صدا منو اسم همش خواب تو دیدی، می خوابی چه

 ....کردی

 !نه-



 !نه؟-

 تکان با و کردم پاک و بود نشسته ام گونه روی که رو عرق ذرات

زدم پس رو افکارم سرم دادن . 

- دیدم بد خواب . 

گفت وار زمزمه گوشم کنار و کشید دراز کنارم : 

- بود من راجع . 

- زدی می منو داشتی آره، . 

 .خندید

- بزنم؟ رو تو من شه می مگه. کردی پرخوری حتما  

 دکتر های توصیه. بود بحث سر کردن باز برای موقع بهترین االن

داشت یبرنم من سر از دست هم شبی نصفه . 

- زدی منو تو و کنم ترکت خواستم می . 

بوسید رو ام گونه و گرفت بغل توی رو من . 

- عزیزم بخواب . 
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 سر ای آزادانه ی قهقهه و آورد یاد به رو دیشب صبحونه میز سر

 .داد

- زدمت؟ می چی با نگفتی   

داد تنش به تابی . 

- نازکم؟ و نرم دم با ! 

- کمربند با نه، . 

گفت بریده بریده هاش خنده میون و خنده زیر زد پقی : 

- زدم؟ کمربند با رو تو من ! 

انداختم پایین و باال رو سرم . 

 .آره-

کشید رو لپم . 



- بکشی آه تو نمیاد دلم من. نبین دیگه مسخره خوابای این از . 

 نطفه در من و کرد می سرباز دلم از که هایی آه از بود خبر بی

 سرشار وجودم تمام لعنتیش بیماری اون خاطر به. کردم می خبر

گفت. بود آه از : 

- هوران فکری تو خیلی روزها این ! 

 !من؟-

- تو اوهوم، ... 

دادم تکون راست و چپ به رو سرم . 

 ...نه-

- افتاده؟ اتفاقی شده؟ طوری  

- کنم می فکر امون آینده به زیاد . 

نشست پیشونیش روی یفیظر اخم . 

 چی؟-

گفتم مقدمه بی : 



- کنیم؟ عروسی قراره کی  

- بگی تو که وقت هر ... 

 اصال که فرض بر. کنم عروسی تونستم نمی شرایط این با من ولی

 حال به سودی چه حجله بی عروسی جشن کردیم، می عروسی

 هم روی که رو دندونهام کردم، بسنده لبخندی زدن به. داشت ما

کردم پنهان لبهام بستن با بود، شده کلید . 

- عروسیه؟ تو مشکل  

کردم ساعت به نگاهی و شدم بلند جام از . 

- شه می دیرمون . 

کرد ساعت به نگاهی . 

- داریم وقت دقیقه ده هنوز . 

گفتم رفتم، می بیرون آشپزخونه از که طور همون : 

- رسیم می زودتر دقیقه ده . 

 ماشین فضای در ترکی زبان به موسیقی. شدیم ماشین سوار

 دنیای به رو آدم خواننده صدای سوز و بود انداخته طنین



 رفتارهای من روزهای این تراژدی. برد می روزگار های تراژدی

 با تونستم نمی من دکتر قول به. بود زندگیم فرد ترین شیرین

 کنم روشن اون با رو تکلیفم بود بهتر پس بیام کنار رفتارها این

 زندگیش از رو من واقعا حسان اگه اما .بگیرم درستی تصمیم و

 اون آهنگ با ریزی های زمزمه با همراه. میرم می کنه، بیرون

گفت گوشم کنار حسان. بودم شده نوا هم موسیقی : 

- شم می غیرتی! آواز؟ زیر زدی شادمهر جلوی ! 

 شیشه سمت به رو نگاهم و نشست لبم روی محوی لبخند

 .چرخاندم

 همین؟-

کردم نگاهش باز . 

- گی؟ می چی  

- بشم غیرتت قربون بگی باید . 



 زل بارش شرارت چشمهای توی و شد پایین و باال گلوم سیبک

 طوری بودم، ها چشم این صاحب ی دلبسته اینقدر چرا من. زدم

برید می رو نفسم نداشتنش به فکر که .  

- بشم قربونت . 

زد پلکی . 

- نکنه خدا . 

 ...حسان-

- حسان؟ جان  

 احساس. کردم آرامش به دعوت رو اون لحنم نرمی و لبخند با

 مقابل باید ولی کنه پا به طوفان قراره بعدیم ی جمله کردم می

 مبارزه حسان درونی غول با و ایستادم می ها طوفان این از ترس

کردم می . 

- باشی تر مهربون کافه عوامل با شه می ... 

 اخم یک فقط نبود تند کردم می فکر که ای اندازه به واکنشش

کرد خوش جا ابروهایش بین بلناقا . 



- ببرن حساب من از باید ها اون دی، نمی تشخیص تو ... 

-  تحقیر و بشکنه دلشون گاهی شه می باعث تو رفتارهای ولی

نیست درست این بشن . 

 با رو لبم. نشدم تند نگاه اون تسلیم ولی کرد بهم تندی نگاه

کردم تر زبون . 

-  من که حالی در ختیسا هیوال یه خودت از بقیه ذهن توی تو

 از ذره یه چرا. بینم می کنارم رو مهربون ی فرشته یه همیشه

بشی تر محبوب که دی نمی دستات زیر نشون رو مهربونی این . 

- ندارم محبوبیت به نیازی من . 
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 هم خودم برای. نداشتم سر با حرفش کردن تایید جز ای چاره

 خودرای لجوج مرد این حریف تونم می چطور که بود شده سوال

 کردم، می روشن رو ها برق که طور همون شدم، کافه وارد. بشم



 می و زد می چرخ کافه اطراف ذوق با. رفتم می سرش پشت

 :گفت

-  رو جا همه خودم دیروز بینی؟ می افتاده برق ها سرامیک ببین

 محل باید حال هر به! تنها دست شه می باورت. کردم آینه شبیه

منم کار ... 

ایستادم جام سر و کردم قفل سینه روی رو دستم . 

-  سنگین کارهای انجام چقدر دونی می! کردی؟ خوبی کار مثال

مضره؟ سالمتی برای  

 نگاهم بود، شده گرد حیرت و بهت شدت از که هایی چشم با

 ترسم حس بزاقم دادن قورت دتن تند با ولی بودم ترسیده. کرد

 نگه ثابت اون نگاه توی زور به رو نگاهم و کردم می سرکوب رو

بودم داشته . 

- دارم؟ دوست چرا دونی می  

دادم تکون راست و چپ به رو سرم . 

- دونم نمی . 



-  شبیه جدیدا ولی گیری نمی ایراد کارهام از بقیه مثل چون

شدی بقیه . 

 کرد گوشزد بهم مودبانه خیلی خشکاند، جام سر رو من حرفش

 اون دادن دست از که دونست می اون. نپیچم پاش و پر به که

 غرغرهای شر از شدن خالص برای و ترسه بزرگترین من برای

 در که رو بغضی. کرد تهدید رو من نامحسوس ی شیوه به من

گفتم سرد و دادم فرو زحمت به گرفت شکل گلویم : 

-  برات افکارت که نبود حواسم پیچم، نمی پروپات به دیگه باشه،

منه از تر مهم . 

گفت وار ناله و داد بیرون مانند فوت رو نفسش : 

- نکن خسته رو من کاری اول همین کنم می خواهش! هوران آه . 

چکید ام گونه روی اشکی ی قطره . 

- ام کننده خسته خیلی من توئه با حق ! 

 اون. شد تیره نگاهش علتم بی و ناگهانی های اشک خاطر به

 در گرفته شکل های نگرانی از خبر نداشت، من دل از خبر



. گذاشت ام چونه زیر رو دستش و اومد سمتم به. نداشت وجودم

کرد نگاهم عمیق . 

- هوران؟ شده چی  

بود شده لرزان صدام بغض خاطر به . 

- حسان دارم دوستت خیلی ! 

نشست لبش روی پهنی و دستپاچه لبخند . 

- دارم دوست منم . 

 به تامل اندکی بدون و مقدمه بی گذشت ذهنم زا که رو حرفی

آوردم زبان . 

- ذاری نمی کنار رو رفتارهات از کم یه من خاطر به چرا پس . 

 پر رو نفسش کشید، لبش روی رو دستش و کرد رها رو ام چونه

زد زل چشمهام توی و داد بیرون صدا . 

-  ذهنت به تونی می تو... کنی درک رو هات عادت تونی می تو

نکنی خیال... نکنی فکر تونی می... نکنی توجه ... 

- داره؟ ربطی چه  



کوبید اش شقیقه به رو انگشتش شده حرصی . 

-  بی لعنتیم افکار و ها خیال این به تونم نمی تونم، نمی منم

 رو دستم کنم پیدا اطمینان اینکه از قبل تونم نمی. باشم توجه

 چون برم تخت روی کثیف تن با تونم نمی. ببندم رو شیر شستم

ذاره نمی افکارم .  

- بردارم دست تو داشتن دوست از تونم نمی من که طوری همون . 

 می دو هر. انداخت می پایین و باال رو سرش و شد منقبض فکش

 عاشقانه زندگی و خوشبختی دشمن حسان بیماری که دونستیم

 بر چماغ قل جنگجوی یک شبیه او های خیال ولی ماست ی

داشت برنمی دست ها راحتی این به و بود کرده رخنه ما زندگی . 
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 مشغول چابکی فرزی با فرنوش گروه و بود شده شلوغ کافه

 صحبت متانت و مالحظه با همه با که هم صندوقدار. بودن کارها



 متفاوت انحس و من فقط بود، قبل مثل چیز همه کرد، می

 بدون کردیم، می دوری هم از ولی بودیم کنارهم دو هر بودیم،

 غرق خود نافرجام عشق در و بودیم تفکر غرق حرفی یا کالمی

 و کنم رفتار حسان های خواسته مقابل تونستم نمی ابد تا. بودیم

 غذاها شادمهر. بدم وقف آورش سرسام های عادت با رو خودم

 من دل ی خواسته به حسان مورد یک در باالخره و آورد رو

گفتم گوشش کنار آروم. داد اهمیت : 

 .ممنون-

 چرا؟-

- نیاورد رو غذاها سوین اینکه خاطر به . 

کرد خوش جا لبش ی گوشه محوی لبخند . 

-  تو و من زندگی برای سوین باشی، حساس سوین روی نباید تو

نداره خطری هیچ . 

گفتم خنده با : 

- خطرناکه زندگیمون برای که توئه افکار این توئه، با حق . 



 سری با و باخت رنگ لبم روی از خنده کرد، بهم که تندی نگاه با

 دلم دلواپسی و غم اونقدر اما. شد غذام خوردن مشغول افتاده

 کنار رو غذا و نخوردم تر بیش قاشق چند که بود کرده پر رو

گفت فرنوش. گذاشتم : 

- خوری؟ نمی چرا جان هوران  

- ندارم میل . 

گفت گوشم کنار و انداخت ام نصفه غذای به نگاهی نیم نحسا : 

- تو؟ چته  

 به نیاز و جنسی نیاز دونست نمی و زد می نفهمی به رو خودش

 کردن پنهان که دونست نمی. منه کردن خفه حال در آرامش

 دوران در حسان زندگی از شناختی هیچ اینکه و اش گذشته

کرد می وارد من به عذابی چه نداشتم خودم از پس .  

 رختخوابم در گرفتم دوش اینکه از پس رفتیم، خونه به که ظهر

. اومد نمی چشمم به خواب خستگی وجود با ولی کشیدم دراز

 دیوانگی مرز تا آزاردهنده مسائل کردن نوشخوار با مغزت گاهی

 هم حسان. شه می خاموش نکنه ات دیوانه تا و بره می رو تو



 که بود معلوم نامظمش های سنف از ولی بود بسته رو چشمهاش

 می فکر رومون و رنگ بی زندگی به من مثل هم اون و بیداره

 سروصدایی از. رفت بیرون اتاق از و شد بلند تخت روی از. کنه

 مرد. کردنه کار حال در که بود معلوم اومد می بیرون از که

 تا و خاست برمی جدال به خودش قوای با من ناپذیر خستگی

 همه انداختن برق جز هم قصدی. کرد می کار بود بدنش در جون

 نمی رو این اون ولی سوخت می هم خودش برای دلم. نداشت جا

 روی کنان هن هن. کشیدم سرک و ایستادم در کنار. فهمید

 جمع ها مبل روی از رو ها ملحفه و کشید می شامپو ها فرش

. بود انداخته لباسشویی ماشین داخل رو ها اون احتماال بود کرده

 به حسان اینکه جای به کنیم عشقبازی تخت روی باید ما االن

. کنم ها کاش ای غرق رو خودم اتاق توی من و بیفته خونه جون

 و دکترپاکروان های توصیه و فرستادم حسان مادر برای پیامی

 بلند طومار یک. دادم شرح براش رو حسان امروز های حرف

 بهترین اون. دادم فشار رو فرستادن ی دکمه و نوشتم اون برای

بود نابسامان وضع این در من منجی . 
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 مامانش ی شماره و شد بلند موبایلم زنگ صدای بعد لحظه چند

گفتم ضعیفی صدای با و کردم وصل رو تماس. افتاد صفحه روی : 

 .سالم-

- کردی؟ عمل رو دکتر های توصیه کردی کار چی عزیزم، سالم  

- بذارم کنار رو رفتارهام تونم نمی گه می که، گفتم بهتون .  

- کنی صبر باید تو عزیزم ! 

-  که شما. بدم دستش از بیارم، فشار بهش زیاد اگه ترسم می

دارم دوستش چقدر من دونی نمی . 

 .دوخت بهم رو طوفانیش نگاه و شد اتاق وارد حسان دفعه یک

 می پایین و باال اش سینه ی قفسه و بود گشاد بینیش های پره

گرفت سمتم به رو دستش. شد . 

 .بده-



- رو؟ چی  

زد داد . 

- بده رو گوشیت . 

 دیوار به و شدم بلند جام از ترسیده و داد دستش به رو گوشی

 ضربان و بود کرده احاطه رو تنم تمام سرمایی حس. چسبیدم

 خشمی با و بود گرفته دستش ویت رو گوشی. بود شده تند قلبم

 اون. بود دوخته چشم صفحه به شد می تر غلیظ لحظه هر که

 کرد پرت دیوار سمت به رو گوشی. بود صفحه روی لعنتی پیامک

گفت فریاد با و : 

- دکتر؟ رفتی من از خبر بی تو  

 .حسان-

 ولی بود شده تار تصویرش اشک ی پرده پشت. اومد سمتم به

داد می لو رو وجودش خشم هم تار تصویر همون . 

-  رو زندگیمون چی برای دکتر؟ رفتی من از خبر بی چی برای

دی؟ می توضیح مامان برای  



- زندگیمونه شدن خوب خاطر به کنم می کاری هر...ه من . 

 اسیر دیوار و خودش بین رو من و داد تکیه دیوار به رو دستش

 چشمهام درد شدت از فشرد، محکم فکم روی رو دستش. کرد

بستم رو . 

- گیری می تصمیم زندگی ی واسه من ی اجازه بی کردی غلط ... 

چکید ام گونه روی اشکی ی قطره . 

- شدم خسته ... 

زد موهاش به چنگی و کرد رها رو ام گونه .  

- باشیم شوهرها و زن ی  همه مثل خواد می دلم ... 

گفتم هق هق با : 

-  این رسمت می... ترسم می ولی کنم ازدواج باهات خواد می دلم

 و زن بقیه مثل نتونیم وقت هیچ ترسم می.... بمونه وضعیت

دار بچه نتونیم... باشیم شوهرها ... 

کرد نگاهم نافذ . 

- کنم تغییر تونم نمی من طوره، همین آره، . 
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 و شد می روان هاماشک بود، نگاهش به نگاهم که طور همون

 و گرفت رو دستم. بود کرده پر رو اتاق فضای من هق هق صدای

گفتم ترس و بهت با. برد کشان کشان خودش دنبال رو من : 

- کنی؟ می کار چی حسان حسان،  

گفت زنان نفس نفس بود، رو به رو به نگاهش که طور همون : 

- بهتره کنیم تموم رو چیز همه االن همین . 

- کردم غلط حسان! کردم غلط. ..حسان نه نه، !  

 سنگ از قلبش انگار نبود، قدرتمندش های دست حریف زورم

 شبیه و کرد نمی من های التماس به توجهی که بود شده ساخته

 که حسانی با حسان این. کشید می خودش دنبال رو من ای بره

 یک شبیه تر بیش. داشت فرق آسمان تا زمین شناختم می من

 از تا داشتم سیلی یک به نیاز چقدر من و ریبیدا تا بود خواب



 شد تر چشمهام جلوی یکدفعه. بشم بیدار وحشتناک خواب این

 زمین روی بود، حسان های دست بند دستم که طور همون و

  .افتادم

 شبیه لرزید می علت بی که تنم دیدن با و کرد رها رو دستم

 مترح با کنه، می نگاه سرمازده گنجشک یه به که شکارچی

گفت لب زیر و اومد سمتم به. کرد رها رو دستم و کرد نگاهم : 

- باش آروم !  

 زدگی یخ از هم اون تن گرمی ولی کرد احاطه دستهاش با رو تنم

 چوب یک مثل و بود شده قفل هم توی دستهام. کرد نمی کم من

 سعی و بود گرفته دستش توی رو دستم. بود شده سخت و سفت

گفت ام شده کلید های دندون الی از کنه، باز هم از داشت : 

- میاد دردم . 

- باش آروم جان هوران . 

- تونم نمی...نمی . 



 می بغلش توی. کرد بلندم زمین از و گرفت بغلش توی رو من

 لرزش و شده سیبری وارد که داشتم رو کسی حس لرزیدم،

 خواست و خواباند تخت روی رو من. نیست خودش دست بدنش

 که هایی اشک با و گرفتم دستم ویت رو پیرهنش که بشه بلند

گفتم التماس با بود، آورده هجوم ام گونه به سیالبی شبیه : 

-  نه،

!                                                                                                                          نرو

بود انداخته سایه غم و ندامت نگاهش بر . 

- گردم برمی .  

 رو لرزش بدنم کردن شل با کردم سعی و کشیدم دراز پهلو به

 احاطه سرمازدگی رو تنم تمام و نبودم حریفش ولی بدزدم ازش

 قند آب زور به ام شده کلید های دندون الی از حسان. بود کرده

 اش سینه روی رو سرم و گرفت بغلش توی رو من. خوراند بهم رو

  .گذاشت

- باش آروم . 

بوسید سرهم پشت و مکرر طور به رو موهام یرو . 



 ...ببخشید-

 تنم سردی با جدال در تنش گرمای و شدم آروم بغلش توی

گفت و کشید کمرم روی گونه نوازش رو دستش. شد پیروز : 

 ...ببخشید-

- تونم نمی تو بی من بیرون، برم زندگیت از نگو من به دیگه . 

- تونم نمی منم ... 

 صورتم کشید، دراز تخت روی بودم، لشبغ تو من که طور همون

. بودم کشیده دراز تنش روی و بود صورتش متری میلی یک در

 و گذاشتم صورتش طرف دو رو دستهام و دوید شوقی دلم در

 اش سینه روی رو سرم. زدم نرم های بوسه لبش روی بار چندین

 که بود تند اونقدر قلبش ضربان. کرد نوازش رو موهام و گذاشت

کردم می حس رو سرم ریدنپ باال . 
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 از تر نرم تن روی و شد من نواز گوش الالیی قلبش ضربان

 طرز به حسان رفتیم، کافه به که عصر. رفتم خواب به ابریشمش

 گرفت، می ایراد زیردستانش کار به بود، شده گیر سخت عجیبی

. بود شده حساس هم عوامل پیشبند بودن صاف روی حتی

 آروم. آورد در رو فرنوش گروه دختران اشک بارها که طوری

گفتم گوشش کنار : 

- کنم می خواهش! حسان بسه . 

گفت طلبکارانه : 

- باشه چیز همه به حواسم باید من کنم می کار چی مگه ! 

 این سر رو حرصش و بود عصبانی من رفتارهای خاطر به اینکه از

داشتم وجدان عذاب احساس کرد، می خالی ها طفلکی .  

- باال؟ برم من  

کرد باز سمتم به رو دستش . 

- بده رو موبایلت . 

توپیدم بهش عصبی . 



 چی؟-

گفت پلکش تند پرش با و فشردم هم روی رو لبهاش : 

- بگی چیزی یواشکی مامانم یا دکتر به خوام نمی . 

- رو کار این خوام نمی من ... 

- باشه زندگیمون توی ثالثی شخص میاد بدم کردی، بالق ولی . 

 برای دستش که طوری کوبیدم، دستش روی شتاب با رو موبایل

 سرزنشم ام وحشیانه رفتار این بابت ولی پرید باال ای لحظه

 در و شدم اتاق وارد. رفتم باال ها پله از تندی های قدم با. نکرد

 می رو لبم ستپو که حالی در و نشستم تخت روی. بستم رو

 چقدر هر. کردم فکر رویم پیش نامعلوم ی آینده به کندم،

 حس شد، می تر بیش ما زندگی توی ثالث های شخص دخالت

 پس رو افکارم. کرد می پیدا افزایش رابطه این به من ناامیدی

 حسان شاید. تونم نمی حسان بی که داد هشدار بهم قلبم و زدم

 باشه، امون رابطه وارد کسی خواست نمی همین خاطر به هم

 برابر در عاشق یک ولی. تونست نمی من بدون اون شاید

 حالش شدن بهتر برای حسان نیست، خودخواه اینقدر معشوقش



 برای من اما. کنه خوش رو من دل تا کنه نمی تالشی هیچ

. شد وارد و شد باز اتاق در. کردم می کاری هر اون خوشحالی

کشید ریشش ته به دستی کالفه و نشست کنارم . 

- کنی؟ می فکر اینقدر چرا  

 کرد می متالشی رو من مغز افکار حجم این زد، می راستی حرف

 حسان شدن خوب برای حلی راه به کردن فکر جز ای چاره ولی

 حسان پای روی رو سرم نابسامانم زندگی از خسته. نداشتم

 رو دستش. بسپارم تنش گرمی به رو افکارم سردی تا گذاشتم

داد بیرون مانند آه رو نفسش و کشید سرم روی گونه شنواز . 

-  بیرون سرت از منو کردن اصالح فکر... هوران کنم می خواهش

 نمی... هم بخوام اگه حتی. کردم عادت شیوه این به من... کن

بپذیر هستم که جوری همین منو. بشم خوب تونم . 

 ی معاشقه یک برقراری توان که رو حسانی تونستم می چطور

 تونستم می چطور. بپذیرم شوهر عنوان به نداشت رو معمولی

 باشه این به حواسم و باشم آویزون خودم زندگی محل توی مدام

 گونه روی که رو اشکی ی قطره. نشه عصبانی دستم از حسان که



 بلند نهادش از تری غلیظ آه و کرد پاک انگشتش سر با چکید ام

 پاش روی از خورد، رد به که هایی ضربه صدای شنیدن با. شد

 گارسون و شد باز در حسان بفرمایید صدای با و شدم بلند

گفت در جلوی : 

- ببینن رو شما اومدن مادرتون آقا . 

نشست حسان پیشونی روی ظریفی اخم . 

- باال بیارن تشریف بگو . 

 .چشم-

 مثل حسان. شد اتاق وارد حسان مادر و خورد در به ضربه چند

پرید جا از فنر . 

-  چی برای... بره دکتر که کردید کمک هوران به حقی چه به شما

کردید دخالت من زندگی تو . 

گفتم واری هیس لحن با و ایستادم حسان کنار : 

 ...حسان-
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گفت بود، اومده پر توپ با که حسان مامان : 

- بزنه حرف بذار جان هوران نه، ... 

گفت بلندی صدای با و زد زل حسان های چشم توی : 

-  فکر خودت با شده حاال تا. کردی خودت اسیر رو دختر این تو

 مردی نکنه، التماس زنش به نیازش ارضای برای که مردی کنی

کنه؟ می زنش حق در ظلمی چه ببوسه رو زنش نتونه حتی که  

گفت شده ریز های چشم با حسان : 

- گفتی؟ مامانم به رو چیز همه  

- نه خدا به ... 

کنه نگاهش کرد مجبور و زد حسان ی سینه توی رو انگشتش . 

- . هستی هیوالیی چه تو دونم می خودم بگه، اون نیست الزم

 ی خونه توی لرزی و ترس چه با طلفک این بزنم حدس تونم می



 می ازش رو آرامش تو کنه می درست غذا شوره، می ظرف تو

شاده؟ خیلی تو ی خونه توی کنی می کرف واقعا. گیری  

 ولی بودم خوشحال آورد، می زبون به رو دلم های حرف اینکه از

 فریاد صدای. بود کرده نگرانم حسان ی شده منقبض دست

پراند جا از رو من حسان . 

 .بســــــــــــه-

گفت مادرش ناباوری حین در : 

- کوفت و بسه .  

کشید خودش دنبال رو دستم . 

-  بهت رو اون نشی آدم که هم وقتی تا برم، می رو دختر این من

گردونم برنمی . 

 کنار خواستم می که منی و کشید می رو دستم حسان مامان

. کردم می تقال دستش از دستم کردن جدا برای بمونم حسان

 حسان. شدم می کشیده در سمت به و بود حسان به نگاهم



 من میان و اومد ما سمت به اومده، خودش به تازه انگار که طوری

ایستاد مادرش و . 

- بریش؟ می کجا  

- باشه داشته آرامش که جایی . 

 :گفتم

- بمونم حسان پیش خوام می من . 

کرد بهم تندی نگاه مامانش . 

- فهمی نمی هیچی تو . 

گفت خشم با و زد زل مامانش های چشم توی حسان : 

- دارم می نگه احترام فقط . 

-  از زود یا دیر دختر این نکردی، ترک رو گندت اخالق اگه

 تا کنه ترکت االن بهتره تونی نمی اگه. کنه می فرار تو با زندگی

نشدی وابسته بهش تر بیش . 

 ...نه-



 چشم توی. کردم سکوت و فشرد محکم رو دستم حسان مامان

 دادن دست از برای اون بود، نشسته اشک ی حلقه حسان های

. زد می چنگ شموهای به مدام و بود سراسیمه! بود دلواپس من

شد پایین و باال گلوش سیبک . 

- نبری رو هوران کنم کار چی . 

-  اگه گیرم می نوبت برات مونه، می من پیش فردا تا هوران

بشی حاضر دکتر مطب توی باید خوای می رو هوران . 

 حسان. برد پایین ها پله از خودش دنبال رو من و کرد باز رو در

 به سرخ صورت و اشکبار های مچش با و بود ایستاده ها پله باالی

گفتم. کرد ریش رو دلم حالت این در دیدنش. بود خیره ما : 

- نبر منو مامان . 

غرید عصبی : 

- کنم می کار چی دارم فهمم می من . 

گفتم رفتیم، ماشین سمت به و شدیم خارج کافه از وقتی : 

- سوخت حسان برای دلم من . 



کرد نگاهم نافذ . 

-  عشق از باالتر عشقی هیچ که فهمی می بشی دار بچه وقتی

 پسرم خاطر به رو کار این من که بفهم پس نیست، فرزند به مادر

باشه؟ کردم،  

گفتم کرد، تایید به ناچار رو من بود لحنش در که تحکمی : 

 .باشه-
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 در های آدم تصویر و بودم هدوخت بیرون ی منظره به رو نگاهم

 زدنی برهم پلک از تر کم ماشین تند سرعت خاطر به رو، پیاده

 ذهنم در امروزمون دعوای. شد می محو هایم چشم مقابل از

 گوشزد من به بارها و برم بود خواسته من از اون شد، می دوره

 مامانش همراه کاش. کنه ترک رو بیماریش تونه نمی که بود کرده



 بر چیز همه انگار کردم، می بدبختی احساس خیلی بودم، نیومده

کرد می حرکت من میل خالف . 

- نکن فکر اینقدر ... 

کرد سرباز من وجود در گستاخی و سماجت حس . 

- گرفتید من از رو حسان کار این با شما نکنم؟ فکر چطور ... 

 !من؟-

-  انتخاب رو بیماریش بیماریش، و من بین حسان اگه! شما بله

 ...کنه

فشرد هم روی رو چشمهاش کالفه . 

-  از تر بیش خیلی اون شناسم، می رو پسرم نگاه من هوران

داره عالقه تو به کنی تصورش که چیزی . 

-  بیام کنار شرایطش با باید که کرده گوشزد من به بارها اون ولی

بشیم جدا مجبوریم وگرنه . 

-  چیز همه کنه، حس وقتی نکرده، حس رو تو فراق هنوز اون

کنه می ییرتغ . 



کشیدم هوفی . 

 !امیدوارم-

 آشوبی به و بود سپرده خودش فرضیات دست به رو زندگیم تمام

. بود توجه بی بود، کرده پا به من وجود در حسان از دوری با که

 رو دیوارها روی. بود شهر مرکز در کوچکی آپارتمان اش خونه

 گرن فندوقی ی کاناپه و بود پوشانده رنگ کرم دیواری کاغذ

 دیوار به کتاب از پر ی قفسه یک. داشت قرار تلویزیون روبروی

 پزشکی علم با رابطه در کتابهاش تر بیش و بود شده نصب خونه

 اشاره کاناپه به رفت، می آشپزخونه سمت به که طور همون. بود

 .کرد

- عزیزم بشین . 

 در اینکه با. انداختم پام روی رو پام و نشستم کاناپه روی

 از صداش که بود کوچک اونقدر اش خونه ولی دبو آشپزخونه

شد می شنیده فاصله ترین نزدیک . 

-  کنه جان نوش که کنم درست خوشگلم عروس برای قهوه تا دو

گم می بهش کارم دلیل به راجع بعد... کنه حظ و ... 



 از بودم گرفته خودم به که رو طلبکاری ی قیافه تونستم نمی

 کشیده خودش دنبال رو من ای بچه شبیه. کنم محو صورتم روی

 سمتم به رو قهوه فنجان. بود نداده انتخاب حق من به و بود

گفت و گرفت : 

 .بفرمایید-

گفت. گرفتم دستش از رو لیوان مصنوعی لبخندی با همراه : 

- دلخوری؟ من از  

گفتم بود، شده دار خش بغض خاطر به که صدایی با : 

- نمیاد حسان که مطمئنم من . 

-  پر خالی تو طبل یه اون نشناختی، رو انحس خوب هنوز پس

کوچکه دلش ولی بزنه حرف گنده شاید. سروصداست . 

خوردم ام قهوه از ای جرعه و انداختم باال ای شونه . 

- باشه طور همین که انشااهلل . 

- طوره همین که باش مطمئن ! 

شد بلند جاش از و داد تکیه زانوهاش به رو دستش . 



- شدی گرسنه اگر هست یخچال توی کنسرو مطب، برم باید من . 

 .ممنون-

 گوشم کنار آروم و بوسید رو ام گونه خونه از رفتن بیرون موقع

 :گفت

- نکنه هندستون یاد فیلت که کنم می قفل رو در اما ببخشید . 

- کنید قفل نیست نیازی . 

- حسان؟ پیش گردی برنمی که باشم مطمئن پس  

انداختم پایین و باال رو سرم . 

- باشید مطمئن . 
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. بزنم خونه دور چرخی تا شدم بلند جام از. رفت و بست رو در

 روبرو خوراکی و دسر نوشیدنی، انواع با و کردم باز رو یخچال در



 رو ای شسته سیب. رسید می خودش به خیلی ظاهرا شدم،

 با و رفتم ها کتاب ی قفسه سمت به. زدم بهش گازی و برداشتم

 کردم، باز رو دفتر. شدم روبرو کوچک رنگ ای سرمه دفتر یک

 دفتر. بود نویس دست هایش نوشته و بود کاهی کاغذهاش

 رو کنجکاویم حس جلوی نتونستم! بود حسان مامان ی خاطره

نشستم کاناپه روی و کردم باز رو دفتر. بگیرم .  

خدا نام به  

 غلغله صبح از ما ی خانه در و بودند بسته ریسه ار شهر ی همه

 آمده ما ی خانه به شده که هم فضولی برای فامیل تر بیش بود،

 که مردی. گفتند می تبریک من به جدا جدا، کدام هر و بودند

 بودم دیده خواستگاری روز یکبار فقط را بشود شوهرم بود قرار

 از ریپس چون شانسم خوش خیلی من گفتند می همه ولی

 بود، کرده قبول همسری به مرا کایاها دار نسب و اصل خاندان

 را من خواندن درس شرط پسر آن که بود این ام دلخوشی تنها

. بود شوهر از تر مهم درس من برای چون بود کرده قبول

 و بردند آرایشگاه به مرا کشان کل دخترش همراه به مادرشوهرم



 خانه به را محله رهایدخت نصف خودش قول به که خانم عظیمه

 شان همه اش خوب دست خاطر به و بود فرستاده بخت ی

 را عروس سپید لباس و کرد آرایش را من بودند شده خوشبخت

 عروس لباس کاله ایرج وقتی. کرد تنم بر شوهرم خواهر کمک با

 زورکی لبخند یک زدن برای حتی برداشت صورتم روی از مرا

 را من و پوشاند را من ورتص سریع خیلی و نکرد تالشی هم

 و بود آهنی آدم یک شبیه تر بیش. کرد زده گل ماشین سوار

 کرد، می حرکت برنامه یک طبق بر احساس ای ذره بدون

 جایگاه تزیین و بود فامیل عروسی ترین باشکوه من عروسی

 وقت تمام ارکستر داشت، زدنی مثال زیبایی یک داماد و عروس

 حال هر به کردند، می پایکوبی و رقص رحضا و خواند می ترانه را

 جالل و شکوه از ضیافت آن و بود کایا خاندان پسر تک عروسی

 تمام شبیه رفتیم می خانه سمت به وقتی. نداشت کم چیزی

 نشنیده را ایرج صدای حتی مدت تمام داشتم، استرس دخترها

 ای خانه جلوی. بود ساکت معمول طبق هم ماشین در و بودم

 مشخص اش داخل بزرگی و عظمت خانه آن بیرون از کرد، پارک

 و گذشتیم بزرگی حیاط از. شدیم وارد و کرد باز را در ایرج. بود



 محض به و شد باز خانه ورودی در. رفتیم باال مارپیچ های پله از

 خدمتکارها از یکی. دویدند پایمان جلوی خدمتکار دو ورودمان

 خدمتکار و چرخاند سرمان دور را اسفندی بود جوانی زن که

 بی بود، رنگ سبز های چشم با سالی و سن کم دختر که دیگر

 غم و کینه یک نگاهش سبز برق در. کرد نگاهم و ایستاد حرکت

 باز اش نطق باالخره ایرج. کردم تشکر زن از لبخند با. بود نهفته

گفت جوان زن سمت به اشاره با من به رو و شد : 

-  کنار قراره خوشگلشون کوچولوی پسر تا دو با که خانم طلعت

کنن رسیدگی خونه امور به و کنن زندگی ما . 

گفت من به رو کند نگاه جوان دختر به اینکه بدون : 

-  توی مادرشون همراه به ها سال که خانم، شهره هم ایشون

ماست کنار بعد به حاال از و کردن می زندگی من پدر ی خونه . 

زدم لبخند جوان زن و دختر به رو . 

- خوشبختم خیلی . 

 شبیه تر بیش که لبخندی دختر و زد لبخند من جواب در زن

 وارد و رفتیم باال ها پله از. نشست اش لب روی بود، کجی دهن



 این با رفتن حجله به برای و داشتم اضطراب. شدیم خواب اتاق

 من پشت ایرج و درآوردم را ام شنل. نداشتم آمادگی مرد

 و افتاد زمین روی ام لباس. کشید نپایی را لباسم زیپ و ایستاد

 سینه اطراف هایم دست با. گرفت قرار او دید معرض در تنم تمام

 ایرج. کشیدم ای خفه جیغ اختیار بی و کردم محاصره را ام

 :گفت

- نیستی آماده امشب ! 

گفتم لرزانی صدای با : 

 .نه-

 .باشه-

 و خزیدم پتو زیر. خوابید تخت روی و کرد عوض را اش لباس

 می سر به خواب در من اینکه تصور با ایرج. بستم را مهایمچش

 اما گذشت ها مدت. شد بلند جایش از و زد کنار را پتو برم

 باالی از. کشاند اتاق از بیرون به را من کنجکاوی حس. برنگشت

شنیدم می را ایرج صدای ها نرده . 



-  می که خودت ولی باشی دلگیر من از داری حق تو دلم عزیز

 بستن برای فقط دختر این با من ازدواج! منی عشق تنها وت دونی

مادرمه و پدر دهن . 

. بود سال و سن کم خدمتکار دختر آن هایش حرف مخاطب

 به رحمی بی این از قلبم و شد گرد تعجب شدت از هایم چشم

 ی خانه به خودم پای با فهمیدم، نمی را خودم حال. افتاد تپش

 در ای بچه گریه صدای. اشتمند خبر و بودم گذاشته پا ماتم

شد می شنیده روبرویی اتاق از که انداخت طنین ام گوش .  

 کنارم از رو دستمالی. بود کرده خیس رو دفتر ی صفحه اشکهام

 رو تلخ سرگذشت اون ی ادامه کنان فین کنان فین و برداشتم

 .خوندم
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 ابد تا بود کرده قصد انگار شد، نمی ساکت بچه ی گریه صدای

 بغلش در طفلی با جوان زن اتاق آن در شدن باز با. بریزد اشک

 به را دستم. ایستادم سیخ و پریدم جا از فنر مثل. آمد بیرون

 کودک و زد پلکی زن و گذاشتم ام بینی روی سکوت ی نشانه

 به. داد تکان بود، شدن هالک حال در اش آغوش در که را اش

. دوختم ماهه شش کودک به را نگاهم و رفتیم زن سمت

 اش سیاه مژگان و بود اشک از پر اش رنگ ای قهوه چشمهای

 شدت از و کشیدم اش سبزه ی گونه روی را دستم. بود خیس

 عقب را دستم شد می ساطع کودک آن وجود از که گرمایی

 .کشیدم

- داغه؟ چرا  

- ه؟گرفت مخملک  

کردم نگاه زن آن صورت به ام پیشانی روی ظریفی اخم با . 

- مخملک؟ تب  

 .بله-

گفتم تعجب با و گرفتم دهانم مقابل را دستم : 



- بردید؟ دکترش اوه  

- پولش نه دارم، رو وقتش نه خانم، نه ... 

 که سوخت معصوم ی بچه پسر این حال به دلم اینقدر لحظه آن

 پله از دوان دوان و کردم فراموش را شوهرم و خدمتکار ماجرای

 شماره به که نفسی با. رساندم ایرج به را خودم و رفتم پایین ها

گفتم بود، افتاده : 

 !ایرج-

 ایرج. ایستاد سیخ و آمد بیرون ایرج آغوش از من دیدن با شهره

گفت نگران و شد بلند جایش از : 

 بله؟-

- برسونیم بیمارستان به رو بچه این باید . 

- بچه؟ کدوم  

- سوزه می تب توی داره... طلعت ی هبچ . 

گفت خنده با شهره : 

- اضافی خور نون. نیست مهم هم بمیره داره دیگه یکی اون ... 



زد ای دستپاچه لبخند من تند نگاه با . 

- کردم شوخی . 

کشیدم جلو سمت به را او و گرفتم را ایرج لباس . 

- کنم می خواهش . 

گفت تفاوت بی : 

- ام خسته خیلی من . 

غریدم عصبی . 

- من به بده رو ماشینت سوییچ پس . 

 کوچک طفل و طلعت همراه و گرفتم ایرج از را ماشین سوییچ

 آنتی تزریق از پس کودک. راندم بیمارستان سمت به اش

 سرم پرستار. برد اش خواب و شد آرام کمی اش بدن به بیوتیک

گفت طلعت. رفت و کرد وصل اش کوچک تپل دست به را : 

- برید شما جان خانم ... 

گفتم آرام و نشستم کودک تخت کنار : 



- مونم می شما کنار من! نه . 

- آقا آخه ... 

 که بود خدایش از آقا فضه آن وجود با. شدم بلند نهادم از آهی

نباشم کنارش من . 

- نیست مهم .  

 هایش نفس رفته رفته و گذاشت تخت روی را سرش طلعت

 جدیدم یزندگ این  به فکر با من اما رفت خواب به و شد سنگین

 طفل رنگ ای قهوه های چشم. آمد نمی هایم چشم به خواب

نشست لبخند اش کوچک لبهای روی و شد باز داشتنی دوست .  

- پسر آقا سالم ... 

گفت من به رو لبخند همون با : 

- ماما...ممم . 

 خواستم ای لحظه برای و رفت ضعف اش گفتن مامان برای دلم

باشم او مادر من که .  



.  رفتم خواب اتاق به و گذاشتم جایش سر را تردف کشان خمیازه

 شده امیدوار زندگیم به کمی حسان مامان سرگذشت خوندن با

 همه این که کسی که داشتم رو تصور این خودم پیش و بودم

بلده رو من زندگی کردن اداره من از بهتر حتما داره تجربه . 
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 حسان

 تخلیه برای همیشه مثل. موندم کافه در من و شد تعطیل کافه

 با. بردم پناه شو و شست به قراریم بی و نگرانی حس کردن

 سمت به و انداختم زمین کف را تی موبایلم زنگ صدای شنیدن

 وصل رو تماس بود، بسته نقش صفحه روی طلعت اسم. رفتم میز

گفتم و کردم : 

- م؟جان  

گفت حالی بی صدای با : 



- ببینمت آخر ی لحظه بیا میرم می دارم... برس دادم به حسان ... 

 کردم خاموش رو کافه های برق کردم، قطع رو موبایل سراسیمه

دویدم بیرون سمت به و . 

- آقا؟ کجا  

- طلعت ی خونه برو . 

 .چشم-

 ی طبقه در آسانسور. کردم باز رو در و چرخاندم قفل در رو کلید

 رو پنجم ی طبقه که ای گوینده صدای با همزمان و ایستاد مپنج

 خونه وارد و کشیدم پایین رو دستگیره. شد باز در کرد، اعالم

 بیرون طلعت اتاق از داشت تن به اورژانس لباس که مردی. شدم

گفتم و رفتم مرد سمت به. اومد : 

- چطوره؟ حالش  

- بود افتاده فشارش فقط ! 



 که نبود بار اولین این. چسباندم یوارد به رو سرم و کردم هوفی

 من و داد می نشون بود، که چیزی اون از بزرگتر رو حالش طلعت

گفتم. بودم خورده رو فریبش باز : 

- آقا ممنون . 

 روی. رفتم طلعت اتاق سمت به و دادم رو اورژانس دستمزد

 من دیدن با. بود وصل دستش به سرمی و بود خوابیده تخت

گفت حال بی و چرخاندم سمتم به را نگاهش : 

 تویی؟-

- کجاست؟ نوید. منم آره  

زدم کنار صورتش روی از رو موهاش و نشستم تخت کنار : 

- رو تو نوید جای به کاش! الواطی دنبال باشه؟ خوای می کجا ... 

- بزنی شخم رو گذشته نیست نیازی کافیه، . 

 می جلب توجه موهایش میان در که رو سفیدی موی تار چند

 ی شده رنگ خرمن الی البه اینکه از. گرفتم ستمد توی کرد



 توی از رو قیچی. داشتم نفرت بشه، نمایان سپیدی موهایش

کردم قیچی رو سفیدش موهای و برداشتم کشو .  

- خبر؟ چه زنت از  

- دم می دستش از دارم کنم فکر . 

- سرت فدای ! 

زد حلقه چشمهام در اشکی ی قطره . 

- بودم خوشبخت االن نداشتم رو لعنتی ی گذشته اون اگه . 

- نبود طلعت منِ تقصیر چیز همه که دونی می خودت .  

دادم فرو رو بغضم و زدم پوزخندی  . 

- دارم دوست رو زنم . 

- کن زندگی زنت با و شو آدم پس . 

 که خفقانی. رفتم خونه سمت به و اومدم بیرون طلعت ی خونه از

 آور بعذا ای دیگه جای هر از تر بیش بود برگرفته در رو خونه

 به من و بود نشسته هوران خاطرات غبار خونه جای جای. بود

گذشت می هوران رفتن از ها سال انگار که بودم غمگین حدی . 
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 هوران

 به و کرد می گذر اتاق باز ی پنجره الی البه از نورخورشید

 نور صورتم جلوی دستم گرفتن با. ابیدت می من صورت

 دقیقه چند. شدم بلند تخت روی از و زدم پس رو کورکننده

 چرا که بفهمم و کنم آنالیز ذهنم در رو دیروز اتفاقات تا گذشت

 غربت احساس حسان حضور عدم این از. نیست کنارم حسان

 گذرانده اون با رو زندگیم های سال تمام انگار که طوری کردم،

 میز حسان مامان. داد می ام شکنجه او نبودن این و مبود

بود گذاشته من برای یادداشت یک و بود چیده رو صبحانه .  

 حسان برای پنج ساعت مطب، رفتم من! دخترکم خیر صبح »

باش خودت مراقب. گفتم دکتر نوبت . » 

. ریختم خودم برای چایی لیوان و گذاشتم میز روی رو یادداشت

. کردم فکر حسان به مدام و نفهمیدم حانهصب طعم از چیزی



. نه یا خوبه من بدون حالش. کنه می کار چی و کجاست اینکه

بردم پناه خاطرات دفترچه به افکار اون شر از بردن پناه برای .  

گفتم آرام و کشیدم اش لطیف ی گونه روی را دستم : 

- پسر آقا سالم . 

 به را نشدستا و کشید خوابالویش های چشم روی دستی طلعت

 با و دوخت پسرکش های چشم به را نگاهش. کشید جلو سمت

گفت لبخند : 

- مامان؟ شدی بیدار  

 .پرسیدم

- چیه؟ اسمش  

 .حسان-

* 

 باور افتاد، شماره به قلبم ضربان و شد حبس ام سینه در نفس

 می اشتباه شاید باشه حسان کوچک پسرک اون که کردم نمی

 نام پسرک آن به اش قهعال خاطر به حسان مامان بعدها و کنم



 سرم در گرفته شکل افکار به. گذاشته حسان رو اش بچه

گفتم خیالی بی با و خندیدم : 

- طوره همین حتما ! 

* 

نشست لبم روی لبخندی .  

- قشنگی اسم چه ! 

- عروسیتون شب شما خانم ... 

دادم بیرون مانند آه را نفسم . 

- نیست مهم . 

کرد نگاهم تردید و شک با . 

 .مطمئنید-

گفتم دقانهصا : 

- دم می ترجیح خونه به رو اینجا در حضور من .  



 آن تمام من و بود بستری بیمارستان در طلعت کودک روز سه

 روی من برای را اش زندگی تمام طلعت. بودم دو آن کنار روز سه

 تنگنا در ها سال شوهرش کالهبرداری خاطر به. بود ریخته دایره

 دو با و شود می خسته او هک جایی تا کردند می زندگی مخمصه و

 پرستار که دوستانش از یکی طریق از و کند می فرار اش طفل

. آورد می در پدرشوهرم ی خانه از سر است، بوده ایرج پدربزرگ

 بود، ساله پنج تقریبا که بزرگترش طفل شدیم خانه وارد وقتی

 زبان با و گرفت آغوش در را پایش و دوید مادرش پای جلوی

 پوشیده مرا های لباس شهره. گفت آمد خوش ادرشم به بچگانه

 را صورتش و داد می قر خانه در تاپ و کوتاه دامن آن با و بود

 به شده هول من دیدن با. بود کرده آرایش ها عروسک شبیه

 را خدمتکارها مخصوص سارافون همان و دوید اتاق سمت

. کردم پوشی چشم و نیاوردم او روی به را اتفاق این. پوشید

 روی را سرش و بوسیدم خورد، می وول آغوشم در که را حسان

 بربسته رخت نحیفش وجود از تب وقتی از. گذاشتم ام سینه

زد می لبخند مدام و بود شده تر شیرین بود، . 
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 شیرین طفل هب ام وابستگی شدم می دور ایرج از چقدر هر

 چشم بر دست. بوسیدم می را او مدام. شد می تر بیش طلعت

 قهقهه صدای کردم، می بازی او با وقتی و کشیدم می هایش

 به. داد می من به را خوبی حس و شد می پخش خانه در هایش

 با را وقتم تمام و بودم توجه بی شهره با ایرج پنهانی مالقات

 از که صبح روز یک. دمکر می سر شیرین کودک آن و کتاب

. شدم بزرگترش پسر و طلعت نبود ی متوجه شدم، بیدار خواب

 دستان به نگاهش که طور همان و بود خوابیده تخت روی حسان

 اش سمت به. کرد می زمزمه لب زیر را غرغرهایی بود، کوچکش

 حسان کنار که ای نامه پاکت. زدم صدا را طلعت بار چند و رفتم

 ای برگه و برداشتم را پاکت. کرد جلب خود به مرا ام توجه بود،

کردم باز را درونش . 

- خانم سهیال خانه، خانم بر سالم ! 



 با ساختن و دارد گریختن به عادت که همانی هستم، طلعت من

 تواند نمی و ترسد می آینده از که همانی. نیست بلد را زندگی

 با. بکشد دوش به اش زندگی نابسامان وضع این در را کودک دو

 به را او حسان، من ی شکفته نوگل به شما ی عالقه به توجه

 ی بیچاره طفلک و کنید مادری برایش تا سپارم می شما دست

 خاندان آغوش در ندارد هم را درمانش و دوا خرج مادرش که من

 سرپرستی از دلیلی هر به اگر. شود بزرگ و یابد پرورش کایا

 روشن دلم من ولی گیریدب تماس من با بودید گریزان من کودک

 شر از را او و مانید می مادر من معصوم طفل برای شما که است

دهید می نجات من همچو ترسویی مادر . 

* 

 باور خواستم می. لرزید می جمالت این خوندن با وجودم تمام

 این از قلبم و هستم دور حسان ی گذشته از چقدر که نکنم

 شناختم نمی رو حسان اصال من. بود گرفته سرسام نادانی حجم

 اشکی ی قطره. بود همین زد، می دم ازش که ای گذشته اون و

 رو تار ی پرده اون چشمهام فشردن با من و ریخت صفحه روی

بخونم رو اش ادامه تا زدم پس . 



* 

 که داد دستور من به درهم های اخم با خواند، را نامه وقتی ایرج

 تر وابسته حسان به لحظه هر من ولی بسپارم مادرش به را بچه

 گذاشتم، می اش کوچک لبان بین ما را شیشه وقتی و شدم می

 ی معامله یک. رفت می ضعف سروصدایش پر زدن مک برای دلم

 تو اینکه قبال در که گفتم او به کردم، شوهرم با غریب و عجیب

 هیچ به را این من و کنی عشقبازی من روبروی آزادانه شهره با

 بهت با اول. باشد ما ی فرزندخوانده حسان که بپذیر نگویم کس

 که هستم احمق آنقدر من کرد می خیال کرد، نگاهم حیرت و

گفت ای رفته تحلیل به صدای با سپس ندانم را موضوع این : 

 ...تو-

-  پدرت به تونم می و دونم می رو چیز همه عروسی شب از من

                     .بگم

 ما ی بچه حسان که کرد قبول و آورد فرود تسلیم سر آخر در

 وادار را ایرج نداشت ای شناسنامه نوا بی پسرک چون. باشد

بگیرد ایرج برای خودش فامیل با ای شناسنامه که کردم . 



 

HorAN, [17.10.19 06:42] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#296 

 از بیش شهره بود، مسنی زن که خانه به جدید خدمتکار ورود با

 اش تن از را خدمتکاری لباس آن و داد می جوالن خانه در پیش

 خرید، می برایش ایرج که را جدیدی هایی لباس و بود آورده در

 رفت می راه ابرها روی انگار که بود خوشبخت آنقدر. پوشید می

 تمام و رفتم می فرو خود الک در تر بیش روز به روز من و

 ایرج که هایی وقت و بودم دهکر حسان به معطوف را ام دلخوشی

 حس تمام کرد می خودش با رابطه برقراری به مجبور زور به مرا

 می دیوانگی مرز به مرا شوهرم آشکار خیانت از انزجار تنفر و

 از ام دلواپسی دانشگاه شروع و مهر اول رسیدن فرا با. رساند

 و سپردم می خدمتکار دست به را او. شد تر بیش حسان برای

 فداکار مادر یک شبیه درست. کردم می او به زیادی اتسفارش

 کوچکم طفل به بودم دانشگاه یا بیمارستان در که را مدتی تمام

 می آغوش در را او رسیدم می خانه به وقتی و کردم می فکر



 اش گفتن ماما و شیرین های خنده با او و بوسیدم می و گرفتم

 قدم موقع و دافتا راه کم کم. کرد می خودش از لبریز مرا

 بلند جایش از خنده با و افتاد می زمین روی گاه اش برداشتن

 هایش شیطنت خاطر به وقتی که بود اخالق خوش آنقدر. شد می

 را گی خورده جای دستانش با خودش خورد، می دیوار و در به

 خریدم بازی اسباب برایش کم کم. زد می لبخند و داد می ماساژ

 و نحیف پاهای با. داشت دوست را اش توپ همه از تر بیش او و

 که روزی. راند می جلو به را او و زد می لگد توپ زیر اش کوچک

 تخت روی و شد اتاق وارد ایرج بودم، بازی مشغول او با اتاق در

نشست حسان کوچک . 

- کنی بزرگ رو خودمون ی بچه وقتشه دیگه ! 

گفت بود، حسان به حواسم که طور همان : 

- کنم می بزرگ رو خودم ی چهب دارم هم االن . 

 عقب را سرم انزجار با. بوسید را ام شانه روی و گرفت قرار پشتم

 .کشیدم

- دکتر؟ خانم کنی می دریغ ازم رو خودت  



 می نزدیک من به تر بیش گرفتم، می فاصله او از تر بیش چه هر

 هایش توجهی کم که دید می خودش های چشم با وقتی. شد

 این من و شد می عالقمند من به پیش از بیش دهد، نمی عذابم

 به را من. بود خوب برایش شهره همان. نداشتم دوست را عالقه

 ی گریه صدای. بست حسان روی را در و برد خواب اتاق به زور

 برای من و شد می شنیده بسته درهای پشت از شیرینم پسرک

 باالخره. کردم می تقال ایرج پای و دست زیر از یافتن نجات

 رسیده او وقت سر به خدمتکار گمانم شد، ساکت حسان صدای

  .بود

 ی معالجه به درمانگاه یک در و گرفتم دکتری من که زمانی

 هایش چشم بود، شده ساله هشت حسان پرداختم، بیماران

 در که بود زیبا آنقدر سیاهش لخت موهای و رنگش ای قهوه

 بی شهره با. کرد می خودش جذب را کسی هر اول نگاه همان

 گاهی. گرفت می مرا ی بهانه تر کم و بود شده رفیق نهایت

 قشنگی های قصه برایش شهره و رفت می پارک به او با اوقات

 ی چهره زیبایی به دلبسته هم شهره گمانم. کرد می تعریف

 معلم زد زبان مدرسه در که بود شیرین آنقدر بود، شده حسان



 و گرفت نمی گرم یکس با سریع ولی بود هایش شاگردی هم و ها

کرد می گیری کناره ساالنش و سن هم از . 

 

HorAN, [17.10.19 06:42] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#297 

 و دادم بارداری آزمایش بدم حال و زیاد تهوع احساس خاطر به

 دادم ایرج به را خبر آن شدم، روبرو آن مثبت جواب با که زمانی

 که را جمله این و پرید پایین و باال زنان شکنب خوشحالی از او و

گفتم. کرد جاری خود زبان بر بارها است پسر حتما : 

- باشه دختر شاید دونی، می کجا از . 

گفت بلندی صدای با او : 

 ...پسره-

 را دختر یا باشد پسر بچه اینکه اضطراب اینکه ی حوصله

 دختر دیگری بهتر چه و داشتم زری کاکل یک من نداشتم،

 مرخصی بیمارستان از گذشت، ام بارداری اول ماه شش. باشد



 موقع حتی نشست، می من دامن در همیشه حسان. گرفتم

 استراحت هوس که گاهی کرد، نمی رها مرا هم تکالیفش نوشتن

 اتاق به خودش همراه و زد می صدا را او شهره زد، می سرم به

 پا ما ی خانه بر آفتاب زیبایی به دختری که بود ماه آبان. برد می

 کرد می آرزو اینکه با ایرج. گذاشتم طنین را اش اسم و گذاشت

 پس ایرج که بود بانمک و زیبا آنقدر طنین ولی نباشد دختر بچه

 و شد کم هم شهره به نسبت اش توجه حتی او آمدن دنیا به از

 آمدن با  حسان. داد اختصاص طنین به را اش وقت تر بیش

 می خواهرش بالین بر اوقات تر بیش و دش قبل از شادتر طنین

 مواقعی هم شهره زد، می بوسه اش کوچک دستان بر و نشست

 را اش نوازش دست و آمد می اتاق به بود، طنین کنار حسان که

 می او برای خواهر داشتن مزایای از و کشید می حسان کمر بر

 خوبی های همبازی حسان و طنین طنین، شدن بزرگ با. گفت

 حامی و مراقب بزرگتر برادر یک شبیه حسان و شدند هم برای

 نمی اهمیتی هم او به نسبت ایرج بسیار توجه به حتی بود، طنین

 اخالق و ها توجهی بی به بچگی همان از معصوم طفل چون داد،

 بود ها زمان همان در. بود کرده عادت خودش به نسبت ایرج تند



 آنقدر. شدم کار به مشغول مطبی در و گرفتم را تخصصم من که

 رسیدم می ها بچه به تر کم که بودم شده پیشرفت و کار درگیر

 رابطه. بود شده وابسته من از تر بیش خانه خدمتکار به طنین و

 بود، شده صمیمی ای کننده نگران طرز به شهره و حسان ی

 شهره اگر و بماند دور شهره از توانست نمی دقیقه یک که طوری

 کرد می رها نصفه را غذایش حسان شد، ینم حاضر غذا میز سر

 بیش شد می تر بزرگ چه هر. رفت می اتاق به تلخی اوقات با و

 بیش نفرت باعث موضوع این و کرد می عالقه ابراز شهره به تر

بود شده او از ایرج تر . 

*** 

 به شهره از همیشه حسان. شد گرد تعجب شدت از چشمهام

 رو اون اینقدر کودکیش انزم در چطور پس بود، کرده یاد نفرت

 اون و کرده نزدیکی طلب او از شهره بعدها شاید. داشته دوست

 نکردنی باور سرگذشت اون خوندن تر بیش طاقت. شده متنفر

 ها اون از هیچ من که بود هایی قصه از پر حسان زندگی دادم، رو

 می سرگیجه احساس و نداشتم خوندن توان و دونستم نمی

 سرم و بستم رو چشمهام. بود گشته تار ام دیده جلوی و کردم



 و سخت روزهای این من کردن ازدواج بسته تکیه کاناپه به رو

 و عزیزه برام حسان هم هنوز من که چند هر. بود فرسا طاقت

 ما و بود عصر پنج ساعت. کنم نمی عوض دنیا با رو اون نگاه یک

 زهنو ولی بودیم نشسته حسان منتظر پاکروان دکتر مطب در

 عمق تا ترس و استرس احساس. بود نشده اون از خبری هیچ

 زمین روی رو پام حس اون خاموشی برای و بود کرده نفوذ جانم

 توی خیره و گذاشت پام روی رو دستش سهیال. کوبیدم می

گفت چشمهام : 

- عزیزم باش آروم . 

-  زنگ بهش دوباره خوایید می میاد؟ گفته زدید؟ زنگ بهش

 بزنید؟

- میاد که شنهرو دلم من . 

- بزنید زنگ بهش دیگه بار یه حاال . 

کشید ام گونه روی رو دستش گونه نوازش و کشید هوفی . 

- آروم عزیزم، باش آروم . 



 تر بیش من خفقان احساس گذشت، می پنج ساعت از چقدر هر

 احساس. شد می جاری بدنم سلول سلول، در لرزشی و شد می

. بود شده کنده جودمو از ای تکه انگار و داشتم شدن زده پس

 صدا دکتر اتاق در حضور برای رو ما منشی که شد هفت ساعت

 من از بود شده ناامید حسان حضور از کلی به که سهیال. کرد

 حسان دکتر اتاق به حسان وجود بدون قبل بار مثل که خواست

 می و بود پر دکتر های حرف شنیدن از گوشم که من ولی بریم

 فایده هیچ حسان خواست بدون مانیدر مسیر این که دونستم

گفتم. نداره ای : 

- نیست خوب اصال حالم شینم، می جا همین من . 

انداخت صورتم به ترحم با نگاهی . 

- عزیزم باشه . 

 به دارم دوست که اونطور رو حسان تونستم نمی وقت هیچ

 و بود لعنتی وسواس اون درگیر حسان از ای قطعه. بیارم دست

 اش رفته دست از اعتماد خاطر به هم نهخو به بازگشتم از پس

 در اشیای تمام. شد می کمرنگ هم احساسش من، به نسبت



 شبیه درست شد، چرخانی محو تصویر چشمم پیش مطب

 و گرفت دست به رو جسمم اختیار سرگیجه. انتزاعی های نقاشی

کرد پرت زمین روی صندلی روی از رو من . 
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 حسان

 رو مامان پیامک بار هر بودم زده بیرون خونه از چهار ساعت

 تر بیش گذشت می عصر پنج ساعت از چه هر و کردم می دوره

 و بگذارم پا دکتر مطب به خواست نمی دلم.شدم می هراسان

 دیگران خواست نمی دلم کنم، تعریف براش رو نحسم ی گذشته

 بود، هوران خاطر به ها این ی همه. کنن نگاه بیمار یک شمچ به

 اینکه خاطر به بودم دلگیر ازش داشتم، دوستش اینکه حین در

 بود گرفته دست سازی و بود نپذیرفته هستم که اونجوری رو من

بود زده جار رو زندگیمون مشکالت و . 



 رد به و بود ساعت به هنوز نگاهم اما شد غلغله کافه کم کم

کردم می فکر دکتر نوبت نشد . 

 این از بعد بود، دلگیر ازم چقدر داشت، حالی چه هوران االن

 برنگرده خونه به اینکه به کردن فکر. گشت برمی خونه به ماجرا

 که بشم این منکر تونستم نمی. رساند می جنون مرز به رو من

 از رو اون موبایلم، زنگ صدای شنیدن با. هستم عاشقش چقدر

کردم وصل رو تماس و برداشتم جیبم توی . 

- کجایی؟ حسان  

بود عصبی و کوبنده مامان لحن .  

- نمیام گفتم من مامان .... 

گفت پرخاشگرانه و پرید حرفم وسط : 

-  روی االن هوران همین خاطر به بیای خواستی نمی دونم می

بیمارستانه تخت ... 

 چی؟-



 متمس به کافه عوامل تمام که بود بلند حدی به فریادم صدای

 بیرون سمتم به که طور همون. کردن نگاهم نگران و چرخیدن

گفتم رفتم، می : 

- مامان؟ گی می چی  

- لرزید می بید مثل مطب، زمین روی افتاد ... 

 لرزش حال در بید همون مامان های حرف شنیدن از منم وجود

 زمین روی دکتر مطب توی هوران که ای صحنه تصور و بود شده

 انفجار حال در مغز به توجه بی مامان. کرد می ریش رو دلم بیفته

 دهنش از چی هر و کرد می ردیف سرهم پشت رو کلمات من

گفتم. کرد می من پریشان و زار حال بار اومد درمی : 

- بیمارستانی؟ کدوم بگو لطفا مامان  

  (...)بیمارستان-

 کردم، می باز رو خروجی در که طور همون و دادم قورت رو بزاقم

 :گفتم

- دماوم . 



 نگرانی با بود، شده من تشویش و اضطراب ی متوجه که شادمهر

 :گفت

- شده؟ طوری آقا  

- برو)...( بیمارستان . 

گفت زد، می استارت که طور همون : 

- شده؟ چی باز  

- بیمارستانه هوران . 

 مسیر اون کردم، می تکرار رو بده گاز ی جمله مسیر در مدام

 که قرمزی چراغ هر. دبر می پیش انفجار مرز تا رو مغزم طوالنی

 برای قلبی ایست یک شبیه کرد می ایست به وادار رو ماشین

گفت می مدام شادمهر و کرد می عمل من : 

- آقا باشید آروم ! 
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 هوران

 همکالم صدای. بود کرده رخنه بدنم بر کوفتکی و کرختگی حالت

گفت حسان. شنیدم می رو مادرش و حسان ی : 

- کنه؟ نمی باز رو چشمهاش چرا  

- کردن تزریق آرامبخش بهش. خوابیده . 

 باز توان ولی کردم، می حس پیشونیم روی رو دستهاش گرمای

 چشمهام روی بزرگی غول انگار نداشتم، رو چشمهام کردن

 رو اشصد. بود گرفته من از رو کردنش باز قدرت و بود خوابیده

 و بردم باال رو دستم کردم، حس گوشم به فاصله ترین نزدیک از

 روی از سکوت مهر. گذاشتم بود، پیشونیم روی که دستش روی

گفتم ضعیفی نجوای با و شد برداشته لبهام : 

 ...حسان-

- عزیزم خوبی . 



 ناراحتش و بار ندامت تصویر و کردم باز رو پلکهام زحمت به

 صورتم متری میلی یک در ورتشص. شد سبز دیدگانم مقابل

 رو تنش عطر. بود شده خم تخت روی کامل و داشت قرار

 و مغشوش حال اون جانشین خوبی حال و کرد می استشمام

 با و گذاشتم موهاش روی رو دستم بوسید، رو ام گونه. بود گرفته

گفتم بغض : 

- گذشت سخت بهم خیلی امروز حسان .  

رفت دهپر پشت و گذاشت تنها رو ما مامان .  

- بشینم خوام می .  

- عزیزم باشه . 

 به. نشستم تخت روی احتیاط با من و رفت کنار تنم روی از

 نگه صاف و بودم ناراحت و معذب کمی کرختی حس خاطر

 سر در ای سورتمه انگار بود، سخت و دشوار برام سرم داشتن

 رو سرم. بود گرفته ازم رو قرار و آروم و بود گردش حال در من

 اشکهام اختیار بی تنش گرمی حس با و گذاشت اش ینهس روی

گفتم هق هق با و شد روان : 



- دارم دوستت خیلی من حسان ... 

بوسید رو سرم روی . 

- عزیزم دونم می . 

-  من ام، وابسته تو به من... بدم دست از رو تو خوام نمی من

بشی خوب تو خواستم کردم، اشتباه اصال... توام عاشق ... 

 صدای با. کشید کمرم روی رو نوازشش دست و نزد حرفی

گفت شدیم، جدا هم از پرستار : 

- نخوابیدی؟ چرا تو  

شد تر نرم لحنش و مشتاق نگاهش حالت و کرد حسان به رو . 

- کنه استراحت باید خانمتون کایا آقای ... 

 تخت روی رو من طفلی شبیه و گذاشت پشتم رو دستش حسان

گفت لبخند با و انداخت تنم روی رو پتو. خواباند : 

- کنید استراحت خانم، بفرمایید . 

 دعوت رو من بخشش تسلی و عمیق نگاه با و زد زل چشمهام در

 پیشونیش روی که ظریفی اخم با پرستار. کرد می آرامش به



 حالی بی با کرد، می تزریق سرمم توی رو آمپولی بود، افتاده

 :گفتم

-  خوب اصال حالم چون نباشه آرامبخش دیگه کنم می خواهش

 .نیست

- تقویتیه آمپول عزیزم، نباش نگران .  

گفت پرستار به رو حسان : 

- بود؟ پایین فشارش  

- ضعیفه کم یه ... 

- چیه؟ علتش  

گفت و شد ظاهر پرده پشت از یکدفعه سهیال : 

- جوش و حرص باشه؟ خوای می چی خاطر به ...  

گرفت دستم توی رو دستش و ایستاد من تخت کنار . 

-  نمی چیزی خوراک و خورد از بخوره، جوش و حرص که آدمی

 ...فهمه



 زمین روی پاش نوک با و انداخت زیر رو سرش بار ندامت حسان

 دلم خطاکارش ی چهره و پریشان حال اون برای. گرفت ضرب

 بود، شیرین اینقدر سهیال خاطرات در که حسانی رفت، ضعف

داشت رو بچگی شیرینی همون من برای هنوز . 
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 رو و داد ترخیص دستور معاینه از پس دکتر شد، تموم که سرمم

گفت حسان به : 

-  مراقب خیلی باید بعد به حاال از بوده، عصبی شوک یه این

بشه عصبی اصال نباید. باشید خانمتون . 

 انگار که طوری و گذاشت حسان ی شونه روی رو دستش سهیال

گفت دکتر، نه حسانه حرفهاش مخاطب : 



-  همسرش برای عصبی شوک کنه، می جمع رو حواسش حتما

 می مدیریت رو بحران این خوب خیلی من پسر و خطرناکه خیلی

ده می آرامش همسرش به و کنه . 

 زمین به رو نگاهش و بود ایستاده ای مجسمه شبیه حسان

 جمع رو خودش د،ز بهش مادرش که ای سقلمه با. بود دوخته

گفت آروم و کرد : 

 .درسته-

 روی از تا گرفت رو دستم و کرد جفت پام جلوی رو کفشهام

 به تکیه با و کردم کفش داخل رو پاهام. بیام پایین تخت

گفت حسان. ایستادم دستهاش : 

- نه؟ خوابی مست هنوز  

انداختم پایین و باال تایید ی نشونه به رو سرم . 

- ابیخو می تخت خونه، بریم . 

 دست توی و کشید بیرون حسان دست از رو دستم سهیال

گرفت خودش . 



- میاد من با هوران . 

غرید اش شده کلید های دندون الی از شده حرصی حسان . 

- رو داستان این کنی تموم خوای نمی ... 

گفت کنان نوچ نوچ و داد تکون اطراف به رو سرش سهیال : 

- گیرم می دکتر نوبت هم باز فردا . 

 دنبال بود، شده سفت سنگ یک ی اندازه به سرم که رو منی و

گفت تندی با و کوبید زمین به رو پاش حسان. کشید خودش : 

- برداری؟ هات نقشه این از دست خوای نمی  

 حسان. برد بیرون اورژانس بخش از رو من و نکرد توجهی سهیال

 گران شی که کسی شبیه کرد، دنبال رو ما ماشین نزدیک تا

 سهیال از و پرید می پایین و باال بودن، ربوده زشا رو قیمتی

 اون انگار نه انگار. برگردونه بهش رو من که کرد می خواهش

 مغرور کایای حسان. زد می بال بال سرکنده مرغ شبیه که فردی

 دیگه طرف از و سوخت می براش دلم طرفی از. خودراضیه از و

 می لذت غرق خودم به زیادش وابستگی و عالقه خاطر به هم



 سهیال. بستم رو چشمهام و دادم تکیه صندلی به رو سرم. شدم

 :گفت

-  دکتر برای اینطوری! کردی همراهی من با کردی خوبی کار

شه می ترغیب اومدن ... 

 و خاطرات دفتر اون برداشتن سهیال با شدن همراه دلیل

 گرنه و بود داشتنیم دوست محبوب زندگی در تر بیش سرکشی

 وارد. نداشتم اشتیاقی هیچ حسان گذاشتن شارف تحت برای من

 مدام سهیال که داشتم سرگیجه اونقدر شدیم، سهیال آپارتمان

 کردن عوض موقع حتی و نخورم زمین که بود این پی حواسش

 می پا از رو فیل آور خواب داروهای اون کرد، می کمک لباسهام

 تخت روی. خواست می حسابی خواب یک دلم من و انداخت

 به و شد سنگین پلکهام چشمهام بستن محض به و یدمخواب

 های دست توی دستم کردم، باز که چشم. رفتم عمیقی خواب

 رو انتظارش که دیداری از. بود نشسته تخت کنار و بود حسان

گفتم و اومدم وجد به نداشتم، : 

 ...تو-



بود دار نم چشمهاش . 

- نداشتم رو دوریت طاقت . 

شد پایین و باال گلوش سیبک . 

- گرفتم رو تصمیمم من . 

 چی؟-

 زد، می فریاد درونش اراده که لحنی با سپس و کرد مکث کمی

 :گفت

- دکتر میام من . 
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 و شادی شدت از جوارحم و اعضا تمام و دوید دلم در شوقی

 از فنر مثل. شد پا به شنیج وجودم در و دراومد پرواز به سرور

گرفتم آغوشم توی رو سرش و پریدم جا . 



- حسان ممنون . 

 از پر صدام بس از خوندند، می شادی آواز ام حنجره توی انگار

 به رو اون تر بیش و گذاشتم موهاش روی رو دستم. بود شور

 همون و بردم موهاش الی گونه نوازش رو دستم. فشردم خودم

. کردم جدا خودم از رو اون بود، کمرش بند هنوز دستم که طور

 من خوشحالی از هم اون و بود باخته رنگ نگاهش در پریشانی

. زدم بوسه پیشانیش بر و شدم نزدیکش. بود اومده وجد به

 به سهیال. شد حک پیشانیش روی لبهام جای که عمیق آنقدر

 ما کنار و گذاشت تخت کنار میز روی رو چای سینی اومد، اتاق

 و کردم آزاد حسان تن دور از رو دستهام حصار. نشست

 و زد می برق شادی از چشمهاش هم سهیال. نشستم معقوالنه

 سهیال که بود عجیب. زد می فریاد نگاهش در مادری عشق آتش

 راستی. نبود واقعی مادر حسان به نسبت اش عالقه حجم این با

 هنوشت رو این خاطرات دفتر ی ادامه توی شاید کجاست، طلعت

. گذاشت میز روی خالی استکان و خورد رو چاییش حسان. باشه

کرد حسان به رو سهیال .  



- برسی کارت به بری باید دیگه . 

گفت واری زمزمه و آروم صدای با و شد آویزون لبهاش : 

- ببرم؟ خودم با رو هوران شه نمی   

-  تونی می دکتر مطب اومدی که بعدازظهر امروز شما. اصال نه،

ببری خودت با رو هوران . 

. بود داده دست بهم خوبی حس زدن پس دست با این از

 رقصاندن گربه وقت حاال و بودم نکرده ناز حسان برای هیچوقت

 فکرش گفت، می من رفتن از کرده باد غبغک با که لحظه آن بود،

 پشت. باشه سخت براش اینقدر من نبودن کرد نمی هم رو

گفتم غمزه با و کردم نازک چشمی : 

- ذاره نمی مامانت... که بینی می . 

 جاش از داشت، رو دزدیدنش قصد که لبخندی با  و کرد نچی نچ

 کردیم نگاه دیگه هم به دو هر. رفت و بست رو اتاق در. شد بلند

گفت سهیال. خندیدیم و : 

- گری معجزه یه تو که کنم اعتراف باید ! 



 چطور؟-

- ندیدم نفر یک به وابسته اینقدر رو حسان حاال تا .  

 وابستگی از دم من مقابل در حسان. شد لبریز زیاد شوق از قلبم

 کنار در. بود دلبستگی و عشق شیرین مزایای از این و زد می

 دل صبح. رفت مطب به اون و خوردم صبحونه حسان مادر

 نهایت بی بود، شده آغاز حسان ی چهره دیدن با که انگیزی

 شدن بسته و حسان مادر رفتن از پس. بود دلچسب و شیرین

 به کشیدم، می رو لحظه این انتظار انگار که طوری در، کامل

برداشتم رو خاطرات دفتر و دویدم کتابخونه سمت . 

 تئاتر گروه وقتی از. بود گذاشته نوجوانی سن به پا حسان »

 هنر در اش خوب استعداد خاطر به او و بود شده تشکیل مدرسه

 تمایل بسیار بود، دهش انتخاب تئاتر سرگروه عنوان به نمایش

 همچنین و بود کرده پیدا افزایش مدرسه به رفتن به نسبت اش

 طنین. پرداخت می تئاتر تمرین به خانه در را اش اوقات تر بیش

 جدا او از لحظه یک و بود کرده عادت خانه خدمتکار به بسیار



 متوجه و برگشتم خانه به مدارکم برداشتن برای روز آن. شد نمی

شدم شهره اتاق درون از شهره و انحس صدای ی . 
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-  خود تاب و پیچ پر زلفان بر که رنگ طالیی ی گیره آن چیست

 با تو داری؟ را ما کردن دیوانه قصد کار این با آیا. اید نهاده

 ما قرار بی دل تنفریف در است، شده سبز نگاهت در که زمردی

 کشانی، می برزخ به را ما نگاهت ی غمزه آن با و داری مهارت

 تو شیرین حریم به دستانم و ام فتاده نبایدها بند در که افسوس

رسد نمی ....  

 های قهقهه صدای و شد می جاری حسان زبان از جمالت این

 ها حرف این. بود شده گم حسان بلند صدای در شهره ی مستانه

 افتاد، دلم در شوری. بود بعید من معصوم و نوجوان انحس از

 خانمان ی عفریته این به حسان و باشد گفته راست ایرج مبادا



 را اتاق در و کشیدم پایین را دستگیره. بود کرده پیدا عالقه سوز

 و زد اش خشک اتاق وسط حسان من ناگهانی ورود با. کردم باز

 باال با و بود انداخته پایش روی را پایش که طور همان شهره

 تخت روی بود، گذاشته نمایش به را آن سفیدی اش دامن رفتن

 می کاسه در را چشمهایش و بود نشسته اش اتاق ی دونفره

  .چرخاند

- کرد می تئاتر تمرین داشت بچه ... 

گفت وار زمزمه و آرام حسان : 

- مامان گه می راست . 

 تکان اکراه با هجمل این گفتن برای لبانش و بود ترسیده نگاهش

گفتم اخم با. خورد : 

- کن تئاتر تمرین آیینه جلوی . 

 سمت به و بستم را در. رفت بیرون اتاق از و گفت چشمی لب زیر

 بود کشیده گند به مرا زناشویی زندگی. بود رفته ام خانه شیطان

 قید بی های چشم در. خواست می چه من حسانِ جان از حاال و



 از پر زیاد حرص شدت از که صدایی با و زدم زل حیایش بی و

گفتم بود، خش و ارتعاش : 

- نپلک حسان بر و دور دیگه ! 

 نفس که طوری. ایستاد من رخ به رخ و شد بلند تخت روی از

 ی کننده خوشبو و دندان خمیر بوی که اش آگین عطر های

شد پخش من صورت در داد، می دهان .  

-  درسه توی سرت همش که تو. کرد می تئاتر تمرین داشت فقط

نه؟ یا کنه راحتی احساس نفر یک با باید بچه دکتر خانم   

 روی مضحک لبخند آن از را ام خصمانه نگاه و کشیدم هوفی

گرفتم لبش . 

-  روی ایرج حسان، به زیادت توجه خاطر به دونی می شهره

شده؟ حساس حسان  

- احمقه تو شبیه ! 

داشتم عادت اش لحن نزاکتی بی و گویی رک این به .  



-  پیرهن این با. بپوشی تاپ و کوتاه دامن حسان جلوی نباید تو

 از که حالی در گردی می من نوجوون پسر جلوی کوتاه های

 عروس شبیه شهره! باخبری بلوغ سن توی پسر یک تمایالت

کنم می خواهش نکن، آرایش رو خودت ! 

 ای کالفه حالت و بلندی صدای با و کرد باز هم از را دستهایش

 :گفت

-  باشم؟ نداشته آسایش خودم دیواری چهار توی باید چرا

 من ی صدقه قربون تئاتر ی بهانه به و پلکه می من اطراف پسرت

داره؟ ربطی چه من به ره می  

کرد میخکوب را ما دوی هر ایرج صدای . 

- روشن چشمم ... 

 اش دست دور که کمربندی با و نداد ما به زدن حرف فرصت

رفت حسان اتاق سمت به بود، پیچیده . 
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گفتم التماس و عجز با و ایستادم مقابلش و کردم تند پا : 

- نکن اذیتش. نزن امو بچه خدا، رو تو جان ایرج . 

 راهرو در که طوری. کرد پرت طرف آن به زیادی قدرت با را من

 دادم سر ناله زیاد درد شدت از. خورد نرده به کمرم و شدم پرت

گفتم بلندی صدای با و : 

 ...ایرج-

گفت بلندی ی نعره با و کرد باز را حسان اتاق در : 

- کنم می درست حرومزاده ... 

 ایرج ولی رفتم اتاق سمت به و شدم بلند جایم از دردناکم کمر با

 پسر های التماس و ها ناله صدای و کرد قفل من روی را در

 می ضربه در به و زدم می جیغ کرد، تاب بی را من من، اننوجو

 من پای به و بود آمده باال ی طبقه به ترسیده طنین زدم،

 شهره سمت به و زدم کنار را طنین. کرد می گریه و بود چسبیده

 ها نرده روی را او و کردم حلقه شهره گلوی دور را دستم رفتم،

غریدم ما شده کلید های دندان الی از. کردم خم . 



-  بخوره، کتک تو خاطر به حسان دیگه، یکبار فقط دیگه، یکبار

فهمیدی؟. کنم می خفت خودم های دست با  

 پایین و باال را سرش کرده باد صورت و سرخ چشمهای با

افتاد سرفه به او و کردم رها را گلویش. انداختم . 

* 

. باشه داشته تلخی سرگذشت اینقدر حسان که کردم نمی باور

 نابود رو شهره و ایرج و برم خاطره درون به خواست می دلم

 حسان تن نثار دیوانه ایرج که کمربندی ضربات برای دلم. کنم

 کنار رو دفتر. سوخت می شدن جزغاله حد تا بود، کرده من

 من. کردم گریه ها دیوانه شبیه ضربات آن خاطر به و گذاشتم

 درد و کردن گریه طاقت که داشتم دوست آنقدر رو حسان

نداشتم هم پیش های سال در حتی رو کشیدنش .  

* 

 شماره به نفس و کبود صورت و شده گشاد بینی های پره با ایرج

 بی و نفس بی اینقدر کننده حمله وقتی. کرد باز را در افتاده

. دویدم اتاق سمت به سرعت با! قربانی حال به وای باشد انرژی



 زانوهایش میان را رشس و بود نشسته دیوار به تکیه با حسان

 گریه حال در که بود معلوم هایش شانه لرزش از. بود کرده پنهان

. گذاشتم اش شانه روی را دستم و نشستم کنارش است، کردن

 دادن دلداری به شروع ایرج، و شهره دعوای صدای به توجه بی

 من به خیره و کرد بلند زانوهایش روی از را سرش. کردم حسان

 :گفت

 ...مامان-

- مامان؟ جان  

 من و شد می حمل بزرگی غم نگاهش در و بود سرخ چشمهایش

 خاطر به غم این کردم می خیال که بودم ابله لحظه آن آنقدر

است گرفته جای چشمهایش در خورده، که هایی کتک . 

- بریم خونه این از . 

 که طنین به نگاهم و شد گرد چشمهایم حیرت و بهت شدت از

 زیرلب. افتاد اش بغل در اش عروسک و بود ایستاده در جلوی

 :گفتم

- مامان تونم نمی . 



. رفت اش تخت سمت به و شد بلند جایش از و داد سر بلندی آه

 جسم آن کردم صدایش چه هر و کشید سرش روی را پتو

نکرد جدا خودش از را گرم و سنگین . 
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 صوت شبیه صدایش و شد ظاهر در جلوی ایرج هیبت

کرد وارد خدشه اتاق سنگین سکوت به گوشخراشی . 

-  دیگه، یکبار فقط دیگه، یکبار. کن باز رو گوشات خوب حسان

 آویزونت سقف از بپلکی طنین، دخترم، حتی یا شهره بر و دور

کنم می ... 

 ،دوخت صورتش به را نگاهم و شد حبس ام سینه در نفس

 دختر یک طنین کرد، می حساس را حسان حرفش این با داشت

 زنک آن یا داده دست از را اش عقل ایرج حتما بود، کوچولو



 به من و کرد ترک را اتاق. است ربوده سرش از را عقل عفریته

گفتم. رفتم اش دنبال : 

- ایرج... ایرج  

 رشگی عرق آیینه روبروی. شد اتاق وارد و کرد باز را مان اتاق در

 به آیینه داخل از و دادم تکیه دیوار به آورد، در تنش از را

شدم خیره تصویرش . 

- خواهر طنین زدی؟ حسان به بود حرفی چه این ... 

چسباند اش بینی نوک به را اش انگشت و چرخید سمتم به . 

- خودمونه؟ ی بچه حسان شده باورت! حسان؟ خواهر  

. کشید جلو متس به مرا و فشرد مشتش در را پیرهنم ی گوشه

دوخت نگاهم به را اش وحشی نگاه . 

-  همینه خاطر به ای، حرمزاده کدوم ی توله نیست معلوم حسان

 بی و حریص اینقدر که پسری... دوخته نامادریش به چشم که

نشه نزدیک من دختر به بهتره شرمه، . 



 ام تعادل اگر که طوری کرد، رها را من ای کننده غافلگیر طرز به

 حمام سمت به. شدم می پرت زمین روی کردم، نمی حفظ را

 خوردن هم به صدای و کوبید بدی صدای با را حمام در و رفت

 دستانم میان را سرم و نشستم تخت روی. شد بلند اش شیشه

بود ایرج با حق و بودم زده راه آن به را خودم من شاید. گرفتم .  

*** 

 ضربان و بود افتاده شماره به نفسم گذاشتم، کیفم در را دفتر

 شهره با خودش میل با حسان اینکه فکر. بود شده تند قلبم

 مورد در هیچوقت. کرد می بد رو حالم باشه کرده برقرار رابطه

 در مادرش حاال و بود نگفته من به شهره به نسبت تمایالتش

 به رو دفتر این.  بود نوشته شهره و اون ی قصه از خاطراتش

 اوراقش طریق از حسان ی هگذشت تمام و بردم می امانت

 درمانش به حسان ی گذشته فهم شاید. کردم می کالبدشکافی

 حس و تنهایی خاطر به و کشیدم عمیق نفس چند. کنه کمک

بردم پناه گویی نفس حدیث به بود سرم در که انفجاری . 



-  گذشته به مربوط بوده چی هر باش، آروم هوران، باش آروم

 این ارزش باید تو و شه می درمان داره تو خاطر به حسان. بوده

بدونی رو حسان کار . 

 اون ی ادامه خوندن طاقت اما زدم لبخند و کشیدم عمیقی نفس

نداشتم رو دفتر . 
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 از. برگشت خونه به سهیال دکتر نوبت زمان به مونده دقیقه سی

 گرفت تماس حسان که زمانی و شناخت نمی پا از سر خوشحالی

 سهیال. شد مضاعف ما خوشحالی میاد ما دنبال خودش گفت و

گفت کیف با و مالید دیگه هم به رو دستهاش : 

- مشتاقه چه ! 

 در به آماده که ما و شد بلند ماشین بوق صدای بعد، دقیقه چند

 روی سهیال. رفتیم بیرون آپارتمان از بودیم، دوخته چشم



 حسان کنار عقب صندلی روی من و نشست شاگرد صندلی

 نگاهم که زمانی و گذاشتم دستش توی رو دستم. شدم جاگیر

گفتم گوشش کنار آروم. دادم تحویلش لبخندی کرد، : 

- خوشحالم خیلی ! 

زد چشمکی و دادم دستم به فشاری . 

- خوشحالی که خوشحالم ! 

 انتظار دلیصن روی. شدیم دکتر مطب وارد هم دست به دست

 راه قدم چند و شد می بلند جاش از مدام حسان بودیم، نشسته

 بی پای های تکان از. نشست می سهیال تذکر با سپس رفت، می

 اضطرابش این و مضطربه و تاب بی چقدر که بود مشخص قرارش

 باهاش نفر چند وقتی. کرد می پنهان لبخند نقاب پشت رو

 شده کلید های دندون یال از و نشست من کنار گرفتن، سلفی

غرید اش . 

- رفت من آبروی ! 

گفتم کالفه : 



-  دم و مسخره عقاید اینقدر اومدی، خانمت برای کنن می فکر

باش نداشته دستی . 

گفت آمیزی استهزاء لحن با : 

- مدرنه؟ عقایدت خیلی تو مثال  

کردم نازک چشمی پشت و دادم ام سرشانه به قری . 

 بله؟-

 ریزی تکون و گرفت رو نگاهش بود، لبش ی گوشه که لبخندی با

 خواستم. کرد اعالم رو حسان اسم منشی. داد سرش به

 لبخند با من به رو و شد رفتنم از مانع سهیال که برم همراهش

 :گفت

- بهتره بره، تنها خودش . 

 .باشه-

 سمت به کرد، می التماس ها اون به انگار که پاهایی با حسان

 مشخص ولش و شل و حال بی رفتن راه طرز از. رفت دکتر اتاق

 من خاطر به فقط و مردده هم هنوز مطب به اومدن برای که بود



 درازا به اتاق در حسان حضور مدت. کرده قبول رو موضوع این

 هم رو من ها مریض دیگر سروصدای شدن بلند بر عالوه و کشید

گفت سهیال به رو نگرانی با. کرد نگران : 

- کشید؟ طول اینقدر چرا  

گفت ارو تسلی : 

-  این به. حاده مشکل یه حسان، مشکل عزیزم، نباش نگران

نویسه نمی نسخه براش دکتر زودی . 

گفتم وار زمزمه و زدم زورکی لبخند : 

- شماست با حق ! 
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. اومد رونبی دکتر اتاق از حسان و رسید سر به انتظار باالخره

. کرد تابم بی دستانش در نامحسوس لرزش و بود سرخ صورتش



 سهیال. گرفتم دستم توی رو لرزانش دست و رفتم سمتش به

 صدای با. رفت منشی میز سمت به بعدی نوبت گرفتن برای

گفتم آرومی : 

- حسان؟ خوبی  

فشرد هم روی رو چشمهاش و شد پایین و باال گلوش سیبک . 

- نماشی توی بریم فقط ! 

- عزیزم باشه . 

 دستهاش سردی رفتیم، پایین ها پله از من های دست به تکیه با

 نمی رو لرزش و سردی این علت من و لرزوند می رو وجودم تمام

 رو در. بود اومده سرش بالیی چه دکتر اتاق توی مگه دونستم،

 و گذاشت من ی شونه روی رو سرش. شد ماشین وارد و کردم باز

 با دادم اجازه و کردم سکوت. فشرد سردش دست توی رو دستم

 داخل سهیال. کنه پیدا بهبود بدش حال و بشه آروم من گرمای

گرفت شادمهر سمت به رو حسان ی نسخه و نشست ماشین . 

- بگیر رو داروهاش برو ... 



گفت حسان : 

- بعدا خودم ... 

دوید حرفش در سهیال . 

- داره داروخانه این فقط رو ات نسخه داروهای . 

. فشرد من ی شانه روی تر بیش رو سرش و کرد سکوت حسان

گفت گوشم کنار آروم : 

- دیگه؟ خونه میای  

. داشت تحکمی و تهدید یک گرفتگی و حال بی حین در لحنش

کشیدم موهاش روی گونه نوازش رو دستم . 

- ذارم نمی تنهات وقت هیچ دیگه میام، که معلومه . 

زد زل چشمهام توی و کرد جدا ازم رو خودش . 

- گذشت؟ خوش بهت مامانم ی خونه  

- گذره نمی خوش من به تو بی . 



 نگاه اون به رو جاش نهانی شیطنت و دوید نگاهش در شوقی

داد کالفه و غمگین . 
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 سهیال دامن در رو دارو پر ی کیسه و شد ماشین وارد شادمهر

 کرد، نگاه و درآورد پاکت از رو داروها تک تک سهیال. گذاشت

گفت و گرفت من سمت به سپس : 

- جان هوران بیا . 

 های سگرمه با حسان ذاشتم می کیفم داخل رو داروها که وقتی

 اون جانی دشمن داروها انگار که طوری بود، خیره کیف به درهم

گفتم خنده با. بودن : 

- ترسی؟ می ازشون کنهن ری می غره چشم داروهات به چرا  

گفت و داد تکون نفی معنای به رو سرش : 



-  دلم باز گفت داروها عوارض عدم از کلی دکتر اینکه با ولی نه،

ده نمی رضا . 

- حسان؟ چرا  

- میندازه کار از منو آوره، خواب داروها این . 

کردم نوازش رو دستش پشت انگشتم نوک با . 

- بیفتی کار از ذارم نمی کنارتم، من ! 

گفت شیرین و نرم : 

 .هوران-

- دلم؟ جان  

- هستی که ممنون . 

 لبریز عشق شور از که دلی با و گزیدم داخل به رو لبم ی گوشه

 به و رسوندیم خونه به رو سهیال. رفتم اش صدقه قربون بود،

 از دفتر اون ی اجازه بی برداشتن خاطر به. رفتم خونه سمت

 در رو ندنشخو ی وسوسه تونستم نمی ولی بودم ناراحت خودم



 پیاده و کرد پارک خونه در جلوی شادمهر. کنم کنترل خودم

گفتم. شدیم : 

- ریم نمی کافه . 

- کردم تعطیل . 

 برای دلم چون شد مضاعف جمله این شنیدن با من خوشحالی

 پا و خونه به رسیدن محض به. بود زده لک گرفتنش آغوش

 ای هکنند غافلگیر طرز به و دویدم اون جلوی اتاق در گذاشتن

 کمرم دور دستش بعد لحظه چند. انداختم بغلش در رو خودم

 ضعیفی نجوای با. فشرد خودش به رو من محکم و شد حلقه

 :گفتم

 ...حسان-

 جانم؟-

- دارم دوستت خیلی . 

- عزیزم منم . 

- دکتر مطب اومدی که ممنون ... 



 مانند آه نفس این از. کرد سکوت و داد بیرون مانند آه رو نفسش

 اتفاق این با حالش و مردده تصمیمش در هم هنوز که بود معلوم

گفت و کرد جدا خودش از رو من. نیست خوب : 

- بگیرم دوش برم باید . 

- بزنیم حرف کم یه نه، ... 

 هدایت کاناپه سمت به رو اون و گرفتم دستم توی رو دستش

 .کردم
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 و کردم حلقه بازوش دور رو دستم نشستیم، کنارهم کاناپه روی

انداختم پام روی رو پام . 

- گفت؟ چی بهت دکتر  

گذاشت هم روی رو چشمهاش و شد پایین و باال گلوش سیبک . 



- زدیم حرف گذشته به راجع . 

 اون مادرش که بدونه و باشه باخبر اش گذشته تمام از حسان اگه

 نمی اصال شاید. ده می دست بهش دیب حال چه کرده رها رو

 در تنها اون ی گذشته و نیست واقعیش مادر سهیال که دونه

شده خالصه ایرج های رحمی بی و شهره .  

- ریختی؟ هم به همین خاطر به  

گفت چشمهام به خیره : 

 !نه-

- چی؟ پس  

- . بدم انجام میاد بدم ازشون که رو کارهایی باید گفت من به اون

 و بردارم رو ها مبل روی برم، راه خونه توی یدمپای بدون باید

 خونه وارد که رو چی هر نکنم، بو شستن موقع مدام رو ها ظرف

 تونم نمی من ولی بپزم غذا دستکش بدون و نشورم شه می

  .هوران

گفت انزجار با : 



- میاد بدم شه، می چندشم کار این از من . 

-  می تر شیرین زندگیمون بگیری، سخت خودت به چقدر هر

 ...شه

شد آبکی چشمهاش و گرفت رو نگاهش شرم با .  

- باشم خوبی شوهر برات تونم نمی که ببخش... هوران ببخش . 

 بهش رو خودم. آورد درد به رو دلم آلودش شرم و گرفته لحن

 که طور همون. گرفتم آغوشم توی رو سرش و کردم نزدیک

گفتم وار تسلی و نرم کشیدم، می سرش بر نوازش دست : 

-  نمی عوض دنیا با رو تو من هستی، من برای خوبی شوهر تو

 توام، کنار من. بذاری کنار یهویی رو چی همه نیست قرار. کنم

کنی ترک رو عاداتت آروم آروم که کنم می کمکت من . 

گفت و گرفت ام سرشانه از نرمی ی بوسه : 

- هوران ممنون . 

 محما که زمانی. رفت خواب اتاق سمت به و شد بلند جاش از

 داخل رو داروهاش اسم و زمان و برداشتم قلمی و کاغذ بود،



 صداش شنیدن با. چسباندم یخچال به رو اون و نوشتم کاغد

گفتم و گرفتم یخچال به چسبیده ی برگه از رو نگاهم : 

- اومدی زود ! 

- کنم کم رو رفتنم حمام زمان باید . 

زدم نمایی دندون لبخند . 

- ردیک جذب شدن بهتر برای رو عزمت پس ! 

کرد نگاهم عمیق . 

 !بله-

گفت کاغذ به اشاره با : 

- چیه؟ اون  

- نکنی فراموش که نوشتم رو داروهات زمان . 

گذاشت داروها پاکت داخل و کند یخچال در روی از رو برگه .  

-  بخوای که نیست جالبی چیز اونقدر ولی فکرمی به که ممنون

بدی قرار دید معرض در و کنی قاب . 



زدم زل چشمهاش به و دادم یهتک اپن به رو دستم .  

-  به رو این از رو ما زندگی قراره داروها این! نیست؟ جالب چرا

توئه حال گر معجزه داروها این کنه، رو اون ... 

گفت آرومی صدای با : 

- توئه با حق .  

 آورد، باال که رو سرش گذاشت، کشو داخل رو داروها و شد خم

 لبهاش هوس در دلم و موند ثابت لبهاش برجستگی روی نگاهم

گفتم بودم، افتاده شماره به که نفسی با. افتاد تقال به : 

- ببوسمت خوام می ... 

 فهمیده رو حرفم منظور که داشتم یقین آورد، نزدیک رو لپش

 لبخند و بوسیدم رو لپش روی. زده راه اون به رو خودش ولی

 های نفس بیماری این باشم، مسلط خودم بر باید. زدم مصنوعی

کشه می رو شآخر . 
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 بود دوخته صفحه به رو نگاهش و بود نشسته تلویزیون جلوی

 محور حول فکرش که بود معلوم پاهاش تند تکان از ولی

چرخه می من کردن درست غذا ی نحوه و آشپزخونه . 

 مقابلش رو سینی و نشستم شکنار. بردم براش و ریختم چای

. کردم قشنگش و مردانه رخ نیم به نگاهی چشمی زیر. گذاشتم

. ده می آزارش موضوعی که بود معلوم پلکهاش تند پرش از

 باال از و بود کرده پیدا جریان ما بین فریادی پر و سنگین سکوت

 که رو هایی حرف که بود مشخص گلوش سیبک شدن پایین و

 در اون دادم، می حق بهش. ده می قورت مردده گفتنش برای

 قراری بی و کالفگی این و بود بیماریش غول با جدال حال

 آغوشش توی من و شد حلقه کمرم دور دستش. بود طبیعی

 و شد می کشیده شکمم روی گونه نوازش دستش. شدم مچاله

 و آورد باالتر رو دستش آورد، می در پرواز به رو دلم های پروانه

 و شدم حل دستهاش گرمی اقیانوس در کرد، نوازش رو ام گونه



 رو خودم. افتاد تقال به اقیانوس این در تر بیش شنای برای دلم

 می شدیدی های تکان ناخودآگاه بدنم و کشیدم می بدنش به

 شیوه به کرد، جدا خودش از رو من طمانینه با و آرومی به. خورد

 حجم این از ام چهره حالت و بودم شده زده پس ای محترمانه ی

 حسان و خوردم سکوت در رو شام. بود شده برافروخته ناکامی

 رخ کافه توی من غیبت در که معمولی اتفاقات دلجویی برای

 خودم مصنوعی لبخندهای با من و کرد می تعریف برام بود، داده

 جمع رو میز. دادم می نشون مشتاق حرفهاش شنیدن برای رو

شد ها ظرف شستن مشغول حسان و کردم .  

- نره یاد خوابت از قبل داروی ! 

 .چشم-

 نگاهش چشمی زیر رفتم، می بیرون آشپزخونه از که طور همون

 می بو رو دستش توی بشقاب یواشکی و نامحسوس خیلی کردم

گفتم مضحکی حال عین در و توبیخانه لحن با. کشید : 

- لطفا نکش بو ! 

رفت هوا به اش خنده صدای . 



- فهمیدی؟ کجا از  

گفتم کنان یوهاها و کردم کلفت رو صدام : 

- هست تو به حواسم من ! 

 رو کاغذی و مداد و نشستم قالی روی رفتم، خودم اتاق توی

 رسید، نمی ذهنم به چیزی مرد و زن آغوشی هم جز. برداشتم

 اسم دیگه اونه، قلمروی قلبت و هستی نفر یک به دلبسته وقتی

 تونی می میفته اقاتف محرمیت وقتی نداره معنایی شناسنامه در

 رو ات معشوقه با شدن یکی لذت و بکشی سرک اون درون به

 ها راحتی این به و داره زیادی ناز من ی معشوقه ولی بچشی

 صدای شنیدن با. بخشه نمی عاشقش وجود به رو تنش لذت

موند نصفه طرح اطراف های سایه و افتاد دستم از مداد حسان .  

- کشیدی؟ چیه اون  

گفتم دستپاچه : 

 !هیچی-



 و کرد می آشکار رو وجودم آتش بودم، کشیده که طرحی

کشید می تصویر به اون برای رو تمایالتم . 
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 هول زانوم زیر سمت به رو تصویر شرم با من و زد زل تصویر به

دادم می . 

- کنی؟ می رفک عروسی جشن زمان به تو  

- کنم می فکر تو شدن خوب به تر بیش . 

- هوران نگرانم ! 

 روی. بود ناتوانیش و زناشویی ی رابطه نگران من شبیه هم اون

کردم حلقه گردنش دور رو دستم و نشستم پاش . 

- ببری؟ تخت روی رو من لطفا شه می  

گفت زده بهت : 



 ...خودت-

مگفت آرومی صدای با و گذاشتم اش شونه روی رو سرم : 

- برم تو با ... 

 و گردنش بند دستم که طور همون و گرفت کمرم زیر رو دستش

 بلند جاش از. خوابیدم دستش روی بود، قفل نگاهش در نگاهم

 ریز. خواباندم تخت روی برد، اتاق سمت به رو من و شد

 .خندیدم

- نگرفت؟ درد که کمرت  

گفت لودگی با : 

- ریزه؟ خاله داری وزن تو مگه !  

- تخت رو بیاری اینطوری منو شب هر باید ندارم نوز اگه پس ... 

گفت ساختگی انزجاری با و داد پیشونیش به چینی : 

- کن کم روتو . 

ایستاد من صدای شنیدن با و رفت در سمت به . 



- ری؟ می کجا  

- بخورم رو داروهام رم می . 

- بخوری حتما ! 

 عقب سمت به رو سرش بود، بند دیوار به دستش که طور همون

 .چرخاند

- بانو چشم ! 

 پتو زیر و کرد خاموش رو برق برگشت، اتاق به بعد دقیقه چند

 به بود، معلوم اش چهره از ای سایه مطلق تاریکی اون در. خزید

گفت. بود زده زل بهم و بود چرخیده من به رو پهلو : 

- کنم نگاهت صبح تا خواد می دلم . 

 چرا؟-

-  تا ودینب که شبی چند این. بود شده تنگ خیلی برات دلم

بودم بیدار صبح . 

- خوابیدم می سخت منم . 

گفت کشان خمیازه و فشرد آغوشش توی رو من : 



- شیم نمی جدا هم از دیگه . 

- شیم نمی جدا وقت هیچ . 

 به ها قرص انگار پیچید، اتاق توی سنگینش های نفس صدای

 رو اون و بود پرداخته جدال به حسان سبکی خواب با زود همین

بود کرده پرتاب اخوابالوه دنیای به . 
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 خواب از رو من و اومد در صدا به ناقوسی شبیه هشدار زنگ

 بستر در حتی که بود عمیق آنقدر حسان خواب اما کرد بیدار

 خواب به ساکن و آرام طور همون و نخورد تکانی ترین کوچک

 از که طوری پاورچین پاورچین و شدم حاضر. داد دامها شیرینش

 ماشین کنار شادمهر. رفتم بیرون خونه از نشه بیدار خواب

 از سالم شنیدن با. بود سرگرم همراهش تلفن با و بود ایستاده



 فرمش خوش های لب روی لبخندی و چرخاند سر من زبون

 .نشست

- هوران خانم سالم ... 

گفت پسس و گشت حسان دنبال چشم با : 

- کایا آقای پس ... 

  .نمیان-

 جلوی نتونست. کرد حرکت شادمهر و نشستم جلو صندلی روی

 کردن پا اون و پا این کمی از پس و بگیره رو کنجاویش حس

 :گفت

-  سابقه ها سال این طی آخه هستن بیماری بستری در نکنه

نباشن حاضر سرکار کایا آقای نداشته ... 

- بودن خواب .  

 احتماال که طوری کرد، گشاد تر بیش رو شمهاشچ من حرف این

گفتم. بود دوختنش به نیاز و بود شده پاره : 

- شده؟ چیزی  



- خواب واقعا ... 

انداختم باال ای شانه و نشست لبم کنج لبخندی . 

- خواب بله ! 

 بود، بعید موندن خواب این منظم و منضبط همیشه حسان از

 خودی سانح سرسختی مقابل در سریع خیلی ها قرص ظاهرا

 بقیه کم کم. شدم وارد و کردم باز رو کافه در. بود داده نشان

 نگرانی اظهار حسان حضور عدم خاطر به و اومدن هم عوامل

 خوبه ی واژه گفتن به شان نگرانی اظهار جواب در من و کردن

 چابکی و فرزی با عوامل و شد شلوغ کافه وقتی.کردم اکتفا

 فرصت از منم شدن، مشتریان به رسانی خدمات مشغول

 این سهیال ی خاطره. کردم باز رو خاطره دفتر و کردم استفاده

سوزاند رو جگرم که سوزی داشت، خاصی سوز یک بار .  

 بود، نشسته کنارش شهره و بود خوابیده تخت روی حسان

 سر. داد می تسلی را او و کشید می سرش بر نوازش دست

 شهره و بود رفتهگ قرار شهره دامن در طفلی سر شبیه حسان



 به انگار که بود شده خیره چشمهانش و لب به لذت با طوری

کند می نگاه اش طعمه . 
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 دهان به خود پای با که دیدم گنجشکی شبیه لحظه آن را حسان

گفتم و کشیدم فریاد زیادی حرص با. است رفته شیر : 

- اینجا؟ خبره چه   

 کمر پشت بر نوازش دست من کردن طوفانی تر بیش خاطر به

گفت و کشید حسان : 

- دادم می دلداری ایرج رفتار خاطر به رو بچه داشتم . 

 من های چشم در خیره و پرید جا از ها گرفته برق شبیه حسان

 ای ذره کاوشکرانه و بود ترسیده نگاهش. نشست تخت روی

 لحظه آن من ولی کرد می جستجو من ی چهره در را لطافت



 به رو و رفتم اش سمت به. بودم فوران حال در آتشفشانی شبیه

گفتم شهره : 

- بیرون برو تو .  

گفت عشوه با و کرد نازک چشمی پشت شهره : 

- نکنی اذیت رو بچه ! 

 تر بیش را هایم سگرمه و غریدم ام شده کلید های دندان الی از

فشردم هم در . 

- نیست مربوط تو به ! 

 تخت ی گوشه و رفتم حسان سمت به. رفت بیرون اتاق از وقتی

 منظور که بود معلوم اش کالفه و بار ندامت ی چهره از. نشستم

 ناراحت شهره با اش همراهی بابت از و فهمد می را شهره کارهای

. باشم مسلط خودم بر کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس. است

 بغض که د بو شده مرد آنقدر زدم، زل آلودش اشک چشمهای در

 منظورش ولی کند پنهان اش بزاق دادن قورت تند تند با را اش

 شهره شاید. فهمیدم نمی گذاشتن شهره دامان به سر از را



 دستی کالفه و گذاشتم هم روی را چشمهایم. بود کرده وادارش

کشیدم صورتم به . 

- کنه؟ می اذیت رو تو شهره حسان  

- اذیتی؟ چه مثال  

. کنم مطرح نوجوانم پسر برای را مسئله این توانستم می چگونه

گفتم محتاطانه و کردم تر زبان با را لبم : 

- نشو آفتابی شهره اطراف دیگه کنم می خواهش ... 

- من اتاق توی میاد خودش ... 

- نده اهمیت بهش تو . 

 سرزنش و آبرویم رفتن از کرد، خیس را ام گونه هوا بی اشکی

 از جستن دوری برای خاطر همین به یدمترس می ایرج های

 صورت دستهایش با حسان. کردم می التماس حسان به شهره

 هایش ضجه که بلند، آنقدر. کرد گریه من شبیه و پوشاند را اش

 با و دانستم نمی را گریه این علت. انداخت طنین اتاق فضای در

 از پس هفته یک تا. داشتم اش کردن آرام در سعی هایم نوازش



 می وی از را اش نگاه و کرد می دوری شهره از حسان ماجرا نآ

 بی خاطر به شهره و داشت را دیوار حکم برایش او انگار. گرفت

شد می حرصی ساییدن دندان حد تا حسان، بودن توجه . 

- اومد کایا آقای . 

 مثل حسان. کردم پنهان رو دفتر کافه، صندوقدار عماد، صدای با

 من، دیدن با. شد آشپزخونه وارد سلبا خوش و آراسته همیشه

گفت گوشم کنار و اومد سمتم به : 

- نکردی؟ بیداری منو چرا  

کردم اخمی . 

- برنمیام؟ کارها پس از من کردی فکر  

کرد نگاهم عمیق . 

- برمیای کاری هر پس از تو . 

 من از کردم می درکش اینکه از. بود بشاش و خندان اش چهره

داد می لو نگاهش حالت رو این و بود سپاسگذار و قدردان . 
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 رو گوشی و رفتم سمتش به موبایلم زنگ صدای شنیدن با

 در توفیق سرخوش صدای کردم وصل که رو تماس. برداشتم

 مغز سمت به رو شادی موج تلفن پشت از همیشه پیچید گوشم

 رقصیده شاد موسیقی یک با قبلش انگار و کرد می سرازیر من

گفتم. بود : 

 چطوری؟-

-  البته و ببینم رو خودم معرفت بی دخترعموی بیام خوام می

بخورم قهوه یک کافه داخل . 

- مسرور آقای هستیم شما خدمت در بله . 

گفتم حسان به رو و کردم قطع رو گوشی : 

- اینجا میاد داره توفیق . 

- چشم روی قدمش . 



 ی نحوه به حواسش و بود کرده قفل کمرش پشت رو دستش

 مسلط خودش به تر بیش کمی بود، مشتریان به دهی سرویس

 پشت از رو توفیق صدای بعد دقیقه چند. بود تر آروم و بود شده

شنیدم پیشخوان . 

 !هوران-

 سر و شد گرد فرنوش های چشم توفیق صدای شنیدن با

 به ای تیره نگاه با و شد پرت من از حواسش توفیق. چرخاند

 می رو همدیگر انگار دو هر. زد زل فرنوش ی گرفته صورت

گت لب زیر و خورد تکان فرنوش های لب. شناختند : 

 .آراز-

شد شنیده ظریفی ی دخترانه صدای . 

- کنی؟ نمی معرفی رو دخترعموت جان آراز  

 ساکن اش چهره در غمی و شد پایین و باال فرنوش گلوی سیبک

 بی از ولی داد کارش به رو حواسش و فتگر رو نگاهش. شد

 همراه و توفیق فکر درگیر هنوزهم که بود معلوم اش حواسی

 خارج پیشخوان پشت از حسان همراه ادب  ی نشانه به. اونه



 های چشم دخترک. رفتیم دختر و توفیق سمت به و شدیم

 روسری اون زیر موهایش بلوندی. داشت بلوندی موهای و میشی

 چسبیده توفیق به طوری. داشت تری خاص ی هجلو رنگ قرمز

 روابط و داشت رو اون با شدن ادغام قصد انگار که بود

 برای احوالپرسی و سالم برای که بود ضعیف حدی به اجتماعیش

 نامش که دختری و توفیق همراه. کرد می فکر طوالنی مدت

 و گذاشتم ام چانه زیر رو دستم. نشستیم میز یک گرد بود، الدن

گفتم توفیق به رو : 

- شدی؟ آشنا خانم الدن با چطور نگفتی  

- مجازی طریق از !  

رفت درهم حسان های اخم . 

- عجیب چقدر! مجازی؟ طریق از ... 

انداخت باال ای شانه توفیق . 

- همین دوستیم هم با فقط ما . 

گفتم تعجب با و خوردم بستنیم از کمی : 



 !اوه-

 نمی هدف یب و پوچ های رابطه از رو عده یک هدف واقعا

 یا بود کرده زیادی شان بانکی حساب بر پولشون انگار دونستم،

 که بود کرده سنگینی دلشون بر احساسی های حرف اینقدر

بکنن کسی هر خرج رو اون بودن مجبور .  

گفتم توفیق به رو : 

- خبر؟ چه طوبی از  

 اوج به بود نشسته اش چهره بر فرنوش دیدن با که گرفتگی 

گفت تلخی با و رسید خودش : 

 !خوبه-

 طوبی زندگی اوضاع بودن افتضاح لحنش تلخی اما نزدم حرفی

زدم می اون به سری باید کرد، می آشکار رو . 
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کرد حسان من به رو . 

- کنی؟ می مراقبت من خواهر از خوب شما  

گفت من به خیره حسان : 

- کنم؟ می مراقبت ازت خوب هوران دونم، نمی  

- هستی عالی تو ! 

 این خاطر به حتما کرد، می نگاه من به حسادت و غبطه با دختر

 دونست نمی کس هیچ ولی بودم کایا حسان همسر من که بود

داره هایی دغدغه و مشکالت چه کایا حسان همسر این .  

 دیدن با یم،رفت پیشخوان پشت به دختر و توفیق رفتن از بعد

 سحر، و بود افتاده صندلی روی پریده رنگ با که فرنوش

 به تندی های قدم با و شدم نگران زد می بادش شاگردش،

رفتم سمتش . 

- عزیزم خوبی . 

بود غمگین و دار تب چشمهاش .  



 .خوبم-

گفت ظریفی اخم با و ایستاد من کنار حسان : 

- دکتر بری باید نظرم به ... 

گفت ارتعاشیپر و دار خش صدای با : 

 !نه-

 شماره که طور همون و آورد بیرون جیبش از رو موبایلش حسان

گفت گرفت، می رو شادمهر ی : 

- رید می درمانگاه به هوران و راننده با نداره، نه . 

 موقع. شد تسلیم حسان تاکید از پر لحن مقابل در فرنوش

 بود سرد اونقدر و بود من دست توی دستش کافه از رفتن بیرون

 شدیم، ماشین وارد. کردم می سوز و زدگی یخ احساس هک

 شیشه به رو سرش. بستم رو در و نشستم صندلی روی کنارش

 تغییر این دلیل شک بی بستم، رو چشمهاش و بود داده تکیه

بود توفیق ناگهانی حالت .  



 معاینه از پس دکتر و رفتیم دکتر اتاق توی شدیم، درمانگاه وارد

 رو ناگهانی حالت تغییر این علت و ردک تجویز آمپول و سرم

 به و گرفتم می تماس توفیق با باید داد، تشخیص عصبی فشار

 روی فرنوش. کردم می جو و پرس اون از فرنوش بد حال خاطر

 داروهای. رفتم داروخانه به من و نشست فلزی سرد صندلی

 تزریقات اتاق وارد. برگشتم درمانگاه به و گرفتم رو فرنوش

 که داد دستور فرنوش به سفید روپوش و قدبلند با یزن. شدیم

 فرنوش. کرد وصل دستش به سرمی و بخوابد تخت روی

 پیشونیش روی رو ساعدش و گذاشت هم روی رو چشمهاش

 نامحسوس لرزش و بود شده سفید گچ شبیه رنگش. گذاشت

 در عشق زایی ماتم. بود شدن محو حال در لحظه لحظه پاهاش

کرد می صدق فرنوش قرار بی حال مورد . 
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 چند از پس. زدم توفیق به زنگی و کردم ترک رو تزریقات اتاق

پیچید گوشم در توفیق صدای بوق . 

- عمو؟ دختر جانم  

گفتم چینی مقدمه و پیش حرف بدون : 

- ه؟دار نسبتی چه تو با دختر این توفیق  

 !کی؟-

 .فرنوش-

گفت ای رفته تحلیل به صدای با تامل اندکی از بعد : 

 چطور؟-

- درمانگاه آوردمش شد، بد حالش دید رو تو اینکه از بعد . 

- درمانگاه؟ کدوم  

 (...) درمانگاه-

 هول خیلی انگار. پیچید گوشم توی تماس شدن قطع بوق صدای

 اتاق به. بود مهم براش فرنوش حال و بود شده دستپاچه و



 قطره و بود دوخته سقف به رو نگاهش فرنوش برگشتم، تزریقات

 مقابلش تخت ی گوشه. بود روان چشمم ی گوشه از اشکی ی

انداختم پام روی رو پام و نشستم . 

- بهتره؟ حالت  

  .آره-

 قصد انگار که کرد ادا حوصله بی و کالفه طوری رو واژه این

کنه سکوت به وادار رو من داشت . 

 ام حوصله ریختنش اشک ی صحنه دیدن از و نزدم حرفی منم

 و آوردم بیرون رو خاطرات دفترچه کیفم، داخل از. رفت سر

شدم خوندنش مشغول . 

 حدی به و بود شده اول مدارس بین تئاتر ی جشنواره در حسان

 و حال تغییر برای. گنجید نمی خود پوست در که بود خوشحال

 بازیگری کالس به را او دنیایش شدن دار هدف و هوایش

 شهره. بگیرد فاصله فرسا طاقت ی خانه و شهره از تا فرستادم

 در را اوقاتش تر بیش و شد می قبل روز از زیباتر روز هر

گذراند می لباس های مزون و ها آرایشگاه . 



 او بود، کرده مراجعه من به بیماری یک که بود وقتی چند

 تجاوز او به سالگی سیزده سن در اش ناپدری که بود دختری

 همین به داشت واهمه رابطه از ازدواجش از پس و بود کرده

 همیشه. بود شده جدا بوده، عاشقش بسیار که همسرش از خاطر

 که کردم می خیال و کردم می تصور دختر آن جای را حسان

 هر است، گرفته قرار تاثیر تحت شهره زیبایی خاطر به حسان

 می برایم اش زندگانی سخت دوران آن از دختر تر بیش چه

 گریه یاد به. افتادم می حسان پیش ماه چند یاد به تر بیش گفت،

 اینکه. خانه از آمدن بیرون برای هایش التماس و دلیلش بی های

 دیگری ی خانه به را او خواست ایرج از پیش ماه دو حسان

 مرا بسیار که بود اتفاقی شد روبرو جانانه سیلی یک با و بفرستد

 غیرقابل برایم و نکردم دفاع حسان از که طوری رد،ک متعجب

 ی خانه در زندگی به تصمیم ساله چهارده پسر یک که بود باور

 فحش باد به را او ایرج دادم اجازه همین خاطر به. بگیرد مجردی

 بیمار این چقدر هر اما بشود حرفش زشتی ی متوجه تا بگیرد

کردم می درک را حسان تر بیش زد، می حرف ام تازه . 
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. گذاشتم کیفم توی و بستم رو دفتر توفیق صدای شنیدن با

گفت هراسان و توزانه کینه لحن با فرنوش : 

- کنی؟ می کار چی اینجا تو  

- تو دیدن برای ... 

 التتنق و میوه آب ی کیسه یک و بود دستش در گلی شاخه

 شرمنده و بار ندامت نگاهش. بود کرده اشغال رو دیگرش دست

 غبغش به بادی بار ندامت نگاه اون به توجه بی فرنوش و بود

گفت گستاخی با و انداخت : 

-  برو ببینم، رو تو خوام نمی من اینجا؟ اومدی چی برای بیخود،

ی دختره همون پیش ... 

 عالوه سکوتم لیلد بودم، ماجرا ی بیننده فقط و زدم نمی حرفی

. بودم مجهول ی رابطه این در سرکشی دخالت از جلوگیری بر



 و نشست تختش کنار فرنوش های جیغ جیغ به توجه بی توفیق

گفت محتاطی و آروم لحن با : 

- باشم دختره اون پیش کردم پیدا رو تو که حاال نیست قرار ! 

 کنارش بود، سرم بند که رو دستش و نشست تخت روی فرنوش

شتگذا . 

- یادته؟ شم نمی کس هیچ عاشق دیگه بری اگه گفتی می بهم  

بود انداخته سایه اش چهره بر توفیق عمیق نگاه . 

- نگفتم دروغ ... 

- دختره؟ اون پس  

- نداشتم اون به ای عالقه من . 

 های دست. بود شده منقبض فکش و بود عصبی فرنوش نگاه

 ول توفیق با کردن صحبت از رو حرصش میزان اش شده مشت

داد می .  

-  آشناش عموت دختر با که خواستی چرا نداشتی عالقه اگه پس

 کنی؟



- همین بود من همراه فقط اون ! 

زد پوزخندی . 

- دختر همراه یه ! 

- کردم هرکاری تو آوردن دست به برای من ... 

نشست فرنوش رنگ صورتی های لب روی تلخی لبخند . 

- کاری؟ هر گن می اومدن خواستگاری به! هرکاری؟ ! 

 جمع رو لبهام و کردم توفیق به معناداری نگاه! واستگاریخ

 غافل و دونستم می نزدیک توفیق به رو خودم همیشه کردم،

 خواستگاری ماجرای که دوره من از اینقدر توفیق اینکه از بودم

نکنه تعریف من برای رو رفتنش . 

- کنه می مخالفت پدرم وقتی ... 

گفت ضبغ با و گرفت توفیق از رو نگاهش فرنوش : 

- نموندی من پای به مرد یک شبیه تو ! 

 بیرون مانند آه رو نفسش و شد پایین و باال توفیق گلوی سیبک

. بود برگرفته در رو فضا آوری سرسام و سنگین سکوت. داد



 توی رو گل و زد توفیق دست توی گل به چنگی فرنوش یکدفعه

انداخت کنارش ی زباله سطل . 

- دیخری گل من برای کردی غلط تو ! 

گفت واری زمزمه لحن با و کرد خم رو سرش توفیق : 

- اینطوری نکن . 

 چشمهای و زد زل توفیق های چشم توی سرتقی و گستاخی با

شد گشاد رنگش مشکی . 

- بابای اون و تو از حالم... کنم می باهات اینا از بدتر... کنم می ... 

 بینیش به رو انگشتش نوک و رفت درهم توفیق اخمهای

 .چسباند

- یسه ! 

 نگاهش در. کرد نگاهش توفیق چشمهای در و کرد بغض فرنوش

بود دزدیده رو اون خشم که بود عشقی .  

- توفیق میاد بدم ازت خیلی ! 



 افرادی اون. کرد می آشکار رو حرفش بودن دروغ صداش لرزش

 اندیشه ترین غلط باریکه، نفرت و عشق بین مرز دارن عقیده که

 هیچ که است ای کننده مشوش عشق چون. دارن رو ممکن ی

 درگیر رو وجودت سلول سلول، و داره برنمی سرت از دست وقت

کنه می . 
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 همراه توفیق. شدیم خارج درمانگاه از شد، تموم که فرنوش سرم

گفت شفرنو. زد می صدا رو فرنوش اسم مدام و اومد می ما : 

- توفیق ببینم رو تو خوام نمی من... توفیق نزن حرف من با ... 

 حرص جز هدفی انگار که کرد می تاکید طوری توفیق اسم روی

گفت کالفه حالتی با و ایستاد فرنوش مقابل. نداشت اون دادن : 

 - آراز بگو گفتم بهت بار ده... توفیق توفیق، هی ... 

انداخت باال ابرویی : 



 -  دروغ من به رو اسمت خواستگاری ی لحظه تا ودنب یادم هان

 !گفتی

- گفتم همه به من کنن، می صدا آراز منو همه نگفتم، دروغ ... 

گفت من به رو : 

 - کنید صدا آراز منو نگفتم شما به من مگه هوران ... 

 خنده با! کردن می باهم که بود بحثی چه این خیابون وسط

 :گفتم

 - گرفتم سرسام کنم فکر . 

 کنان جیغ جیغ و داد توفیق ی سینه به کوچکی لهو فرنوش

 :گفت

- گرفتم سرسام منم! آره اوه . 

 که دستش در های خوراکی با توفیق و نشستم ماشین داخل

 فرسنگ تا و بود ما به خیره بود، نکرده قبول رو ها اون فرنوش

 بغ و اخمالو فرنوش. بود ما همراه اش کننده بدرقه نگاه فاصله ها

. شد می خالی و پر اشک از چشمهاش و بود خیره وروبر به کرده



 ذهنم عمیقا ولی آورده دختر این سر بر چه توفیق دونستم نمی

 به مربوط مسائل مورد در فرنوش ظاهرا. بود رابطه این درگیر

 انگار و کردم می رو تصورش که بود چیزی از تر حرف کم خودش

 این از تر گرا برون و کرد می پرحرفی اون از تر بیش توفیق

 می دعوت ام خونه به رو توفیق امشب. بود سرتق و عصبی دختر

 دلش از بود کرده مخفی من از که رو چیزی اون تمام و کردم

گفتم فرنوش به رو رسیدیم که کافه نزدیک. کردم می استخراج : 

- کن استراحت خونه برو نیست، خوب حالت اگه . 

گفت و داد تکان نفی معنای به رو سرش : 

- خوبم نه، نه، . 

 آشپزخونه به ورود با. شدیم پیاده و کرد پارک کافه در جلوی

. شد رنگ به رنگ صورتم و شد گرد تعجب شدت از چشمهام

 دخترها از تا چند و عماد و بود برده خوابش صندلی روی حسان

 و گذاشتم ام شونه روی رو دستم. کردن می نگاه اون به خنده با

گفتم گوشش کنار : 

- حسان !جان حسان ... 



گفت حوصله بی و حال بی : 

 هوم؟-

- عزیزم شو بلند .... 

گفت و کرد من به نگاهی اش بسته نیمه های پلک الی از : 

- کجاست؟ اینجا  

- ایم کافه توی االن ما . 

 بشه متوجه اگه که دونستم می بود، وار تسلی و مالیم لحنم

. شه می ناراحت چقدر برده، خوابش عوامل جلوی نشسته

 روی دستی. پرید جا از فنر مثل و شد ادگش چشمهاش

 پیشونیش های رگ غضب شدت از و کشید سرخش چشمهای

شد متورم . 

- لعنتیه های قرص این تقصیر همش . 

- باال؟ ی طبقه بریم  

شد پایین و باال گلوش سیبک . 

 .بریم-
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دوخت چشم سقف به و کشید دراز تخت روی. فتیمر اتاق توی . 

-  از پیرمردهای شبیه و بخورم رو ها قرص اون باید چرا واقعا

ببره؟ خوابم نشسته کارافتاده  

-  با های قرص نبود نیازی افتادی می درمان فکر به زودتر اگه

حسان کردی لجبازی خودت. بخوری باال دوز . 

 و بود آویزون تخت از پام یک و بودم نشسته تخت روی کنارش

 به خیره آه و حسرت با بود، شده جمع شکمم در دیگرم پای

 از وجودم از پیکسل هر و بودم اش گرفته و حال بی صورت

شد می مبتال درد به زارش حال دیدن .  

- . شدم نمی عاشقت کاش! هوران نبودی زندگیم توی کاش

 ومدیا تو کردم، می زندگی لعنتی بیماری اون با راحت داشتم

 هوران، شم نمی خالص عشقت از... ریختی هم به زندگیمو تمام



 قبل مثل کوتاه مدت یه برای فقط کاش. بشم خالص تونم نمی

 ندم آزار رو کسی رفتارهام با و کنم تحمل رو تنهایی تونستم می

 تو بی تونم نمی تونم، نمی که شدم تو به وابسته اونقدر ولی

تو بی .بگیرم آروم تو بی کنم، زندگی ... 

-  هر باشی؟ تنها چرا باشی؟ من بی چرا حسان؟ چی من بی

 که آدمی داره، عشق یه و همراه یه به نیاز زندگیش توی آدمی

 عکس باهاش کسی نره، اش صدقه قربون کسی باشه، تنها

 نگرانش کس هیچ بزنه، قدم تنها بخوره، غذا تنها نندازه، دونفره

 تسلیم رو لعنتی بیماری این باید تو. کنه نمی زندگی که نباشه

بشی بیماری این تسلیم خودت اینکه نه کنی خودت . 

- خندیدن من به بقیه کلی حتما .  

 که طور همون گرفتم، بغلم توی رو سرش و کشیدم دراز کنارش

 تعریف براش رو درمانگاه توی اتفاقات کردم می نوازش رو سرش

 اون شمچ پیش که کوچکی رویداد این از کمی ذهنش تا کردم

 رو خودش شد، جدا آغوشم از. بگیره فاصله بود بزرگ خیلی

زد زل چشمهام توی و کشید باالتر کمی . 



- آشغال؟ سطل توی کرد پرت رو گل واقعا  

گذاشتم هم روی رو چشمهام . 

-  اون بین چی بفهمم خواد می دلم خیلی! سرتقه خیلی فرنوش

گذشته دونفر . 

- شدم مشتاق منم گفتی اینطوری تو که االن . 

- کنم؟ دعوت شام برای رو توفیق بزنم زنگ پس  

گذاشت هم روی رو چشمهاش . 

- دونی می صالح تو که طور هر . 

 ولی کرد رد رو دعوتم اول کردم، دعوت شام برای رو توفیق شب

 شد این بر قرار. پذیرفت رو دعوت شد مواجه من اصرار با وقتی

 ما ی خونه هب توفیق شه می تعطیل کافه که نیم و ده ساعت که

 قابلمه در بود کرده درست سوین که رو غذایی پرس سه. بیاد

 مست حسان. بشه داغ که گذاشتم گاز ی شعله روی و ریختم

 زور به رو وزنش که بود سنگین اونقدر بدنش انگار و بود خواب

 زنگ صدای شنیدن با. رفت می راه و کشید می زمین روی



 صدای. کردم وصل رو ستما و رفتم موبایلم سمت به موبایلم

پیچید گوشم توی سهیال . 

- گلم عروس سالم ! 

- مامان سالم . 

- دارم باهات حرفی یه جان، عروس . 

 .بفرمایید-

- به راجع حسان  Rtms کرده صحبت باهات رفتاردرمانی و . 

نشست پیشونیم روی ظریفی اخم . 

- کرده؟ تجویز براش دکتر نگفته،  

 ...آره-

گفت نگرانی با : 

-  فقط کرده فکر واقعا احمقه، چقدر فکره، بی درچق پسره این

کنه می معجزه داروها . 

- مامان دادی خبر که مرسی کنم، می صحبت باهاش من باشه ... 



- عزیزم خداحافظ . 

 حسان شدم، اتاق وارد. کردم قطع رو گوشی و کردم خداحافظی

. بود گرفته دستهاش بین رو سرش و بود نشسته تخت روی

 کرد باال رو سرش. گذاشتم پاش روی رو دستم و نشستم کنارش

دوخت بهم رو حالش بی و خسته نگاه و . 

- بود؟ مامانم  

-  حالت شدن بهتر برای تری بیش پیشنهادهای دکتر گفت. آره

کرده بهت . 

 روی رو دستهاش و بود آویزان تخت از پاهاش که طور همون

کرد قالب پیشانیش . 

- بابا ای ! 
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 زل چشمهاش به و انداختم تخت روی رو ام تنه نیم اون شبیه

 .زدم

- کنی قبول باید تو ... 

- خورم می قرص دارم که من . 

گفتم سقف روی ای نقطه به خیره و گرفتم ازش رو نگاهم : 

-  هایی بیماری درمان که گفت بهم رفتم دکتر که روزی اون

 دیگه های درمان به نیاز دارویی، درمان بر عالوه تو اریبیم شبیه

داره هم ای ... 

- گفته هم خودم برای رو اینا . 

- نیستی؟ خوشحال بشی درمان قراره اینکه از تو  

- تو خاطر به دارم فقط. نیستم ... 

- که کن قبول من خاطر به پس ... 

- بکنم؟ بخوای تو کاری هر برم؟ بگی تو جا هر که کنم قبول  

گفتم ممغمو : 



- ولی نه ... 

 ولی کنم توجیه بهتری طور رو اون تا گشتم می ای جمله دنبال

 با. کردم نمی پیدا ای واژه سلسله گشتم می تر بیش چه هر

درآورد پرواز به رو قلبم و کردم غافلگیر اش جمله . 

- دارم دوستت چون کنم می بگی تو کاری هر باشه، . 

 هاش چشم به خیره. فشردم و گرفت دستم توی رو دستش

 :گفتم

 .ممنون-

گفتم و شدم بلند جام از. شد بلند در زنگ صدای : 

 - اومد توفیق . 

. شدم میز چیدن مشغول من و رفت توفیق استقبال به حسان

 آبی های دمپایی توفیق شدن، آشپزخونه وارد بعد، لحظه چند

 سخت خاطر به که بود مشخص اش چهره از و بود پوشیده رنگ

 در خنده شدت از چقدر خونه به ورود برای حسان های گیری

 رو اون حسان که داد می نشون لختش پاهای. انفجاره حال



 خونه به ورود از قبل و دربیاره رو جوراباش تا کرده مجبور

 به اینقدر حال به تا عمو زن کنم نمی فکر بشوره، رو پاهاش

 با و خورد زنگ حسان تلفن. باشه گرفته سخت توفیق

 که طور همون توفیق. کرد ترک رو پزخونهآش عذرخواهی

گفت نشست، می و کشید می عقب رو صندلی : 

- این؟ دست از کشی می چی  

- درمانیم دنبال . 
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- کشیدی سختی خیلی حتما . 

چرخاندم کاسه توی رو چشمهام شیطنت با و نشستم مقابلش . 

-  پنهانی حرف من از شما چون دارم پنهانی حرف شما از من

 .داری



- دارم؟ تو از پنهانی حرف چه من  

انداختم باال ابرویی . 

 ...فرنوش-

- منه ی گذشته از قسمتی یه فرنوش ! 

-  هم خودشون اگه حتی مونن، نمی گذشته توی ها آدم از بعضی

هست خیالشون نباشن . 

- ستنی آدمی طور اون من برای فرنوش . 

- اومدی نمی درمانگاه به همراهش که نبود اگه . 

پرید باال لبش ی گوشه . 

- بشه تو با حق شاید . 

 حسان صورت. شدیم شام خوردن مشغول حسان اومدن از بعد

 به خیلی تلفنی تماس انگار داشت، ای برافروخته و گرفته حالت

 تماس اون از سردرآوردن برای من و بود نیومده خوش مذاقش

 از و خورد می رو غذا ولع با توفیق. بودم مشتاق یلیخ تلفنی

گفت من به رو. کرد می تعریف خوشمزگیش : 



- باشی داشته ها دستپخت این از نمیاد بهت ! 

 حسان ولی نیست من دستپخت این که بگم بهش خواستم

کرد قطع رو حرفم و شد پیشقدم . 

-  کافه آشپز دستپخت این تره، خوشمزه خیلی هوران دستپخت

 .است

گفت کشداری لحن با و کرد من به معناداری نگاه توفیق : 

 !بله-

گفتم و رفتم کنارش شد، ها ظرف شستن مشغول حسان : 

- بشورم؟ من خوای می  

- کن رسیدگی مهمونمون به برو تو ... 

گفت گوشم کنار آروم : 

- بکش حرف ازش . 

زدم چشمکی . 

 .چشم-



 رو یلشموبا توفیق. رفتم پذیرایی سمت به و ریختم چای سینی

 و نشستم کنارش. داد مبل به رو اش تکیه و گذاشت کناری

 و چرخیدم اون سمت به کامل. گذاشتم میز روی رو سینی

 با و خواند رو کنجکاوی ام چهره از. زدم زل صورتش به مشتاقانه

گفت لبش ی گوشه لبخندی : 

- نترکی بگو ! 

خندیدم بلندی صدای با . 

- فهمیدی؟ کجا از  

- ات قیافه از . 

کشیدم دستم کف به رو انگشتام و کردم جمع رو املبه . 

- داداشمی تو شه، می کنجکاو آدم خب ... 

 های چینی مقدمه و تمجیدها از رو من حرفم وسط پریدنش با

بازداشت الکی و علت بی . 

- شدم آشنا فرنوش با خیابون توی پیش سال سه ... 
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 یک که رفتم می گاراژ سمت به داشتم بود، پاییزی سرد روز یک

 تند تند رو دستش. شد سبز راهم سر ترسون و هراسون دختر

 التماس کوبید می زمین روی محکم که پاهایی با و داد می تکون

 داخل رو سرش و کردم ترمز روش جلوی. دارم نگه که کرد می

 می داره پدربزرگم کن، کاری یه خدا رو تو آقا گفت و کرد شیشه

 بود شده پخش صورتش روی آرایشش و لرزید می صداش. میره

 گفت کجاست؟ پدربزرگتون گفتم. کرد می گریه ابربهار مثل و

خونه داخل . 

 یه سمت به دختر همراه و کردم پارک کوچه ابتدای رو ماشین

 سفید ندبل های ریش که پیرمرد یه. رفتم بود، باز درش که خونه

 زد، می نفس نفس اتاق ی گوشه تخت روی داشت الغری اندام و

 توی وقتی. اومدیم بیرون خونه از و گرفتم بغل توی رو پیرمرد

 شد، معالجه پیرمرد تا کشید طول ها مدت رفتیم، بیمارستان



 از گریه با اون و نشستم فرنوش کنار من مدت اون تمام

. گفت برام پدربزرگش به امیدش و پدرومادریش بی تنهاییش،

 خونه به من شد، منتقل بخش به و شد بهتر حالش پیرمرد وقتی

 صدای مدام و بیام بیرون دختر اون فکر از نتونستم ولی رفتم

 مالقات ی بهانه به روز اون فردای. پیچید می گوشم توی نازش

 برام و کرد می دعا من جون به مدام پیرمرد رفتم، پیرمرد اون

 و دلنشین لبخند یک با هم فرنوش کرد، می فیتعا و خیر طلب

 رفتم، مالقاتی ی بهونه به که روز چند. کرد می نگاهم مهربون

 دوستی پیوند باهاش و آوردم دست به فرنوش دل سوم روز

 .بستم

. زد می برق شوق از چشمهاش و بود لبش ی گوشه لبخندی

 انگار و داشت دلنشینی طنین صداش گفت می فرنوش از وقتی

برد می لذت خاطراتش کردن زنده از . 

-  وقتی کنیم ازدواج باهم گرفتیم تصمیم بودیم هم با که یکسال

 و دید رو فرنوش زندگی وضع پدرم و رفتیم خواستگاری به

 من گفت کنن می زندگی ای خونه چه و محله چه توی که فهمید



 رو داره ماشین نمایشگاه که آقا محمد دختر تو خواستم می

انتخابت این با سرت بر کخا بگیری ! 

گفتم تعجب با : 

- اونا؟ جلوی  

-  وقتی و کرد رفتار محترمانه اونا جلوی بیرون، اومدیم وقتی نه،

 بر خواستگاری این ی نتیجه که فهمید فرنوش روز اون فردای

 من به دلیل بی و شد بد حالش خیلی نبوده خوب تصورش خالف

 می قسمش کردم، می التماس بابام به وقتی چند. گفت بدوبیراه

دختره اون یا من یا گفت آخرش. نبود بدهکار گوشش ولی دادم . 

- ات خانواده عاشق که هم تو ! 

- ببازم رو ام خانواده عشق قمار تو تونستم نمی . 

- شدی دلت خیال بی پس . 

شد پایین و باال گلوش سیبک . 

-  حرف بهم کلی و داد می پیام مدام کرد، نفرینم فرنوش. آره

 ولی بود گرفته آتش پریشونش حال برای دلم زد، می تند های



. دادم نمی جواب رو هاش پیام. کنم امیدوارش الکی تونستم نمی

شد خیالم بی فرنوش اینکه تا کردم می ریجکت رو هاش تلفن .  

- داری دوستش هم هنوز معلومه نشدی؟ خیالش بی تو ولی . 

 ایصد با و گذاشت هم روی رو چشمهاش مکث اندکی از بعد

گفت آرومی : 

 .آره-

 توفیق. شد ملحق ما جمع به بشقاب و میوه دیس یک با حسان

 خداروشکر با رو اش جمله اول حسان و پرسید کافه کار روال از

 درگیر فکرم تمام من ولی گفت کار رونق از سپس و کرد شروع

 برای رو خاطراتش تمام رفتنش از پس و بود توفیق های حرف

گفت انحس. کردم تعریف حسان : 

- خوبیه دختر فرنوش . 

- کرده اشتباه عموم شاید . 

 .آره-

 ...حسان-



 جانم؟-

کشیدم شکمش روی رو دستم و گذاشتم دستش روی رو سرم .  

-  که بود ممکن کرد، می مخالفت ما ازدواج با نفر یه وقتی یه اگه

نکنی؟ انتخاب منو تو  

- کنه نمی مخالفت تو و من ازدواج با کس هیچ . 

 سرم بند دستش که طور همون. شد بلند بایلشمو زنگ صدای

 روی رو موبایل و برداشت رو موبایلش آزادش دست با بود،

گذاشت گوشش . 
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-  زودی این به چرا مامان... دادی؟ گیری چه حاال... مامان سالم

کنی؟ درست رو چیز همه خوای می  

گفت و کشید من ی گونه روی گونه نوازش رو دستش : 



- خداحافظ... باشه... نگفتم هوران به هنوز نه، . 

گفتم. گذاشت میز روی رو گوشی : 

- گفت؟ می چی مامانت  

-  پیامک برام رو آدرسش گفت زد، می حرف روانشناس به راجع

کنه می ... 

گفت کالفه : 

- گیره می نوبت فردا . 

-  و ریم می و سپارم می ها بچه به رو کافه ه،ک نداره اشکالی خب

 .میاییم

- سرعت این به تونم نمی .... 

-  بشیم، درمان پیگیر تر سریع چی هر حسان، گیری می سخت

گیریم می جواب تر سریع . 

گفت کنان آخ آخ حسان و شد بلند پیامک زنگ صدای : 

- فرستاد آدرس مامانم . 



گفتم خنده با : 

- ترسن می ردکت از که شدی ها بچه شبیه . 

گفت حال بی : 

- فقط ترسم نمی دکتر از نه، .... 

 و بوسیدم رو اش چونه روی ریز برد، خوابش زدنش حرف وسط

. رفتم اش صدقه قربون زیرلب و کشیدم صورتش روی رو دستم

 دوست رو عمیقش های خواب این و منظمش های نفس صدای

 کرده تغییر کلی به من با فرنوش رفتار روز اون فردای. داشتم

 انگار که طوری بود، همیشه از تر سنگین و محترمانه لحنش بود،

 توفیق با من بودن فامیل دلیلش شاید داشت تنفر من از حتی

 ولی دانست می احمق وفای بی موجود یک را توفیق فرنوش. بود

 عشقش از اون مورد در زدن حرف موقع توفیق ی چهره از من

 به که بود بعدازظهر طرافا. بودم شده باخبر فرنوش به نسبت

 دیوارهای با شکل مربعی فضای یک. رفتیم روانشناس مطب

های مبل و کرمی رنگ از پوشیده  L انتظار سالن ای قهوه مانند 

 روی طبی عینک بود، چادری زن یک منشی. بود داده تشکیل را



 موقع. شد نمی محو لبش از لحظه یک لبخند و بود چشمهایش

گفت. شتدا خاصی ی لهجه صحبت : 

- کایا آقای . 

 من به رو منشی. رفت اتاق سمت به و شد بلند جایش از حسان

 :گفت

- رید نمی همراهش شما . 

- تره راحت بره تنها خودش . 

 !عزیزم-

 که بود گذشته دکتر مطب به حسان ورود زمان از ربع یک

گفت منشی : 

- داخل ببرید تشریف کایا خانم . 

 !من؟-

- شما بله . 



 یک و بشنوم مشاوره اتاق توی های حرف چه قراره دونستم نمی

 می معذبم اتاق اون توی حسان حضور. بودم مضطرب جورهایی

 .کرد
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 به صالبتی با و مردانه صدای آهنگ و زدم در به ضربه چند

 با مردی. کردم سالم زیرلب و شدم قاتا وارد. رسید گوشم

 سالمم پاسخ هایش چشم روی گردی عینک و جوگندمی موهای

گفت و کرد اشاره حسان کنار چوبی صندلی به و داد لبخند با را : 

- بشینید بفرمائید .  

 اندکی از پس و برد فرو دفترش در رو سرش مشاور و نشستم

گفت رویش پیش ی برگه در کاوش : 

-  کایا آقای با شما که شدم متوجه کایا آقای یها گفته از من

درسته؟ کنید، می زندگی خونه یه توی ولی هستید نامزد ! 

 .بله-

- کنید؟ نمی دائمی ازدواج چرا خب  



 بی اونقدر مشاور سوال کردیم، هم به نگاهی بهت و تعجب با

 با حسان. نداشتم کردن نگاه جز کاری مقابلش در که بود مقدمه

گفت خنده : 

- بعد و بیارم دست به رو کاملم بهبودی من که داریم صمیمت ما ... 

گفت تاکیدوار و تند و کرد اشاره مشاور روی پیش دفتر به : 

- کردم عرض خدمتتون رو مشکلم که من . 

-  خودم که دالیلی به رو دلیل این من ولی کردید عرض شما بله

عروسیه شما به پیشنهاد و کنم می رد دونم می . 

 باال رو ابروهاش و کرد می بازی اش چانه با ردک می صحبت وقتی

 می تر پررنگ اش پیشانی بر افتاده چروک چند و انداخت می

گفت ریزی صدای و محتاطانه لحنی با حسان به رو. شد : 

- کنم؟ صحبت شما خانم با تنها تونم می  

 شد بلند جاش از من به نگاه با و کرد مکث ای لحظه برای حسان

گفت وار زمزمه و : 

 .بله-



 کرد تر زبون با رو لبش مشاور. بست رو در و رفت بیرون اتاق از

 جلو سمت به رو خودش و کرد قفل میز روی رو دستهاش و

 .کشید

- خانم شما خب، ... 

- مسرور هوران ... 

- درسته؟ کایا؟ آقای شرعی همسر  

 سوال این بر تاکید به نیازی و دونست می کامل رو موضوع این

 با. بود بعدی های حرف برای ای مقدمه لسوا این حتما نبود،

گفتم ولی و شل لبخند : 

 .بله-

-  من که زمانی تا که پرسیدید حاال تا خودتون از شما خب

 اون دوش از وظایف سری یک هستم کایا حسان شرعی همسر

 مسئولیت احساس من مقابل در باید که اونقدری و شده ساقط

 کایا حسان با آشنایی برای صرفا شما که زمانی تا.... کنه نمی

 که کنه می خیال اون گرفتید، منزل یک توی زندگی به تصمیم



 کم کنه، خلقی کج درمانش برای گاهی راحت خیلی تونه می

بزنه ازدواج زیر و بیاره ... 

 گرفت، بازی به رو جوارحم و اعضا تمام و لرزاند رو دلم حرفهاش

 مرتعش ور وجودم باشم، نداشته رو حسان اینکه به فکر حتی

کرد می . 

-  ره می پیش کند درمان روال ولی نزنه ازدواج زیر فرض بر اصال

 عقیده اون چون... شه می خسته کایا آقای خود هم و شما هم و

 نیازی کنم، مقابله جنسیم ناتوانی با نیست نیازی االن که داره

 ولی کنم ارضا رو هوران که بدونم موظف رو خودم من نیست

 مثل زناشوییش زندگی که بخواد دلش و کنید ازدواج که زمانی

 نمی غر دارو خوردن برای دیگه کنه، حس رو خال یه و بشه بقیه

دارید؟ قبول... نمیاد مشاوره به اکراه با زنه،  

گفتم آرومی صدای با و انداختم پایین و باال رو سرم : 

 .بله-



 رنگ متقاعدکننده و تاکیدی لحن اون دید، رو من تایید وقتی

 می باعث ها لحن تغییر این. شد تر دوستانه کمی لحنش و تباخ

باشم داشته اون به نسبت تری بیش توجه که شد . 
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-  دونید می که روشی هر به رو وسواس به مبتال مریض باید شما

 بده انجام آوره چندش نظرش از که رو کارهایی که کنید مجبور

 حس و وجدان عذاب دچار وسواسیش اعمال انجام خاطر به و

بشه دلهره .  

آوردم زبون به بود، کرده گیر گلوم توی که رو حرفی .  

- دورم به حسان ی گذشته از خیلی من دکتر آقای ...  

 رو دستانش و داد لم صندلی به و گرفت ای تازه رنگ نگاهش

کرد قفل اش قلنبه و گرد شکم ویر .  

- هستید؟ مخالف ایشون با ازدواج با یعنی   

- دارم دوست رو حسان من... نه نه، .  



-  باشه خوشبخت زندگی یک شروع برای دلیلی تونه می همین و

 ولی کنن، می مدارا بهتر دارن دوستش که فردی با ها زن چون

 ته از و نکنن رضایت احساس زندگیشون شریک از که زمانی

 کوچکترین با نباشن خوشحال اون با ازدواج خاطر به قلب

 کنن می طالق به گاهی و شن می عصبانی زنن، می جا مشکلی

 بیشتری آرامش کنن می ازدواج عشق با که هایی زن بالعکس اما

بلدن بهتری طور رو مدارا و دارن .   

-  رضایت ازدواج برای سرعت این به حسان اما! شماست با حق

ده ینم .  

نشست لبش کنج لبخندی .  

-  آدم کردن متقاعد من کاری ی حرفه توی مهم اعمال از یکی

 آقای شدید متقاعد من های حرف از  شما که طور همون هاست،

شه می متقاعد هم کایا .  

- منه از تر خلق کج کمی حسان ولی !  

-  عروسی جشن و ازدواج برای رو اون حسان آقا مادر همکاری با

کنیم می راضی .  



 من مقابل رو اش اشاره انگشت و کرد تر نزدیک رو خودش

  .گرفت

-  کایا آقای اگه کنید فکر لحظه چند شما... چیزی یه فقط

 کنار باهاش نتونید شما که بدی خصوصیت بشه درمان بیماریش

نداره؟ بیایید    

دادم تکون اطراف به رو سرم .  

-  صوصیتخ بیماریش جز یعنی! خوبه خیلی حسان نه، نه،

نداره بدی خیلی اخالقی .  

زد پلکی اطمینان ی نشانه به .  

-  رو کایا آقای و بیرون برید تونید می. نیست مشکلی هیچ پس

داخل بیان که کنید صدا .  

 کز شیشه سمت یک کدام هر و بودیم نشسته ماشین داخل

 ذهنم در مشاور های حرف بود، بیرون به نگاهمون و بودیم کرده

 شدن رسمی از پس بود او با حق خورد، می تاب و پیچ

شد می تر مصمم درمانش طول برای اون ازدواجمون .   



  ...هوران-

 و چرخیدم سمتش به. بودم زبانش از حرفی شنیدن منتظر

زدم زل چشمهاش به مشتاقانه .  

  !بله؟-

- موافقی؟ مشاور نظر با تو   

-  می متوجه و گیره می نظم من زندگی جوری این زیاد، خیلی

دارم مهمی نقشی چه تو زندگی توی که شم .  

- من اما ...  

گفت لب زیر :  

- ترسم می .  

 دستهاش. شد می شنیده زحمت به که بود ضعیف اونقدر صداش

 موقع دیگه زد، می سرخی به انقباض شدت از و بود شده مشت

 ها قرص مصرف از پس و پرید نمی پلکش قبل مثل عصبانیت

بود شده تر کم درونی طغیان به نسبت بدنیش واکنش .  

- سازیم می رو زندگیمون آروم آروم کنارتم، من .  



زد پلک و نشست لبش روی محوی و رنگ کم لبخند . 
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 پشت رو دستهاش. بود کافه عوامل کار کردن نظاره حال در

 روی تمیزش و زده واکس یها کفش بود، کرده قفل کمرش

 تولید واری چکش و بلند صدای و کرد می حرکت ها سرامیک

 سهیال طرف از پیامک. شد بلند پیامکم زنگ صدای. کرد می

خوندم رو پیامک متن و کردم باز. بود .  

« پیچیده عروسی ی نسخه براتون ریاحی دکتر که شنیدم .»  

 حسان دکترهای با سهیال انگار. نشست لبم روی کمرنگی لبخند

 و ابر. رسوندن می هم به زود رو خبرها و بود شده صمیمی خیلی

 تا بودن داده هم دست به دست جهان تمام و فلک و خورشید

 حسان به نگاهم. کنیم زندگی وار آدم بتونیم حسان و من بلکه

 در پیشانیش روی ظریفی اخم با و بود من به رو رخش نیم افتاد،

 شبیه آرام. بود آرام کردن درست یکک ی نحوه زدن دید حال



 اندام الغر و چرده سیه. بود سروصدایی بی و ساکت دختر نامش

 این از حسان. بود وارفته و شل و داشت حالی بی چشمهای. بود

 بود وقتی چند ولی شد می عصبانی خیلی اش واررفتگی و شل

 داد نوا بی طفلک سر قبل مثل و کرد می کنترل رو خشمش که

بود شده فرزتر و تر کمی حسان ترس از هم آرام. زد نمی .  

 شدت از و بود خانه آور نان خودش قول به که ای بچه پسر رضا

 و اومد پیشخوان پشت. بود شکستن حال در الغری و ظرافت

کرد رها صندلی روی رو خودش .  

  !وای-

گفت حسان :   

- نشستی؟ چرا   

- شدهن حاضر ها سفارش هنوز اومدن، تازه ها مشتری .  

- باشه بیرون به چشمت .  

- بیرونه اردالن .  

- ای خسته همش و نیستی روز نصف خوبه .  



گفت و شد براق حسان های چشم توی :  

- نخوابیدم که پتو زیر آقا، ام مدرسه روز نصف .  

 لحن با و دویدم بحث میان من و شد گرد حسان چشمهای

کردم آرامش به دعوت رو حسان آرومی .  

- شه می خسته محصله، نجو رضا عزیزم، ...  

 این از. فشرد هم روی رو پلکهاش و گرفت رو نگاهش حسان

 جواب کمی درمانی های روش و ها قرص که بود مشخص رفتارش

 پیرهن از جوابی حاضر این بابت رضا االن بود قبال اگه چون داده

بود شده آویزان دیوار روی میخ به .   

 شلوارش حسان. داد می جوالن سرم در عروسی به فکر شب تا

 جیب در ای برگه. رفت حمام  داخل و کرد آویزان جالباسی به رو

 روی و برداشتم رو برگه. کرد جلب رو ام توجه شلوارش پشتی

. بود ریاحی دکتر خط احتماال نبود، حسان خط. نشستم تخت

 کلمه یک ها تیره خط تمام مقابل و بود گذاشته تیره خط چند

بود شده نوشته .  

  باشگاه- »



- ببین طنز فیلم .  

- بخوان طنز شعر و داستان .  

- موسیقی ساز یک تمرین   

- بکش عمیق نفس   

- بگیر مالیم دوش   

-  عوض هستی که را مکانی شدن خشمگین و اضطراب مواقع در

کن گوش آرام موسیقی و کن »  

گفتم و زدم حمام در به ضربه چند :  

- حمامی تو است دقیقه سی حسان آقا .  

فتگ کالفه :  

- کن نهی و امر من به مدام شوهرها مادر شبیه حاال... االن میام .  

گفتم شیطنت با و نشست لبم کنج لبخندی :  

- ماهه که من شوهر مادر گفته؟ کی .  

گفت خنده با :  



- لعنت منکرش بر ! 

 

HorAN, [04.11.19 11:57] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#326 

گفتم م،رفتی که رختخواب به :  

  .حسان-

  جانم؟-

- خوندم من رو برگه اون .  

-  من درمانی روال از باید هم تو حال هر به! کردی خوبی کار

بشی باخبر .  

   .اوهوم-

 بیرون خواب شب از مستقیمی خط گذاشتم، دستم زیر رو سرم

بود کرده روشن رو صورتش از نیمی و بود زده .  

- موافقم عروسی با من !  



 صبح فرارسیدن با. زد خواب به رو خودش و تبس رو چشمهاش

 از زودتر ها صبح خوابید می قرص با وقتی از زدم، کنار رو پتو

 رو صبحونه. کردم می آماده رو صبحونه من و شد نمی بیدار من

 روی آروم رو دستم. برگشتم خواب اتاق به و کردم آماده

. زدم صدا رو اسمش آرومی لحن با و کشیدم پیشونیش

 دوست تصویر خوابالوش چشمهای کرد، باز رو شچشمها

 کنار رو اش شده سیخ و گسیخته افسار موهای بود، داشتنی

گفتم و زدم :  

- است آماده صبحونه شو بلند .  

گفت و نشست لبش روی محوی و کمرنگ لبخند :  

  .چشم-

 روی رو مربا احتیاط با حسان و بودیم نشسته صبحونه میز سر

 بود شده مرباهایی از پر مقابلم که من خالف بر. ریخت می نون

. نبود مقابلش کثیفی ای ذره حسان. بود کرده چکه نان از که

 از کمی رو استکان. نوشیدم چاییم ای جرعه و جویدم رو ی لقمه

زدم زل چشمهاش در و دادم فاصله دهانم .  



- کافه میام دیرتر امروز من .  

نشست پیشانیش روی ظریفی اخم .  

  چرا؟-

- دارم کار مک یه ...  

دادم پیشونیم به چینی .  

- باشم خودم برای کم یه خوام می خب یعنی .  

- رسونتت می شادمهر بری بخوای جا هر باشه، .  

دادم تکون طرفین به رو سرم و کردم درشت رو چشمهام .  

- کردم رانندگی هوس. رم می خودم نه نه، .  

گفت آمیزی استهزا لحن با :  

- شده؟ تنگ ات ابوقراضه برای دلت   

کردم نازک چشمی پشت .  

- منه عروسک! نگو ...  

گفت لبخند با و کشدار :  



  !بله-

 آبی کت و پوشید رو کفشهاش. کردم اش بدرقه در جلوی تا

 رو اش گونه روی و بردم نزدیک رو لبم. کرد صاف رو رنگش

   .بوسیدم

- دارم دوستت .  

 نگه دستش توی لحظه چند برای رو دستم و کرد نگاهم عمیق

 رو دستم گرمای داشت قصد انگار بست، رو چشمهاش و داشت

 کرد رها رو دستم طوالنی لحظات از پس. کنه ثبت دستانش روی

 مانده زیادی مدت ها مغازه شدن باز تا. رفت و کرد خداحافظی و

بردم پناه خاطرات دفتر به خودم کردن سرگرم برای بود، .   

 به که بود کرده شکف یک در را پایش حسان که بود مدتی

 و کند ورزیده پدرش شبیه را اش اندام خواست می. برود باشگاه

 که شد می سوال برایم گاهی. شود مردها مثل خودش قول به

دارد عجله شدن مرد برای اینقدر حسان چرا . 
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 و فکر تمام و کرد می سپری ها باشگاه در را اوقاتش تر بیش

 و بود برده اش اتاق به دمبل دو. بود بازوهایش شدن پر ذکرش

 چشمهایش شهره. کشید نمی دست تمرین از هم خانه در حتی

 خواست می دلم من و زد می برق حسان ی مردانه اندام دیدن از

 دلبری شوهرم برای کم.بروم ها چشم برق آن جنگ به تبری با

 تئاتر وارد که بود مدتی. بود رسیده پسرم به نوبت حاال کرد،

 تئاتر کارگردان یک به اش بازیگری استاد طریق از بود، شده

 این به من استعداد با پسر از تست گرفتن با او و بود شده معرفی

 دنبال وقتی از. استعدادیه با پسر حسان که بود رسیده نتیجه

 برای این و بود زده را ایشه درس قید بود، رفته ورزش و تئاتر

 می اش مدرسه به تر بیش. بود کننده نگران ی مسئله یک من

 را حسان ی انگیزه تا کردم می صحبت هایش معلم با و رفتم

 که داشتند عقیده ها آن اما کنند تقویت خواندن درس برای

 عجله فهم برای خود باید حسان و نیست زوری خواندن درس

 بود، شده آشنا رضا نام به پسری با که بود وقتی چند. کند



 این بودند، شده نزدیک همدیگر به بسیار و بود تئاترش همبازی

 قبل مثل دیگر چون بود خطرناک من نظر از رضا با اش نزدیکی

 دست و نشست می کنارش طوری و کرد نمی دوری شهره از

 بارها. است اش واقعی مادر او انگار که انداخت می شهره گردن

 روز یک. بودم دیده حسان با را شهره گفت و گپ ی صحنه

 به و بودند نشسته کاناپه روی دو آن که زمانی و نیاوردم طاقت

 فریاد ها پله باالی از. بودند دوخته چشم تلویزیون ی صفحه

  .زدم

  .حسان-

 نمی گم را پایش و دست قبل مثل دیگر. بود شده حیا بی حسان

گفت. کرد می تلقی دیعا را شهره با صمیمت این و کرد :  

  بله؟-

- دارم کارت باال بیا .  

 خیره نگاه به نگاهش که طور همان و شد بلند جایش از اکراه با

 در. شد اتاق وارد من سر پشت. آمد باال ی طبقه به بود، شهره ی

گفتم او به رو تندی و طلبکارانه لحن با و بستم محکم را :  



  !بشین-

انداخت پایش یرو را پایش و نشست تخت روی .  

- شده؟ طوری   

- گیری؟ می گرم اینقدر شهره با چرا   

 هایم دندان الی از زور به انگار جمله این و بود مرتعش صدایم

شد خارج .  

- هان؟ نگیرم؟ گرم چرا !   

انداخت باال ای شانه گستاخی با و کرد باز هم از را هایش دست .  

-  من امادرین مگه نیست؟ ما ی خانواده از عضوی شهره مگه

منم نیست؟ ....  

 اتفاق درونم در که طوفانی مقابل در و گرفتم آتش لحظه یک

 سمت به وحشیانه. آورد فرود تسلیم سر منطقم و عقل افتاد،

 گرفتم را اش یقه بود، نشسته که طور همان و بردم حمله حسان

کند نگاه چشمهایم در کردم وادارش و .   



-  آقا است زنده تو مادر! است مرده مادر آدم یه برای نامادری

است زنده. حسان !   

 بیش لحظه هر وجودم حرارت و بود شده گشاد ام بینی های پره

شد می تر .  

-  و بندازی شهره گردن دست دیگه بار یک فقط دیگه، یکبار اگه

 نمی نگاهت حسان، کنم نمی نگاهت کنی، بش و خوش باهاش

  ...کنم

 کرد، رو و زیر را دلم ورد،خ سر اش گونه روی که اشکی ی قطره

 یقه از آرام و گذاشت دستم روی را دستش. شد دار تب نگاهش

گفت وار زمزمه و انداخت زیر را سرش. کرد جدا اش :  

- کس هیچ! مامان کنه درک منو تونه نمی کس هیچ ...  

 بی عصبانیت خاطر به و بود شده نرم لحنم. نشستم کنارش

گفتم. بودم دلخور خودم از موردم :  

- است؟ شهره تو مشکل   



. انداخت طنین اتاق فضای در اش هق هق صدای و کرد سکوت

 انشایش دفتر با طنین. کرد می آب را سنگ دل که ای گریه

 نوشت، می حسان را هایش مشق همیشه. ایستاد اتاق در مقابل

 در جلوی و شد شل پاهایش وضعیت آن در حسان دیدن با

گفت لب زیر. ایستاد :  

  ...داداش-

- مامان بیرون برو .  

گفت و دوید حسان سمت به :  

- کنی؟ می گریه چرا داداش؟ شده چی   

 اش کودکانه لحن با و کرد حلقه گردنش دور را هایش دست

  :گفت

- خدا رو تو نکن گریه ...  

 و گرفت آغوش در را طنین و کرد پاک را چشمهایش حسان

بوسید را موهایش .  

- عزیزم کنم نمی گریه .  



 خوندن از کردم، پاک رو چشمهام اشک و بستم رو دفتر

شدم می دلگیر تر بیش لحظه هر حسان سرگذشت . 
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 رنگ زرشکی شال و پوشیدم رو بیرونم مخصوص های لباس

 سوز هوا. شدم خارج خونه از و انداختم سرم روی رو بلندم

 شدم پیکان سوار. بود نمونده زمستان تا چیزی و داشت سردی

 نشسته صندلی روی جوونی پسر. رفتم  فروشی کتاب سمت به و

 من صدای شنیدن با. خوند می بود، دستش در که رو کتابی و بود

کرد بلند رو سرش . 

 .بفرمایید-



 کتاب بین نگاهم. کرد صاف رو لباسش پشت و شد بلند جاش از

چرخید قفسه ویت های . 

- خوام می طنز شعر کتاب ... 

- شاعر؟ کدوم  

کردم نگاهش مبهوت و گیج . 

 !هان؟-

 سمت به خنده با پرتم، مرحله از چقدر که فهمید تعجبم از

کشید بیرون رو کتابی و رفت ای قفسه . 

- باشه بامزه خیلی شعرهاش . 

- خانم چشم ! 

گرفت سمتم به رو کتاب . 

 .بفرمائید-

 به و آوردم بیرون جیبم از بود، داده بهم حسان که رو کارتم

 به و گذاشت پاکتی داخل رو کتاب و کرد حساب. گرفتم سمتش

گرفت سمتم .  



- شما به تقدیم ! 

 جواب در. بود لبش روی ای مدارانه مشتری و صمیمانه لبخند

گفتم لبخندش : 

 .ممنون-

 موسیقی صدای که بود کوچک ی مغازه یک کتابفروشی نزدیک

 دار مغازه ظاهرا. رفتم مغازه سمت به. شد می خشپ درونش از

 رو سرش چون. بود خوب خیلی بود، گذاشته که آهنگی با حالش

داد می تکون هوا در رو دستش و انداخت می پایین و باال مدام . 

 شنگول اینقدر که کردی چه خودت بپرسم ازش خواستم می

گفتم و خوردم رو ام خنده. شدی : 

 .ببخشید-

 فاصله خودش مالیخولیایی دنیای درون از من ایصد شنیدن با

داد من به رو حواسش و گرفت . 

 بله؟-

- خوام می طنز سیدی ... 



 از کرد شروع و زد برق چشمهاش شنید، رو طنز ی کلمه تا

 با خودش و بگه طنزپردازها از یکی های استندآپ قشنگی

 انرژی تزریق و زدن حرف کلی از بعد. خندید می بلند صدای

 به کمدی استندآپ و طنز سینمایی های فیلم از پر کتپا یک

کرد ام روانه و کرد قالب من . 
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 کافه وارد و کردم پارک ای گوشه رو ماشین. راندم کافه سمت به

 سمتم به تندی های قدم با حسان آشپزخونه به ورودم با. شدم

گفت و اومد : 

- بودی؟ کجا  

- کنم عمل مشاور های حرف به رفتم . 

نشست پیشونیش روی ظریفی اخم . 

- خریدم طنز فیلم و کتاب . 



گفت ریزی صدای با و نشست لبش ی گوشه محوی لبخند : 

- تو دست از ! 

 ی شومینه از گرمایی و بود برگرفته در رو خونه فضای روشنی

گفت و نشست مبل روی حسان. شد می خارج اتاق کنار : 

- رو بذاری قراره که فیلمی این بذار خب ... 

 حسان کنار. کردم پلی رو فیلم و گرفتم دست به رو کنترل

 چسبیدم بهش داره شوهر ی عقده که کسی شبیه و نشستم

گفتم. نزد حرفی ولی شد کج مبل ی دسته روی که طوری : 

- چسبه می االن پفک و چیپس ! 

 گونه به ای ضربه. کشید هوفی و ردک بهم ای سرزنشگرانه نگاه

زدم ام . 

- چسبه می تر بیش آقامون بغل نبود حواسم ! 

دادم لم بغلش توی من و کرد باز هم از رو دستهاش . 

 بود، بامزه خیلی نظرم از و خندیدم می فیلم دیالوگ هر با من

 وقتی و بود عصبی و لوچ چشمهاش بازیگرانش از یکی مخصوصا



 شدم می بر روده خنده از من وردخ می حرص و زد می حرف

 با داشتم که یکبار. کرد می بسنده لبخند یک به حسان ولی

گفت حسان زدم، می قهقهه بلند صدای : 

- عزیزم؟ آخه خندی می چی به  

گفتم بریده بریده هام خنده میون : 

- است بامزه خیلی . 

 و گرفت اش خنده من های خنده از هم حسان تا خندیدم اینقدر

 تختخواب به که شب. کرد پر رو خونه فضای هقهقه صدای

گفت حال بی. گرفتم دستم توی رو شعر کتاب رفتیم، : 

- بخوابیم کن خاموش! هوران وای . 

-  جمعه فردا ضمن در ببره، خوابت تا خونم می شعر برات من

نکن تنبلی است . 

 نگاهی نیم. چرخید پهلو به من به رو و کشید خودش روی رو پتو

 نمودار نگاهش در آرامش و خوشی آثار ختم،اندا چشمهاش به

 و نده نشون من به رو درونش تا کرد می تالش هم چقدر هر. بود



 باز بده نشون تفاوت بی درمانی های روش به نسبت رو خودش

 و بودم اون درون برای ای آیینه شبیه من چون تونست نمی هم

 تخت روی که طور همون. شناختم می رو رنگارنگش نگاه

 با رو شعر بودم، کرده جمع شکمم توی رو پاهام و بودم هنشست

 طوری خندید، چهارمش بیت با. خوندم نرمی لحن و رسا صدای

 تکرار رو بیت و کشید می نفس بریده بریده هاش خنده میان که

 مثل و بود لبش روی لبخند رفت عمیق خواب به وقتی. کرد می

نبود پریشون و نداشت اخم قبل . 
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 خوش جا دقایق و ساعات میان در تکبر و غرور با جمعه صبح

 هندزفری. بود دلنشین و داشتنی دوست غروبش خالف بر. کرد

 زیان به اینکه بدون کردم، پلی رو شادی موسیقی و برداشتم رو

 غرق حسان گوش توی رو هندزفری کنم، فکر کار این های



 از. نشست سیخ و پرید جا از فنر مثل یکدفعه. گذاشتم خواب

 وحشتم خنده با و شدم زده وحشت درشتش و سرخ چشمهای

 صدای با و آورد بیرون گوشش از رو هندزفری. کردم سرکوب رو

گفت بلندی : 

- هوران کشمت می ! 

دوید می دنبالم اون و دویدم می خونه دور . 

. ایستادم میز پشت و رفتم شپزخونهآ سمت به دوان دوان

کردم اشاره صبحانه به و خندیدم سرخوشانه .   

- کردم درست برات ای صبحونه چه ببین !  

- خوای؟ می کتک تو نه نه،   

چرخاندم چشمخانه توی رو چشمهام و درآوردم زبونی .  

- نه نه، ...  

خورد چاییش از کمی خونسردی با و نشست میز پشت .   

- ارمند کاریت ببین .  



 نگاه به شده جمع های لب با و نشستم میز پشت احتیاط با

زدم زل اش گرفته کمین .   

- گه می اینو چشمهات بزنی؟ منو خوای می تو ...  

داد تکون سری و نشست لبش کنج لبخندی .  

- زنم نمی رو تو هیچوقت من عزیزم، نه .   

 هم به شده گرد های چشم با دو هر شد، بلند در زنگ صدای

گفتم. کردیم نگاه هدیگ :  

  کیه؟-

گفت و گذاشت ام شونه روی رو دستش :  

- کیه ببینم من بشین تو .  

 سهیال. باشم مشرف ورودی در به کامال تا ایستادم پذیرایی توی

 برده ماتش من شبیه هم حسان. شد خونه وارد زن یک همراه به

 مصنوعی و وری یه لبخندی با و رفتم ها اون سمت به. بود

 توی لپتاپ کیف شبیه چرمی کیف. گفتم آمد خوش بهشون

 وسایل که بود مشخص کیف بودن قلمبه از و بود زن های دست



 من به اشاره با زن به رو سهیال. است داده جای درونش رو زیادی

  :گفت

-  که عروس لباس یک براش خوام می. هستن عروسم ایشون

بدوزی باشه زیباییش ی شایسته !  

گفتیم همزمان و کردیم گاهن هم به حسان و من :  

- عروس؟ لباس !  

 حسان مادر. شد گم حسان صدای بلندی در ضعیفم صدای

انداخت غبغب به بادی و انداخت پایین و باال رو سرش .  

- عروس لباس بله، !   

گفت معناداری لحن با حسان به رو :  

- بزنم باال آستین پسرم برای باید .  

 کرم لطف به که رو اش دهز الک دستان بود مسنی زن که خیاط

 بزرگش مشکی کیف داخل ، بود شده پوشانده چروکش و چین

داد من دست به و آورد بیرون رو ژورنالی و برد .   

- عروسمه لباس های مدل !   



 از پذیرایی به اصال حواسم که بود برده ماتم اینقدر لحظه آن در

 سمت به رو خیاط ذوق و شوق با سهیال نبود، سرزده های مهمان

 رو چشمهاش مردمک حسان و من به رو و کرد هدایت پذیرایی

  .گرداند

- کنید انتخاب عروس لباس هم شما .  

 با و بود نشسته نفره تک مبل روی خیاط. نشستیم کاناپه روی

گفت. بود خیره ما به خندانی و شاداب نگاه :  

-  رو اون حال به تا ولی دوستم سهیال با که ساله چند از تر بیش

 بودن نزدیک از و اومد مزون به وقتی. ندیدم خوشحال قدراین

 و بیا که بود نشسته برقی یه چشمهاش توی گفت پسرش ازدواج

  !ببین

گفت لبخند با من به رو :  

- داره دوست تر بیش هم شاید دخترش ی اندازه به رو شما .  

. نشست لبهام روی که بود پررنگی لبخند ذوق همه اون حاصل

داشت رو من کردن ذوب قصد حسان و نز ی خیره نگاه . 
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گفتم معذب. شد پذیرایی وارد چای سینی یک با سهیال : 

- خودم مامان؟ چرا شما ... 

 روی پیش رو سینی که طور همون و کرد نازک چشمی پشت

گفت بود، گرفته خیاط : 

-  توی ژورنال اون شما کنم، می پذیرایی خودم انم؟خ چرا شما

کن مشورت آقات با و کن باز رو دستت . 

 از و بودم لبریز شوق از طرف یک از داشتم، ای دوگانه حس

. بود کرده چنبره قلبم بر دلهره و اضطراب کمی دیگر طرف

 نفس که طوری شد، تر نزدیک کمی حسان کردم، باز رو ژورنال

 رفته رفته و کردم می حس لختم ی رشانهس روی رو داغش های

 به رو جاش و کرد می جمع رو پالسش و جل استرس و دلهره آن

 نگاهم و زدم می ورق رو ژورنال لبخند با. داد می عشق ناب حس

 خودم دادم، می عروس سفید لباس در های مانکن تصاویر به رو



. مدماو می وجد به کردم، می تصور که ها لباس از کدوم هر در رو

 رویای این و شدم می حسان همسر من بود، سخت برام باورش

 دنباله بلند لباس به نگاهم. پیوست می حقیقت به من همیشگی

 روی. افتاد بود، شده کار منجوق و تور اش سینه در که داری

گفتم بودم، لباس به خیره که طور همون و کردم مکث لباس : 

 خوشگله؟-

 به و چرخاندم سر. زد نمی حرفی هیچ و بود سکوت در غرق

زدم زل چشمهاش . 

 ...حسان-

 دار نبض اش شقیقه و بود نشسته عرق ذرات پیشانیش روی

 ی آستانه در که انگار نه انگار و داشت مضطربی حالت. بود شده

 باخبر وجودش بر کرده رخنه های ترس از چون بود، شدن داماد

 مین سخت بهش غریبش و عجیب رفتارهای این بابت بودم

 لب زیر. کردم می درکش داشت امکان که جایی تا و گرفتم

 :گفت

 !قشنگه-



گفتم سهیال و خیاط به رو و گرفتم رویم مقابل رو صفحه : 

- خوام می رو این ! 

گفت مبهوتی حالت و شده گرد های چشم با سهیال : 

- بود همین منم نظر! تفاهمی چه! وای . 

کرد خیاط به رو زده حیرت ی چهره همون با . 

- جون؟ انیس نه مگه  

داد سهیال دست به رو دفترش و برداشت رو متر خیاط . 

-  معلومه مانکن، هم و باالست و قد خوش هم ماشااهلل عروست

میاد بهش بپوشه لباسی هر که .  

 اهلل بسم لب زیر. برم سمتش به که کرد اشاره انگشتانش نوک با

 نگاه با حسان مدت تمام. شد هام اندازه گرفتن مشغول و گفت

 می رنگ یک نگاهش لحظه هر کردم، می نگاهم خریدارانه

 و اضطراب رنگ به دیگر بار و شد می شوق رنگ به یکبار. گرفت

  .تشویش



. شدم دستانش در لرزشی ی متوجه خیاط و سهیال رفتن از بعد

 رو آزادم دست. گرفتم دستم توی رو دستش و رفتم سمتش به

گفتم و کشیدم اش گونه روی : 

- سان؟ح چیه  

 با و داد می تکون اطراف به رو سرش ترسیده گنجشکی شبیه

گفت می بلندی صدای . 

- هوران تونم نمی من ! 

- تونی؟ نمی رو چی  

- باشم برات خوبی شوهر تونم نمی ! 

 دکتر که بود وجدانی عذاب حس و مسئولیت احساس همون این

 و آروم و گرفتم آغوشم توی رو سرش. زد می حرف بهش راجع

گفتم روا زمزمه : 

- دنیایی شوهر بهترین من نظر از تو دارم، دوستت . 



 بهش رو آرامبخشش های قرص از یکی شد، آروم بغلم توی کمی

 چشمش روی رو ساعدش و کشید دراز کاناپه روی و دادم

گفتم. گذاشت : 

- نداری؟ الزم چیزی  

- بذار تنهام کم یه ... 
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 و ایستادم آیینه جلوی لحظه چند برای. رفتم اتاق سمت به

 تصور. کردم تصور بود، مانکن تن که عروسی لباس در رو خودم

 وارد حسان های دست در دست و بذارم سرم بر تاجی اینکه

 طوالنی دقایق. کرد می مشعوف رو وجودم تمام بشم تاالر

 در الی از. شد نمی شنیده انحس از صدایی هیچ ولی گذشته

 انگار. بود خوابیده حالت همون در کاناپه روی کشیدم، سرک

. کردم باز رو زیپش و رفتم کیفم سمت به آروم. بود برده خوابش



 خوندنش مشغول و نشستم تخت ی گوشه و برداشتم رو دفتر

 و بشه پیدا حسان ی سروکله مبادا که بود در به چشمم. شدم

ببینه رو دفتر . 

 خانه به تر کم و بود گذاشته تئاتر برای را اش وقت تمام حسان

 و مداومش های رفتن تئاتر این دلیل کردم می حس. آمد می

 روز به روز اما است شهره از فرار اش شب هر های رفتن باشگاه

 مهتابی صورت در قبل از بیش حالی پریشان و فرسودگی آثار

 استفاده کوتاه های فرصت همان از شهره. گرفت می جان اش

 گاه و کرد می نازک چشم پشت حسان برای و کرد می

 آن از حسان. کرد می پسرم لطیف روح نثار دزدانه لبخندهای

 لب روی پهن منحنی یک و شد می آب اش دل در قند لبخندها

 به تبدیل منحنی ایرج به نگاه محض به ولی نشست می هایش

 کاش. دوخت می هم به را هایش لب و شد می بزرگ تلخند یک

 این دام در من معصوم پسرک ندهد اجازه هیچوقت ایرج فکر

 بود، شده شروع ها بچه ترم پایان های امتحان. بیفتد عجوزه

 از را هایش درس و تکالیف تمام و بود راهی به سر دختر طنین

 بلکه تا گرفتم خصوصی معلم چندین حسان برای ولی بود حفظ



 معلم. بگذارد سر پشت خوبی به را شدبیرستان اول سال بتواند

 عشوه ی متوجه کوتاه زمان در حتی و بود من دوست اش ریاضی

 گوشزد عنوان به من به و بود شده حسان برای شهره های گری

 :گفت

-  که زمانی شه نمی باورت ولی داری باهوشی پسر! جان سهیال

 و کنه می گم رو پاش و دست چطور گذره می اتاقش در از هووت

ره می سرش از وشه .  

 گفتن برای حرفی. کردم نگاهش فقط شرم و خجالت شدت از

 یک به را حسان و دهد طالق را شهره نبود حاضر ایرج نداشتم،

 پشت مردم نداشت دوست چون فرستاد نمی دیگر ی خانه

 اول دوران حسان بود زوری هر به. دربیاورند حرف سرش

 به نسبت تمایالتش و اش عالقه خاطر به و گذراند را دبیرستانش

 از وقتی. کردیم نام ثبت بازیگری ی مدرسه در را او سینما دنیای

 خوبی از مدام و گنجید نمی خودش پوست در برگشتیم نام ثبت

 که خانه به گفت، می اش رشته برای اش شوق و ذوق و مدرسه

 اوقات خواست نمی انگار رفت، سریع باشگاه ی بهانه به رسیدیم



 بود، شده نفرین او برای که ای خانه آن با ورود با را اش خوب

رفتم خانه به من و رفت و کرد خداحافظی. کند خراب . 
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. بود کرده دراز میز روی را پاهایش و بود نشسته مبل روی شهره

 گرفته قرار دید معرض در یشپاها سفیدی و بود رفته باال دامنش

 حسان جستجوی در انگار کشید گردن خانه به من ورود با. بود

 چشم ساله هجده دختر یک شبیه ندید را حسان وقتی. بود

 بی فکر بی ایرج آن کاش. شد آویزان های لب و غمگین هایش

 کرده خودش حریم وارد را پاپتی زن چه که کرد می قبول مروت

 خوب را کردن رام که نرمش و چرب زبان ینا به لعنت ولی است

گفت. است بلد : 

- گذاشتی؟ کجا رو بچه  



 اعمال روی گذاشتن سرپوش برای بود، حسان بچه از منظورش

 باال ابروهایم. داد می نشان مادرانه را حسش من جلوی کثیفش،

کشیدم هوفی و پرید . 

- تو ی بچه نه من ی بچه ! 

اندرقص هوا در را دستش و خندید مستانه . 

- طلعت ی بچه اصال ... 

 استهزا باد به مرا که بود مانده همین گرفت، آتش وجودم تمام

غریدم ام شده کلید های دندان الی از. بگیرد . 

 !چی؟-

جنباند را سرش و کرد قفل سینه روی را هایش دست . 

- بود یادآوری محض . 

. فشردم هایم دست توی را گردنش و گرفتم خیز سمتش به

 و زد دستهایم به دستش کف با وحشیانه و فتر درهم صورتش

گفت ناله با : 

- آی  آی ... 



 زل اش سرخ چشمهای در و کردم تر کم را هایم دست فشار

 .زدم

-  زبون روی رو ها جمله این دیگه یکبار فقط دیگه یکبار تو هی

 خونه این از خودت که میارم سرت به بالیی بچرخونی نحست

کنی فرار . 

 پشتش ترسید، نمی هیچی از. کرد ترم یعصب لبش روی پوزخند

 ناچیز رو من تهدیدهای که داشت حق و بود گرم ایرج به

 و الت های زن شبیه و شدم بیخود خود از کی نفهمیدم. بشماره

 دو هر. کردم کتکش سیر و بردم حمله او سمت به چماغ قل

 بود، شده سرخ برفش مثل صورت و زدیم می نفس نفس

 های فحش به توجه بی من و کرد جدا هم از رو ما خدمتکار

 شروع که این از. رفتم باال ی طبقه به کرد می نثارم که رکیکی

 وقتش ولی آمد می بدم خودم از بودم، کاری کتک ی کننده

 کارم شاید. بکنم او از حسابی حالگیری یک که بود رسیده

 که گرفتم او از چشمی زهر حداقل! درست هم شاید بود، اشتباه

نشود نزدیک حسان هب دیگر .  



*** 

 و شدم حسان شدن بیدار ی متوجه کاناپه جیر جیر صدای با

 اتاق از بعد لحظه چند. کردم پنهان تخت تشک زیر رو دفتر

 باال از. بود گرم موبایلش به سرش و بود من به پشت. رفتم بیرون

 تیتری و بود وبگردی حال در. افتاد موبایلش ی صفحه به نگاهم

. کرد داغ رو من بود شده نوشته روش پیش ایتوبس توی که

 کردم نمی باور «مردان در جنسی میل افزایش های قرص»

 منفی های حس و دلهره دچار مسئله این برای اینقدر حسان

 اینقدر عروسی روز به شدن نزدیک با خواستم نمی من. باشه

. نشستم کنارش. بذارم فشار تحت ماجرا این برای رو حسان

 مضطربی لبخند با من به رو و گذاشت کنار رو یلشموبا سریع

 :گفت

 خوبی؟-

- خوندی می چی دیدم ! 

گفت معذبی لبخند با و پرید رخش از  رنگ : 

- من نه، ... 



گرفتم دستم توی رو دستش و چرخیدم سمتش به . 

-  منو روحت با تو که قشنگه من برای ای رابطه! من جانِ حسان

 هم برای درونت اول تو خواد می دلم من. جسمت با نه بپذیری

 تو آغوش توی رو هام زنانه من بعد و بیفته تقال به من با آغوشی

 زن برای نیاز، پر و شیفته مرد یک با آغوشی هم بذارم، جا

 ته از های نوازش و عاشقانه نجواهای با که آغوشی هم... قشنگه

 من روحت که زمانی تا من! قشنگه زن برای باشه شده تلفیق دل

مونم می منتظر کنه طلب رو .  

 زدن پلک با و گذاشتم هم روی لحظه چند برای رو چشمهام

کردم آرامش به دعوت رو اون آرامم . 
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 خودش و شد جا به جا جاش توی و نشست لبش روی لبخندی

 که طور همون و گرفت بغلش توی رو سرم. کرد تر نزدیک بهم رو

گفت کرد، می نوازش رو موهام : 

- گرفتی؟ یاد کجا از رو قشنگ حرفای این تو  

- افتاده زبونم سر قشنگ های حرف شدم عاشق وقتی از .... 

 بود، گرفته بغلش توی رو من که طور همون و خندید صدا پر

کشید نفس عمیق . 

- دارم دوستت ! 

 کردم، استشمام رو شتن عطر و گذاشتم هم روی رو چشمهام

 عجین اون با انگار که بویی داد، می خوبی بوی یک تنش همیشه

 عاشق تمام شاید. نداشت عطر به نیازی هیچ نظرم از و بود شده

 آدم چون باشند داشته رو نظر همین شون معشوقه مورد در ها

 اش پی در و شه می معتاد داره دوستش که کسی تن بوی به

ره می شتابان . 

زد زل چشمهام توی و کرد جدا من از رو خودش .  



- چیه؟ روی پیاده با نظرت  

 در. بود گذاشته نمایش به رو دندانهاش سفیدی عمیقش لبخند

 می دلم اینکه با نداشتم کردن موافقت جز راهی ذوق اون مقابل

بمونم آغوشش در خواست .  

 و صاف هوا و بود شده محو سفید ابرهای پشت در خورشید

 به رو دلپذیری حس و نبود کننده اذیت سرما. بود دلنشین

 سمت به و بود حسان های دست توی دستم. بخشید می وجودم

 و بود ساکت لحظه اون تا حسان. زدیم می قدم نامعلومی مقصد

 مغشوش افکار در که بود مشخص رو روبه به اش خیره نگاه از

است ور غوطه ای کننده .  

- کنی؟ می فکر چی به  

- تو به ! 

خندیدم و انداختم بهش نگاهی نیم . 

-  هوران ی زمینه در رو تخصصت کردن،گمونم فکر همه این با

بگیری شناسی !  



کرد ایستادن به وادار رو من و ایستاد جاش سر . 

- کنی؟ ازدواج من با خوای می واقعا تو  

 دادم، فرو بزاقم دادن قورت با رو خشمم و شد گرد چشمهام

گفتم. بود مردد من با جدی ی رابطه برای هم هنوز : 

- بله بله، بله، ...  

فشردم هم روی رو لبهام و کردم کج رو گردنم . 

- داماد؟ ماه بگم بله بار چند ! 

نشست لبش روی محوی لبخند . 

- کافیه بار یه ! 

بستم رو چشمهام و گرفتم آسمون به رو رو دستهام . 

- نشست حسان آقا های لب روی لبخند که شکرت خدایا . 

 گرم اش بوسه از ام گونه بودم، بسته رو مهامچش که طور همون

اومد کش شعف شدت از لبهام و شد . 
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 کنان جیغ جیغ. کردیم برخورد فروشی بستنی یک به راه سر

 :گفتم

- بستنی بستنی، ... 

 مقابل رو ستمد بده، چین رو بینیش خواست اینکه محض به

کوبیدم زمین به رو پام و دادم تکون چشمهاش . 

- کنی؟ مقابله داری، اکراه ازش که چیزهایی با نیست قرار مگه  

- ولی آره، ... 

- شن نمی هم مریض خورن می دارن همه نداره، ولی . 

. کرد می حرکت فروشی بستنی ی مغازه و من بین مرددش نگاه

گفتم غمزه اب و کردم کج ام شونه سمت به رو سرم : 

 !بریم؟-

فشرد رو اش شقیقه و گذاشت هم روی رو چشمهاش . 



-  چطور بستنی اون نیست معلوم خوای، می آدم از کارهایی چه

شده؟ درست  

- دیگه بسه وای !  

 ی مغازه وارد. اومد سرم پشت کنان غرغر اون و رفتم جلوتر

 با و نشستم ها صندلی از یکی روی. شدیم فروشی بستنی

گفتم حسان به رو ای وزمندانهپیر لبخند : 

- لطفا شکالتی ! 

کشید هوفی . 

 .چشم-

 من به بارها و بشینه صندلی روی نشد حاضر کردم اصرار چه هر

 هم من بشورم، رو لباسم خونه به ورود محض به که کرد تاکید

گفتم می و انداختم می باال ای شونه حرصش درآوردن برای : 

- خوام نمی . 

 بستنیش قاشق و چرخاند می حدقه یتو رو چشمهاش تهدیدوار

داد می تکون چشمهام جلوی رو . 



- بینی می حاال . 

- بینی می تو حاال ! 

 ی متوجه اصال و بود شده من با جروبحث پرت حواسش تمام

نشد بستنیش شدن تموم .  

گفتم رفتیم، بیرون فروشی بستنی از وقتی : 

- کایا؟ آقای نیومد پیش مشکلی و خوردی رو بستنی دیدی  

انداخت باال ابرویی تک . 

- نرفته پایین کامل هنوز البته بله، . 

زدم ای قهقهه . 

- دوست جون نمیاد، پیش مشکلی ! 
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گفت حسان خونه به ورود محض به : 



- میاری در رو لباسهات حمام توی ری می . 

گفتم شده گرد های چشم با و نداختما باال رو سرم لجوجانه : 

- خوام نمی خوام، نمی . 

 رفتم، می اتاق سمت به زیادی سرعت با من و دوید می ام پی در

 اتاق وارد. دربیاد پام از دمپاییم داشت امکان لحظه هر که طوری

 توی رو دستم مچ و کرد اسیر خودش و دیوار بین رو من. شدم

گرفت دستش . 

- فندق انداختم گیرت ... 

 سرخ زیاد، قلب ضربان خاطر به صورتم و زدم می نفس نفس

گفتم کنان خنده. بود شده : 

- نکن اذیت... حسان کن ولم . 

 سمت به دستش و کشاند حمام داخل به خودش همراه رو من

رفت مانتوم های دکمه . 

- کنم می بازش خودم . 



 توی. بود آور سرسام برام برم حمام حسان با بازهم اینکه به فکر

زد زل شمهامچ . 

- خوای می ... 

پریدم حرفش وسط. کنه کامل رو حرفش ندادم اجازه . 

- شورم می رو خودم تمیز خدا به نه، نه، . 

- ترسیده چشمت خیلی . 

گفتم مظلومانه و کردم جمع رو لبهام : 

- کردی زخم رو تنم تمام هم سری اون شوری، می سفت آخه . 

گفت ای دورگه صدای با و شد تیره نگاهش : 

- نیاری روم به دیگه شه می . 

دادم تکون ام شقیقه جلوی نمایشی حالت به رو دستم . 

- کردم فراموش .  

 باز رو دهانش لحظه چند برای و شد پایین و باال گلوش سیبک

 من و بود کرده گیر دندونهاش پشت حرف انگار داشت، نگه



 نگاهش به منتظر کنم، عجله حرفهاش شنیدن برای آنکه بدون

گفت و شد باز نطقش االخرهب. دوختم چشم : 

-  همه رو، من خلقی کج رو، روزها این کن، فراموش رو چیز همه

رو چیز ... 

زد برق چشمهام و شد زنده دلم در امید از ای سرچشمه . 

- شدی؟ امیدوار ماست روی پیش که روشنی ی آینده به یعنی  

گفتم اطمینان با و زد پلکی : 

- شه می مکنم چیز همه تو صبوری با کنم می احساس . 

- تو ی اراده و من صبوری با ... 

گفتم خنده با : 

- زنیم؟ می حرف باهم حمام توی اومده قحطی جا حاال  

زد چشمک شیطنت با .  

- کنه؟ می فکری چه بزنه رو خونه زنگ یکی االن   

- بپوشم عروس لباس قلمبه شکم با دارم تصمیم کنه می فکر . 



زد اش گونه روی آرومی ی ضربه و شد گشاد چشمهاش . 

- من دارم حیایی بی نامزد چه سرم بر خاک ... 

- حیایی بی خودت ! 

زدم اش سینه توی مشتی . 

- خودتی خودتی، . 

 اون میان گاهی و زدیم می دیگه هم به حموم توی ها بچه مثل

 و کردم باز رو شیرآب یکدفعه. خندیدم می بچگانه کاری کتک

 و زد خشکش لحظه یک حسان. گرفتم حسان سر روی رو دوش

 از رو دوش تا افتاد تقال به و زد بلندی داد اومد خودش به وقتی

 حسان بودیم، خیس کشیده آب موش شبیه دو هر. بگیره من

. دربیارم رو لباسهام هم من تا کرد کمکم و آورد در رو لباسش

 کرد، احاطه رو ما اطراف کف و گرم آب و بودیم نشسته وان توی

 آرامش احساس آغوشش در و شست آروم رو تنم قبل برخالف

خندیدم می هایش شوخی با و کردم می . 
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 دستش در سشوار بودم، نشسته آرایش میز مقابل صندلی روی

 زنگ صدای. زد می شانه و کرد می خشک رو من موهای و بود

گفتم. شد بلند در : 

- داریم کننده مالقات درچق امروز ! 

نشست ابروهاش بین ما اخمی . 

 کیه؟-

 دم رو موهام. رفت پذیرایی سمت به و کرد خاموش رو سشوار

 از طنین صدای. بستم رو پیرهنم باز های دکمه و بستم اسبی

شد می شنیده بیرون . 

- منم کنید، عروسی قراره شما که گفت مامان ... 

 های دندان لبش روی ندلبخ و کرد قطع رو حرفش من دیدن با

کرد نمایان رو ردیفش و سفید . 

- برقصی؟ شوهرت با عروسی توی خوای نمی تو... جون هوران  



 شده گشاد های چشم با. شد تعجبم باعث ناگهانیش سوال این

 :گفتم

 چی؟-

-  یاد مربی نظر تحت خودم بدم، یادتون تانگو رقص خوام می

 ...گرفتم

 حسان. اومد می اشک چشمهام از که طوری خنده، زیر زدم پقی

 قهقهه صدای و کردم می تصور تانگو رقص یادگیری حال در رو

گفت الوصفی زاید انرژی و شوق با طنین. شد می بلندتر ام : 

-  تانگو حسان بغل توی عروس، لباس توی کن تصور رو خودت

نیست؟ العاده فوق وای! برقصی ! 

بود شده بریده بریده نفسهام خنده شدت از . 

- بگه حسان چی هر.... دونم ینم . 

کرد حسان به رو . 

-  داداشم خوام می من موافقه، که معلومه عروس های چشم از

دیگه رقصه یه. باشه تک نظر هر از عروسی توی ! 



گذاشتم اش شونه روی رو دستم و ایستادم حسان کنار . 

- خواهرته که نیست غریبه مربیمون کن، قبول حسان . 

 تکون موافقت عالمت به رو سرش و انداخت من به نگاهی نیم

 و رفت تلویزیون سمت به حسان موافقت محض به طنین. داد

 رو ما دوی هر دست. شد پخش فضا در ای عاشقانه موسیقی

 تحقق شبیه همه برای ما عروسی برد، پذیرایی سمت به و گرفت

 نمی پا از سر خوشحالی از حسان ی خانواده و بود آرزو یک

 در دستهامون و بود شده حلقه کمرم پشت دستش. شناختند

کرد می تکرار مدام طنین. بود قفل هم . 

- بچرخید جلو، گام دو عقب، گام دو . 

 یک یادگیری حال در انگار رقصید، می جدیت و اخم با حسان

گفتم خنده با. بود ریاضی مبحث : 

- بخند کم یه . 

- ریزه می هم به تمرکزم . 

گفتم قهقهه با : 



- درسی؟ کالس توی مگه  

نشست لبش ی گوشه کجی  لبخند . 

- کنیم می عروسی داریم واقعا . 

زدم پلکی و دوید دلم در شوقی . 

- کنیم می عروسی داریم واقعا . 

گفت طنین : 

-  بقیه به رو شما جان، هوران کن، بلندش دست یک با حسان

کن باز رو دست .  

 پهلوم و پاها که حالی در و کرد بلند جا از رو من کاهی پر شبیه

 مدت. زدم لبخند و کردم باز رو دستم بود، چسبیده ناو به

 حسان های لب روی رفته رفته لبخند و رقصیدیم می طوالنی

 شدت از که حالی در دو هر طنین رفتن از بعد. بست نقش

نشستیم هم کنار بودیم، افتاده نفس نفس به شوق و هیجان . 
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گفت کنان هوف و داد تکون رو شرتش تی حسان : 

- حمام بریم باز باید . 

- برقصیم باهم حضار جلوی بکن رو تصورش .  

 در دونم نمی. شد خیره ای نقطه به و دوید برقی چشمهاش در

 شوق در غرق که بود معلوم نگاهش از ولی گذشت می چه سرش

خوبه حال و . 

 خیلی شد، باخبر عروسیمون رایماج از حسان دکتر وقتی

 کرد، تایید درمان روال برای رو مشاوره پیشنهاد و شد خوشحال

 عروسم لباس. کرد موکول عروسی از بعد به هم Rtms دفعات

 خودم دیدن با رفتم، اون پرو برای وقتی و بود شده آماده تقریبا

 دلم شدم، خوب حس و شور از پر سفید دار دنباله لباس آن در

 می ضعف ببینه لباس این توی رو من حسان که ای لحظه برای

 به رو. شدم ماشین سوار و اومدم بیرون خونه خیاط از. رفت

گفتم حسان : 



-  فوق حسان. اومد می من به لباس اون قدر چه دونی نمی وای

بودم شده العاده . 

کرد حلقه کمرم دور رو دستش . 

- عزیزم ای العاده فوق همیشه تو ! 

گفت شادمهر : 

- آقا؟ برم کجا  

- ببینه رو اونجا باید هوران آفتاب، تاالر .  

 بشیم، هم صاحب زودی به بود قرار بود، سخت برام باورش هنوز

 عمو و زن رفتیم، عمو ی خونه به اجازه گرفتن برای که زمانی

 تبریک ما به شعف و شور با و نشست لبهاشون روی پهنی لبخند

 همه بود، خوشی و مسرت از پر واقعی طور به چشمهاشون. گفتن

 مشعل تاالر روبروی. بودن شاد ما زندگی گرفتن سامان و سر از

 از هایی فواره و بود سرسبز بیرونش فضای و بود روشنی های

 به رو حوض آب آبی و بنفش نورهای بود، زده بیرون حوض وسط

 مدرنی ی شیوه به تاالر ورودی در و بود آورده در خود رنگ

 پوشانده رو تاالر دیوارهای طالیی های رنگ. بود شده گلکاری



 می مطلق طالیی اون شکوه بر سفید میزهای و صندلی و بود

 و داشت قرار قرمز رز یک حاوی گلدون یک میز هر روی. افزود

 مردی. بود شده تزیین باشکوهی طرز به داماد و عروس جایگاه

 سرش من به رو بود، تاالر رئیس ظاهرا و بود اومده ما همراه که

گفت و کرد خم رو : 

- چیه؟ نظرتون  

گفتم بود، اطراف به نگاهم که طور همون : 

 .خوبه-

 غذا کیفیت و ها مهمان از پذیرایی ی نحوه به راجع مدام حسان

 و عروس دیگر رضایت از لبخند با اون و داد می تذکر رئیس به

 حتی. کرد می تعریف غذا کیفیت و ها گارسون به راجع دامادها

 برگزار مجللی جای چنین در عروسیم دیدم نمی هم خواب در

 اگه دونستم، می ناممکن رو حسان با ازدواجم طور همین و بشه

 خواب این از رو من کس هیچ کاش رویاست چیز همه واقعا

نکنه بیدار رویایی . 
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 کردم، نگاه ام چهره به آیینه داخل. بود یدهرس فرا عروسی روز

 آرایش. باشه من تصویر آیینه در تصویر این که کردم نمی باور

 مدام سهیال بود، ساخته عروسک یک من از صورتم روی غلیظ

 لبخند با. کرد می تعریف زیباییم از و رفت می ام صدقه قربان

گفت و کرد نگاهم معناداری : 

- کن عوض رو لباست نیبیرو اتاق اون توی برو . 

 چرا؟-

کرد جمع رو لبهاش و داد تکون رو سرش مرموزی حالت با . 

- طوری همین ! 

 انتهای در شدم، مانندی راهرو فضای وارد و شدم خارج در از

 قفل حسان نگاه در نگاهم و کردم باز رو در بود، در یک راهرو

 بر مرتبش و زده ژل موهای و بود اش برازنده دامادی رخت. شد

 عروسم لباس. افزود می نافذش نگاه و سبزه صورت جذابیت



 دیدن از که نگاهی با و برداشت رو لباس بود، آویزان رگال روی

گفتم. برم سمتش به که کرد اشاره بود نشسته درونش برق من : 

- اومدی؟ تو چرا  

گفت کرد، می باز رو روپوشم های دکمه که طور همون : 

-  کس هیچ نه کنم تنت عروس لباس خودم خواست می دلم

 !دیگه

 و مقرراتی همیشه حسان با که رو بار شرارت و متجدد رفتار این

 از امشب عروس عشق. داشتم دوست داشت تفاوت آداب مبادی

گفتم خنده با. بود ساخته عاشق شیطون ی بچه پسر یک اون : 

- کردی خوبی کار .  

 یک شبیه هایش حرف و کشید می تنم توی رو عروسم لباس

کرد می غرق آرامش و عشق در رو من بخش آرامش یقیموس . 

-  رو زندگی تو که کنم نمی فراموش هیچوقت عزیزم، هوران

 نمی فراموش هیچوقت. شکستی رو اطرافم حصار و دادی یادم



 با رو زندگیم ی لحظه به لحظه و شدی همقدم من با که کنم

کردی قشنگ حضورت ... 

 گردنم به رو سرش. کشید باال رو زیپم و ایستاد سرم پشت

 ی بوسه. کرد دگرگون رو حالم نفسهاش هرم و کرد نزدیک

 نرم ی بوسه اون از وجودم تمام و کاشت سردم پوست بر داغی

گرفت آتش .  

- هوران کنم می خوشبختت . 

 شدن خوشبخت تردید گفت، می رو جمله این که بود بار اولین

 باور این هب خودش و بود باخته رنگ ذهنش در باالخره باهم ما

 آخرش ی جمله این. شیم می خوشبخت باهم ما که بود رسیده

 به شوق این کردن مهار برای و کرد تزریق دلم به رو شوقی

گرفتم آغوش در تنگ رو اون و چرخیدم سمتش . 
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 ی جمله پی در پی من و وردخ می تکان من های تکان با همراه

 در به که هایی ضربه شنیدن با. کردم می تکرار رو دارم دوستت

شد شنیده در پشت از سهیال صدای. شدیم جدا هم از خورد، . 

- میایید؟ کی پس ها بچه  

گفتیم لبخند با و کردیم دیگه هم به نگاهی : 

- میاییم االن . 

 و دامادی رخت در اون. شدیم خارج اتاق از هم دست در دست

 از سهیال. شد می مگه بهتر این از تصویری عروسی لباس در من

 ها پله از. خندید چشمهاش و اومد وجد به زیبا قاب اون دیدن

 سریع و شدن هول ما دیدن با عکاس و فیلمبردار و رفتیم باال

 حسان بود، شده زده گل سلیقه با ماشین. شدن دوربین به دست

 به و گرفت شادمهر از بود، سفید یرزها حاوی که رو گلم دسته

گرفت سمتم . 

- خانم بفرمایید . 

- دلم عزیز مرسی . 



گفت بود، گرفته ما نزدیک رو دوربین که طور همون فیلمبردار : 

- ببوسید رو خانم عروس لطفا . 

. شد سفید و سرخ ساله چهارده های بچه پسر شبیه حسان

 اش خیره نگاه ولی بود کرده کالفه رو فیلمبردار طوالنیش مکث

 بوسه و آورد نزدیک رو سرش. برد می ها آسمان اوج تا رو من

 روی شد، می تر پهن لحظه هر که لبخندی زد، ام گونه روی ای

 رو در. نداشت شدن محو قصد طوالنی دقایق تا و بست نقش لبم

 که بودم فردی اولین من کرد، جمع رو لباسم دامن و کرد باز برام

 اوج این و بست می و کرد می باز براش رو ماشین در حسان

 آنجا در عکاسی بود، قرار که باغی سمت به. بود من خوشبختی

 بی که بزرگ باغ آن در کرد می کار چشم تا. رفتیم بشه انجام

 بزرگی استخر باغ وسط. بود سبزی نبود، عمارت یک به شباهت

 دو باغ انتهای در. بود شناور آن روی شمع و قرمز های رز که بود

 فیلمبردار. شد می ختم سنگی بزرگ داالن یک به که بود لهپ

گفت و گرفت ما مقابل رو دوربین : 

- بگو عروس به جمله  یه داماد . 



گفت خنده با : 

- گفتم قبال رو هام جمله من . 

گفتم و کردم حلقه گردنش دور رو دستم : 

- بگو دیگه یکبار حاال . 

 های حرف و داص اون در محو من و کرد تکرار باز رو ها حرف اون

گفتم اومد، می دل ته از که لحنی با جوابش در شدم، دلنشین : 

-  تو با که دارم یقین و زمینی روی فرد عزیزترین من برای تو

شم می خوشبخت . 

 و فالش نور گرفتن، می عکس ما از ها عکاس طوالنی مدت

 حسابی ها ژست از یکی و کرد می اذیت رو چشمم پرژکتور

گفتم ناله با .کرد اذیت رو کمرم : 

- استراحت لحظه چند کنم می خواهش ... 

گفت بود، وروجکی و میزه ریزه دختر که ها عکاس از یکی : 

- کایا خانم چشم . 



 سنگی ایوان در حسان و من و کردن رها رو ما ها عکاس باالخره

 که طور همون حسان و نشستم ایوان در سکوی روی. شدیم تنها

. کرد برانداز رو پام تا سر ای ریدارانهخ نگاه با بود ایستاده مقابلم

 معجزه شاید کرد، می آشکار رو درونش غوغای چشمهاش برق

باشه ما ی حجله شب امشب و بشه ای . 
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 گرمای در من تمام. بوسید آروم رو لبم و آورد نزدیک رو سرش

. افتاد تقال به لبهاش طعم چشیدن برای لبم و رفت فرو اش بوسه

. دادم قرار لبش روی رو لبم و گذاشتم گردنش پشت رو دستم

 شور از کرد، شوق از لبریز رو وجودم تمام بوسه در همراهیش

 دیدن با شد جدا ازم زنان نفس نفس. ریختم اشک وصل این

گفت ام گونه روی اشک قطرات : 

- کنی؟ می گریه چرا  



 ریختن شوق اشک حالت همون در و پریدم پایین سکو روی از

گفتم لب زیر و بوسیدم رو پیشونیش روی : 

- خیلی خوشحالم، خیلی ... 

 فشرد، اش سینه روی رو سرم و کشید آغوش در رو من محکم

گفت ای سوزاننده عمیق نفس با همراه : 

- من از تر بیش نه ... 

 ی خنده با و اومد بیرون ها شاخه پشت از عکاسی ناگهان

گفت نخودی : 

- گرفتم ازتون قشنگ یهویی عکس تا چند من ولی ببخشید . 

 به عکاس.   کردیم می نگاه دختر به واج و هاج حسان و من

 از پر کدومش هر. داد نشون بهمون رو ها عکس و اومد ما سمت

 من ی گونه بر که شوقی اشک بود، عشق و خوب های حس

 اون به بارید می عشق شاز که حسان های چشم و بود جاری

 شدن تموم از پس. بود بخشیده جال عاشقانه تصویر

 زد می بوق پی در پی شادمهر. رفتیم تاالر سمت به عکسبرداری



 حسان. بود پراکنده ماشین فضای در شاد موسیقی صدای و

 :گفت

- نزن بوق اینقدر شادمهر کافیه . 

- بریم؟ نمی عروس مگه خب  

بود نمایان هم شادمهر ی چهره در خوشحالی آثار حتی . 

- کنی می ایجاد مزاحمت مردم برای ولی بریم می ! 

 .چشم-

 ی دنباله حسان. شدیم پیاده ماشین از و کرد پارک تاالر روبروی

 محض به. نشه کشیده زمین روی که بود گرفته رو عروسم لباس

. گرفت دستش توی رو دستم و کرد رها رو دنباله سالن به ورودم

 اون با هیما و هیوا و  شد بلند هلهله صدای تاالر هب ما ورود با

 و اومدن ما سمت به کیف و شادی با خوشگلشون عروس لباس

پریدن پایین و باال . 

- شدی خوشگل چه هوران آجی ! 

- خوشگلید هم شما .  



 چشم در چشمهام ها نگاه آن بین در. بود ما به خیره همه نگاه

شد قفل شهره رنگ سبز های . 
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 می ترجیح که مصنوعی آنقدر بود، مصنوعی لبش روی لبخند

 ایرج کنار از شدن رد موقع حسان. نباشه صورتش روی دادم

 ایرج. شد تر پهن لبش روی لبخند و فشرد رو دستم فاخرانه

 :گفت

- مبارکه خیلی ! 

 لحن اون جواب در. بود مسخرت غرق رنگش میشی چشمهای

 می گردو دمش با سهیال. کردم تشکر گرمی به مصنوعی سرد

 می میز اون به میز این از شوق و شور شدت از مدام و شکست

 نشسته حسان کنار. داد می رو اقوامش تبریکات پاسخ و رفت

 در خاصی گرمی یک بود، هم های دست در دستهامون و بودم



 داشت، فرق همیشه با نگاهش لتحا و بود حسان های دست

 آنقدر خوشبختی این از و بودم من اون حالت تغییر این دلیل

 برگلوم خوشی و مسرت شدت از بغضی که بودم لذت غرق

 صدای و نواخت می ای عاشقانه موسیقی ارکستر. کرد می چنبره

 با همراه ها زوج. بخشید می روح مجلل تاالر اون به زیباش و بم

 فرنوش. بود شده قفل هم در دستهاشون و دنرقصی می آهنگ

 می نگاه رو رقص حال در های زوج لذت با و بود ایستاده کناری

 سمتش به توفیق کننده غافلگیر حرکت یک در ناگهان کرد،

 سن وسط در که طور همون. کشید سن وسط به رو اون و اومد

 ابرویی شیطنت با توفیق و زد توفیق ی سینه به هایی ضربه بود،

 زن چرخاند، خودش دور رو اون رقص ی نشانه به و انداخت باال

 و بودن شده خیره ها اون به شده گرد های چشم با عمو و عمو

 رو دستش واج و هاج طوبی و گفت چیزی لب زیر عمو زن

 افتاد، حسان و خودم های حلقه به نگاهم. بود مونده دهنش

 در اون اسم و بستیم شدن یکی پیمان محضر در دیروز

 هیچوقت کردم حس لحظه اون کرد، خوش جا من ی شناسنامه

 امشب ولی کنم نمی خوشبختی احساس دقایق اون ی اندازه به



 بودم، نشسته اون کنار همه دیدگان مقابل عروس لباس در که

 حسان به رو. کردم می خرسندی و خوشحالی احساس تر بیش

 :گفتم

 برقصیم؟-

زد پلکی . 

 .برقصیم-

 سن رنگی دودهای و بود سوت و دست صدای ما شدن بلند با

 گرفته فرا رو ما اطراف که بنفشی و آبی نور جز کرد پر رو رقص

 من و کرد پر رو فضا آرام غربی موسیقی. شد تاریک جا همه بود،

 شده ای حرفه دونفره رقص در آنقدر رقصیدم، حسان بغل در

 این. کردن نگاه ما به و کشیدن دست رقص از همه که بودیم

شود تکرار بارها خواست می دلم که بود قشنگ آنقدر صحنه . 
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 و شور با ها جوان شبیه و شدن رقص هم هم، با شهره و ایرج

 ایستاده ای گوشه مضحکی لبخند با نوید. رقصیدن می شتاب

 به بارید می طوفان ازش که رنگی طوسی های چشم با و بود

 ایستاده سرجاشون طوبی و عمو و عمو زن. بود خیره ما رقص

 ما به بود، مانده باز عمیق لبخند خاطر به که لبهایی با و بودن

 رو حسان ی گونه و بردم نزدیک رو سرم. کردن می نگاه

 چند برای و کرد حلقه گردنم دور رو دستش حسان. بوسیدم

 به رقص هیجان از دو هر. فشرد گرمش آغوش رد رو من لحظه

 مون لذت حس درهم تنمان پیچیدگی و بودیم افتاده نفس نفس

 زیر ها مدت تا اش مزه عروسی لذیذ شام. کرد می چندان دو رو

 داده نوازش رو ام معده خوشش طعم با انگار و بود مونده زبونم

 می االب ها فشفشه شد، اجرا بازی آتش مراسم شب انتهای. بود

 پرصداش های جرقه و پیوستن می هم به آسمان در و رفتن

. انداخت می جریان به مون همه دل توی هیجانی و شور حس

 که طور همان حسان و من و شد بلند حضار هیاهو و هورا صدای

 خودمون به ریزی تکون بود، هم های دست توی دستهامون

چسبیدیم هم به تر بیش و دادیم .  



 کردن عروس ماشین دنبال مراسم که بود شتهگذ نیمه از شب

 به.  شدیم تنها رویایی شب آن در حسان و من و شد تموم

 و شد حلقه کمرم دور حسان دست خانه، در گذاشتن پا محض

گفتم حیرت با و زدم ای خفه جیغ.  گرفتم قرار بغلش توی کامل : 

- کنی؟ می کار چی  

-  بغل توی خواب اتاق تا رو عروسم که کرد توصیه بهم مامانم

 .بگیرم

 زل چشمهاش به لبخند با و کردم حلقه گردنش دور رو دستم

  .زدم

- همسرمی تو که خوشحالم ... 

-  می های فرشته مثل امشب نیستی، تر خوشحال من از

 !درخشیدی

- بودی دنیا داماد ترین قشنگ هم تو . 

 بر حرارتی. گذاشت زمین روی رو من اتاق، به رسیدن محض به

 تقال به زنانگی دنیای به ورود برای دلم و بود کرده رخنه جانم



 و نداشتم رو میلم کردن خاموش طاقت این از بیش. بود افتاده

 لبش روی رو لبهام. کرد می تحریک رو من حسان زیبایی

 کردن زخم قصد انگار که طوری همیشه از تر عمیق و گذاشتم

 دم،چرخی می اتاق دور که طور همون داشتیم، رو هم لبهای

 به و بود سرخ شدیم، جدا هم از وقتی. بوسیدیم رو همدیگر

 تپش دچار رو قلبم طوفانیش چشمهای. بود افتاده نفس نفس

گفتم ای کننده اغوا لحن با. کرد نامنظم های : 

- باره می آتیش چشمهات از . 

 لکنت به که زبونی با کنه، می فرار چیزی از که کسی شبیه

گفت بود، افتاده : 

- رقصیدیم خیلی حمام، بریم باید. ..من...م . 

 حیران و سرگردان و شد خالی پرصدایی نفس با یکباره من تمام

 به. رفت موهام داخل دستش و نشست کنارم. نشستم تخت روی

گفت و کرد باز سرم از رو ها گیره حوصله با و آرومی : 

- حمام؟ بریم  



. دادم می صبوری ی وعده خودم به و نداشتم مقاومت ی حوصله

گفتم کرده بغ : 

 .بریم-
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 دیشب داماد خواب غرق صورت به و دادم تنم به قوسی و کش

 ته از آهی و افتادم دیشب ناکامی یاد به ناخواسته. دوختم چشم

کشیدم دل .  

- شدی؟ بیدار  

 توی نامرتب هایشمو و خوابالو چشمهایش. چرخاندم سر

 دست و کشیدم دراز آرنجم به تکیه با. بود ریخته صورتش

کشیدم موهاش روی بر نوازشی .  

- بیدارم بله، .... 



بود بخش آرامش نجوای یک شبیه خوابالوش و نرم صدای . 

- بود عالی چیز همه دیشب ! 

 از گیری کناره و شدن زده پس درد جز به چیز همه من برای

 رو امیالم و نشست لبم روی مصنوعی لبخند .بود عالی گاه حجله

کردم سرکوب . 

 ...آره-

گفتم نشاط با و شد بلند تخت روی از : 

- کشه می رو ما انتظار خوشمزه ی صبحونه . 

گفتم کالفه. بودیم نشسته صبحونه میز سر : 

- مشترکمونه؟ زندگی روز اولین امروز که هست حواست  

گفت آرومی صدای با و شد گشاد چشمهاش : 

- رهآ ! 

- بریم؟ بیرون خوای نمی  

- ریم می شب عزیزم، چرا . 



- بود خوردن ناهار منظورم . 

- بخورم؟ ناهار بیرون  

 داده قتل یک پیشنهاد بهش انگار که گفت رو جمله این طوری

گفتم خیالی بی با و انداختم باال ای شونه. بودم : 

-  خوردن بستنی برای که پیش سری مگه داره؟ اشکالی چه

افتاد؟ اتفاقی رفتیم بیرون  

 و دوخت صفحه به رو نگاهش. شد بلند موبایلش زنگ صدای

رفت درهم اخمهاش . 

 آشپزخونه از و کرد عذرخواهی من به رو و شد بلند جاش از

 می کنجکاویم حس تحریک باعث اش چهره تغییر. رفت بیرون

 توی از صداش. رفتم بیرون آشپزخونه از و شدم بلند جام از. شد

 در پشت و رفتم در سمت به پاورچین پاورچین اومد، می اتاق

ایستادم فالگوش . 

- ببینی؟ منو آسایش تونی نمی چرا... بیام؟ کجا ...  

گفت و کشید بلندی هوف : 



-  از... باشم زنم کنار رو امروز خوام می... منه؟ تقصیر حتما اینم

 تو! هیس هیس،... شدم خسته عوضیت زن اون و تو دست

نبودی بابا من برای هیچوقت ... 

زد بلندی داد . 

 .هیچوقت-

 و داشت قرمز های رگه چشمهاش اومد، بیرون اتاق از وقتی

گفتم نگرانی با. بود کبود صورتش : 

- شده؟ چی  

گفت عصبی : 

- وایسادی؟ فالگوش  

- شدم نگران شنیدم رو دادت صدای .  

 رو لبش ی گوشه و زد موهاش به چنگی طاقت بی و هراسان

 .گزید

- بابام ی خونه برم باید ... 

- میام باهات منم . 



گفت تاکیدی لحن با و برگشت اتاق به : 

 .نه-
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 حاضر برای اون شبیه منم و پوشید می رو لباساش سراسیمه

گفت. بودم افتاده تکاپو به شدن :  

- بیای همراهم دم نمی اجازه من .  

- باش یکی من با کنم می خواهش. شم می نگرانت نم .  

 در حسان پدر ی خانه. برم همراهش من که شد راضی آخر در

 این های واقعیت که زمانی از مخصوصا بود، روح بی بزرگی حین

 نفرین رو مکان این بودم، خونده سهیال خاطرات دفتر از رو خونه

 بین رو رشس و بود نشسته مبل روی طنین. کردم می تلقی شده

 کارد اگه که بود عصبی حدی به ایرج. بود کرده پنهان دستهاش



 و اومد حسان سمت به. اومد نمی در خونش زدی می بهش

 بهش و زدم جیغی اختیار بی. زد چنگ رو حسان گلوی وحشیانه

  .توپیدم

- کنی؟ می کار چی   

 و بود گلوش بیخ اون ی مردانه های دست که حالی در حسان

گفت بود، داشته نگه باال رو سرش :  

- هوران نگو چیزی ...  

. رفت عقب قدم چند تلوتلوخوران ایرج و راند عقب به رو ایرج

 با شهره. کردم حلقه بازوش دور رو دستم و رفتم حسان کنار

 از واهمه ای ذره بدون و بود حسان به خیره نگران و مغموم نگاه

کرد داری جانب حسان .  

- داره؟ حسان به ربطی چه دهبو سرکشی دنبال تو دختر   

 هایی چشم با شهره به رو و غرید درنده حیوان یک شبیه ایرج

گفت چکید، می خون ازش که :  

- نداره؟ بهش ربطی لندهور این ی راننده با من دختر ی رابطه   



 و زد نمی حرفی داشت، عادت ایرج توسط شدن تحقیر به انگار

 غرق رو او اینقدر حال به تا. بود انداخته زیر رو سرش مظلومانه

 جیغ صدای با و شد بلند جاش از طنین. بودم ندیده سکوت در

گفت بود، شده مرتعش بغض و گریه خاطر به که مانندی :  

-  همه حسان از تنفرت خاطر به شما! بابا نداره حسان به ربطی نه

 عاشق خودم من. دی می نسبت اون به رو خونه های بدبختی ی

  ...شادمهر

 گونه روی بر سرخی رد. نواخت طنین گوش بر ای نانهجا سیلی

 سرخ رد اون روی پی در پی هایش اشک و بود مانده طنین ی

 شونه روی رو دستش و گذاشت جلو قدم یک حسان. ریخت می

غرید اش شده کلید های دندون الی از ایرج. گذاشت ایرج ی .  

- چیز همه. داره ربط حسان به چیز همه خونه این تو ...  

- خوبیه پسر شادمهر .  

 صوت و شد خارج حسان ی حنجره از سختی به حرف این

 خنده ایرج. بود کرده گیر هایش دندان پشت در انگار ضعیفش

 جمله میان در. کرد زمزمه رو چیزی لب زیر و کرد صداداری ی



 حسان. کرد می خودنمایی گدازاده ی واژه نامفهومش و گنگ ی

 بی رو خودم. انداخت من به هینگا نیم و گزید رو لبش ی گوشه

 دادم دیوار روی نقاشی تابلوی به رو حواسم و دادم نشون تفاوت

نکنه شرمندگی احساس من جلوی تا .   

- ام؟ خونه برم من    

 رفتارش در که ذاتی تکبر با و چرخید پایش ی پنجه روی ایرج

 جیبش داخل رو دستهاش و ایستاد حسان های چشم مقابل بود،

  .برد

-  چی معرکه این به تو کردن دعوت از من هدف کنی می فکر

  بوده؟

- من کردن تحقیر کمی .  

کشید هوفی و نشست لبش روی نیمه و نصف لبخند .  

- بوده؟ چی من دوم دلیل... نبوده این فقط نه،   

گفت حوصله بی :  

- دونم نمی .  



-  و جل که بگی شادمهر به و کنی برادری طنین برای باید تو

بره و کنه جمع طنین زندگی از رو پالسش .  

- شرط یک به ولی باشه ...  

- شرطی؟ چه   

- بیاد من همراه طنین .  

چرخید حسان دور و انداخت باال ابرویی تک ایرج .  

-  محافظ رو تو هیچوقت من. گربه دست بدم رو گوشت! اوه

بینم نمی طنین برای خوبی .  

-  من به ربطی هیچ هم شادمهر. نیستم بلد محافظت من پس

  .نداره

 توسط اسمش پی در پی تکرار به توجه بی و گرفت رو من دست

رفتیم بیرون خونه از ایرج . 
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 و بیارم طاقت نتونستم. بود فشرده اش چونه زیر رو دستش

 به غرغر هوس عصبانیت موقع ها زن. بگیرم رو دهنم جلوی

نیست خودشون دست و زند می سرشون . 

-  کاش اصال... مشترکمون زندگی از بعد روز اولین از اینم بفرما

فقط مرتیکه! بودی نداده رو گوشیت جواب ... 

گفت تحکم با و زد داشبورت روی مشتی : 

- نیا گفتم که بهت . 

گفتم قلدری با : 

- زنی می داد من سر باشه آخرت بار . 

- زنم می داد سرت کنی خورد رو اعصابم وقتی . 

- تو فقط! مهمی تو فقط نیست مهم من اعصاب ... 

پراند جا از رو من بلندش داد . 

 !بسه-

- نزنی؟ داد من سر اینقدر شه می  



- آره بشی ساکت اگه . 

- اون چرا باشی ساکت تونم نمی ... 

 و حرص شدت از چشمهاش و کرد باد اش شقیقه های رگ

بود شده گشاد عصبانیت .  

- دهنت تو زنم می بگی دیگه کلمه یه هوران ... 

 منظره به و گرفت رو نگاهش خجالت با کردم، نگاهش ناباوری با

 به سریع رفتیم که خونه به. شد خیره شیشه پشت از خیابان ی

 قرص حال در رو تصویرش اپن پشت از. رفت آشپزخونه سمت

 حال برای دلم ولی بودم دلگیر ازش اینکه با. دیدم خوردن

گفتم و سوخت پریشونش : 

-  دو باید هستی عصبانی وقتی گفت دکتر بخور، ها قرص از تا دو

بخوری تا . 

 های پولک به دستی و برداشتم زمین روی از رو عروسم لباس

 که کنم آویزان تا برداشتم رو لباسی چوب. کشیدم رویش

شنیدم سرم پشت از رو صداش . 



- نکن آویزون . 

تگف اخم با و زد چنگ دستم از رو لباس : 

- بذاری؟ کمد توی خوای می رو کثیف لباس  

- شه می خراب شست؟ رو عروس لباس شه می مگه . 

- شه نمی خرابم شورم می من . 

 با. رفت در حیاط سمت به بود دستش در لباس که طور همون

گفتم بلندی صدای : 

- خشکشویی بدیم بذار حداقل . 

- خواد نمی . 

 گوشش به هک صدایی با و کوبیدم زمین به رو پام کنان هوف

گفتم برسه : 

- کنیم؟ می زندگی آدم مثل تو و من کی  
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 لحظه چند. کردم می نگاهش و بودم ایستاده اتاق در جلوی

گفت خشمگین و شد نزدیکم. چرخید سمتم به سپس و ایستاد : 

- خوای؟ می وار مآد زندگی نشده روز دو هنوز  

گفت بلندی صدای با و کرد پرت هوا در رو دستش : 

- اینا؟ و دارم هواتو و مونم می پات به اون شد چی پس  

غرید اش شده کلید های دندون الی از . 

- بشه تموم صبرت بعد بشه روز دو بذار ! 

گفتم کنان جیغ جیغ : 

-  احترامی بی و زدن داد  با نه میام کنار وسواست با من

 ....کردنت

کشید فریاد . 

- زنم می داد سرت کنی خورد رو اعصابم وقتی . 

 حرصی با. فرستادم جلو به رو ام تنه و گذاشتم کنارم رو دستهام

گفتم بود، کرده طغیان وجودم در که : 



- بزنی داد من سر نداری حق تو ! 

- زنم می داد سرت کنی عصبیم اگه زنم، می داد سرت من . 

 اون برای دلم. کوبید بدی صدای با رو در و رفت حیاط سمت به

 حسان شوی و شست از پس که عروسم لباس ظریف های پولک

 تار رو ام دیده جلوی که اشکی قطرات. سوخت رفت، می فنا به

 تخت روی. کرد خیس رو ام گونه و ریخت ام گونه به بود، کرده

 روی رو سرم. کردم جمع شکمم توی رو زانوهام و  نشستم

 شبیه من چیز هیچ. کردم گریه بلند صدای با و گذاشت زانوهام

 یک ها آدم برای شدن خوشبخت شاید. نبود ها عروس تازه

 می رو تری تازه های بدبختی زندگی از مرحله هر و است توهم

      .سازه

 تخت. اومد نمی بند من های اشک ولی بود گذشته طوالنی مدت

گفتم یهگر با. کردم حس تنم روی رو تنش گرمای و شد سنگین : 

- کن ولم . 

 روی رو دستش وار نوازش و گذاشت اش سینه روی رو سرم

گفت واری تسلی لحن با کشید، موهام : 



- ببخشید عزیزم، ببخشید ... 

 ...تو-

- چی؟ من  

- کردی زهر رو زندگیمون اول روز تو ! 

 نگاهش توی. زد زل چشمهام توی و کرد جدا خودش از رو من

بود بیقراری با توأم حسرتی . 

- نشده تموم زندگیمون روز اولین نوزه . 

 قاب رو صورتم دستهاش با و کرد پاک ام گونه روی از رو اشکهام

 .گرفت

- کنم می قشنگ برات رو امروز بقیه من . 

 های چشم با من و داد بیرون غذای پیشنهاد ناباوری حین در

 کننده حیران و ناگهانی پیشنهاد این از رو تعجبم شده گشاد

دیدخن. دادم نشون : 

-  شدن شاد برای ولی ندارم بیرون غذای به خوبی حس اینکه با

کنم می کاری هر خانم دل . 



گفتم زده ذوق و انداختم بغلش توی رو خودم : 

- حسان خوبی خیلی تو ! 
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 رستوران نس روی از ارکستری صدای و بود مجللی رستوران

 خوند می رو شادی قدیمی آهنگ شعف و شور با. شد می شنیده

 می جاشون سر خودش از تر شنگ و شوخ مردم بعضی و

 توی نفری چند. داد می تکون رو ابرو و گردن و رقصیدن

 حافظه کردن پر از پس و انداختن عکس حسان با رستوران

 و من و نشستن سرجاشون مشهور آقای های عکس با اشون

 گذاشت اش چونه زیر رو دستش حسان. گذاشتن تنها رو حسان

شد بهم خیره و . 

- بهتره؟ حالت  



-  بال خوشحالی از اومدیم رستوران که بگم مامانت به اگه

 .درمیاره

-  عشق خدا کنم می فکر. هوران ده می تغییر رو ها آدم عشق

 هاش میل شبیه بخواد اگه آدمی هر چون آفریده همین برای رو

 آدم درون هیوالی عشق ولی شه می هیوال یک مثل نهک رفتار

کنه می معشوق فدای رو وجودشون و کنه می رام رو ها . 

 بیماریش از چه هر. بودم اومده وجد به حرفهاش شنیدن از

 ی روحیه با هنری های آدم شبیه تر بیش گرفت می فاصله

 شخصیت این روی بر بیماری غول. شد می شاعرانه و لطیف

 از رو زیباش وجود و بود انداخته سایه حسان یفلط و حساس

بود کرده پنهان دیگران . 

- زنی می حرف قشنگ خیلی تو ! 

 در جیبش از رو چنگالی و قاشق حسان آوردن، رو غذا وقتی

 کارش این به اعتراضی. داد من به هم چنگال و قاشق یک و آورد

 رمن که طور همون کردم، می اصالح رو اون نرم نرم باید نکردم

 سیاوش انگیز خاطره آهنگ. کشاندم رستوران به رو اون نرم



 با دیگران کردن همخوانی و شد اجرا خواننده توسط قمیشی

 که رستوران از. بود کرده ایجاد رو دلپذیر محیط یک آهنگ

 پارک تا که گرفتیم تصمیم حسان پیشنهاد به شدیم خارج

 در و شتمگذا دستم توی رو دستش بزنیم، قدم رستوران نزدیک

 سر. رفتیم پارک سمت به بود، آویخته هم به بازوهامون که حالی

 بخشیده شور پارک به بازی تاب و سرسره موقع ها بچه صدای و

. کردم می نگاه ها بچه بازی به و بودیم ایستاده هم کنار. بود

 :گفت

- نه؟ مگه زندگیه نمک بچه ! 

 !درسته-

- شیم؟ می دار بچه ما  

 که طور همون حسان. کرد می بیداد دلی دو و تردید ام جمله در

گفت بود، رو به رو به نگاهش : 

- هوم؟ کنیم، عوض رو بحث شه می  

گفتم وار زمزمه و زدم پلکی : 



- شه می ! 

 به اش گریه صدای و خورد زمین بازی تاب موقع ها بچه از یکی

 دلسوزی با و شد پدیدار نگاهش در محبت و مهر آثار. رفت هوا

 روی این دیدن. رفت کردن گریه حال در دخترک سمت به

 روی از رو دختر. بود تصویری هر از تر داشتنی دوست حسان

 توی دختر که طور همون. اومد من سمت به و کرد بلند زمین

 بود، خیره من به اشکبارش های چشم با و بود حسان بغل

 گذاشتم، دستمال لبش باالی زخم روی و شستم رو صورتش

 بازی تاب موقع کردن احتیاط  دختر به صلهحو و صبر با حسان

 و مهربونی حجم اون به خندان های لب با من و داد می یاد رو

دنیاست در ترین کننده زیبا مهربانی. بودم خیره آرامش ! 
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 دیدن با. کرد بجل سمتش به رو ما دوی هر ی توجه زنی صدای

 سمت به و باخت رنگ صورتش در اضطراب و نگرانی آثار ما

اومد بود، من بغل در که کودکش . 

  ...مامان-

گفت تضرع با. بوسید رو صورتش و گرفت بغل در رو طفلش : 

- شده؟ چی صورتت مامانم  

 شگفت حسان دیدن ولی کنه تشکر ما از تا کرد باال رو سرش

 حیرت و بهت با و گرفت دهنش یجلو رو دستش. کرد اش زده

 :گفت

- کایا؟ آقای  

کرد من به رو . 

- هستید؟ کایا آقای همسر شما  

زدم لبخند . 

 !بله-



-  بچه که بگم باید البته و دیدم رو شما که شدم خوشحال خیلی

میاد شما دوی هر به . 

 نگاه حسان به واج و هاج و کرد حیرت دچار رو من زن ی جمله

 در نشسته برق از ولی داد می نشان خنثی را ظاهرش کردم، می

 به زن. اومده وجد به زن نظر اظهار از که بود مشخص نگاهش

 حسان به رو. رفت و شد پنهان ها درخت میان در کودکش همراه

 :گفتم

-  ازمون سنی حال هر به میاد؟ ما به بچه نه؟ مگه بود اون با حق

و گذشته ... 

گفت آرومی لحن با و دوید حرفم میان : 

- نه؟ مگه بریم پیش آروم آروم، ارهقر  

- توئه با حق . 

گفت حال بی و رفت حمام سمت به خونه به رسیدن محض به : 

- شم می هوش بی دوش از بعد . 



 خوندن مشغول نامحسوسی طرز به و نشستم نشیمن اتاق توی

شدم سهیال خاطرات دفترچه .  

 درس خواندن به را وقتش تمام حسان ها مدرسه رسیدن فرا با

 جایزه چند گرفتن به موفق تئاتر در. بود داده اختصاص شهای

 بود چسبانده اتاقش دیوارهای به افتخار با را ها جایزه و بود شده

 را علتش که غمی کرد، می بیداد غمی پسرکم های چشم در ولی

 خریده دی وی دی دستگاه ایرج که بود وقتی چند.  دانستم نمی

 فیلم و بود نشسته دی وی دی آن جلوی در مدام هم شهره بود،

 تر کم و دی وی دی گرم سرش دیگر که بودم خوشحال. دید می

 برگشتم مطب از که روز یک. پیچید می حسان پای و پر به

 حرص شدت از صورتم و کرد جلب را ام توجه تصویری

! انفجار حال در فشان آتش یک شبیه درست شد، برافروخته

 و رقصید می بود شادی گآهن که فیلم پایانی تیتراژ با شهره

 ها پله باالی که حالی در حسان و داد می تکان لوندانه را اندامش

 او به داد می لذت و حظ از خبر که پهنی لبخند با بود، ایستاده

 انگار که طوری و پرید رخش از رنگ من دیدن با. بود خیره

گریخت اتاقش سمت به شده بزرگی خطای مرتکب . 
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. رفتم باال ها پله از و دوختم شهره به را خشمگینم نگاه

 در بودن قفل ی متوجه وقتی و کشیدم پایین را در ی دستگیره

کردم غرش عصبانی پلنگ یک شبیه شدم، . 

- کنه کبودت و سیاه گم می بابات به نکنی باز رو در اگه حسان . 

- نترسون مرتیکه اون از منو . 

 لبش پشت که سیبلی از شدن مرد از ردی و بود رگه دو صدایش

 ظهور همین خاطر به. بود نشسته صورتش روی بود، شده سبز

 و بود شده زیاد اش قلدری و غرور اش چهره در مردانگی های

 خاطر به هم االن که داشتم حتم. ترسید نمی کس هیچ از دیگر

گفتم بلند. بود کرده پنهان ار خودش اش شرم احساس : 

- فهمیدی؟. کنم می مشخص بابات با امشب رو شهره تکلیف من ! 

رفتم اتاقم سمت به و زدم در به لگدی .  



 به را نگاهم و بودم نشسته تخت روی خورد، در به ضربه چند

 سر پشت از را شهره صدای و شد باز در. بودم دوخته پنجره

 .شنیدم

- بگم بهت باید رو حرفایی یه سهیال ببین ... 

کردم سکوت و ندادم حرفش به جوابی .  

-  سری یه باید جوونه اون کنی؟ می اذیت رو بچه این چرا تو

بشه ای عقده حسان خوام نمی من کنه، تجربه رو ها لذت ... 

- ندارم؟ کاری هیچ تو با ولی دم می گیر حسان به چرا دونی می  

دادم ادامه را حرفم دیدم، را سکوتش وقتی . 

-  تو ولی کنه انتخاب درست که تونه می و راهه اول حسان چون

 توی رو تو تونم می چطور کردی زندگی ها نفهم شبیه عمر یه

بیارم؟ راه  

 در کرده طغیان های خشم از خبر اش عصبانی و تند های نفس

گفت بریده بریده های نفس با. داد می وجودش : 



-  حاال کنه، نمی رونبی خونه این از رو من ایرج بکشی خودتم تو

 دم می نشونت. منه مشت توی هم حسانت شوهرت، بر عالوه که

نداری قدرتی هیچ که ! 

زدم پوزخندی . 

- کنی خودت برای رو حسان تونی نمی . 

- بینی می حاال . 

لرزید دلم ولی زدم پوزخند باز .  

 مبل زیر رو دفتر. کرد ام دستپاچه و هول حسان صدای شنیدن

ستادمای سیخ و کردم پنهان . 

- شده؟ طوری  

- بخوابی خوای نمی نه، . 

. رفتم اتاق به همراهش و انداختم پایین و باال رو سرم لبخند با

کرد ستون سرش زیر رو دستهاش و خزید پتو زیر .  

- بگیر دوش برو قبلش . 

 .چشم-



 موهایم کردم، خشک سشوار ی وسیله به رو دارم نم موهای

 رو موهام. بود شده زو و بود خورده فر پیچک های شاخه شبیه

 و باال اش سینه. کشیدم دراز کنارش و کردم جمع سرم پشت

 روی رو سرم. بود رفته فرو عمیقی خواب در و شد می پایین

 و باصالبت ی سینه روی بستم، رو چشمهام و گذاشتم اش سینه

 حس با. رفتم خواب به و شد گرم چشمهایم رفته رفته محکمش

 پر روحم از خواب کرد، می رکتح موهایم میان که دستهایی

 قفل نگاهش در نگاهم و کردم باز رو چشمهام زحمت به. کشید

گفت خوابالو و زد لبخند. شد : 

- خوابیدی؟ خوب  

گفتم لوسی لحن با و مالوندم اش سینه به رو بینیم : 

- بخوابم بازهم کردم هوس . 

گفت. شد بلند در زنگ صدای : 

- اومده مهمون برامون که پاشو . 

گفتم کالفه : 



- ذارن؟ نمی تنها رو ما چرا کیه؟  

 هم فاصله همین از. شنیدم رو شادمهر صدای بعد لحظه چند

 با حسان. خورد می چشم به صدایش در آشفتگی و خستگی

گفت و کرد دعوت خونه درون به رو اون رویی گشاده : 

- میارم چایی برات االن . 

- خورم نمی چایی من نه، نه، . 

 با شادمهر. رفتم بیرون اتاق از دگوییخوشام برای و شدم حاضر

 دومین برای و نشست اش گرفته صورت روی لبخندی من دیدن

 حسان کنار و کردم تشکر گفت، تبریک رو ما عروسی بار

گفت و کرد باز سخن به لب من به اشاره با شادمهر. نشستم : 

-  کردید ازدواج خودتون از تر پایین ی طبقه با که شما مگه

شدید؟ بدبخت  

 و مات و کردم نگاه حسان به وارفته اش ناگهانی حرف این از

گفتم مبهوت : 

 بله؟-



- کنم خوشبخت رو طنین بتونم شاید منم که اینه منظورم ... 

گفت و کرد حسان به رو : 

-  عنوان به که روزی همون از دارم، دوست واقعا رو طنین من

 رو طنین که روزی همون شدم، کار مشغول شما رکاب در راننده

شدم عاشقش روز همون از. رسوندم دانشگاه به .  

 می تکان سر کنه، می درک رو حرفهاش انگار که طوری حسان

  .داد

- هستم راننده من که شه می شانش کسر شما پدر کایا، آقای ... 

گفت مرددی و دلجویانه لحن با و شد تر آرام صدایش آهنگ : 

-  نمی کار من به شما اگه داری، و داشتی لطف من به خیلی شما

 داشته خودم برای رو زیاد انداز پس این تونستم نمی من دادید،

همیشه شما. باشم ... 

گفت ها چینی مقدمه این از خسته حسان : 

- مطلب اصل ... 



 میز روی و آورد بیرون جیبش از داشت که رو یدکی سوییچ

 .گذاشت

-  خودم آقای و کنم اجاره بازار توی مغازه یه خوام می راستش

 من دلیل تنها یعنی بشه، راضی هم شما پدر شاید اینطوری. بشم

طنینه شما از شدن جدا برای ... 

 سوییچ و شادمهر بین نگاهش و باخت رنگ حسان ی چهره

گزید رو لبش ی گوشه و جنباند سری آخر در. کرد حرکت . 

- کافه بیا حساب تسویه برای فردا. باشه . 

 .چشم-

 خداحافظی خجالت با و تانداخ زیر رو سرش خطاکارانه شادمهر

رفت و کرد . 
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 آه رو نفسش و نشست اش چهره در غمی شادمهر رفتن از پس

 کردم، نوازش رو دستش پشت انگشتم نوک با. داد بیرون مانند

 به رو وجودم تمام و داشت خاصی اصحکاک یک دستهاش گرمی

کشید می خودش سمت .  

-  فرمون پشت و میای کنار خودت با نداری راننده که حاال! بهتر

شینی می . 

- باید تو ... 

-  و کنه رانندگی شوهرم ریم، می سفر وقتی خواد می دلم من

دیگه های زن از خیلی مثل بگیرم پوست میوه براش من ... 

 با .شد می کباب براش دلش آدم بود، شده مظلوم نگاهش حالت

گفتم و کردم آرامش به دعوت رو اون لبخندی : 

-  اومدی، فروشی بستنی و رستوران به من با که طور همون

 بری حمام اینکه بدون نشینی، می فرمون پشت هم طور همون

 برمی ها مبل این روی از رو ها ملحفه این ری، می رختخواب به

 .داری



-  باهم رو ادیش خیلی زندگی ما بشه بهتر من حال اینکه از بعد

 بهتر رو زندگی این و کنم خوب حالمو خواد می دلم داریم،

تونم نمی ولی بسازم . 

 زانوهاش به رو آرنجش و کرد پنهان دستهاش بین ما رو سرش

گفت. بود شده دار خش بغض خاطر به صداش داد، تکیه : 

-  عشق بهت خوام می باشه، روال روی چیز همه خواد می دلم

 باهم شوهرها و زن ی همه مثل خواد می مدل گاهی حتی بورزم،

 می اینکه محض به اما بشه گاهمون حجله تخت اون و باشیم

 انجام از رو من کننده دیوانه فکرهای سری یه کنم اقدام خوام

داره می باز کار اون ... 

 رو خیسی رد و غلطید ام گونه روی چشمهام از اشکی ی قطره

 روی گونه نوازش رو دستم. برجاگذاشت مبل ی ملحفه روی

 راحتی این به اون ولی دادم تسلیش کار این با و کشیدم کمرش

 حال هر در بود مشخص لرزانش های شونه از. شد نمی آروم ها

 که طور همون و کردم حلقه کمرش دور رو دستم کردنه، گریه

. گذاشتم کمرش روی رو سرم بودم، گرفته آغوشش در تنگ



 تن این من فرستادم، ریه به رو تنش عطر و کشیدم نفس عمیق

 دنیا ته تا اگه حتی. داشتم دوست رو مردونه بازوهای این و داغ

 ازش تونستم نمی هم باز موند می باقی شکل همین به حسان

بگیرم فاصله .  

*** 

 و فشردم رو در کنار زنگ. ایستاد چهارم ی طبقه در آسانسور

 زنی به رو و شدیم مشاوره مرکز وارد. شد باز تیکی صدای با در

گفتم بود، نشسته میز پشت که : 

 .داشتم  Rtms وقت-

 خودش برای رو این بیماره یک بود کرده قبول وقتی از حسان

 که کردم می وانمود ها غریبه جلوی من و دونست می افت یک

انداخت دفترش به نگاهی زن. هستم بیمار خودم . 

- مسرور؟ خانم  

 .بله-

کرد یتیهدا اتاقی سمت به رو حسان و من . 



  .بفرمایید-

 چقدر هر. بود اون ی گوشه دستگاه یک فقط که خلوتی اتاق

 مغناطیسی تحریک)درمانی روش این به من بود مضطرب حسان

 سرش پشت و ای مردانه صدای بعد لحظه چند. داشتم امید( مغز

 روپوش با مردی. کرد جلب رو ما توجه در شدن بسته صدای

 دستگاه سمت به بود، رفتارش در ذاتی طور به که انرژی سفیدو

 می کار به رو دستگاه که طور همون. کرد روشن رو اون و رفت

 مشاوره مرکز به ما ورود و کرد می احوالپرسی و سالم انداخت

گفت می آمد خوش رو اشون . 
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گفت من به رو : 

- صندلی روی دبنشینی ! 



 و باال گلوش سیبک. کردم حسان به نگاهی و ایستادم سرجام

 کنار آروم. فشرد بود، دستش توی که رو من دست و شد پایین

گفتم گوشش : 

- کنارتم من نباش چیزی نگران . 

 دکتر. نشست لبانش روی زورکی لبخند و کرد من به نگاهی

 و مکرد رها رو حسان دست بود، دوخته چشم من به منتظر

گذاشتم کمرش پشت رو دستم . 

 ...برو-

گفت من به رو خنده با دکتر و نشست صندلی روی : 

- گرفتید؟ نوبت شما کردم فکر من  

 روی حسان نشستن با. دادم رو دکتر پاسخ مضطربی لبخند با

 و رفت و کرد جمع ذهنم از رو پالسش و جل امید صندلی اون

 و بده عکس ی نتیجه روش، این مبادا. شد جایگزینش ترس

 و بود خبره کارش در پاکروان دکتر ولی باشه کرده اشتباه دکتر

 بود محال بود، کرده بهتر رو حسان حال حدودی تا هم داروهاش

 و کمک طلب خدا از و گفتم می ذکر لب زیر. کنه اشتباه که



 گردی دستگاه و بود بسته رو چشمهاش حسان. کردم می معجزه

 به چینی و پرید باال روهاشاب. بود برگرفته در رو سرش

پرسیدم. افتاد پیشونیش : 

- داره؟ درد  

- شه می وارد سرش به که پالسیه خاطر به پرش این نه . 

 .آهان-

 به و شد بلند جاش از حسان و برداشت سرش روی از رو دستگاه

 برای و کرد خداحافظی ما از رویی گشاده با دکتر. اومد من سمت

 طومار جواب در حسان. کرد بهبودی و سالمتی آرزوی حسان

 بیرون مرکز از و کرد بسنده کوتاه تشکر یک به حرفهایش

 دستش حسان. شدیم کافه راهی و نشستم فرمون پشت. اومدیم

 رو شیشه. بود خیره بیرون به و بود داده تکیه شیشه لب به رو

 ماشین ی خفه هوای جایگزین بیرون هوای و دادم پایین کمی

  .شد

- ساکتی؟ چرا  

- هوران کشم می خجالت زتا . 



کردم نگاهش باز دهان با و پریدم جا از ها گرفته برق شبیه . 

 چرا؟-

- باشی دعوا و دکتر پی باید مدام ولی عروسی تازه مثال . 

- حسان؟ زنی می حرفیه چه این   

 به خواست می دلم کردم، می سنگین سبک ذهنم در رو کلمات

 المصب مغز در یزچ هیچ چرا نمیدونم اما کنم آرومش ای شیوه

 و بالتکلیفی این از هم خودم راستش شد، نمی گنجانده من

 به عشقم ی قوه ولی بودم خسته حسان بهبود برای انتظار

 ای جمله باالخره. بود انتظارم و بالتکلیفی حس از باالتر حسان

آوردم زبون به رو اون و بست نقش ذهنم در .  

-  می رو ندگیشونز و شن می چیره مشکالت به که هایی آدم

 روزها این وقتی. برن می لذت زندگیشون از تر بیش خیلی سازن

دونیم می رو همدیگر قدر تر بیش بشه، تموم .  

شد بهم خیره نافذی نگاه با و نشست لبش روی محوی لبخند . 
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 توفیق دیدن با. شدیم کافه وارد و کردم پارک کناری رو ماشین

 و شد گشاد تعجب از چشمهام بود، داده دیوار به رو اش تکیه که

گفتم هراسان : 

- کنی؟ می کار چی اینجا تو  

 زد لبخند بود، کرده قایم پشتش که سرخی گل شاخه به حسان

زد توفیق پشت دستی و . 

- اومدی؟ فرنوش دیدن برای حتما  

 رو سرش بود، مغموم و زده شرم یرستانیدب های بچه پسر شبیه

 همراه. شد جمع لبهاش و انداخت پایین و باال تایید ی نشونه به

 به دادن تذکر سرگرم فرنوش. اومد پیشخوان پشت به ما

 بلند کردن سالم برای رو سرش ما حضور حس با بود، گروهش

 بین ظریفی اخم. کرد تالقی توفیق نگاه با نگاهش که کرد

گرفت رو نگاهش و افتاد ابروانش .  



 توفیق. شد کیک تزیین مشغول و رفت آشپزخانه وسط میز سر

 خلق کج فرنوش سمت به رو ای بامالحظه و نرم های قدم

 شبیه. زد زل اش چهره به محتاطانه و ایستاد کنارش. برداشت

 نمی بلند رو سرش فرنوش. بود متانت با و مالیم آهنی آدم یک

 که رو گلی شاخه توفیق. جوید می رو بشل پوست تند تند و کرد

  با شد مصادف حرکتش این و. گذاشت میز روی بود، کرده پنهان

فرنوش بلند فریاد ! 

-  نابود رو زندگیم اومدی بار یه کنی؟ می اینطوری چرا تو! وای

خوای؟ می جونم از چی باز کردی؟  

 به توجه بی فرنوش و بود چرخیده فرنوش سمت به همه سرها

 زبون به رو دلش های حرف بلند بلند حسان باش آروم ی  جمله

 .آورد

-  از کردی پرت کاغذی دستمال مثل منو پیش سال دو تو

نیومدی هم سراغ حتی... بیرون زندگیت . 

-  رو اتون خونه آدرس حتی وقتی کردی، عوض رو خطت وقتی

داری؟ من از انتظاری چه کردی، عوض  



-  کجا دوماه این تو یم،کن کشی اثاث شدیم مجبور بعد ماه دو

 بودی؟

 صدای با و برد پیش انفجار مرز تا رو توفیق فرنوش های حرف

گفت بلندی : 

- ببخشید کردم، غلط بســــــه، ... 

 صدای با و نیاورد طاقت بود، ساکت لحظه اون تا که حسان

گفت بلندی : 

- نشسته مشتری اینجا ... 
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 جنجال یک. رفتم توفیق سمت به و شد پایین و باال گلوم سیبک

 از بعضی. بود شده پا به کافه در نرفتنی یاد از ولی کوچک

 می سرک پیشخوان پشت به و بودن شده بلند جا از ها مشتری

گفت کالفه و کشید لبش ی گوشه رو دستش توفیق کشیدن، : 



 ...ببخشید-

- یستن مهم .  

 دار نم هم فرنوش چشمهای. بودم بیقرارش و آشفته حالت نگران

 حس این از هم خودش انگار که طوری یک بود، شده حال بی و

 با و زد می پس دست با عبارتی به بود، خسته چموشی و سرتقی

 با فرنوش و کرد ترک رو کافه توفیق. کشید می پیش پا

 توفیق همراه استمخو. کرد دنبال رو رفتنش رد اشکی چشمهای

گفتم. شد مانع و گرفت رو دستم حسان که برم : 

- برادرمه مثل توفیق نبود، خوب حالش ... 

-  یک به نیاز فقط دردشون تسکین برای مردها ها وقت بعضی

دارن نفر ... 

- نفر؟ یک اون و  

 !عشقشونه-

گفتم ای غمزه پر لحن با و نشست لبم روی لبخندی : 

- نه؟ مگه دم می نتسکی رو تو درد فقط من پس ! 



گفت لبش روی محوی لبخند با و کشید نفس عمیق : 

- درمان هم و دردی هم من برای تو ! 

- درمان؟ چرا درد؟ چرا  

-  تو تغییر این راه تو و کنم تغییر مجبورم تو با زندگی خاطر به

شی می آرامشم باعت تو دی، می تسکین رو من . 

 فرنوش. بود کافی جمالت همین دلم قندهای شدن آب برای

 اعضای از یکی به رو و کرد پرت ای گوشه های دستکش کالفه

گفت گروهش : 

- کن تزیین رو ها بستنی این بیا مهدیه . 

 به نیاز بیقرارش و آشفته حال این درمان برای کردم می حس

گفتم حسان به رو. داره همصحبت یک : 

- بزنم؟ حرف تونم می که فرنوش با  

 و رفتم فرنوش سمت به. انداخت پایین و باال رو سرش و زد پلکی

گذاشتم کمرش پشت رو دستم . 

- بزنیم حرف باهم تونیم می باشی داشته دوست اگه . 



- خوام نمی هست توفیق به راجع اگه . 

گفتم صمیمت حس با و نشست لبم روی محوی لبخند : 

- زنیم می حرف باشی داشته دوست هرچی به راجع . 

 همون اون و نشستم تخت ی گوشه. رفتم باال طبقه به اون همراه

گفتم و کردم اشاره کنارم به بود، ایستاده اتاق وسط طور : 

- بشینی اینجا تونی می ... 

 زانوهاش دور رو دستانش. نشست کنارم و زد لبخند معذب

 ما میان طوالنی سکوت. شد حسان کار میز به خیره و کرد حلقه

بود خورده کوچکش سرخ لبان بر سکوتی مهر انگار بود، برقرار . 

-  عشق نمیاره؛ نفرت عشق که فهمیدم شدم عاشق وقتی از

 رفتارهات، این. کنه می گرم رو آدم قلب عشق هست؛ همیشه

 حس من داری، نفرت توفیق از که ده نمی نشون زدنات پس این

عاشقشی تو کنم می ! 

 زل صورتم به لحظه چند برای و پرید جا از ها گرفته برق شبیه

 سرخ زیاد خشم از صورتش و بود تادهاف شماره به نفسش. زد



 یک با رو بود افتاده قلبم به تند واکنش این از که هراسی. بود

دوختم چشم طوفانیش نگاه به منتظر و پوشاندم لبخند .  

-  به رو ما که روزی. داشتم امید بهش چقدر من دونی می

 شده سبز راهم سر فرشته یک کردم حس رسوند، بیمارستان

 تو ام خانواده گفت، و زد زل چشمهام توی روییپر با وقتی ولی

. برم داخلش و کنه باز دهن زمین خواست می دلم نپسندیدن رو

نداشتم؟ چی من مگه آخه  

 اشک قطرات که رو چشمهاش شد، حرفش ی ادامه از مانع بغض

. شد خیره ای دیگه سمت به و دزدید ازم بود نشسته درونش

گفتم ای دهنده تسلی لحن با و گذاشتم دستش روی رو دستم : 

-  تنها چون نگرانن، توفیق برای خیلی من عموی زن و عمو

 !پسرشونه

داد تکون رو سرش و زد پوزخندی . 
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- ام خانواده بی دختر یه من! شماست با حق ... 

- من مثل درست . 

نشاند لبم روی رو لبخندی تعجبش و کرد نگاهم تعجب با . 

-  مانع عشق برای ها این ولی دادم دست از رو مادرم و پدر من

 .نیست

حسان و من مگه ... 

- بزنید عموتون به باید رو ها حرف این ... 

گفت وار زمزمه و انداخت زیر رو سرش خجالت با : 

- ببخشید البته ... 

 با و یدمکش سفیدش و ظریف ی گونه روی گونه نوازش رو دستم

گفتم ای دهنده تسلی لحن : 

-  پذیرفته رو عموم حرف بچگی سر از هم توفیق توئه، با حق

مهمه چقدر احترام من عموی ی خانواده توی دونی نمی آخه . 

- شکست منو قلب آراز احترام همین قیمت به . 



-  دوستش واقعا اگه چی؟ باشه شده پشیمون کارهاش از اگه

کنی جایگزین رو ای گهدی فرد تونی نمی باشی داشته . 

. فشرد درهم رو دستهاش و شد پایین و باال گلوش سیبک

 دوست رو توفیق هنوز اون بود، حرفم صحت عالمت سکوتش

کرد می پنهان رو ماجرا این قال و قیل با و داشت .  

گفتم بهش رو. رفتم در سمت به و شدم بلند جام از : 

- کن استراحت کم یه . 

گفت ای قدرشناسانه لبخند با : 

- خوبید خیلی شما . 

رفتم بیرون اتاق از و زدم روش به لبخندی .  

 و دوید پام جلوی حسان پایین، ی طبقه به رسیدن محض به

 :گفت

 !هوران-

 جانم؟-



.  بود کرده قفل حیرت حالت در رو من نگاهش در شعف و وجد

کرد کافه انتهای میز به ای اشاره . 

- اینجاست ریما . 

 سمتش به متقابال هم من افتاد، ریما نخندا ی چهره به نگاهم

گفتم انرژی با و رفتم : 

- استاد؟ چطوری  

گرفت بغلش توی رو من و شد بلند جاش از .  

- خوبی؟ عزیزم،  

گفتم دلخور : 

- نیومدی؟ من عروسی چرا  

 بازوهام به دستهاش که طور همون و کرد جدا خودش از رو من

گفت بود، بند : 

- مبود روزگار درگیر! واقعا ببخش . 

- روزگاری؟ چه  



کردم تکرار رو سوالم باز من و نشستیم میز پشت دو هر . 
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- کنه می زندگی شهرستان توی بارداره، خواهرم ... 

- رفتی؟ پیشش مراقبت برای تو  

انداخت پایین و باال رو سرش . 

-  بذار نشو، حامله سریع و باش مراقب تو ضعیفه، خیلی اوهوم،

بشی تقویت . 

 برای هنوز حسان و من بست، نقش لبانم روی تلخی ی خنده

 شدن باردار درس من به اون و بودیم نکرده اقدام اولیه مراحل

نشست شیطنت از برقی چشمهایش در. داد می . 

- آوردم برات آقاحسان طرف از خوشگل کادوی یه ... 

- حسان؟ طرف از  



 بغلی میزهای نگاه که بود بلند اونقدر صدام زیاد، تعجب خاطر به

 گرفت سمتم به رو ای شده کادوپیچ تابلوی. کرد ما ی متوجه رو

گفت و : 

- کن بازش . 

 چالشی و برانگیز تعجب شی یک شبیه من چشم پیش تابلو

 رو تابلو چرا و بود خریده هدیه من برای هوا بی حسان. بود شده

 بوم روی تصویر کردم، باز رو کادو وقتی .بود کرده انتخاب

. شد خارج ام حنجره میان از اوه شبیه ای واژه و کرد غافلگیرم

 همون. بود کرده ناپدید رو اون حسان که بود تابلویی همون

 تکیه صندلیم پشتی به رو دستش و اومد سمتم به حسان لحظه

زد زل چشمهام به و داد . 

- داری؟ دوستش  

 توی رو دستهاش. شدم بلند جام از و اشتمگذ کناری رو تابلو

 نگاهش به بود آمیخته شور و وجد با که عشقی با و گرفت دستام

دوختم چشم . 



-  نصب ما ی خونه توی تابلو این شورم، نمی دیگه رو تابلو این

داری دوست رو طرحش تو چون شه می . 

-  دوست حسان یه داری! کنی می درست رو چیز همه داری

شی می تر داشتنی . 

- کاری هر کنم، می هرکاری زندگیمون شدن بهتر برای ... 

 عشق از حاصل شور با بود، ما به خیره که هایی نگاه به توجه بی

 کنه می گرم را دستها که عشقه. بودیم زده زل هم های چشم به

 حسان توجه خاطر به من و اندازه می تپش به رو ها قلب  و

بودم خوشی در غرق خودم به نسبت . 
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 و گذاشت کناری رو چکش کردیم، نصب خونه دیوار روی رو تابلو

گفت و داد اش شونه به ریزی تکون. ایستاد کنارم : 

 خوبه؟-



گفتم ای قدرشناسانه لحن با : 

- کردی توجه من ی عالقه کوچکترین به که مرسی ! 

-  ام وظیفه داشتی، دوست کردم خراب من که رو بلوییتا اون تو

کنم جبران رو اشتباهم کار اون که بود . 

- کردی جبران ممکن شکل بهترین به تو و . 

گفتم شیرینش نگاه در خیره و چرخیدم سمتش به : 

- کن توجه بهش باش، من بزرگ ی عالقه مراقب ... 

 شنواز رو زبریش که طور همون و گرفتم دستم توی رو دستش

گفتم کردم، می : 

- انداخته پوست زدی، بهش شوینده مواد بس از ... 

 رو ابروهاش بین ما ریز چین و کشید ابروهاش روی رو دستم

کردم نوازش . 

-  چشمهات برداشته، چین قشنگت صورت کردی اخم بس از

. تویی دنیا توی عالقه بزرگترین من برای... استرسه از پر همیشه

باش خودت مراقب .  



 می شگرفی تاثیر ها آدم روان بر همیشه عاشقانه یها حرف

 از این کنه، می آروم و خندان رو ها ترین عبوس حتی و گذارد

 همون در هم حسان االن و آفریده خدا که است زبانی معجزات

 صدای. زد می دو دو خوشی شدت از چشمهایش بود، حالت

 یرو از رو موبایلش و کرد دراز دست. شد بلند موبایلش زنگ

برداشت میز . 

- بابا بله ! 

 بودن کرده مجبورش انگار کرد، می تلفظ خاصی لحن با رو بابا

 اومد می پیش من برای سوال این و کنه خطاب بابا رو ایرج که

 واقعیش مادر و پدر ایرج و سهیال که دونه می حسان نکنه که

کنه می مخفی من از رو قضیه این و نیستن . 

 !خواستگاری؟-

 ی مکامله میخ هم رو من حسان، پرسشگرانه و متعجب لحن

 توی ایرج صدای و بردم تر نزدیک رو سرم. کرد تلفن پشت

پیچید گوشم . 



-  بیاد داره، دوست رو خواهرت کنه می ادعا آقا این حال هر به

داره چنته تو چی ببینم . 

گفت و زد پلک عصبی حالتی با حسان : 

- نکن اذیتش مظلومه، خیلی طفلک اون بابا . 

-  دختر گفتن برم قربونت و جون چهارتا با پسر، نیست لوممظ

عسل ظرف تو رو خودش انداخته هم حاال کرده، خام رو من ...  

- پوله؟ چیز همه کنی می فکر چرا بابا  

گفت تمسخر و استهزا از سرشار لحنی با : 

- همین خواهرت، خواستگاری بیا فرداشب... نیست پول هیچی ! 

 حیرت و بهت حالت همون در حسان و کرد قطع رو گوشی

 و نشستم کنارش. نشست مبل روی و گذاشت کناری رو گوشی

گفتم. دوختم چشم حواسش بی و گنگ حالت به : 

 خوبی؟-

-  کنه، تحقیرش خواد می حتما بابا شادمهر، پیش برم باید من

بزنم حرف اون با باید من ... 



 اتاق سمت به و شد بلند جاش از نموند، من اظهارنظر منتظر

فتر . 
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. پوشید می رو لباساش حواس بی و گیج. ایستادم اتاق در جلوی

 مچاله زمین روی رو بود آورده در که هایی لباس بار اولین برای

گفتم. کرد رها : 

- مضطربی؟ اینقدر چرا حاال  

-  تحقیر رو آدما بد خیلی من ابایب بزنم، حرف شادمهر با باید

بد خیلی کنه، می .... 

 بار اولین برای. بست رو در و رفت بیرون خونه از تندی سرعت با

 هوای که قشنگه خیلی زن یک برای کردم، مرتب رو لباساش من

 و شلخته ها بچه شبیه شوهرش گاهی باشه، داشته رو شوهرش

 شریک پای به رو عشقش تمام مراقبتش با زن و باشه حواس بی



 یک مثل داری خانه و تمیزی توی حسان ولی بریزه زندگیش

 گاهی ها زن دیگر مثل که داد نمی اجازه من به و بود منظم مادر

. بشه بچه یک شبیه برام مردم و کنم دعواش بزنم، غر سرش

انداختم پام روی رو پام و برداشتم رو خاطرات دفتر . 

 که طوری نبود، خودش پی حواسش. آمد خانه به که شب ایرج

 نمی را حالش و چرخید می خودش دور دارد ای گمشده انگار

 به حسان و شهره از حرفی و کردم درک را بدش حال. فهمید

 کردن حل را مردم مشکل سال همه این از پس. نیاوردم میان

 به ایرج. بکشم دوش بر تنهایی را ام زندگی دردسر بتوانم باید

 مشترکمان خواب اتاق به راست یک و نرفت شهره خواب اتاق

 بی زدم می ورق را کتابی دلیل بی و بودم نشسته مبل روی. رفت

 رو و آمد باال ی طبقه از خدمتکار. بخوانم را آن از کلمه یک آنکه

گفت من به : 

- دارن کارتون آقا خانم، . 

 در به ضربه چند. رفتم باال ی طبقه به و گذاشتم کناری را کتابی

شنیدم را ایرج صدای و زدم . 



- تو بیا ! 

 لبهایش. چرخید سمتم به و نشستم کنارش. بود گرفته و خسته

کرد مزه مزه دهانش در را حرف و گذاشت هم روی را .  

- بگم بهت چیزی یه باید ! 

زدم پلک تند تند و شد پایین و باال گلویش سیبک . 

-  یعنی! تنها زن یک با بودم کرده ازدواج هم تو از قبل من

گرفتم می فال پیشش بود، فالگیر ... 

 هووی تنها که بودم فهمیده تازه  پریدم، جا از ها گرفته برق مثل

 از خارتر من های چشم پیش را ایرج اتفاق این و نبوده شهره من

کرد می پیش .  

-  دقیقا بود، حسان از بزرگتر سال یک که بچه یه داشتیم، بچه

 االن ولی... بود سالش دو نزدیک اون کردیم ازدواج که سالی

گفت می زنم کرده، فرار خونه از. نیست ... 

- زنته؟ هنوزم  

گفت آرام و گذاشت هم روی را چشمهایش خطاکارانه : 



 .آره-

لرزید می ناراحتی شدت از صدایم . 

- گی؟ می من به رو حرفا این االن چرا  

- حسان خاطر به ! 
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- داره؟ تو پسر به ارتباطی چه حسان  

- بیفته غریبه یه دست اموالم چرا دارم پسر وقتی تا . 

 سکوت  و شد ساکن دلم بر عالم غم زد، را حرف این وقتی

 از حسان شاید بودم، پسرم دلواپس. گرفت فرا را اتاق سنگینی

بود شیرین من برای ولی بود نشده زاده من بطن .  

- کنی؟ کار یچ خوای می  

- نیستیم واقعیش ی خانواده ما که بدونه بهتره ... 



 نبودم ها زن دیگر شبیه من اما گرفت، دستش در را من دست

 عشقی اصال هم شاید بشم، آرام شوهرم دست گرمای حس با که

 درشت و ریز قطرات. دهد امان تسلی هم گرمای که نبود ما میان

گفتم کنان هق هق ریخت، می ایرج دستان روی بر هایم اشک : 

-  کنار مسئله این با تونه نمی حساسیه، سن توی االن پسرم

میاره خودش سر بالیی نکرده خدایی. بیاد .  

زدم زل اش وحشی طوسی چشمان توی ملتمسانه . 

- ایرج خدا رو تو ! 

-  اموال تمام نشه پیدا پسرم اگه هستم، حرفم سر من اما. باشه

 پسره این جیب توی تومنی هزار یه ذارم نمی. رسه می طنین به

بره گدا ی .  

 از. چشیدم را خون شور ی مزه و گزیدم حرص از را لبم ی گوشه

 را او خودم. شدم می حسان همراه و محافظ خودم باید پس این

گفتم لب زیر. دادم می پوشش مالی لحاظ از : 

- پسرم بخوره، تکون دلت توی آب ذارم نمی !  



 ایرج داشت تعجب جای برام گذاشتم، کناری و بستم رو دفتر

 بزرگتر سوال و باشه نداشته دوست رو حسان تونست می چطور

کجاست االن ایرج پسر که بود این . 

*** 

 رو ریملم چندمین برای بودم، زده زل آیینه توی خودم تصویر به

 رو کیفم و فرستادم روسری داخل به رو موهام. کردم تجدید

 به و بود برده فرو جیبش داخل رو دستش حسان. برداشتم

 کج اش شونه سمت به رو سرش. بود داده تکیه در چهارچوب

 .کرد

- خانم؟ بریم  

- دارم اضطراب ! 

- طنینی؟ تو مگه  

-  یه میام، بابات ی خونه عروسی از بعد دارم که باره اولین نه،

 ...کم

نشست لبش روی کجی لبخند . 



- داری؟ پدرشوهر ی خونه اضطراب  

گفتم زده هیجان : 

 .بله-

کرد نگاهم عمیق و کشید ام گونه روی گونه نوازش رو ستشد . 

- قشنگی ها پرنسس شبیه ممکن حالت ترین ساده توی تو، ! 

- تو نظر از فقط کنم فکر البته . 

- مهمه؟ بقیه نظر مگه  

دادم تکون راست و چپ به رو سرم . 

- مهمی تو فقط نه ! 
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شد شنیده آیفون پشت از ای زنانه صدای و فشرد رو زنگ . 

 بله؟-



 .حسانم-

دوید شوق زن صدای در . 

 .بفرمایید-

 رو اون من کنار در حسان دیدن اومد، استقبالمون به خدمتکار

 با حسان. داشت گردنش به مادری حق حال هر به بود، کرده شاد

 بهم و بوسید رو من دمتکارخ و کرد احوالپرسی و سالم خدمتکار

 رفتیم، پذیرایی سمت به حسان دست در دست. گفت آمد خوش

 لب روی ماتی رژلب بود، پوشیده رنگی آبی شلوار و کت طنین

 هایش پلک پشت آبی و مشکی رنگ از ای هاله و بود هایش

 کنارش. فشرد رو من گرمی به و زد لبخند من به رو. بود نشسته

گفتم گوشش : 

 !مبارکه-

گفت وار زمزمه : 

- دارم اضطراب خیلی . 

- کنه می شجاع رو آدما عشق باش، شجاع . 



 نازک رو صداش طوری پیچید، گوشم توی شهره آور تنفر صدای

 ساله چهارده دختر یک ی حنجره از صدا این انگار که کرد می

ساله چهل زن یک نه شه می خارج !  

- شید؟ جدا هم از خوایید نمی شوهر خواهر و عروس  

. زدم بهش آرومی و دهنده تسلی لبخند و شدیم جدا هم زا

 به ام باطنی میل برخالف و کرد باز رو دستش من به رو شهره

 هم ثانیه یک حتی کشیدن آغوش به این ولی رفتم آغوشش

گفت و فشرد دست توی رو من دست ایرج. نکشید طول : 

- عروس اومدی خوش ! 

 مدارا حسان ایه دشمن با من نشست، لبم روی کمرنگی لبخند

گفتم تحکم پر و سرد. نبودم بلد رو کردن : 

 .ممنون-

 و سرد آلبالوهای شربت خدمتکار. نشستم حسان کنار مبل روی

 پاش روی رو پاش شهره. کردیم تازه گلویی و آورد رو خنکی

گرفت دستانش بین ما رو ایرج بازوی و انداخت . 



- نمیاد؟ عروس مادر  چرا پس  

گفتم معذب طنین : 

- میاد ماحت . 

 سرش پشت خدمتکار صدای و زنگ صدای بعد لحظه چند

شد شنیده . 

- داماده آقای . 

 و ترس شدت از چشمانش و شد جا به جا خودش جای در طنین

 و نشست ایرج های لب روی ای موذیانه لبخند. شد گشاد هراس

 انگار. زد زل ایرج ی چهره به شده باریک های چشم با حسان

نبود مولیمع خواستگاری یک این ! 

 

HorAN, [01.12.19 09:00] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#361 



 زن یک مادرش. شد پذیرایی وارد مادرش همراه به شادمهر

 و کت و بود گرفته کمرش دور رو چادرش. بود قد کوتاه و نحیف

 و زبان خوش. بود نمایان چادرش زیر از رنگی مشکی شلوار

 لب به لبخند احوالپرسی و سالم وقعم و بود صحبت خوش

 بهم خوش روی با  و کرد خطاب خانم عروس بارها رو من. داشت

 بعدی بار. بود گفته براش حسان و من از شادمهر انگار شد، خیره

 به چینی شهره. رسید سر سهیال شد، بلند زنگ صدای که

گفت پوزخند با و داد ابروانش : 

- اومد عروس مادر عجب چه ! 

 کردن فروکش برای حتما رفت، مادرش استقبال به دشخو طنین

 ها زمان اینطور داشت، مادرش آغوش به نیاز اضطرابش حس

 سخت در حتی من ولی هستن دختراشون دل مرهم مادرها

 چشمان و مادرم یاد با. نداشتم مرهمی هم زندگیم شرایط ترین

 و کرد نگاهم نگران حسان. کردم بغض اختیار بی رنگش ای قهوه

گفت گوشم کنار : 

- شده؟ طوری  



. زدم زورکی لبخندی و دادم تکون راست و چپ به رو سرم

گفت گوشم کنار آروم فشرد، و گرفت دستش توی رو دستم : 

- گی می رو بغضت دلیل خونه رفتیم ! 

گفتم لب زیر : 

 .چشم-

 نشست، نگاهش در برقی هم کنار در حسان و من دیدن با سهیال

گفت بهم فاخرانه : 

- چطوری؟ لمگ عروس  

گفتم گوشم کنار و گرفت آغوش توی رو من طوالنی مدت برای : 

-  بیاد، خونه این توی همسرش با حسان دیدم نمی خوابم تو

هستی که خوشحالم خیلی ! 

گفتم بود، چاشنیش خجالت کمی که لحنی با : 

 .ممنون-



 و سالم بقیه به رو. شد جدا ازم و زد کمرم پشت رو دستش

 روی رو دستهاش ایرج. نشست طنین رکنا و کرد احوالپرسی

جنباند رو پاهاش و کرد قفل شکمش . 

- شادمهر آقا خب ...  

 جانم؟-

 ریز رو چشمهاش ایرج. شد می حس لرزشی شادمهر صدای در

 .کرد

- داری؟ اضطراب  

گفت زده خجالت : 

 !نه-

گفت خنده با ایرج : 

-  ای خونه همچین توی اگه منم داری حق البته... داری

 و جالل این حاال تا داشتم، اضطراب اومدم، می خواستگاری

 قیمت بگی تونی می اصال بودی؟ دیده نزدیک از رو جبروت

چنده؟ اینجا  



 لبو سرخی به صورتش و جوید می رو لبش پوست شادمهر مادر

کرد می بیداد ایرج لحن در استهزا و تحقیر. بود شده . 
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گفت خشمگین حسان : 

 ...بابا-

گفت تهدیدوارانه و کرد حسان به تندی نگاه : 

- نزن حرف تو ! 

 جرعتی چه به بجوم، رو مرد این ی خرخره خواست می دلم

 یه! بود عجوبه یه آدم این. کرد می خورد جمع در  رو حسان

 ی امهاد... حیوان یه! عوضی ی عجوزه یه! وحشتناک ی عجوبه

 بهش تر بیش های صفت دادن نسبت از رو من حرفهاش

 .بازداشت



-  خواسته چی هر شده، بزرگ ای خونه همچین توی من دختر

 همیشه نداشتم، رو اشکش قطره یک طاقت بوده، اختیارش در

ف تنها بوده، من ضعف نقطه ... 

 یک با که حسان ولی. فشرد هم روی رو لبش  و خورد رو حرفش

 ف آن از ایرج منظور. گرفت غم نگاهش بود، رفته فرحزاد تا ف

 با دونست، نمی فرزند رو حسان ذهنش در هم هنوز بود، فرزند

 ایرج. بود کرده زندگی خونه یک توی اون با سال چندین اینکه

گفت و کشید لبش دور رو دستش : 

-  دارم، و داشتم بهش شدیدی قلبی ی عالقه بوده، دخترم تنها

شده بزرگ قو پر الی جوری یک ... 

 شادمهر تشویش پر چشمهای به خیره و شد وحشی نگاهش

 :گفت

-  ما ثروت مقابل در زدی؟ رو ما ی خونه در رویی چه با... تو بعد

 دختر توقعات کفاف تو پول ی ذخیره مثقال! پاسی و آس یه تو

ده نمی من ... 

گفت تحکم با طنین : 



- بابا! بابا ! 

غرید طنین به رو ایرج . 

- ساکت تو !  

گفت مالیمت با و خورد رو خشمش شادمهر مادر : 

-  از بزرگتر لقمه که گفتم پسرم به من! دخترم گه می راست

 می فکر دارن، مکنت و مال که آدمایی آخه. برداشته دهنش

 ولی کرد می تصور خدا رو خودش که فرعون مثل خدان، که کنن

 ته از یوسف ولی برد آب رو خودش و  قصر خدا ی اراده یک با

رسید مصر عزیز مقام به چاه ... 

 شده بود، زن لحن در که نامحسوسی تحقیر ی متوجه که ایرج

غرید او به رو شده مشت های دست با بود، . 

- بیرون برید . 

گفت و شد بلند حاضرجوابیش از رضایت با شادمهر مادر : 

- پسرم بریم ... 



 باال ی طبقه سمت به و ترکید بغضش طنین شد، بلند که شادمهر

 همراه و کرد دنبال رو طنین رفتن رد حسرت با شادمهر ت،رف

 در رو من طنین، جیغ صدای در، شدن بسته از بعد. رفت مادرش

کرد رها حیرت و بهت . 
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گفت و داد مبل به رو اش تکیه خونسردی با ایرج : 

- کرد شروع رو زیبا دیوونه باز ! 

 چشمهای با بود، افتاده غبغش به باد زیاد، حرص شدت از سهیال

گفت گرد و وزغی : 

- دی؟ می عذاب رو بچه چرا! توئه تقصیر  

-  جز به افتاده یادت تازه! دخترته؟ طنین افتاده یادت تازه! عه

داری؟ هم دیگه ی بچه حسان  



 جاش زا سهیال. اومد می باال ی طبقه از چیزی شکستن صدای

 براق ایرج وحشی نگاه به رو ایستاد، متقابال هم ایرج و شد بلند

 .شد

-  همش که بودی تو کردی، عصبی رو طنین خودخواهیت با تو

بود پرت زندگیت از حواست بودی، شهره دنبال !  

 های دندون الی از و رفت ها پله سمت به شده حرصی حسان

غرید اش شده کلید . 

- رو؟ ها بحث این کنید تموم خواید می کی   

زد فریاد . 

 کی؟-

 رو سهیال و ایرج بود، شده خانه دیوانه شبیه تر بیش خونه این

 می تهدید رو همدیگر انگشت حرکت با گاه و زدن می داد هم به

 هراسناک ی خونه اون موسیقی طنین های جیغ صدای کردن،

 .بود خیره معرکه اون به و بود انداخته پا روی پا شهره و بود شده

 و شدم خالص زدگی بهت حالت اون از شد قطع که طنین صدای

 بغل توی رو طنین حسان. رفتم باال ی طبقه سمت به دوان دوان



 رو نوازشش دست کرد، می گریه آغوشش در طنین و بود گرفته

گفت می و کشید می طنین کمر پشت بر : 

- باش آروم باش، آروم ... 

 و بود شده هومنامف گریه و بغض میان در طنین های واژه

 و عالم به دادن فحش و معنی بی ی ضجه یک شبیه حرفهاش

 در کنار و نزدم هم به رو برادریشون و خواهر خلوت. بود آدم

 و شنیدم اومد، می باال ها پله از که رو هایی قدم صدای. ایستادم

 من چشم در چشم شهره. گرفتم فاصله طنین اتاق در از کمی

آورد در رقص به ها سرامیک روی ور کفشش ی پاشنه و ایستاد .  

- بشی؟ دور شوهرت از تونی نمی دقیقه یک! خانم عروس خب  

- مزاحم خواستم فقط... نه ... 

انداخت پاش روی رو پاش و نشست سالن در صندلی روی . 

-  کردن، دعوا به دارن عادت اونا نشی، اونا دعوای مزاحم

 شه می عصبی وقتی که دیوونه دختر یه بینی می که حاصلشم

 بلد شوهرداری هیچوقت سهیال! زنه می چنگ زمان و زمین به



 و بخونه درس بود بلد فقط نبود، بر از رو مردها کردن رام نبود،

کنه محبت بهش و حسان به بچسبه بود بلد فقط. کنه پیشرفت .  

 دسته روی خم حالت به رو دستش و انداخت پاش روی رو پاش

داشت نگه مبل ی . 

-  تونم نمی آدم! خواستنیه خیلی حسان دم، می حق بهش من

 حسان دونی، می من از بهتر تو رو این. بشه زیباییش منکر

میاره اعتیاد ... 

 شیفته و اغواگرانه لحنش حسان ی درباره کردن صحبت موقع

 خواست می دلم. داشت چشم من حسان به هنوزم انگار بود،

 وهرمش دنبال چشمش این از بیش تا بکوبم دهانش بر مشتی

کردم مشت رو دستم و دادم قورت سختی به رو بزاقم. نباشه . 
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 شهره و من بین مجهوالنه نگاهش. سرچرخاندم حسان صدای با

. ایستاد حسان کنار و شد بلند جاش از شهره. کرد می حرکت

 بلند سرم از دود گذاشت، حسان ی شانه روی که رو دستش

  .شد

-  نازنینی همسر زدم، می گپ همسرت با داشتم جان حسان

 انتخاب توی که کنم اعتراف باید بانزاکت، ادب، با محترم،! داری

بودی سلیقه خوش همسر . 

 نذاشت، من روی روشنی تاثیر هیچ ولی بود تعریف حرفهاش

 خوش جا حسان ی شونه روی که بودم خیره دست اون به فقط

 از که دستی و تراش خوش و شده مانیکور های ناخن. بود کرده

 دست مالیمت با حسان. داشت شباهت گل برگ به لطافت شدت

گفت و زد کنار رو شهره : 

- ماهه خیلی هوران ! 

 کنارش که کرد اشاره چشمهاش با و داد قرار کنارش رو دستش

 طنین. دش احاطه دستش توسط کمرم و ایستادم کنارش. برم

 :گفت



- میام تو با من .  

 چمدان به ای اشاره و نشست حسان پیشونی روی ظریفی اخم

کرد دستش در . 

- چیه؟ این  

- باشم شما ی خونه روزی چند خوام می . 

گفت کنان هوف و کرد کج رو سرش حسان : 

- شناسی می رو بابا که تو ... 

- بیام خوام می . 

گفت و شد گرد چشمهاش ایرج رفتیم، پایین ی طبقه به وقتی : 

 کجا؟-

زد زل چشمهاش در سرتقی با طنین . 

- حسان داداش ی خونه ! 

- ببینم باال برو بیخود، ... 

گفت لجوجانه : 



- برم خوام می ... 

- دهنتا تو زنم می ! 

-  توی اینقدر... کنم خلوت خودم با کم یه بذار کنم می خواهش

نباش زندگیم ! 

 طنین وشگ در ایرج های دست توسط که ای رحمانه بی سیلی

 متاسف رو امون همه کرد، پرت زمین به رو اون و شد نواخته

 و ایستاد طنین و ایرج مقابل دخترش از دفاع به سهیال. کرد

گفت کشان فریاد : 

- زنی می ی بچه به باشه آخرت بار ! 

- نداره ربطی هیچ تو به . 

 این به مبتال که دادم می حق حسان به گرفت، باال دعواشون باز

 بازی به رو آدم روان ای خونه همچین توی زندگی ،بشه بیماری

گرفت می . 
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. شدیم خارج آور سرسام محیط اون از و گرفت رو دستم حسان

 دوان کردم، ترمز طنین صدای با. راندم و شدیم ماشین سوار

 می خودش دنبال رو چمدان و ومدا می ماشین سمت به دوان

 گذاشت، کنارش رو چمدون و نشست عقب صندلی روی. کشید

گفت زنان نفس نفس : 

 .بریم-

گفت حسان : 

- کردی؟ فرار چطور تو  

- نشدن متوجه بود، دعوا به حواسشون . 

- نکن شک میاد، دنبالت بابا فردا. کردی اشتباهی کار . 

گذاشت گریه به سر بلندی صدای با و ترکید بغضش یکدفعه . 

- بود بدبخت شادمهر کردن خرد فقط خواستگاری از قصدش ... 

کوبید پا کف به رو پاش کنان جیغ جیغ . 



- نیست من بابای اون نیست، من بابای اون ... 

گفت وار تسلی و کرد بهش نگاهی حسان : 

- باش آروم باشه، . 

شد بلندتر طنین جیغ صدای . 

- باشم؟ آروم چطور  

 می تر سرخ لحظه هر و بود شده یزلبر صبرش ی کاسه حسان

 رو تر بیش تنش طاقت که بود مشخص دستانش لرزش از شد،

گفتم نداشت، : 

- شو مسلط خودت به کم یه جان طنین ... 

-  بهم چرا ندارم، بابامو های مداری کج طاقت دیگه تونم، نمی

ده نمی اجازه ... 

گفت و کوبید داشبورت روی رو مشتش حسان : 

- دیگه شو خفه ! 



 این از حسان. کرد کز صندلی ی گوشه و شد کور نطقش نطنی

. جوید می رو لبش پوست مدام و بود پشیمون ناگهانیش واکنش

گفت خطاکارانه : 

- بود سرم توی داد صدای بس از... ببخشید ... 

 :گفتم

-  مدام و نبود خوب حالت بیای، خودت به خواست می حسان

کنه آرومت کار این با خواست حسان کردی، می صحبت . 

 تکون هوا در رو دستش و کرد بهم ای قدرشناسانه نگاه حسان

 .داد

- کنم آرومت خواستم هورانه، با حق آره، . 

. شد می شنیده فینش فین صدای فقط و بود کرده سکوت طنین

 روی رو در و رفت مهمان اتاق به خونه، به ورودمون محض به

 پشت من و رفت آشپزخونه داخل حسان. کرد قفل خودش

 بین رو سرش و نشست صندلی روی من ی اشاره با. رفتم رشس

 ی بسته و ریختم براش آب لیوان یک. کرد پنهان دستهاش



 با و گرفتم مقابلش آب همراه به رو قرص. برداشتم رو قرصش

گفتم آرومی لحن : 

- جان حسان ! 

کرد نگاهم سرخش چشمهای با و کرد باال رو سرش . 

 .ممنون-

 رو قرص. شدم زارش حال به خیره ینگران با و نشستم کنارش

 روی رو دستم. گذاشت میز روی رو خالی لیوان و داد فرو

فشردم آروم و گذاشتم دستش .  

- بخوابی؟ خوای می  

- نه االن . 
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- بزنی؟ حرف باهام خوای می  



انداخت پایین و االب تایید ی نشونه به رو سرش . 

 .آره-

گفتم مشتاق های چشم با و نشست لبم روی محوی لبخند : 

- گوشم سراپا . 

گفت سوزناکی آه با همراه : 

- شدم؟ بزرگ ای خونه دیوونه چه تو من دیدی  

-  دونی می کردن نمی دعوا باهم هیچوقت من مادر و پدر. آره

 چرا؟

 .نه-

 با و داد دست بهم انزجار حس گذشته خاطرات یادآوری خاطر به

گفتم داده چین بینی :  

-  آخرش. بود آروم بود، مظلوم ترسید، می بابام از مامانم چون

 یک که تنی کرد، خاکستر رو تنش و زد آسیب خودش به هم

بود سوخته غم ی شعله تو عمر . 

کردم نوازش بود، دستم توی که رو دستش . 



-  توی دردهای کنه، می دفاع خودش از جون سهیال که خوبه

 دعوا همه این تحمل شما برای شاید زنه، می داد رو وجودش

 بچه تونه می و مونده سرپا االن که اینه حسنش ولی بود دردناک

کنه حمایت ازشون و باشه داشته دوست رو هاش .  

بود کرده لرزان رو صدام بغض . 

-  توی. قبراق و سرحال باشه، پسرش عروسی توی تونه می

 مامانم چی؟ من ولی دلسوز و حامی ،باشه دخترش خواستگاری

 به خم هوو برابر در گرفت، ازم رو خودش اش ابلهانه سکوت با

سوزوند رو خودش ولی نیاورد ابرو ... 

شد روان اشکهام . 

-  من. دید می هم کنار رو ما و بود االن بود، االن خواست می دلم

چرا؟ دونی می کنه درکم که ندارم رو کس هیچ  

 چهره بر دلسوزی و رحم آثار و بود شده اشکی حسان چشمهای

بود نشسته اش . 

- ندارم مادر چون ... 



 بغل توی محکم رو من بود، هق هق با همراه آخرم ی جمله

کرد پنهان گردنم گودی در رو سرش و گرفت .  

- نکن گذشته به فکر باش، آروم ... 

 که اشکهاش و تنش گرمای. بود بغض با همراه و دار خش صداش

 داد، می بهم آرامشی حس کرد، می خیس رو هنمپیر ی گوشه

 و بود دوانده ریشه ام پی و رگ در داشتن مرهم و همدم حس

 رو دستهاش و کرد جدا آغوشش از رو من. کرد می لذتم غرق

فشرد بازوهام روی . 

- کنم می خوشبختت و کنارتم من بریز، دور رو گذشته دیگه . 

- زبری دور رو گذشته هم تو طور، همین هم تو . 

 بازوهام روی از آروم آروم رو دستهاش و زد لبخند پلک با همراه

 .برداشت
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. اومدیم بیرون آشپزخونه از دو هر اتاق، در شدن باز صدای با

 خروجی در سمت به و بود گرفته دستش توی رو کیفش طنین

 عقب به رو طنین محکم و شد سبز راهش سر سانح. رفت می

داد هول . 

 کجا؟-

گفت و رفت عقب قدم چند حسان های چشم در زده زل : 

- بزنم قدم رم می فقط جا، هیچ . 

- بری جایی ذارم نمی من، دست امانتی تو . 

-  که ام بچه من مگه شدی؟ دوست بابا حاال تا کی از بابا؟ امانت

کنی؟ حبس خونه تو منو خوای می  

گفت کالفه حسان : 

- کن استراحت برو طنین، اتاقت تو برو . 

گفت شمرده شمرده و وارانه تاکید طنین : 

- خوام...نمی . 



 شده لبریز صبرش ی کاسه طنین گستاخی خاطر به که حسان

گفت. بود : 

- دیوانه عه گم، می بهت اتاق تو برو ! 

- بزن حرف درست ... 

 با و رفتم سمتشون به گرفت، می باال داشت اشون مشاجره

 این به طنین ولی کردم آرامش به دعوت رو دو هر مالیمت

 کوچه سر اون تا بیدادش و داد صدای و شد نمی رام ها راحتی

 و تف هم شادمهر به حتی و اش خانواده به خودش، به. رسید می

 داد اون از بلندتر کردنش آرام ی جا به حسان فرستاد، می لعنت

 مانع من که کنه بلند دست ینطن روی خواست بارها و زد می

 به محکم و برداشت رو میز روی ی مجسمه طنین یکدفعه. شدم

 بی کرد، تولید مجسمه شکستن که بدی صدای با. کوبید زمین

 اون و زد چنگ رو طنین ی شونه محکم حسان. زدم جیغ اختیار

 در بار چند و کرد می فغان و ناله طنین. برد اتاق سمت به رو

 از بعد حسان. گرفت گاز رو حسان دست اتاق هب رسیدن مسیر

 راحتی سر از نفسی و کرد قفل رو در اتاق، توی طنین بردن



. کردم جمع رو شکسته های تکه و برداشتم جارویی. کشید

گفت و ایستاد سرم باالی حسان  

- دستت تو نره باش  مراقب . 

- مراقبم نه . 

کشید پیشونیش روی رو دستش و نشست مبل روی . 

- دیوونه ی دختره . 

 سطل داخل رو کرده جمع های تکه و ندادم حرفش به جوابی

 زده شگفت رو من تر بیش لحظه هر حسان ی خانواده. ریختم

کردن می . 
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- داره خونه از فرار ی سابقه باشی، طنین مراقب باید . 

- داری دکتر نوبت تو فردا . 



گفت مکث اندکی از پس :  

- رم می خودم خب، . 

کردم نگاهش خیره . 

- ری؟ می واقعا  

- گفت؟ چی دکتر که گی می بهم مو به مو. آره  

گفت اخم با : 

- کنی؟ می رفتار باهام ها بچه شبیه چرا  

- عزیزم نگرانتم که چون ... 

 ایرج که زدم می حدس. انداخت تپش به رو قلبم در زنگ صدای

 داخل. رفت آیفون سمت به سراسیمه حسان. هست رد پشت

. کشید هوفی و زد موهاش به چنگی کرد، نگاه آیفون تصویر

 :گفتم

- کنی؟ نمی باز چرا  

- بندازه راه جنجال که اومده . 



- داری نگهش در پشت تونی نمی خب . 

گفت ناالن : 

- ام خسته من ... 

- خوابه گم می. بخواب اتاق توی برو . 

- وایسم شجلو باید خودم نه، . 

 در یکهو. فشرد رو در شدن باز ی دکمه و کرد تر زبون با رو لبش

. شدن خونه وارد سهیال سرش پشت و شهره و ایرج اول شد، باز

. پرسید رو طنین جای و اومد من کنار ورود محض به سهیال

 :گفتم

- اتاقه توی . 

 و کرد خونه اطراف به نگاهی سرخوشانه و تفاوتی بی با شهره

 :گفت

- ندادید؟ تغییر رو خونه وراسیوندک  

غرید ایرج . 

- حرفهاست؟ این وقت حاال  



گفت شده ریز های چشم با و کرد حسان به رو : 

- بیرون بیاد بگو طنین به . 

گفت و کرد باز رو در قفل حسان : 

- بیرون بیا طنین . 

 ...نمیام-

 هق با حرفهاش ی دنباله و بود گوشخراش جیغ یک طنین صدای

شد همراه هق . 

-  تصمیم کوچکترین ذاری نمی چرا... بمونم اینجا خوام می من

بگیرم؟ خودم رو زندگیم  

 های التماس به بگیری طالق مامان از خواستی می که زمانی مگه

 کدومتون پیش اینکه به راجع نذاشتی حتی کردی؟ توجه من

بگیرم تصمیم خودم کنم زندگی . 

 هحلق چشمهاش در اشک طنین، های حرف از متاسف سهیال

 های زمزمه جز آن از پس و شد داخل و کرد باز رو اتاق در. بست

 بعد، لحظه چند. نشد شنیده ای دیگه صدای هیچ دختری و مادر



 توی زد، هم به رو ها اون خلوت و شد تموم صبرش ایرج

کرد قفل اش سینه روی رو دستهاش و ایستاد در چهارچوب . 

- خونه مری می طنین، کن تموم رو ها بازی مسخره این . 

 گونه روی اشک رد. ایستاد مقابلش و اومد ایرج سمت به سهیال

بود آبکی چشمهاش و بود اش . 
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-  اذیتش کنم می خواهش. آرومه اینجا بمونه، اینجا داره دوست

 .نکن

-  تو. بمونه اینجا وادخ می که سرشه توی فکری یه مطمئنم من

 میلش مطابق چیزی وقتی دونی نمی شناسی؟ نمی رو طنین

کنه؟ می فرار نباشه  

-  ربط هم به رو چیز همه چرا بود، سالش هجده طنین موقع اون

دی؟ می  



-  در من پدر زن ساز ی پسره اون سر هم موقع اون اینکه مهم

 کهمرتی اون  تا کشور اون و کشور این فرستادمش چقدر. آورد

کنه فراموش رو . 

گفت گریه با همراه و ایستاد سهیال سر پشت طنین : 

-  سالمه، هفت و بیست دیگه من بابا داره، فرق اون با شادمهر

بگیرم تصمیم زندگیم برای تونم می .  

- فهمی نمی بشه که هم سالت چهل تو . 

کشید خودش سمت به رو اون و گرفت رو طنین آستین . 

- خونه ریم می . 

گفت ملتمسانه و کرد آزاد رو دستش تندی کانت با طنین : 

-  به نیاز من بمونم، حسان داداش ی خونه بذار کنم می خواهش

دارم خلوت و آرامش . 

 با گذاشت، اش شونه روی رو دستش و رفت ایرج سمت به شهره

گفت مالیمی لحن : 



-  با و بمونه برادرش ی خونه کم یه بذار! جان ایرج طنینه با حق

کنه چهارتا ،دوتا دو خودش ... 

کرد من به ای اشاره . 

-  می صحبت طنین با عاقله، خیلی که معلومه جان هوران نگاه از

 یه برای هستن، سن هم حال هر به. کنه می متقاعدش و کنه

فهمن می رو همدیگر حرف هستن، نسل . 

 تسلیم آخر در بود، شهره دستان در مومی قلدریش تمام با ایرج

 قبول چای صرف برای رو تعارفم نکهای بدون و شد شهره حرف

 رضایت رفتن به دلش سهیال. شد خونه راهی طنین بدون کنه،

 و ریختم چای سینی یک. موند طنین و ما کنار رو دقایقی و نداد

 مشغول و بود نشسته حسان کنار سهیال رفتم، پذیرایی سمت به

 صدای بی گاه و بود گرم موبایلش به سرش طنین بود، زدن حرف

 شاهد سکوت در و نشستم نفره تک مبل روی. ریخت می اشک

 تازه انگار که سهیال. بودم حسان و سهیال گوشی در ی مکالمه

گفت بود، شده من حضور ی متوجه : 

- رنگی خوش های چایی چه نکنه، درد گلم عروس دست ! 



- دارید لطف من به شما . 

- خوبه؟ متاهلی زندگی   

گفتم دلبخن با همراه و کردم حسان به نگاهی : 

 !عالیه-

-  داشته رو تو هوای که کنم می سفارش حسان به همیشه من

 .باشه

 بلند جاش از و کوبید میز روی بدی صدای با رو موبایلش طنین

 .شد

-  و پسر با داری نشستی من زندگی شب بدترین توی دیگه خوبه

شنوی می گل و گی می گل عروست ... 

برد ماتش سهیال . 

-  می حرف تو به راجع داریم که است دیقه چند داداشت و من

 .زنیم



-  ببین رو شهره. بزن حرف بابا با برو نداره، فایده حسان با حرف

 مثال نیستی، بلد رو کار این تو ولی کنه رام رو بابا بلده چقدر

نیستی بلد رو خودت شوهر با زدن حرف ولی روانپزشکی . 

لرزید صداش خشم شدت از سهیال . 

- دونی نمی بابات و من ی رابطه از یهیچ تو! طنین شو ساکت . 

-  بهم اهمیتی هیچ مامانم اینکه دونم می که چیزی تنها من آره،

ده نمی ... 

 اتاق سمت به بمونه، جواب منتظر اینکه بدون و گفت رو این

 .رفت

 حسان. شد پایین و باال گلوش سیبک و نشست کرده بغ سهیال

گفت آروم : 

 ...مامان-

- . شدم جدا که کردم اشتباه کردم، تباهاش من بود، طنین با حق

 طنین ولی. وایمیسادم انتخابم پای باید و بودم کرده غلط انتخاب

 رو شهره اول از چون شه می رام شهره با اگه بابات که دونه نمی



 همش که راحته زن یه برای. ندید منو هیچوقت اصال اون دیده،

باشه تنها و باشه کتاب و درس توی سرش ... 

کرد نم به رو . 

- جان؟ هوران خواد نمی محبت زن  

 به رو سرم و شد اشک از پر منم های چشم اون، اشک دیدن با

انداختم پایین و باال تایید ی نشونه . 
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شد بلند مبل روی از و برداشت رو کیفش سهیال .  

- شدید اذیت خیلی امشب بخوابید، دبری دیگه ها بچه . 

 داشت نگه دستگیره به رو دستش کردم، اش بدرقه در جلوی تا

چرخید سمتم به و . 

- خریدید قشنگی تابلوی ! 



- ریماست نقاشی . 

-  روغن رنگ کردم نمی فکر نشسته، حسان که عجیبه واقعا،

  .باشه

-  بستنی و رستوران هم با حتی. کرده تغییر خیلی حسان

یمرفت فروشی . 

 کرد، می بیداد لحنم در تفاخر و غرور جمالت این گفتن موقع

 های چشم در شوقی. بودم کرده فتح رو عظیم قلمروی یک انگار

گفت قدرشناسانه و دوید سهیال : 

- مادر هم همسری هم حسان برای تو . 

 رو لبش طوالنی مدت برای. کردم تشکر و زدم رویش به لبخندی

 و کرد بغلم محکم. بوسید سپس و داشت نگه ثابت ام گونه روی

گفت کیف با : 

- قشنگم عروس ! 

 رو کفشهاش که طور همون و داد رضایت رفتن به دلش باالخره

 در و دادم تکون براش دستی. کرد خداحافظی من از پوشید می



 که هستم ای فرشته سهیال چشم در کردم می احساس. بستم رو

 روی محکم که حسان دیدن با. داده نجات رو حسان زندگی

 یکباره بود، کرده خودم به که بادی کشید، می فرچه ها فرش

شد گشاد چشمهام و شد خالی . 

- کنی؟ می کار چی  

-  بوده کفش تو که کثیف جورابای همون با نپوشید، دمپایی بابا

 من حرص درآوردن خاطر به دونم می که من. اومد خونه داخل

ی مرتیکه ،گرفته گند بوی ها فرش تمام کرد، رو کار این ...  

 و کشید می فرش روی رو فرچه شتاب با غرغرو های زن شبیه

 رو کمرش کنان هن هن. کرد می ردیف سرهم پشت رو ها واژه

 مالیمی لحن با و نشستم کنارش. گفت آخی زیرلب و کرد صاف

 :گفتم

-  بود، پدرت جورابای به حواسم من! بخوابی باید ای خسته تو

بود تمیز کن باور .  

- بره نمی خوابم نکنم، تمیز رو ها فرش اگه من .  

بود حال بی صداش و بود کرده اثر بدنش روی بر ها قرص . 



- کنم می تمیز من بده .  

- نه نه، ... 

 گذشت نیمه از که شب بکشه، دست کارش از که نشدم حریفش

 بودیم هم آغوش توی. رفتیم اتاق به و داد رضایت خواب به تازه

گفتم .بود اش سینه روی سرم و : 

 .حسان-

گفت خوابالو : 

 جانم؟-

- بود؟ چی ساززن پسر اون ی قضیه  

گفت آروم و کشید ای خمیازه : 

- میاد خوابم خیلی . 

کردم نوازش رو موهاش و بوسیدم رو اش سینه روی . 

- عزیزم بخواب . 



 بازش نیمه لبهای میان از گرمی هرم و شد منظم نفسهاش ریتم

 آرامبخش و بود ها قرص حسان آرامبخش. پاشید گردنم روی بر

 که طوری چسبیدم، بهش تر بیش! حسان گرم های نفس من

 خواب به و بستم رو چشمهام. بشه حک تنم روی بر تنش

رفتم فرو عمیقی . 
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تمگف حالی بی با. بود من خواب همیشگی مزاحم موبایلش آالرم : 

- کن خاموشش حسان . 

 الی از و کردم حس رو شدنش بلند تخت، شدن سبک با

کردم نگاهش بازم نیمه چشمهای . 

- کافه؟ نیام من  

گفت رفت، می کمد سمت به که طور همون : 



- بخواب نه، . 

- امروز داری دکتر نوبت . 

- گی می بار چند . 

 تنم. شد نمایان تنش عضالت و آورد در تنش از رو شرتش تی

 نمی پیشقدم حسان ولی بود عضالت این زیر شدن له ارخواست

 این که نبود حیف ربود، سرم از رو خواب حسان زیبایی. شد

 تخت روی از نکنم؟ بدرقه کدبانوها ی شیوه به رو خاص شوهر

 عضالنیش ی سینه روی رو سرم. رفتم سمتش به و شدم بلند

گفتم و گذاشتم : 

- خیر صبح ! 

گفت و کشید موهام روی رو دستش : 

- خیر به هم تو صبح . 

گرفتم دستم توی رو دستش و شدم جدا ازش .  

- خوری؟ می چی صبحونه  

 !املت-



گفتم خنده با : 

- اشتها خوش چه ! 

گفت نازکش و هشتی ابروهای تکان با و انداخت باال ای شونه : 

- دادی سفارش حق خودت ! 

دادم تکان چشمهاش جلوی رو دستم و گفتم کشداری ی بله . 

- کنم می درست برات خوشمزه پز هوران املت یه االن . 

 رو هایم کپل که طور همون و آوردم در رو چاالک های زن ادای

گفتم رفتم، می در سمت به و دادم می قر : 

-  وقت یه کنم، درست حاجی برای خوشمزه ی صبحونه یه برم

نبینه رو دیگه های زن چشمش .... 

 میان و رفت هوا به من حرکت این از حسان ی خنده صدای

گفت هاش خنده : 

- نعمته هم دیوونه زن ! 



 وارد طنین که خوردیم می املت و بودیم نشسته هم کنار

 از بودنش دور انگار که طوری کرد، سردی سالم. شد آشپزخونه

گفت حسان. بود ما تقصیر شادمهر : 

- بخور صبحونه بشین بیا . 

داد تکیه اپن به و ریخت چایی لیوان یک . 

- خورم نمی صبحونه .  

گفت و کرد مزه مزه رو چاییش : 

- کردی؟ قفل رو در چرا  

گفت طنین. خورد رو املتش و نداد حرفش به جوابی حسان : 

- توام با ... 

گفت و کرد نگاهش میرغضب شبیه حسان : 

- بابا به زنم می زنگ کنی، احترامی بی دیگه بار یک . 

 اپن روی چایی مقداری و کوبید اپن روی پرصدا رو نصفه چایی

 کشان فریاد نداشت، رو شلختگی این طاقت که حسان. تریخ

 :گفت



- میفته چایی لکه هوی . 

 که طور همون حسان. کرد تند پا و ترسید حسان فریاد از طنین

 ماشین داخل رو دستمال و کرد پاک رو لکه کرد، می بیداد و داد

گفتم عجز با. انداخت لباسشویی : 

- شم نمی طنین حریف من بری تو . 

زد زانو صندلی جلوی و گرفت دستش ویت رو دستم . 

-  گرم رو سرش کم یه بره، بیرون خونه از نذار کنم می خواهش

 .کن

گفت و کشید ام زده ماتم صورت روی رو دستش : 

-  تو ولی شی، می اذیت خیلی دونم می کنم، می خواهش

بیاری طاقت رو هاش خلقی کج تونی می. خانمی صبوری، . 

گفتم مصنوعی بخندیل با و دادم قورت رو بزاقم : 

 .باشه-
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 اتاقش از فرز و چاالک شنید، رو در شدن بسته صدای وقتی

 قفل ام سینه روی رو دستم. رفت در سمت به و اومد بیرون

گفتم فوالدزره مادر شبیه و کردم : 

 کجا؟-

کرد اخم و زد زل امچشمه توی گستاخی با . 

- ولی واجبه احترامت داداش زن ببین شدی؟ من نگهبان ... 

 دوستی در از. بشه شکسته بینمون های حرمت خواستم نمی

زدم لبخند و شدم وارد . 

- ببینی؟ رو شادمهر خوای می  

-  حسان ساعت یک تونی می تو ببینمش، خوام می که معلومه

نبینی رو ... 

- تونم نمی نه، .  

گفت و کرد گرم رو دلش اون با نداریمپ ذات هم : 



- تونم نمی منم خب . 

- فهمید؟ پدرت که شد چی  

. بشینه کنارم که کردم دعوت هم رو اون و نشستم مبل روی

 و شد باز دلش در. شد خیره میز روی ای نقطه به و نشست

کرد شروع آه با رو حرفش ابتدای . 

 - یمرفت بیرون تاالر از شما عروسی توی شادمهر و من ... 

- رفتید؟ کجا  

- خب و زدیم می حرف زدیم، می گشت تاالر باغ توی ... 

 و کرد پرت هوا در رو دستش. شد حرفش ی ادامه از مانع شرم

گفت بسته سر : 

- راحتیم باهم ما . 

 هیچ بدون ها اون خوردم، غبطه شون راحتی به دلم توی

 دائم عقد و عروسی وجود با من ولی بودن راحت باهم محرمیتی

بود مونده دلم به حسابی و درست ی معاشقه یک رتحس .  



-  متوجه احمق من ولی بود ما به حواسش مراسم اول از من بابای

. شد پا به قیامتی چه شما عروسی شب دونی نمی. بودم نشده

 پیش پا خواستگاری برای مرد یک مثل فهمید شادمهر وقتی

من پدر ولی گذاشت ... 

چرخاند ای گهدی سمت به رو نگاهش و کرد بغض . 

- پوله پر جیب مرد، از اون تعریف ! 

گفتم آرومی لحن با و گذاشتم اش شونه روی رو دستم : 

- بری؟ بیرون خونه از خوای می چرا  

- ببینم رو شادمهر خوام می فقط . 

 انگشت نوک با خورد، سر اش گونه روی از که رو اشکی ی قطره

 آوردن زبون به برای. داد بیرون مانند آه رو نفسش و کرد پاک

 بر دلرحمیم آخر در ولی بودم مردد کمی زد سرم به که فکری

گفتم و کرد غلبه عقلم : 

- اینجا؟ بیاد بگی شادمهر به خوای می  



 اش افسرده و غمگین نگاه در و شد گرد تعجب از چشمهاش

نشست نشاط از ردی . 

 !واقعا؟-

 .آره-

 رو عروسکش که ای دختربچه شبیه و گرفت بغلش توی رو من

گفت دادن، بهش : 

- مرسی خیلی ! 

 خونه زنگ که نکشید طولی کرد، دعوت رو شادمهر طنین وقتی

 به عمیق لبخند و صورتش روی آرایش با طنین. دراومد صدا به

 ی پنجه روی. کرد استقبال شادمهر از گرمی به و رفت در سمت

 نشیمن اتاق در من. زد شادمهر لب به نرمی ی بوسه و ایستاد پا

 ولی بودم کرده کتابی سرگرم رو خودم و ودمب نشسته

 سرش و کرد شرم من از شادمهر. بود شان به حواسم زیرچشمی

 به رو اون و گذاشت پشتش رو دستش طنین کشید، عقب رو

کرد هدایت اتاق .  



 و دلدادگی. بود شنیده راحتی به صداشون و نبود عایق دیوارها

 ی وعده طنین به شادمهر زد، می موج حرفهاشون در شوریدگی

 بیقراریش از گریه با طنین و داد می رو چیز همه کردن درست

 که طوری داد، می تسلی رو عشقش آرامش با شادمهر. گفت می

 و مظلوم پسر همان دهان از ها حرف این کردم نمی باور گاهی

بیاد بیرون آرام . 
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 کتاب جمالت لحظه اون و شد بلند عمیق های بوسه صدای یکهو

 اشان عاشقانه های زمزمه. شد تار تصویر یک من چشم پیش

 خاطره چنین هنوز من و بود شیرین مادرانه های الالیی شبیه

 چرا اصال موندم، می منتظر باید کی تا نداشتم، حسان با هایی

 آدم هزاران کرد، نمی اربرقر من با ای رابطه هیچگونه حسان

 ای دیگه چیز مشکلش حسان شاید. شن می دار بچه وسواسی



. آوردم یاد به رو حسان و شهره حرکات و سهیال خاطرات هست،

 خاطر به حسان و باشه حقیقت ماجرا این مبادا گفتم خودم با

 حسان شاید کنه، می گیری کناره من از شهره با بدش ی خاطره

گفتم تند تند و زدم پس رو فکارما. خوابیده شهره با : 

- محاله محاله، نه، .  

 زیباش صورت و لوندانه لحن اون گرفت، جان مغزم در شهره

 خیانت پدرش به حسان شاید. شد کوبیده سرم بر پتکی شبیه

 خوندن برای رو من کننده دیوانه فکرهای این تمام. بود کرده

 از که صورتی با و برداشتم رو دفتر. کرد ترغیب سهیال خاطرات

کردم باز رو خورده تا ورق بود، کرده بخار خشم شدت .  

 را حقایق ایرج هنوز و بود داده جواب من های التماس و عجز

 و استرس از پر همچنان من ولی بود نکرده آشکار حسان برای

 داشته را کاری انجام قصد ایرج که شد می مگر. بودم اضطراب

 ترس ی متوجه گاهی نحسا. کند نظر صرف آن از و باشد

 خیالی بی با من ولی شد می جویا را علتش و شد می چشمانم

 را وقتش تر بیش حسان. کردم می سکوت و دادم می تکان سر



 رفتیم، اجرایش دیدن برای روز یک کرد، می سیر تئاتر در

 می را حسان بیش و کم بودند، آمده تماشا برای که جمعیتی

 بیش باد کردند می تعریف شاز تر بیش چقدر هر و شناختند

 او و بود آمده من همراه شهره. آورد می هجوم من غبغب به تری

 من بزرگ گل دسته برابر در که بود آورده گل شاخه یک فقط

گفت می مدام جمعیت بین و بود نشسته کنارم طنین. بود هیچ : 

- حسان داداش ! 

گفت می و گنجید نمی خودش پوست در خوشحالی از : 

- بازیگره داداشم که گم می مدرسه های بچه ی همه به فردا ! 

 صحنه در چنین این که ببیند را پسرش بود کجا طلعت

گفتم لب زیر و زدم پس را افکارم سریع ولی کند می هنرنمایی : 

- منه پسر حسان . 

 به حسان و شد بلند جمعیت تشویق صدای تئاتر پایان از پس

 گل دادن برای وقتی .آورد فرود تعظیم سر بازیگران دیگر همراه

 را صورتم و گرفت من دست از را گل رفتیم، سمتش به ها

 تماس هیچ گرفت، شهره دست از را گل وقتی ولی. بوسید



 زد، می حرف باهم هایشان نگاه ولی نشد برقرار بینشان فیزیکی

 را گل و کرد تعظیم شهره مقابل در دلخسته عاشق یک مثل

 یک. داد را او تشکر پاسخ اش پرغمزه نگاه آن با شهره و بویید

 در لرزشی و زد فریاد حرص شدت از جوارحم و اعضا تمام لحظه

 که منی و خوابید من اتاق در ایرج شب آن. گرفت جان دستانم

 حوصلگی بی با و کردم او به را پشتم داشتم، تنهایی به نیاز

 لرزش ی متوجه که ایرج. کرد رد را اش نزدیکی درخواست

 می چه باید کردم، سکوت من ولی شد جویا را لتع شد، دستانم

 آن ام، کرده شک حسان و شهره ی رابطه به گفتم می گفتم،

 از. را شهره نه انداخت می بیرون خانه از را حسان مطمئنا لحظه

 حسان و شهره بین که ای مغناطیسه این شدن آشکار ترس

 زا ای عده شبیه و نذاشتم برهم پلک صبح تا بود، شده ایجاد

 داشتم یقین ولی بود دارو ها لرزش این درمان لرزیدم، بیمارانم

کند نمی درمان مرا هم دارو که . 
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 خورده تا کنارش بعدی ی صفحه و بود مونده سفید صفحه چند

 دو به خاطرات ختاری «زندگی از دیگری برگ. »بود نوشته و بود

 طی چرا که داشت تعجب جای برام و بود کرده پرش بعد سال

 چیزها سری یک سهیال شاید. نیفتاده اتفاقی هیچ ها سال این

 زیرلب و گذاشتم سرم روی رو دستم بود، کرده سانسور رو

  :گفتم

- نه وای !   

 چشمانم. دوختم دفتر به چشمم و فشردم هم روی رو چشمهام

. گشتم می سوالم جواب دنبال و کرد می جوجست کلمات بین

بود؟ رسیده کجا به حسان و شهره نافرجام عشق    

 اندامش مداوم های ورزش خاطر به. بود شده ساله هجده حسان

 بر که مردانگی و بود ورزیده ساله چند و بیست پسر یک شبیه

 کرده جذاب همه چشم پیش را او بود، انداخته سایه اش چهره

 ضعف برایش دلم زد، می باال که را رنگش ای قهوه موهای. بود

 بیش شهره شد، می تر مردانه و بزرگتر حسان چه هر. رفت می



 و خواب. کرد می محلی بی ایرج به و رفت می فرو خود در تر

 اتاق از بود، خانه در حسان که زمانی تنها و بود حسان خوراکش

. کرد می لوندی برایش ایرج چشم از دور و آمد بیرون خوابش

 افسردگی بر دلیل شهره های گیری گوشه این خیالش به ایرج

 خاطر به شهره کرد می فکر که بود لوح ساده آنقدر او است،

 برد می دکتر آن به دکتر این از را او و خورد می غصه اش نازایی

 حسان. خورد می آب کجا از قصه فهمیدم می و بودم زن من اما

 پسری یک با باشگاه در بود ردهک پیش محلی کم که بود مدتی

. گذراند می او با را وقتش تر بیش و بود شده آشنا نوید نام به

 و حامی نهایت بی هم پسر و دارد دوستش برادر مثل گفت می

 ایرج بود، مشکوک چیزهایی یک وسط این ولی اوست پشتیبان

 هم حسان اصلی برادر و کرد می خونسردی ابراز رابطه این از

 می مگر. بود بزرگتر حسان از دوسال و بود نوید قادقی اسمش

 گرفتم تصمیم. باشند داشته شباهت باهم اینقدر آدم دو شود

 این از سردرآوردن به را وقتم و کنم کنسل را مطب روز یک

دهم اختصاص ماجرا .   

  



. نشستم سیخ و کردم بلند دفتر روی از رو سرم طنین صدای با

تگف و شد دستپاچگیم ی متوجه :  

- شدی؟ مطالعه غرق خیلی   

نشست لبم روی ای کوله و کج و وری یه لبخند .  

- خودمه دفترخاطرات !  

- بخونمش شه می ...  

 و رفتم کمد سمت به دادم، تکون راست و چپ به تند رو سرم

گذاشتم کیفم توی رو دفتر .  

- شخصیه خیلی نه .  

- زنم نمی دست کسی شخصی وسایل به که من باشه، .  

کشیدم رو لپش و رفتم سمتش به .  

 ...آفرین-
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 شگفت بغلم توی پریدنش یکهو و کنم تموم رو حرفم نذاشت

کرد ام زده .  

- مرسی دنیا یه! مرسی خیلی! مرسی !  

- کرد؟ خوشحالت شادمهر دیدن    

پرید هوا روی و شد جدا ازم .  

  !خیلی-

 دختر یک. کرد می آشکار رو شوقش و ذوق ها بچه مثل درست

! جالبی ترکیب چه! آروم و زیر سربه پسر یک با شیطون و تخس

 کرد، می کمکم کارها در و چرخید می دورم پروانه مثل طنین

 طرف. دارن دوست رو همدیگر که دوخواهر شبیه بودیم شده

 های حرف به راجع قتیو. اومد خونه به حسان که بود عصر های

 خوب درمانم دکتر نظر از که گفت کردم، جو و پرس ازش دکتر

نکرد زیاد و کم هم رو قرصام و رفته پیش .   



 ولی. بود کمرم پشت دستش و بودم نشسته تخت روی کنارش

 تونستم نمی ها وقت دیگر شبیه اصال  داشتم، خاصی حس یک

 طرف یک از. مباش داشته خوبی احساس نزدیکی این به نسبت

 ام خسته یکنواخت ی رابطه این دیگه طرف از و سهیال خاطرات

 ام شونه روی رو اش چونه و شد سردیم ی متوجه. بود کرده

 رو سرش. انداخت خنده به رو من قلقلک احساس و داد حرکت

گفتم و زدم پس :  

  !نکن-

- کردی بغ اومدم وقتی از! بخندی قشنگ بلدی چه ببین .   

- ام هخست کم یه .  

- کرده؟ اذیتت طنین   

- کرد کمکم کلی اتفاقا نه .  

گفت تعجب با :  

  !طنین؟-

  .آره-



- کردی رفتار خوب خیلی باهاش حتما ...  

گفت خنده با :  

- کردی؟ رام من شبیه هم رو اون   

 تایید ی نشونه به رو سرم و نزدم شادمهر با مالقاتش از حرفی

 ی حوصله ولی نبود کاری پنهان قصدم. انداختم پایین و باال

. بود کرده درگیر رو من بدجور حسان ی گذشته نداشتم، جدل

 سهیال که سطری چند اون و آشکار دشمن گفت می نوید به

 داده قرار تاثیر تحت رو من بود نوشته نوید با اش رابطه به راجع

 کاری پنهان اینقدر حسان چرا شد، پیچیده چیز همه چقدر. بود

بود کرده ! 
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گفت و گذاشت ام شونه روی  رو سرش حسان :  

- نگرانی؟ موضوعی بابت انگار چطوره؟ حالت اصل بگی شه می   



 با. گفت نگران رو حسان ریخت، ام گونه روی که اشکی ی قطره

گفت بود، شده گرد حدقه در که چشمهایی :  

- نگفته؟ بهت چیزی طنین مطمئنی   

گفتم حوصله بی و کالفه :  

-  گیر بهم چرا ذاری؟ نمی راحت منو چرا تو اصال! مطمئنم آره

باشه؟ خورد اعصابم ندارم حق دی؟ می   

 دلم فقط بود، اومده روان سر به بالیی چه فهمیدم نمی هم خودم

 حق شاید. بزنم غر و بگیرم ایراد هم دیوار جرز به خواست می

 رو من دق آینه یک شبیه سهیال خاطرات حال هر به داشتم

 های کاری پنهان شد، می مال بر که رازهایی و داد می حرص

 کمی تا گرفت بغل در رو من حسان. داد می لو تر بیش رو حسان

گفتم خوابالو. کنه آرومم :  

- میاد خوابم .   

 خواستم. اومدیم فرود تخت روی بودم، بغلش توی که طور همون

گفت و چسباند خودش به رو من تر محکم که بشم داج ازش :  



- نیسی؟ قهر که من با   

  ...نه-

- بخواب جا همین پس .  

 حقایق فهمیدن من! پنهان در پنهان بود شده ما زندگی

 رو زندگیش حقایق کل اون و کردم می پنهان ازش رو زندگیش

 داد حرکت موهام بین رو دستهاش اونقدر. کرد می پنهان من از

 در گرفته شکل افکار از فارغ و شد چشمهام مهمون خواب که

شد بسته چشمهام ابریشمیش آغوش در سرم .   

 روی از رو من کردن پرت قصد انگار که داد می تکانم طوری

داشت تخت .  

- هوران هوران، !  

گفتم ناله با :  

  هان؟-

- تخت به زدی گند پاشو ...  



. داد تکان رو من ترتند و کرد تلفظ زیادی حرص با رو جمله این

 من ادراری شب ی دوره بود، چی تخت به زدن گند از منظورش

 سرم به که فکری با. بود شده تموم که بود سال اندی و بیست

 نبود، ام ماهانه عادت ی دوره به حواسم. زد یخ وجودم تمام زد،

 کردن نگاه جرئت. دیدم رو خونی تشک و پریدم جا از فنر مثل

 می حس رو طوفان هم صداش همون از ولی تمنداش رو حسان به

   .کردم

- کردی نجس رو اتاق ی همه .   

کرد اشاره لباسش به .  

- بشورم؟ رو کجا کنم؟ کار چی من حاال! کردی نجس هم منو   

زدم زل غضبناکش نگاه به ترسیده .  

- نبوده که من تقصیر ...  

-  درست کار من برای اینطوری که باشه زمانش به حواست نباید

کنی؟ استفاده بهداشتی پد از زودتر تونی نمی هان؟ نکنی؟    



 به و زد می خودش سر توی رسیده، آخر به دنیا انگار که طوری

گفت می بیراه و بد زمان و زمین . 
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گفتم لرزان و ترسان :  

- ؟کنم کار چی االن من خب   

-  همه به نزدی گند این از تر بیش تا بشور، خودت برو فقط تو

  !جا

شنیدم می حمام درون از رو بیدادش و داد صدای .  

-  به خون شه؟ می پاک دیگه خونه این شم؟ می پاک دیگه من

 پاک چقدرم هر کنم؟ پاک چطور رو تشک این روی کثیفی این

مونه می اثرش باز کنم، .  

بود بمقل در تیری آخرش حرف .  



- گرفتم زن خوردم گوه اصال من .   

گفت خوابالو طنین :  

- زنی؟ می غر چقدر   

زد طنین سر بلندی داد .  

-  از مصرف یکبار ی سفره یه... کن کاری یه نه.... اینجا نیا تو

نجسم من کن، پهن اتاق ورودی تا حیاط ورودی ...  

گفت شیطنت با طنین :  

- بوده؟ عروسی شب دیشب   

- شو خفه !  

 رو لباسم ایمنی مسائل رعایت با و گرفتم دوش سختی به

. ترسیدم می طوفانیش نگاه اون و حسان با مواجه از پوشیدم،

. بود رسیده آخر به براش دنیا امروز تصویر دیدن با دونستم می

 قالیچه، و روتختی. نبود ازش خبری رفتم، بیرون اتاق از وقتی

 سفره حیاط تا دیورو در جلوی و بود شده جمع هم تخت حتی

 سمت به و شدم رد سفره کنار از. بود پهن مصرفی یکبار ی



 موجود یک شبیه و برداشت شلنگی حسان. رفتم حیاط

 موقع اینطور شد، رد کنارم از اکراه با و کرد نگاهم مشمئزکننده

 با اون ولی کنه درکشون همسرشون که دارن احتیاج ها زن ها

 و ریخت می بیرون رو کمد در وسایل. کرد می رفتارهایی چه من

 تعجب با و ایستاد  کنارم طنین. شد می تلمبار هم روی ها لباس

  :گفت

- کنه؟ می رو کارها این داره چرا  
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 خجالت و شرمگین طنین از و بود کرده سد رو گلوم راه بغضی

گفتم لب زیر و انداختم باال ای شونه. بودم زده :  

- دونم نمی .  

- الهی بمیرم ...  

- بخوری؟ غصه باید اینقدر نزدیکیت شب فردای   



 ی متوجه اولش. رفت آشپزخونه سمت به و گفت رو حرف این

 از تر سوزناک که آهی شدم متوجه وقتی ولی نشدم منظورش

 نمی! طنین بود، خیال خوش چه. شد بلند دلم از بود، ناله

 هم حسابی و درست ی معاشقه یک هنوز ما که دونست

 دوش. گرفت آب هم رو کمد حتی شست، رو اتاق تمام. نداشتیم

 و تخت های تکه برگشت، حیاط به دوباره و گرفت کوتاهی

 حیاط و شست آورد، می خودش به که زیادی فشار با رو روتختی

 نگاهش کرد، می نگاه من به که بار هر. گرفت آب بار چندین رو

 و کرد می زمزمه زیرلب رو چیزی حرص پر و گرفت می رو

 مرتکب قتلی کردم می فکر گاهی داد، می چین رو پیشونیش

 شد، می بلند چاه ته از که صدایی با. ندارم خبر خودم و شدم

  :گفتم

  .حسان-

- عصبانیم خیلی! من با نزن حرف فعال .  

 طرف آن و طرف این به کپلش سنگینش های قدم خاطر به

 یکبار ی سفره روی از. بود مشت دستانش و داد می حرکت



 صدای شنیدن با. رفت حمام دوباره و رفت اتاق درون به مصرف

 مفصلی ی صبحونه ی سفره. رفتم آشپزخونه سمت به طنین

 هم در رو دستهاش. بود شاد ای ناشناخته طرز به و بود چیده

گفت و کرد قفل :  

-  بار این ولی میارن ها مادرزن رو جلهح شب از بعد ی صبحونه

 خیلی خاطرت بدون پس کرد، درست برات صبحونه خواهرشوهر

عروس عزیزه .   

 برای تالشم ی نتیجه. نشست غم نگاهم در ولی کردم سکوت

 زیر و نشست لبم روی که شد ای کوله و کج لبخند کردن، ذوق

گفتم لب :  

  .ممنون-

دادم فرو رو لومگ بغض شیر زور به و نشستم میز پشت .   

-  کرده برقرار رابطه باهات که همین نباش، دلگیر داداشم آقا از

... خبرداری لعنتیش وسواس از که تو. داره دوست خیلی یعنی

هست چی خون قطره دو کنه می خیال حاال .   



 حسان به هنوز من چون بود، زخمم بر نمکی طنین های حرف

بدم طنین های حرف به تن بخوام که بودم نشده نزدیک .  

- مبارک شدنت خانم راستی !  

انداختم پایین و باال رو سرم و نشست لبم روی تلخی لبخند .  

  .ممنون-

-  رابطه از بعد افسردگی نکنه پریشونی؟ چرا چته؟ هوران وای

  !بگیری

- نیست چیزی نه، . 
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 رو خودش اونقدر. اومد بیرون حموم از بعد ساعت یک حسان

 مبل روی. بود شده سفید و سرخ هلو شبیه که بود سابیده



 توقع. بودم داده تلویزیون ی صفحه به رو حواسم و بودم نشسته

 کنه عذرخواهی رفتارهاش بابت ازم و بیاد سمتم به که داشتم

 باران و رکیدت بغضم. رفت آشپزخونه سمت به تفاوت بی ولی

 برای ام گریه دونستم نمی. شد سرازیر ام گونه روی بر اشک

. شکمم زیر درد یا امروز متشنج اوضاع حسان، تفاوتی بی چیه؟

 داد صدای. ریختم می اشک آروم و بود شکمم روی دستم

شد بلند آشپزخونه درون از حسان .  

- نزدیکی؟ کدوم طنین، نگو چرت اینقدر   

-  چی هر دونی؟ می بد رو چیزها این چرا شی؟ می منکر چرا

 اینکه جای به امروز. کن تمومش بوده، گذشته به مربوط بوده

 به. سابیدی رو خوابت اتاق کل کنی، بغلش و ببوسی رو زنت

 فهمی می فهمی، می رو هوران حال اصال خون؟ قطره یک خاطر

داره حالی چه اش حجله شب از بعد دختر یک .  

 سنگین رو چشمهام بارش و بود زخمم رب نمکی طنین های حرف

 باشه درست طنین ی فرضیه واقعا خواست می دلم کرد، می تر

 دلم زیر درد. شد نمی آب حسان وجود های یخ حاالها حاال ولی



 جلوی تلویزیون تصویر ناگهان. رفت درهم اخمهام و شد تر بیش

 حسان فریاد با همزمان زمین روی من سقوط و شد تار چشمم

افتاد اتفاق .  

- بیرون برو طنین .  

 متوجه چیزی پیچید، سرم در که دردی جز و شد بسته چشمهام

. کردم باز چشم کردم حس دستم در که سوزشی حس با. نشدم

 می بیرون اتاق باز نیمه ی پنجره از سوزی و بود سفید اتاق تمام

 از و زد سرمم روی رو چسب پرستار. داد می آزار رو تنم و زد

 به رو انگشتش و بود ایستاده سرم باالی حسان. رفت نبیرو اتاق

گفتم حال بی. کشید می پیشونیم روی نوازش ی نشونه :  

- ببند رو پنجره سرده، ...  

- عزیزم باشه .  

نشست کنارم صندلی روی و بست رو پنجره .  

-  می سرد عرق چی مثل شه؟ می باورت بود، شش روی فشارت

 کردم پاک رو بدنت روی های عرق دستمال با چندبار. ریختی



 باید داری شدید خونی کم گفت دکتر. شدی می خیس باز ولی

کنی؟ زیاد رو اشتهات باید. باشم مراقبت تر بیش   

 درونم های حرف که داد می اجازه ام حنجره به و کشیدم آهی

 حسان های حرف این شنیدن از پس دونستم می. بزنه فریاد رو

نداشتم صبوری اقتط این از بیش ولی شه می داغون . 
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-  به ها این تمام دونی می سالم، جسم استاندارد، فشار اشتها،

داره؟ ربط چی  

 قفل اش چونه زیر رو دستهاش و داد تخت به تکیه رو آرنجش

 .کرد

- بگی بهم باشه الزم شاید دونم، نمی . 

- باشم؟ آروم تونم می من متشنج زندگی این با. سالم وحر یه  



گفت وار زمزمه و آروم و شد ریز چشمهاش : 

- که امروزه اتفاق منظورت اگه ... 

-  این کنی می فکر حسان. نیست امروز اتفاق فقط منظورم نه،

 خوب تا بخوای خودتم باید که فهمی نمی کنه؟ می معجزه داروها

 ...بشی

- کردم فتیگ تو کاری هر که من . 

فشردم هم روی رو چشمهام . 

- بکنی رو کاری من اجبار به که نیست این منظورم .  

گفتم لب زیر و دادم بیرون مانند آه رو نفسم : 

- ام خسته واقعا من ... 

- ای؟ خسته من از  

-  دامادیم و عروس تازه مثال اسفناک، اوضاع این از. زندگی از

یستن دامادها و عروس تازه شبیه ما هیچی ولی . 

- گفتم بهت که من ... 



 خاطر به رو من و کنه هاش حرف تکرار به شروع خواست می باز

 با. کنه سرزنش کورکورانه گیری تصمیم و عجوالنه انتخاب

گفتم نبود، جیغ به شباهت بی که صدایی : 

- کن بس ... 

 با و نشستم تخت روی بود، بند سرُم به دستم که طوری همون

گفتم ای کوبنده و توبیخانه لحن : 

-  کوفتی وسواس این به تو نبودم زندگیت توی من که زمانی

 وابسته من به باید تو هستم من دیگه االن بودی، وابسته

 ...باشی

کوبیدم ام سینه توی رو انگشتم . 

-  یه نهایت بود؟ طبیعی امروزت رفتارهای کنی می فکر... من به

 به نخو اون بشوری؟ رو اتاق کل که نه شستی، می رو تختی رو

هان؟ کردی؟ فیکون کن رو خونه چرا داشت؟ ربطی چه کمد ! 

-  رو اتاق کل اگه من. بود رفته هم تو و من لباس به خون اون

 به خودم زدم، خودم به ضرر هم بعد. شدم نمی آروم شستم نمی



 به ربطی گرفتم، کمردرد کردنش باز و تخت کردن جا جابه خاطر

نداشت تو . 

- داره ربط من به ستوسوا عوارض از خیلی ولی ! 

- نزدیکیه؟ مشکلت تو االن  

گفتم هوارکنان و گرفتم نادیده رو لحنش در تحقیر : 

- همینه من مشکل آره، ! 

 از بعد چندلحظه. کرد هوفی و گرفت دستهاش بین رو سرش

 محض به. کرد ترک رو اتاق تندی های قدم با و شد بلند جاش

 زاید شوق اب سهیال. شدن وارد طنین و سهیال حسان، خروج

بوسید رو صورتم و اومد سمتم به الوصفی . 

- عزیزم باشه مبارک . 

 شبیه و داشت لب بر رضایتی لبخند کردم، طنین به نگاهی

 به رو شیرینش های سوءتفاهم حتما. بود خوشحال مادرش

 دست و نشست تخت ی گوشه سهیال. بود داده انتقال مادرش

گرفت دستش توی رو من .  



- ! حسان برای فقط البته دنیایی، طبیب هترینب تو من نظر به

کنه رام رو حسان تو شبیه تونه نمی کس هیچ .  

 نمی سهیال. نشست روش لبخندی و اومد کش زور به لبام

 در و کنم آب رو یخ کوه این نتونستم هم من حتی که دونست

 ای خوره شبیه بود زندگیم توی که خالیی. بگیرم آروم آغوشش

 بر که بود نمکی طنین و سهیال غلط رداشتب و خورد می رو من

شد می پاشیده زخمم . 
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گفت طنین : 

- کنه می اذیتم داره بیمارستان هوای محوطه، توی رم می من . 

گفت سهیال : 

- مادر برو . 



 دلسوز رماد یک شبیه و گذاشت دستم توی رو دستش سهیال

کرد نصیحتم . 

- . باشه خودت به حواست باید اومده، عقل سر حسان که حاال

 نیاز جواب بتونه تا کنه تقویت رو خودش که داره نیاز زن

بده رو همسرش .... 

 دونست نمی ولی کرد می همدلی من با ها حرف این با خیالش به

منه ی آزرده روح بر سوهانی حرفهاش که . 

 دستم از رو سرم پرستار. شد اتاق وارد پرستار همراه به حسان

گفت من به رو. فشرد پنبه با رو دستم کمی و کشید : 

- نداری؟ درد  

 .نه-

- بخواب ساعت چند. حتما کن استراحت خونه رفتی . 

 .چشم-

 ندامت و نگرانی نگاهش در کرد، می نگاهم مدت تمام حسان

 کردن پنهان در سعی درهم های اخم با ولی کرد می بیداد



 کفش داخل رو پاهام و شدم بلند تخت روی از. داشت شحس

 گذاشت، ام شونه روی رو دستش و ایستاد کنارم حسان. بردم

گفت وار زمزمه : 

 خوبی؟-

- دارم سرگیجه کم یه . 

- شو بلند جات از بده من به تکیه . 

 به. شدم بلند جام از احتیاط با و دادم تکیه بازوش به رو دستم

 رو دستش دادم، تکیه اش سینه به رو سرم ام سرگیجه خاطر

گفت حسان رفتیم، بیرون بیمارستان از و کرد حلقه کمرم پشت : 

- کجاست؟ طنین  

گفت سهیال : 

 - محوطه توی ره می گفت . 

دوید سهیال و حسان نگاه در ترسی . 

- نیست که االن . 



. زد صدا رو طنین هوارکنان و دوید حیاط اونطرف به سهیال

گفت حسان : 

- ماشین توی ببرم ور تو که بریم . 

 عقب سمت به کمی رو صندلی و نشاند جلو صندلی روی رو من

 تر کم تا بستم رو چشمهام. بدم تکیه تر راحت تا کرد خم

گفت گوشم کنار. کنم حس رو سرگیجه : 

- گردم برمی االن . 

 .باشه-

 از خبری ولی شدن ماشین وارد دو هر که گذشت طوالنی مدت

 و نشست فرمون پشت یشههم برخالف حسان. نبود طنین

کوبید فرمون روی محکم رو دستش . 

-  نمی رو شوهرت تو مامان؟ بره جایی تنها گذاشتی چرا

شناسی؟ نمی رو ایرج تو شناسی؟  



 که لرزی و کرد می سوراخ رو مغزم ای مته شبیه فریادش صدای

. کرد می تر بیش رو بدنم سردی افتاد، می تنم به عصبانیتش از

گفتم ناله با : 

- تر آروم ... 

گفت مضطربی لحن با سهیال : 

-  نمی درست چیزی که فریاد و داد با بکن، رو زنت حال مراعات

  .شه

 ضربان شدن تند که زدنی نفس نفس با و گزید رو لبش ی گوشه

گفت کرد، می آشکار رو قلبش : 

-  کشیک شادمهر ی خونه رم می خودم خونه، ذارم می رو شما

دم می . 

کرد من به رو . 

- جان؟ هوران باشه  

 .باشه-



 باریده برام آسمان و زمین از صبحی اول نبود، مهم برام چیزی

کردم می خستگی احساس حسابی و بود . 
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گفت کنان نچ نچ اتاق دیدن با سهیال : 

- کرده فیکون کن رو اتاق کل دیوونه ی پسره . 

گفت شرمندگی با و انداخت من به نگاهی یمن : 

- کنه می اذیتت خیلی دونم می . 

 نیست، اینطور که بگم آبروداری و تعارف با خواست نمی دلم

 شده تلمبار دلم روی غم چمدان، یک ی اندازه به امروز چون

 و بلوز زمین روی افتاده های لباس بین از و دادم تکون سری. بود

رفتم نشمین اتاق سمت به و برداشتم رو شلواری . 

- کنم عوض لباس برم من . 



- عزیزم برو . 

 حالتی با مادرها شبیه. بود کرده پهن برام رختخواب سهیال

گفت دلسوز و نگران : 

- عزیزم بخواب بیا . 

گفتم لبخندی با : 

- کشیدید؟ زحمت چرا ممنون، خیلی  

- بخواب بیا . 

 رو وپت مهربونش نگاه با سهیال و کشیدم دراز رختخواب توی

گرفت دستش توی رو دستم و نشست کنارم. انداخت تنم روی . 

-  بیش خیلی. نیستم طنین نگران توام، نگران که اینقدر خدا به

دارم دوست دخترم از تر . 

 و لطف همه این برابر در و! داشتم رو دنیا مادرشوهر بهترین من

 و کشید دراز کنارم. نبودم بلد زدن لبخند جز کاری قدرانی

کرد قفل اش سینه روی رو دستهاش . 

- ده می گوش حرفت به خدا پاکه، تو دلت! کن دعا طنین برای . 



-  هم شادمهر ولی بیفته اتفاق صالحشه به چی هر که انشااهلل

اعتماده مورد محجوبه، خوبیه، پسر ! 

- . کنه می گیری سخت چقدر دونی نمی شناسی، نمی رو ایرج تو

 ...هوران

 جانم؟-

- خوابیدی؟ باهاش چطور آوردی؟ دست به رو حسان دل چطوری  

- نخوابیدم باهاش من . 

باخت رنگ یکباره به نگاهش شوق و شد گشاد چشمهاش . 

- کردم می فکر من ... 

 رو اشک سریع و چکید ام گونه روی اشکی ی قطره اختیار بی

کردم پاک . 

- بودم شده ماهانه عادت من . 

گفت و گذاشت هم روی رو چشمهاش : 



-  خیلی درمانش روال گفت می پاکروان دکتر نباش نگران آهان،

 توی بچه صدای آینده سال تا که مطمئنم من. رفته پیش خوب

پیچه می اتون خونه . 

گفتم و خندیدم ذوق با  : 

- شه؟ می واقعا  

- بزنی جا نباید کنی صبوری باید فقط نشه چرا عزیزم، آره ! 

- میمیرم حسان بدون من بزنم؟ جا . 

بوسید رو موهام یرو و گرفت بغلش توی رو من . 

- برم عاشقم و صبور عروس قربون ! 

- نکنه خدا . 

گفت و شد بلند جاش از بعد لحظه چند : 

- بزنم حسان به زنگ یه . 

 .باشه-



 خواب که نکشید طولی و بستم رو چشمهام سهیال رفتن از بعد

شد چشمهام مهمان . 
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. برگشت خونه به درازتر پا از دست حسان که بود شب انتهای

 سهیال. بود نگرانی و اضطراب از پر نگاهش و بود سرخ چشمهاش

 خارج خونه از ای سراسیمه و کالفه حالت با و برداشت رو کیفش

. گذاشت اش شونه روی رو دستم و نشستم حسان کنار. شد

گفتم. بود بسته رو مهاشچش و بود داده تکیه مبل به رو سرش : 

- خوبی؟ حسان  

-  رو کار این نکرده فکر من به مضخرف، فکرِ بی ی دختره! نه

 کرده؟

 گرد من به رو رو، چشمهاش شدم، خطا دچار من انگار که طوری

گفت بلند و کرد : 



-  که نکرده من زندگی به فکر داره؟ اخالقی چه بابا دونه نمی

 نمی جواب رو گوشیش اصال نامرد شادمهر اون. شه می جهنم

 .ده

- عاشق خب ... 

پریدم هوا به من و کوبید مبل ی دسته روی محکم . 

-  عشقشون خاطر به خورن می گوه. نزن رو حرف این تو هوران

میندازن دردسر به رو من ... 

گفتم بخشی تسلی لحن با و گذاشتم اش سینه روی رو دستم : 

- بیارم؟ غذا برات خوای می باش، آروم   

- بخورم تونم ینم چیزی . 

- باشی گرسنه که شه نمی بخوری، رو داروهات باید . 

انداخت پایین و باال رو سرش و زد پلکی .  

- بیار کم . 

 چیدم سینی داخل ماست و دوغ همراه به ماکارونی بشقاب یک

 بردن دردم کمر خاطر به. گذاشتم کنارش آب با رو قرصش و



 سمت به و دمدا فشار هم روی رو لبهام بود، سخت برام سینی

 دردی خاطر به و گذاشتم میز روی رو سینی. رفتم نشمین اتاق

گفت نگران. گفتم آخی پیچید، دلم زیر که : 

- شده؟ طوری   

گفتم بود، درهم اخمهام و دلم بند دستم که طور همون : 

- دارم درد کم یه .  

-  می خودم گفتی می آوردی رو سینی چرا... خب بخواب برو

آشپزخونه توی اومدم . 

- شم می طور همین همیشه نیست، سینی خاطر به نه .  

 کردم جمع شکمم توی رو پاهام و کشیدم دراز رختخوابم توی

 حسان. پیچیدم می خودم به مار مثل و شد نمی آروم دردم ولی

 نگران برد، می آشپزخونه سمت به رو سینی که طور همون

گفت و اومد سمتم به گرم آب کیسه یک با. کرد نگاهم : 

- بخواب پهلو هب . 

- کنی؟ کار چی خوای می  



- کنه می آروم رو دردت شکمت، روی بذار اینو عزیزم، هیچی . 

  .باشه-

 برد لباسم زیر رو دستش حسان و گذاشتم شکمم روی رو کیسه

 ها اون از یکی کدوم دونم نمی داد، ماساژ رو کمرم آروم آروم و

 کرد یم مور مور رو پوسم که حسان دست گرمای بود، شفابخش

منه شفابخش حسان که گفت می دل ولی! گرم آب ی کیسه یا . 
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- شدی؟ بهتر  

گفتم و بستم رو چشمهام : 

- گرمه دستهات بده، ماساژ . 

- عزیزم باشه . 



 کردم می احساس که طوری کرد می نوازش احتیاط با رو کمرم

هست شدنم پرپر احتمال لحظه هر که هستم رگیگلب .  

- بگیر بغلت توی رو کمرم بخوابی؟ کنارم شه می . 

گفت. کردم صداش باز من و کرد سکوت لحظه چند : 

- وضعیتت تو هوران، راستش ... 

 من از بودم بیماری این دچار من چون خوندم، رو حرفش ته تا

گفتم بلند. کرد می گیری کناره : 

- شه می کثیف دستت بدی، اساژمم خواد نمی پس . 

گفتم بلند و زدم پس زیادی قدرت با رو دستش : 

 .نکن-

- شدی؟ عصبی اینقدر چرا جان؟ هوران کنی می اینطوری چرا ! 

گفتم تحکم با و گزیدم رو لبم ی گوشه : 

- ام خسته فقط نشدم، عصبی . 



 در اشک. گرفت بغلش توی رو من و پیچیدم دورم رو پتو

 روی رو دستش. کرد خیس رو صورتم و کرد پیدا جریان چشمانم

 رو سرش. کرد پاک انگشتش نوک با رو اشکهام و کشید ام گونه

گفت و آورد نزدیک : 

- دارم دوستت . 

. بود کافی جمله همین عصبانیتم ی شعله کردن خاموش برای

 رو اش گذشته زمان مرور به باشه داشته دوست رو من اون وقتی

داره برمی لعنتی وسواس این از تدس و کنه می آشکار من برای . 
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 سمت به و پرید جا از فنر مثل حسان. شد بلند در زنگ صدای

. نشستم رختخواب روی و زدم کنار روم از رو پتو. رفت آیفون

افتاد لرزه به بدنم تمام و پیچید خونه توی ایرج صدای .  

- کجاست؟ طنین  



گفت حسان : 

- شده؟ چی  

- هان؟ فرستاده؟ برام طنین چیه پیامک این شده؟ چی ! 

- پیامک کدوم... ک . 

 سمتش به و شدم بلند جام از کرد، نگرانم حسان کردن پته پته

 سینه روی رو دستهاش و بود ایستاده ایرج پشت شهره. رفتم

بود کرده قفل . 

- خانم عروس سالم . 

کردم شنگاه مضطرب . 

 .سالم-

 رو دستم. رفتم بود، ایرج موبایل داخل سرش که حسان سمت به

 از پیامکی. دوختم صفحه به رو نگاهم و گذاشتم اش شونه روی

 امون آشیانه به شادمهر و من پدر، سالم. »بود طنین طرف

 رو من. نیست تو و من دیدن وقت االن چون کجام نپرس رفتیم،



 لرزش که دستانی با حسان.« بودم عاشق واقعا ببخش،

گرفت ایرج سمت به رو گوشی بود، درونش نامحسوسی . 

 .بیا-

زد فریاد حسان به رو ایرج . 

-  کی! شم؟ می آزاد کی! هان؟ شم می راحت تو شر از کی من

 چی برای! جا هر دردسره، هستی تو هرجا! کنی؟ می راحتم

دادی؟ فراری منو دختر  

- کرد فرار خودش ندادم، فراریش من . 

- بیرون؟ خونه از بردیش چرا  

 کردم سعی. کرد صاف رو صدام و دادم فشار هم روی رو لبهام

برسونم ایرج به رو منظورم تحکم با و نلرزه صدام .  

-  از طنین بیمارستان، رفتیم همین خاطر به بود بد حالم من

 از چشمهاش مثل حسان. کرد فرار و کرد سواستفاده موقعیت

 نمی شما ره، می بره، بخواد که کسی ولی کرد مراقبت طنین

کنی تحمیل بهش رو عقایدت تونی . 



کرد مشت رو دستش و کرد نگاهم غضبش از سرخ های چشم با .  

- پررو ی دختره ... 

 و کرد ستون مقابلم رو دستش حسان که برداشت خیز سمتم به

گفت بلند حسان. چسبیدم حسان به ترس از من : 

- کنی میاحترا بی من همسر به نداری حق ! 

- داشتی؟ چشم من زن به که تویی بلدی؟ ها حرف این از هم تو  

 دونستم نمی. کرد نگاهم ترس با و پرید حسان صورت از رنگ

 هرچه ولی داشتم خبر مسائل سری یک از کنم کار چی باید

 برای تر بیش شهره و حسان بین ممنوعه عشق رفت، می جلوتر

شد می آشکار من . 

-  خوابیدی؟ من همسر با اتاق یک توی که نگفتی زنت، به نگفتی

زنت به گی می من به حاال ... 

 گرگرفتگی احساس. شد داغ وجودم تمام  و پرید سرم از هوش

 به رو من حسان. کوبید می سینه به شتاب پر قلبم و داشتم

 با حاال! وسواس خاطر به نه زد، می پس شهره با اش خاطره خاطر



 چیز همه حسان شدن فیدس و سرخ و سکوت و ایرج حرف این

بود شده آشکار من برای .  

گذاشت ام شونه زیر رو دستش حسان و رفت گیج سرم .  

- جان هوران ! 

گفتم حال بی : 

- اتاق توی ببر منو ... 

- کنم می من بگی کاری هر تو چشم، . 

گفت ایرج : 

- کنیم پیدا رو طنین تا بیای من دنبال باید کجا؟ . 

کرد نگاهش کینه با حسان . 

- خودته دختر! نداره ربطی هیچ نم به ... 
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 من صندلی کنار رو صندلی و نشاندم آشپزخونه صندلی روی

 احاطه دستهاش با رو کمرم و کرد نزدیک بهم رو خودش. کشید

 بلندی صدای با. بودم بغض از پر ازش دلگیریم خاطر به. کرد

 :گفتم

- کن ولم ! 

- من هوران ... 

کردم نگاهش بود، جاری اشکهام که طور همون . 

-  رو چیز همه تو داشتی، دوست رو شهره که نگفتی من به تو

 چرا بگو رو راستش... زنتم من که انگار نه انگار. کردی پنهون ازم

داری؟ ناتوانی  

گفت کنان هوف و کشید پیشونیش به دستی : 

  .ببخشید-

-  بابات یعنی داشتی؟ دوستش واقعا یعنی چی؟ یعنی یدببخش

بابات زن به تو یعنی گه؟ می راست ... 



 همه سهیال خاطرات دفترچه گه، می راست ایرج که دونستم می

 میخواست دلم هم باز ولی بود کرده آشکار من برای رو چیز

 گذاشت اش سینه روی رو سرم. کنه نقض رو حقیقت این حسان

گفت گوشم کنار. بوسید رو موهام روی و : 

-  تو برای بدی شوهر خیلی من. ببخش منو هوران، ببخشید

 .هستم

شد بلند ایرج غرش صدای . 

 !حســـــــــان-

 هولش عقب به و گذاشتم اش سینه روی دستی و شدم جدا ازش

 .دادم

 .برو-

- نیست خوب حالت تو . 

- خوبم نه، . 

 ترین دیکنز از رو ایرج صدای و شد خارج آشپزخونه از حسان

شنیدم فاصله . 



-  دل فکر به تو بعد زنم می بال بال پرکنده مرغ مثل دارم من

گرفتنی؟ قلوه و دادن  

-  ناراحت منو زن ات جمله یه با گرفتنی؟ قلوه و دادن دل چه

پستی؟ تو اینقدر چرا. کردی ناراحت هم خیلی کردی،  

-  بزرگ رو تو همین خاطر به. عوضیم و پست آدم یه من آره

 ...کردم

- بود سهیال خاطر به فقط موندم خونه اون توی من اگه .  

- نخواستی خودت باشم خوب تو با خواستم من . 

 چیزی شایلین ی واژه جز من و کرد لب زیر غرغرریزی حسان

 در من و بودن زیاد حسان زندگی های زن چقدر. نشدم متوجه

 سلول تمام موجش هر و کردم می شنا حسان پرماجرای گذشته

شد بلند ایرج داد صدای. انداخت می تالطم به رو وجودم های . 

-  باید. نکن خطی خطی مفتت زرزرهای با منو اعصاب اینقدر

 رو مادرشادمهر ی خونه آدرس... باید کنیم، پیدا رو طنین امشب

بدی من به .  



- پیرزنه یه اون . 

-  من برای که چیزی تنها. کیه اون که نداره ربطی هیچ من به

دخترمه مهمه . 

 اپن پشت از. شد برقرار سکوتی و شد قطع صداشون لحظه چند

 آماده قهوه فنجان چهارتا. رفتن پذیرایی سمت به که دیدم

 اینکه با. رفتم پذیرایی سمت به شیرینی چند همراه به و کردم

 می ها واقعیت فهم از بدنم ی همه و نداشت رو وزن تحمل پاهام

 ادب از دور ناخوانده ایه مهمان از نکردن پذیرایی ولی لرزید

 بهش بار این ولی نشستم حسان کنار تعارف، از بعد. بود

 دیگه سمت به رو سرم و دادم تکیه مبل ی گوشه به نچسبیدم،

چرخاندم ای . 
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گفت بلند و کوبید میز روی ضرب با رو خالی فنجون ایرج : 



- کنیم؟ نگاه رو همدیگه بشینیم قراره  

گفت عصبانیت با حسان : 

- ریختی میز روی رو ات قهوه ی مونده ته . 

- میزی تمیزیه فکر به تو دادم دست از دخترمو من! جهنم به . 

-  یه به کرد، فرار. رفت دخترت ندادی، دست از رو دخترت

 به ونچ. نساختی براش خوب زندگی یه تو چون آورد پناه غریبه

خاطر به کردی توهین مادرش ... 

 چشم با شهره. کشید گردنش روی رو دستش و خورد رو حرفش

گفت بدی لحن و شده درشت های : 

-  رو چیز همه. شهره خاطر به بگو جان، حسان نکش خجالت

 که منم. شدم شما زندگی مزاحم که منم اصال بذار، من تقصیر

 یکبار بگو رو راستش ولی. شدم مادرت و پدر جدایی باعث

کنم؟ زنی هم به دو کنم؟ احترامی بی مادرت به من دیدی  

- من عزیز ... 



 رو اون حسان و گذاشت جان پسوند حسان اسم روی شوهر

 دونفر اون ی مکالمه طاقت این از تر بیش. کرد خطاب من عزیز

 تنم درد خاطر به آخ این گفتم، آخ بلندی صدای با. نداشتم رو

 رو حرفش حسان. شد بلند دلم از که بود دردی خاطر به نبود،

گفتم نگران و کرد قطع : 

- شده؟ طوری  

گفتم کنم، رو شهره و ایرج ی مالحظه اینکه بدون : 

- شه نمی پیدا طنین که بحث با کنید، تمومش فقط . 

گفت ایرج : 

-  مادر ی خونه آدرس بگو شوهرت به عروس، شماست با حق

بده رو شادمهر . 

گفت سریع حسان : 

- مریضه قلبش اون دونه، نمی شادمهر مامان . 

-  کجا منو دختر جعلق جلِ آسمون آدم این دونه می کی پس

 برده؟



 کرده، حل رو سخت ی معادله یک انگار که طوری حسان

گفت پیروزمندانه : 

- باشه رفته ممکنه کجا بدونم کنم فکر من . 

گفت گرد های چشم با و نشست سیخ ایرج : 

 کجا؟-

- پدریشه ارث داره، شمال وستاهایر توی خونه یه شادمهر . 

گفت هیجان با و شد بلند جاش از ایرج : 

- بریم باید االن همین . 

گفت گرد های چشم با شهره : 

- شبه االن جان ایرج . 

- نیست حالیم من . 
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 پشت ایرج. شدیم آماده شمال به رفتن برای همه ایرج اصرار به

 روی هم حسان و من. بود کنارش شهره و بود نشسته فرمون

 چسبانده زانوم به رو زانوش حسان. بودیم نشسته عقب صندلی

 مالیمت با من و گذاشت می دستم روی رو دستش گاهی و بود

 ازش نامادریش با اش رابطه خاطر به. زدم می کنار رو دستش

 و بودم مریضش روان و روح مراقب مه طرفی از ولی بودم دلخور

کنم بد رو حالش تندی با خواست نمی دلم .  

 حسان

 گیری کناره باعث اون. بودم شده متنفر شهره از بار اولین برای

 به من فراوان عشق تنفر، حس همین و بود شده من از هوران

 می زندگیت وارد یکهو نفر یک که چطوریه. داد می لو رو هوران

. درمیاره تصرف به رو تو تمام بفهمی خودت ینکها بدون و شه

 ناراحتیش و اخم داشتم، هوران به رو حس همین دقیقا االن من

 تکیه صندلی به رو سرش. گرفت می نشانه رو قلبم که بود تیری

 نفسهاش نرم صدای که نکشید طولی. بست رو چشمهاش و داد



 زیر و کردم نوازش رو خوابش غرق صورت. کرد نجوا گوشم زیر

گفتم گوشش : 

- هوران ببخش . 

 و گذاشتم ام شونه روی بود، افتاده صندلی روی که رو سرش

 رو تنش بوی. زدم کنار بود، ریخته صورتش توی که رو موهاش

 فکر وضیعتش و بودن عادت به اینکه بدون و کردم استشمام

 من وسواس به عشق قدرت. چسباندم خودم به رو اون کنم

 که بود شده باعث هوران دادن دست از ترس و بود شده چیره

 خواست می دلم فقط. کنم فکر هم اون با همخوابگی به حتی

 کنم دور مون آشیانه از رو بد لحظات کنم، قشنگ رو زندگیمون

 شهره و ایرج پای که حاال ولی دارم نگه خودم برای رو هوران و

 صدای شهره. ناممکنه رویاها این ی همه شده، باز من زندگی به

 به مبهوت و مات و پرید جا از هوران کرد، زیاد رو آهنگ

 به که بودم مطمئن. کردم نگاه شهره به تنفر با. کرد نگاه اطرافش

 رو کار این و کرده حسادت هوران و من ی عاشقانه تماس خاطر

گفتم بلند. داده انجام : 



- کرده؟ زیاد رو المصب این صدای اینقدر چرا ای؟ دیوانه   

گفت شهره : 

- شده؟ چی مگه واه    

گفت هوران گرد های چشم دیدن با : 

- نشدم متوجه بودی؟ خواب جان هوران! واه .  

 های چشم با. گه می دروغ و دیده آیینه توی از که داشتم یقین

گفتم شده ریز : 

- خوابه هوران دونستی نمی تو باشه . 

 اش چونه زیر رو دستش و داد تکیه صندلی پشتی به هوران

  .گذاشت

- حسان شو خیال بی . 

 ولی بغضه از پر گلوش که بود مشخص ظریفش و ضعیف صدای از

 این و زد می پس رو من دست فقط زد، نمی حرفی و بود ساکت

 دار طناب حکم بودم، هوران عاشق که من برای معنا پر سکوت

داشت رو . 
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انهور  

 خوفناک رو جاده شب، سکوت و بود گذشته طوالنی های ساعت

گفت ایرج. بود کرده : 

- نداری؟ رو روستا این دقیق آدرس تو  

 .نه-

- خوری می درد چه به تو پس . 

- خوری؟ می درد چه به شما نداری، که هم شما  

- نمیمیری ندی جواب . 

- اللم انگار ندم جواب . 

 می جدل و بحث باهم مسیر این توی که بود بار چندمین این

 برام رو جاده طوالنی مسیر این ها اون های جروبحث. کردن



 دلم که بودم شده کالفه و عصبی حدی به. بود کرده فرسا طاقت

 و برم جاده در دوان دوان و برم بیرون ماشین از خواست می

 حسان زانوی روی رو دستم. شد نمی که حیف ولی بزنم جیغ

گفت و چرخاند سمتم به رو سرش دستم فشار با دادم، فشار : 

 جانم؟-

- شدم خسته نکنید، جروبحث دیگه بسه . 

- عزیزم باشه .  

- نخوردی؟ رو داروهات مگه خوابی؟ نمی تو چرا  

- زنه می رو طنین شور دلم ولی خوردم . 

غریدم حرص پر . 

-  و کمردرد این با من کنن، می حال و عشق باهم دارن االن اونا

بگردم اشون پی و بشینم ماشین توی باید دردم دل . 

گفت نرم : 

- باش خوبی داداش زن !  



-  هیچ ولی خوب داداش زن خوب، زن بودم، خوب همیشه من

دونه نمی رو من قدر کس . 

 روی رو دستهاش که حالی در و داد بیرون مانند آه رو نفسش

 آنکه بدون ایرج. شد خیره رو به رو به بود کرده قفل اش سینه

 غرغرهای خودش با گاهی و رفت می رو راه بدونه، رو مقصدش

 بپرسه آدرس نفر یک از الاقل که بود این امید به. کرد می ریزی

 رو دستش شهره. پرید نمی خیابان در قو تاریکی این در ولی

گفت نرمی لحن با و کشید ایرج دست روی گونه نوازش : 

-  کنی، نمی پیدا رو روستا اون که تاریکی این توی! جانم ایرج

 تا بخوابیم اونا ی خونه بریم هستیم، داییم روستای نزدیک االن

. بدونه رو روستا اون رسم و اسم دایی اصال شاید. بزرگه خدا فردا

حال هر به ... 

زد داد ایرج . 

- برم؟ کی ی خونه شبی نصف  



-  می بازی صبح تا داییم دارن، زنده شب اونا دونی می که تو

 شاید. نداره فایده که بودنن بلد رو جا هیچ و رفتن اینطوری. کنه

کنه کمکت هم داییم اصال . 

 دایی روستای راهی ما و کرد رو خودش کار شهره اصرارهای

 رو ماشین و کرد پارک بزرگی ی خونه جلوی ایرج. شدیم شهره

 و تابید می بیرون به شهره دایی ی خونه از نوری. کرد خاموش

 نشون رو ها دوردست در نمایان های تپه و تنیده درهم درختان

داد می . 
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شد شنیده ای زنانه ظریف صدای. فشرد رو زنگ شهره . 

 کیه؟-

- شهره دایی، زن منم . 

گفت شوق با سپس و کرد مکث لحظه چند آیفون پشت صدای : 



  !شهره-

گفت که شد دهشنی در الی از صداش و فشرد رو در زنگ : 

- اومده شهره اکبر، اکبر، . 

 روی زنی. بست رو در و شد وارد ما از بعد کرد، باز رو در شهره

 های نرده به رو دستش که حالی در و بود ایستاده سنگی سکوی

 سالم. بود شهره جستجوی در نگاهش بود، داده تکیه رنگ آبی

. کشید آغوش در محکم رو شهره و داد جواب خوشرویی با رو ما

 اتاق چهار که بزرگی ی خونه کرد، دعوت خونه داخل به رو ما

 بود زیرپامون بود سوخته اون چندجای که قدیمی فرش داشت،

 ها اتاق از یکی در. بود شده چیده پشتی چند خونه جای هر و

 بازی ورق مشغول و بودن نشسته مرد چند بود باز درش که

 به ریز سوراخ چند و بود تر خپل همه از که مردها از یکی. بودن

 کچلش سر که طور همون و شد بلند جاش از بود، زیرپیرهنیش

 به بود، اش برداشته ترک های لب به لبخندی و خاراند می رو

 رو شهره. گفت آمد خوش بهش سرخوشی با و اومد ایرج سمت

گفت و بوسید : 



- شدی خوشگل چه! جان دایی آوردی صفا ! 

 و سیاه های دست به نگاهی اول حسان. اومد حسان سمت به

 دراز رو دستش انزجار و میلی بی با و کرد کثیفش های ناخن

 رو دستش گشاده رویی با بود، اکبر اسمش که شهره دایی. کرد

گفت و گرفت : 

- کایا آقای آمدی خوش خیلی . 

 .ممنون-

گفت و انداخت پایین رو سرش من به رو : 

- خانم عروس آمدی خوش . 

 .ممنون-

 شلوارکردی اکبر و کرد هدایت پذیرایی سمت به رو ما زن

گفت و کشید باال رو رنگش مشکی : 

- گردم برمی کنم، بازی دیگه دست یک برم من . 

 به رو درهم های سگرمه با کرد، می تعارف چای که حالی در زن

گفت شوهرش : 



- کن تمومش سریع . 

 .باشه-

 قندون توی های شکالت از حتی و نکرد قبول رو چایی حسان

 بود کرده کور رو اشتهاش خونه شلختگی و کثیفی خورد، هم

 دوفنجون فنجون، یک جای به که داشتم سردرد اینقدر من ولی

گفت بلند و کشید سر هورت رو چاییش ایرج.  خوردم چای : 

- کنی؟ می بازی چه آقا اکبر  

- یک و بیست ! 

گفت و شد بلند جاش از : 

- میام منم . 

گفت شهره : 

- قماره؟ وقت االن ! 

- کنه می مشغول فکرمو بازی نیست، خوب لمحا .  

 تکون راست و چپ به رو سرش شهره دایی زن ایرج رفتن از بعد

گفت و داد : 



-  برد تو زندگیم کل بذاره، کنار رو قمار این نشدم داییت حریف

سوخت آدم این باخت و . 

گفت شهره : 

- کنی عادت باید . 

گفت و کرد ما به نگاهی شهره دایی زن : 

- بندازم رو شما برختخوا من .  

 :گفتم

 ...خودمون-

گفت تند تند : 

- منید مهمون شما نه، نه، .  

برگشت بعد لحظه چند و رفت اتاقی سمت به . 

-  کردم، پهن براتون خوب ای پنبه تشک یه و گرم لحاف یه

نه؟ دامادید و عروس  

 :گفتم



 .بله-

گفت لودگی با : 

- بسازید تونید می هم بچه تشک این روی . 

 دیگه هم به خجالت با حسان و من و خنده زیر دز پقی شهره

کردیم نگاه .  

 و زنانه راحتی لباس یک. بست رو در حسان و شدیم اتاق وارد

 رو ها لباس حسان بود، تشک روی مردانه راحتی لباس یک

گفت و گذاشت کناری : 

- پوشیم؟ می رو اینا ما کرده فکر واقعا  

 !حسان-

 شرمندگی با و انداخت زیر رو سرش. بود رسا صدام و تند لحنم

 :گفت

- نپرس ازم هیچی هوران ... 

- . بگو رو راستش بوده شهره و تو بین چی بپرسم خوام می

تو های کاری پنهان از دیگه من حسان ... 



 می حرکت صورتم اجزای بین چشمهایش و کرد می نگاهم خیره

 و کردم می شکایت و شکوه اش خیره نگاه به توجه بی من کرد،

کردم می بازخواست کاریاش پنهان خاطر هب رو اون .  

 دندانهاش بین ما لبم و  زد لبهام به سکوتی مهر لبهاش یکدفعه

. زدم صورتش به سیلی و زدم پس رو اون قدرت با کرد، گیر

 نفس. بودم زده حیرت هوا بی سیلی این از هم خود اون بر عالوه

گفتم زنان نفس : 

-  خودت به نسبت من میل از کنی؟ خرم کار این با خواستی می

کنی؟ می سواستفاده  

شد بلند زیادی حرص با و زد برق عصبانیت از چشمهاش . 

 

HorAN, [18.12.19 11:03] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#391 

گفتم و دویدم دنبالش. شد خارج اتاق از و کرد باز رو اتاق در : 

 ...حسان-



 که اتاقی سمت به داشتنش نگه برای من تقالهای به توجه بی

 الی از و ایستاد اتاق ورودی در. رفت بود، نشسته درونش ایرج

غرید اش شده کلید های دندون . 

- بیا بابا . 

گفت و اومد حسان سمت به ایرج : 

- چته؟ چیه؟  

 چشمهاش در و بود شده مشت دستاش. گفت نمی هیچ حسان

 شصورت روی من سیلی جای. بود شده پدیدار سرخی های رگه

بود کرده وحشی رو صورتش و بود مونده .  

- شدی؟ هار چرا  

- زدی هم به زندگیمو چرا ... 

گفت و کرد نزدیک ایرج به رو خودش : 

-  هوران که کردی کاری گفتی؟ شهره و من ی گذشته از چرا

الدنگی؟ و پست اینقدر چرا نکنه، توجه من به دیگه  

گفت دبلن و نیاورد تاب حسان احترامی بی مقابل در ایرج : 



- حرومزاده تویی الدنگ !  

 شهره. اومدن بیرون اتاق از داییش زن و شهره ایرج داد صدای با

گفت و ایستاد من کنار : 

- هوران؟ شده چی  

. شدم خیره صحنه اون به قلب تپش با و ندادم بهش جوابی

گفت حسان : 

-  دادی، فحش بهم عمر یک ترسم، می دادت از دیگه نکن فکر

 که االن. شدم بزرگ دیگه من ولی احمق گدا، گفتی عمر یک

 دیگه گفتی هوران به رو شهره قضیه نداشت بست و چاک دهنت

کنم نمی سکوت برابرت در . 

زد ایرج ی سینه به محکمی های ضربه . 

- کنم نمی سکوت دیگه .  

 و داد دست از رو تعادلش حسان ایرج، محکم هول با

 سمت هب وحشیانه ایرج. رفت عقب قدم چند تلوتلوخوران



 چنگی کرد، حلقه حسان گلوی دور رو دستهاش و اومد حسان

گفتم کنان جیغ جیغ و زدم ایرج پیراهن به : 

- کن ولش . 

 دستهای فشار ولی بود شده حلقه ایرج گلوی دور حسان دست

 جیغ با. بود گرفته حسان از رو توان که بود زیاد اونقدر ایرج

 می لعنت و تف بهش و زدم می چنگ رو ایرج دست بلندی

 بیرون اتاق از مردها زنداییش و شهره جیغ صدای با. فرستادم

 هق هق به ترس شدت از. کردن جدا هم از رو دوتا اون و اومدن

 صورت. کشیدم می حسان بازوی روی رو دستم و بودم افتاده

 می تر بیش ایرج از رو نفرتم و آورد می درد به رو دلم کبودش

گفتم هام هق هق میون. کرد : 

- بریم اینجا از حسان، بریم .  

کرد باز رو هرزش دهن دوباره و نیاورد طاقت ایرج . 

-  تجاوز خودش نامادری به شوهرش که دونست می باید زنت

 .کرده



 به کنان هق هق و بود جاری شهره های چشم از اشک قطرات

 نفس نفس و شد ریز چشمهاش حسان. بود خیره حسان صورت

گفت زنان : 

-  اومدی؟ من اتاق توی خودت یا کردم؟ وزتجا بهت من شهره

کشم نمی رو تو جل دیگه من بابا، به بگو! هان؟ . 

گفت لب زیر شهره : 

 .حسان-

-  وقت االن ولی خواستم رو تو من فقط که کردم تظاهر عمر یه

هاست حقیقت کردن رو . 
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گفت کنان هق هق و کرد نگاه ایرج های چشم به رسیدهت شهره : 

- نه حسان ... 



 مرز تا حسان نداشتم، رو صحنه اون دیدن طاقت این از بیش

 اون های چشم به مظلومانه چنین این شهره و بود رفته خفگی

 آشکار من برای ممکن ی شیوه بدترین به چیز همه. بود زده زل

 اون به سمت این از و بودم دهش رها بیابانی وسط انگار بود، شده

دویدم می سمت .  

 توی رو حسان بازوی و کردم می نگاه اطراف به مبهوت و مات

 به رو و دوید معرکه وسط شهره دایی زن. فشردم می دستم

گفت حسان : 

- کنید تمومش حسان؟ آقا چیه حرفها این . 

لرزید می صداش . 

- کنید تموم رو بحث این . 

زد کنار رو دایی زن ایرج . 

- شده شروع تازه نه، .  

کرد حسان به رو . 



-  تو اتاق توی خودش پای با خودش شهره نگفتی هیچوقت چرا

 می پایین رو سرت فقط شد می تجاوز از حرف وقتی چرا اومده؟

 .انداختی

- زندگیمه تو هوران االن ولی نبود مهم برام چون . 

گفت کنان گریه شهره : 

-  محبت بی من به تو شد، وت زندگی وارد دختر این وقتی از آره،

 ...شدی

کرد ایرج به معناداری نگاه حسان . 

-  یکطرفه عالقه این نگو. گفت چی شهره که بودی شاهد خودت

 ...بوده

گفت بلند و رفت اتاق داخل افتاده سری با ایرج : 

- بیا شهره . 

گفت هراس با و کرد داییش زن به نگاهی شهره : 

 ...من-

گفت و کشید هشهر صورت روی رو دستش دایی زن : 



- باش آروم . 

گفت فریاد با اکبر و رفت اتاق درون به شهره : 

- ایرج نکنی اذیتش . 

- نباش نگران . 

 دوتا حسان. رفت فرو خاموشی در خونه و رفتن اکبر دوستای

 پشتم که طور همون. افتاد رختخواب روی حال بی و خورد قرص

گفتم بود، بهش : 

- باالست وزشد که دونی می خوردی، قرص تا سه امشب . 

- هوران کن ول . 

گفتم بغض با : 

- ام خسته خیلی حسان . 

- کن تمومش . 

- ندارم جدل ی حوصله خودمم امشب ولی کنم نمی تموم . 

- بخواب پس . 



 نمی سرک خواب من مغشوش ذهن به! خواب! محالی خیال چه

 مقابلم دیوار به خیره من و بود گذشته طوالنی ساعت. کشید

 نمی شنیده دیگری صدای سانح های نفس صدای جز. بودم

 نفس صدای شد، شنیده باز نیمه در الی از صدا یک ناگهان شد،

بود شده مخلوط هق هق صدای با که ایرج های نفس . 
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شد تر غلیظ ایرج های زمزمه صدای . 

- خدایا کردم؟ کار چی من خدایا .... 

 دوان ایرج ایرج. کشاند بیرون اتاق از رو من کنجکاوی حس

 پیچیده سنگین جسم یک و رفت می خروجی در سمت به دوان

 سکوی روی و رفتم ایرج سمت به. کرد می حمل رو لحافی در

 دودو هراس و ترس شدت از چشمانش. شدم سبز مقابلش خونه



 لرزشی با. کرد می بیداد تابی بی و قراری بی رفتارش در و زد می

گفت صداش در : 

- نگو هیچی کس هیچ به... عروس برو . 

 که دیدم رو شهره کبود ی چهره من و رفت کنار ملحفه روی

 گردنش روی. بود خیره ای نقطه به و بود باز رنگش سبز چشمان

 دیوار گچ به سفیدی شدت از صورتش و بود مانده برجا سیاهی

گفتم بهت و حیرت با. بود شده شبیه : 

- مرده؟...م  

رفت ماشین سمت به و زد کنار رو من . 

- نگو چیزی کس هیچ به ... 

 ماشین داخل گذاشت، عقب صندلی روی رو شهره ی مرده

گفت من به رو عجز با کرد، بیرون شیشه از رو سرش و نشست : 

- باشه قرص دهنت هوران . 

 سرعت خاطر به که رو گردوغباری و کردم نگاهش فقط من

 می هجوم مغزم به وارونه افکار. کردم تماشا شد، بلند زیادش



 روی رو بدنم سنگینی تمام. کرد می منگ و گیج رو سرم و آورد

 رفتم، می پیش جلو به سر هدایت با و کردم می حس سرم

 در لرزید، می که دستانی با. بودن کاره هیچ پاهام انگار که طوری

 رو حسان تن بار چند. رفتم رختخواب سمت به و کرد باز رو اتاق

گفتم مضطرب و دادم تکون : 

- حسان...ح ... 

 هق هق با. بود رفته زمستونی خواب به انگار نخورد، تکونی هیچ

گفتم گریه و : 

- بریم اینجا از باید پاشو، خدا رو تو حسان .  

گرفت دستش توی رو من دست و کرد باز رو چشمهاش . 

- لرزه می دستات چرا . 

گفتم ضعیفی جیغ با : 

- کشته رو شهره بابات ! 

 جدی حالت با. نشست سیخ و پرید جا از ها گرفته برق شبیه

 :گفت



- دیدی؟ خواب هوران؟ گی می چی  

گفتم هق هق با : 

-  بود پیچیده لحاف توی رو شهره دیدم، خودم چشمای با خودم

 چیزی کس هیچ به... گفت...گ من به... بردش طوری همون و

 ...نگم

زدم هق و گذاشت دهنم جلوی رو دستم . 

- دیدم خودم .  

 اون توی. کرد حلقه هام شونه دور رو دستهاش و زد پلکی

 بود معلوم نفسهاش شدن تند از ولی فهمیدم نمی هیچی تاریکی

نداره خوبی حال که .  

-  جای شهره دایی زن و دایی وقتی حسان بریم اینجا از باید

کنن می بند ما به ببینن رو خالیش . 

 کاپشن و خودم دستی کیف یتاریک اون توی شدم بلند جام از

گرفتم دستم توی رو حسان . 

- بریم باید . 



- کتمان کی تا گفتم رو حقیقت من نبود؟ که من تقصیر هوران ... 

گفتم کالفه : 

- نیست دادن تسلی وقت االن بریم اینجا از فقط ! 
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. زدن می پرسه روستا در ولگرد سگ چند تنها یتاریک اون توی

 رفتم، می جلو به هستیم کجا بدونیم اینکه بدون حسان و من

 بچسبم محکم رو حسان دست که بود شده باعث سرگیجه حس

گفتم ناله با. بود گرفته ازم رو رفتن راه قدرت پاهام لرزش و : 

- ریم؟ می کجا  

- هبش پیدا ماشین یه شاید جاده، توی ریم می . 

- بودیم آورده ماشین کاش . 

- شه می طوری این دونستم می کجا از . 



بود انداخته راه قالی و قیل درونش بغض و بود دار خش صداش . 

- ناراحتی؟ مرگش خاطر به  

فشرد دستش توی محکم رو من لرزان دست و کرد سکوت .  

- نه؟ مگه بوده مهم خیلی برات  

- بسه هوران . 

-  یه اون کنی می فکر نکنه نی؟دو می مقصر مرگش تو منو نکنه

شده؟ قربانی که بوده پاک آدم  

 خواست می دلم ولی زد حرف نباید مرده سر پشت دونستم می

 آروم رو قرارم بی تن گفتن اراجیف و زدن حرف انگار. بزنم حرف

کرد می . 

- کن ولش مرد، بســــه، .  

 بود نزدیک و رفت پاهام از رمق لحظه یک حسان داد صدای با

 به و کرد ستون تنم زیر رو دستش حسان. کنم سقوط مینز روی

کرد نگاه ام ترسیده های چشم . 

 خوبی؟-



- بیام راه تونم نمی لرزه، می داره بدنم توی کنم می احساس . 

- زیاده جاده تا راه ... 

. گرفت دستش رو طفلی شبیه و کرد بلند جا از رو من یکدفعه

 رو اسمش و لرزیدم می آغوشش در زده سرما گنجشک مثل من

زدم می صدا .  

- هوران باش آروم . 

. بود شده مخلوط حسان های هن هن صدای با صبح اذان صدای

کرد می تکرار خودش با مدام . 

- نمونده جاده تا زیادی راه نباش، نگران .  

 می تر بیش رو اون اضطراب و افتاد نمی من تن از لعنتی لرزش

 تلوپ و تاالپ قلبش و بود شده جاری رویش و سر از عرق.کرد

 رو دستم وقتی که طوری کوبید، می سینه به رو خودش کنان

. ترساند می رو من قلبش تند ضربان گذاشتم، می اش سینه روی

 کلفتی سبیل ی راننده و زد بوق پامون مقابل ماشینی ناگهان

 :گفت



- رید؟ می کجا  

گفت فارغ و راحت بود، داده حسان به رو دنیا خدا انگار : 

- دم می بشه قیمتش چی ره. دربست . 

- شو سوار . 
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 با قدیمی موسیقی صدای و بودیم نشسته عقب صندلی روی

 می همچنان. بود شده تلفیق حسان های نفس تند صدای

 لرزش این من گرفتن آغوش در با داشت سعی حسان و لرزیدم

 به مشکوکی نگاه آیینه توی از راننده. کنه سرکوب رو تنم لعنتی

انداخت ما . 

- هستید؟ فراری یا کردید ازدواج  

گفت و انداخت راننده به تندی نگاه حسان : 



 .همسرمه-

- اینطوری؟ شبونه چرا پس  

- بدم؟ توضیح شما برای باید من  

گفت وارفته : 

- هستی عصبانی چقدر آقا، نه . 

- شما آخه ... 

گفتم زیرلب : 

 .حسان-

 جانم؟-

دادم فشار هم روی رو چشمهام . 

 !کافیه-

 .باشه-

 جا به جا سرم کشیدنش نفس بار هر با و بود اش سینه روی سرم

 دست تند تند با و بود آه شبیه تر بیش هایش نفس شد، می



 راه اون. کرد می پنهان من از رو اشکهاش صورتش روی کشیدن

 تر ویران لحظه هر لمحا و داشت رو من جان گرفتن قصد طوالنی

 نمی چشمم به خواب ولی بخوابم الاقل داشتم آرزو. شد می

گفت حسان. اومد : 

-  ی خانواده اگه شه؟ می چی این از بعد رفته؟ کجا بابا االن یعنی

بفهمن شهره ... 

گفت بلند : 

- وای! وای ! 

 .حسان-

 جانم؟-

- ماست زندگی پشت آه کنم می حس اینطوریه؟ ما زندگی چرا . 

کشید سرم روی رو نوازش دست و کرد سکوت حظهل چند . 

- نکن فکر اینطوری نیست، آهی هیچ . 

 خودش جاده سرسبزی و کرد می خودنمایی آسمان در خورشید

 خوبی طبیب هاش زیبایی تمام با طبیعت ولی داد می نشون رو



 بود خراب از تر خراب دلم حال. نبود من نگاه کردن خندان برای

 خودم با مدام. بود دربرگرفته رو جوارحم و اعضا تمام نگرانی و

 باشن، شده بیدار شهره دایی زن و دایی شاید که کردم می فکر

کنن می فکری چه شن، می حالی چه ما خالی جای دیدن با . 

- نداره؟ رو تو ی شماره که اکبر. حسان  

- بلدن رو بابا ی خونه فقط. خونه آدرس نه داره، رو ام شماره نه . 

- خالیه که هم اونجا . 

-  توی اون فقط دخترش، پیش بره مدت یه بگم خدمتکار به باید

است خونه . 

- خوبیه فکر . 
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گفت راننده : 



- ام گرسنه خیلی من شید؟ نمی پیاده خوردن صبحونه برای . 

گفت حسان : 

- شیم می پیاده . 

گفتم تعجب با : 

- داری؟ خوردن اشتهای االن تو  

- افتاده فشارت حتما سرده، دستات خیلی . 

- بخورم چیزی تونم نمی االن واقعا من . 

- کن سعی . 

 یک ها تخت روی و بود شده چیده جاده کنار چوبی های تخت

 جیبش از رو دستمالی حسان. بود شده پهن کثیف قرمز حصیر

 رو خنده با نندهرا. نشست رویش و انداخت حصیر روی آورد، در

کرد من به . 

- سوسوله خیلی شوهرت آبجی . 

 پایین رو سرش و خورد رو اش خنده حسان ی غره چشم با

 رو راننده انگار اومد، سمتمون به ای چثه ظریف پسر. انداخت



 احوال و کرد احوالپرسی و سالم باهاش لبخند با شناخت می

 و داد رو شجواب خوشرویی با هم راننده پرسید، رو اش خانواده

 :گفت

- است؟ پخته حلیمت  

 .بله-

 ...پس-

گفت حسان : 

-  مربایی و کره مثال. بیار شده بندی بسته چیز یه ما برای لطفا

باشه نشده باز هنوز بندیش بسته که . 

 .چشم-

- باشه مصرف یکبار لیوان توی لطفا هم چایی . 

 .چشم-

گذاشت کمرش به رو دستش راننده . 

- بیار قلیونم یه. بیار حلیم همون ما واس . 



گفت  کرد حسان به متعجبی نگاه پسر، رفتن از بعد : 

- بود خوب حلیمش ! 

- خوریم نمی ما ممنون، . 

 خورد می حلیم ولع با راننده آورد، سینی داخل رو صبحونه پسر

 هم من نزد، صبحونه به لب حسان. کرد می چه چه و به به و

 لقمه حسان .بودم دوخته ای نقطه به رو نگاهم و نداشتم میلی

گفت و گرفت برام ای : 

 .بخور-

 .نه-

- پریده رنگت هوران، بخور . 

گفتم و گرفتم دستش از رو لقمه : 

- بخوری باید هم خودت پس . 

زد چشمکی و گرفت خودش برای ای لقمه . 

- است خوشمزه هم خیلی . 



 فرت راننده. جویدم رو لقمه و نداشت لبم روی کمرنگی لبخند

 دیگه فرستاد، می هوا به رو شدود و کشید می قلیون فرت

. نداشتم رو اون دادن بیرون دود تماشای و نشستن ی حوصله

 یک از یکبار. کرد می کیف و داد بیرون حلقه شبیه رو دود یکبار

 نگاهش که خواست می ما از و داد می بیرون بینیش سوراخ

 که رفتم هایی سنگچین سمت به و شدم بلند جام از کالفه. کنیم

 به حواسم و بود دره سبزی به نگاهم. بود مشرف هدر یک به

. بود حسان های کاری پنهان به حواسم بود، ملحفه الی ی جنازه

گذاشت کمرم پشت رو دستش و ایستاد کنارم . 

- همسرجان؟ کنی می نگاه رو چی  

گفتم سرد : 

- غمگینی شهره مرگ برای که پیداست چشمهات از . 

کرد قفل اش ینهس روی و برداشت کمرم روی از رو دستش .  

-  بدونم، رو چیز همه خوام می باشی، صادق باهام خواد می دلم

نیست وقتش االن دونم می. مو به مو ... 

دوختم عبوسش رخ نیم به رو نگاهم . 



- نگفتی بود وقتش که موقعی ولی . 

گفت طوالنی مکث از پس و شد پایین و باال گلوش سیبک : 

-  توی دیروقت تا و داشتم تئاتر روز اون فردای من بود، آخرشب

 و شد زده اتاقم در به ضربه چند که بودم تمرین حال در اتاقم

 وقتی بود پوشیده قرمز ربدوشامبر یه. شد اتاقم وارد شهره

زیرش کوتاه لباس درآورد ... 

 نفس به رو من و نداشت ترکیدن قصد که بغضی بودم، کرده بغض

 روی و بود اومده جوش به ام زنانه غیرت. بود انداخته زدن نفس

کرد می سنگینی حسان های واژه سرم . 

-  اون به باز دهن با و بودم داده تکیه دیوار به. بودم کرده قفل

 اومدم که خودم به. بودم خیره اش چهره روی غلیظ آرایش

بود پیچیده من دور مار شبیه ... 

گفتم بلند و گذاشتم گوشام روی رو دستم : 

- ارمند رو شنیدنش طاقت بسه، بسه، .  

 ...هوران-



- نزن حرف باهام فقط حسان، کن ولم . 

. کردم خفه رو هقم هق صدای و گذاشتم دهنم جلوی رو دستم 

 باز کرد می پاک حسان چه هر و ریخت می صورتم روی اشکهام

گفت حسان. شد می خیس صورتم : 

-  خواهش. گفتم نمی همین خاطر به نداری، طاقتشو دونستم می

ورانه... باش آروم کنم می ... 

 شده مخلوط هق هق با صدام و برداشتم دهنم جلوی از رو دستم

 .بود

-  می فقط من کنی؟ پنهان من از رو چیزها این تونستی چطور تو

 معشوقه دونستم نمی داری، بدجنس نامادری یه تو که دونستم

 خاطره اون خاطر به من از هات گیری کناره این تمام... بوده ات

بوده؟ لعنتیت ی  

گفت تعجب با زن. شدن رد کنارما از شوهر و نز یک : 

- کایاست؟ حسان   

گفت و گذاشت زن کمر پشت رو دستش مرد : 



- کن ول بریم، . 

گرفت و گرفت دستش توی رو دستم : 

- ماشین سمت بریم . 

 سمت به اون از جلوتر و کشیدم بیرون دستش از رو دستم

رفتم ماشین . 
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 به سالنه سالنه و شد بلند جاش از راننده حسان ی اشاره با

گفت من به نگاه با راننده. اومد ما سمت : 

- لب؟ تو رفتی باز آبجی؟ شد چی  

گفت شده حرصی حسان : 

- کن باز رو در لطفا . 



 کرده خودش اسیر رو من باز سرگیجه حس. شدیم ماشین سوار

 انگار. بستم رو چشمهام و دادم تکیه صندلی به رو سرم بود،

 سوزش و کوبید می سرم به و بود گرفته دست چکشی کسی

 لرزش دچار تنم دوباره رسید، می انگشتام نوک تا هایش ضربه

 رو من حسان. شد نمی تموم هیچوقت انگار که لرزشی. شد

 بوی اش سینه. گذاشت اش سینه روی رو سرم و کرد بغل محکم

 می تحریک رو ام سرگیجه تند بوی اون و داد می ادکلن و شامپو

 .کرد

- هست؟ درمونگاه اطراف این  

- بزنیم دور باید . 

- بزن دور ... 

گفت گوشم کنار : 

- رسیم می االن عزیزم، باش آروم .  

 درمانگاه سفید های موزاییک روی حسان های دست به تکیه با

 نمی ور جلوم و رفت می سیاهی گاه چشمهام رفتم، می راه

 های واژه با و برد می جلو سمت به رو من احتیاط با حسان. دیدم



 داخل رو من. داد می نشون من به رو اش توجه یواش و آروم

 رو تارم گان دیده جلوی دکتر از محوی تصویری و برد اتاقی

 تر بیش رو لرزشم فلزش سردی و نشستم صندلی روی. گرفت

. بود معلق دکتر میز روی دستم و خورد می زمین به پاهام. کرد

برداشت گوشش روی از رو گوشی و گرفت رو فشارم . 

- پایینه فشارش . 

گفت نگران و مردد حسان : 

- ضعفه خاطر به حالتاش این ... 

گفت بود، نسخه نوشتن حال در که طور همون دکتر : 

-  باید حتما بعدش و کنیم می اورژانسی درمان یه فعال عصبیه،

دکنی مراجعه متخصص یک به . 

- چی؟ متخصص  

- روان و اعصاب . 



 منی. چکید ام گونه روی اشک قطره یک و شد گشاد چشمهام

 او بیماری دچار خودم حاال باشم حسان پرستار خواستم می که

بودم شده .  

- خوبم...من...م....نه...نه . 

کردم حسان به نگاهی . 

- خوبم من حسان . 

 قدرت اب من ولی کنه بلندم جام از کرد سعی و گرفت رو دستم

گفتم و چسبیدم صندلی به زیادی : 

- شوهرم دونی نمی که شما بعد دیدم جنازه یه من دکتر ... 

گفت و گرفت صورتم جلوی رو دستش دادن تسلی برای دکتر : 

- باش آروم باشه، ... 

 بیش رو ام دیده آسیب اعصاب دکتر و حسان باش آروم ی جمله

زدم فریاد اختیار بی کرد، می تحریک پیش از . 

- آرومم من .... 
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گفت و کرد خم سمتم به رو سرش حسان : 

- شو بلند آرومی اگه . 

- شهره؟ یا ناراحتی من خاطر به غمگینه؟ نگاهت چرا تو  

گفت مبهوت و مات و داد تکون رو سرش : 

- زنی؟ می االن حرفیه چه این   

 من تقالهام، به توجه بی و کرد بلند جا از رو من زیادی تقدر با

 تزریقات اتاق به ما همراه هم دکتر. برد تزریقات اتاق سمت به رو

 تخت روی حسان زور به. کرد پرستار به رو هایی توصیه و اومد

گفتم هق هق با و خوابیدم : 

-  های کاری پنهون خاطر به. شدم شوکه فقط... حسان خوبم من

 ازم رو تو اون. نیست مهم برام اصال شهره مرگ شدم، هشوک تو



 تو نبود اون اگه... کنیم زندگی خوب تو و من نذاشت اون گرفت،

بود خوب حالت ... 

کردم احاطه رو لرزانم تن دستام با . 

- بود خوب حالم من ...  

گفت حسان. اومد سمتمون به آمپولی با پرستار : 

- جان هوران بخواب دمر . 

- چیه؟ آمپول  

گفت مضحکی و مصنوعی لبخند با پرستار : 

 .تقویتیه-

- من. نیست رنگی این که تقویتی ... 

 ای ملتمسانه حالت با و داد فشار هم روی رو چشمهاش حسان

 :گفت

- نکن اذیت کنم می خواهش. کنه می بهتر رو حالت . 

- شدی؟ سیر ازم زودی همین به کنم؟ می اذیت رو تو من  



گفت عجله با پرستار : 

- شه می سفت آمپولش االن . 

 من کرد وارد تنم به که زوری با و گفت زیرلب ببخشیدی حسان

 ی بره شبیه. گذاشت کمرم روی رو دستش و خواباند پشت به رو

 بهم رو آمپول پرستار و بردم فرو بالشت در رو سرم مطیعی

 تنم از رو لرزش چون بود آرامبخش که نداشتم شک. کرد تزریق

 اینقدر روحیم حال که کنم باور تونستم نمی هنوز من و انداخت

گفت حسان به و کرد تزریق بهم سرمی. وخیمه : 

- کنم جایگزین تا بگیرید داروخانه از رو داروهاش برید . 

گفت و کرد نگاهم نگران حسان : 

- خوبه؟ حالت  

گفتم مظلومانه : 

- شه می حس بی داره بدنم . 

زد بهم آرومی لبخند . 

- بخوابی کن سعی . 
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 هر از خالی ذهنم و بودم دوخته سقف روی ی نقطه به رو نگاهم

 با. بود نیومده حسان هنوز ولی بود گذشته ربع یک. بود چیزی

چرخاندم سمتش به رو سرم صداش شنیدن . 

- خوابی؟ نمی چرا. بیداری هنوز که تو  

گفتم آرومی صدای با و ادمد قورت رو بزاقم : 

- نیست خوب حالم. بخوابم تونم نمی ... 

 دستم روی. کرد نزدیک لبش به و گرفت دستش توی رو دستم

 روی اشکی ی قطره. کرد نوازش انگشتش نوک با و بوسید رو

چکید ام گونه . 

- حسان؟ شدم اینطوری چرا من   

- داری استراحت به نیاز کم یه فقط خوبه حالت. نشدی طوری تو . 



-  و شهره با کاش اومدیم، نمی لعنتی سفر این به کاش حسان

 تو بدتری اتفاق یه کنم می فکر همش شدم، نمی رو روبه ایرج

 پنهون ازم زندگیتو تمام چرا تو... ترسم می دارم، دلهره. راهه

 کردی؟

-  این اینقدر کنم می خواهش ببخش، منو. کردم غلط من هوران

نکن ازم رو سوال . 

کردم اش کالفه و سرخ صورت به نگاهی یزیرچشم . 

- داری؟ دوست منو اصال تو حسان  

زد موهاش به چنگی و زد پلکی . 

-  روزهای این کاش. هوران دارم دوست خدا به دارم، دوست آره

گذشت می لعنتی . 

 عجیبی حال. اومدیم بیرون درمونگاه از شد تموم که سرمم

 خوب جای کی دلم و کرد می سنگینی تنم روی سرم داشتم،

خواست می استراحت برای .  

- سنگینه سرم هنوز حسان . 



- نباش نگران شده، تزریق بهت که داروهایی خاطر به . 

- شدی؟ می اینطوری خوردی می رو قرصات وقتی هم تو  

- آره اوایل . 

 سیگارش فرزی و چابکی با  راننده و نشستیم عقب صندلی روی

نشست فرمون پشت و کرد خاموش رو . 

- آبجی؟ بهخو حالت  

گذاشتم هم روی رو چشمهام و دادم تکیه صندلی به رو سرم . 

- میاد سیگار بوی بده، پایین رو شیشه حسان .  

- عزیزم باشه . 

 گوشم کنار حسان. شد سیگار تند بوی جایگزین آزاد هوای

 :گفت

- بخوابی؟ بغلم توی خوای می  

- راحتم طوری همین نه، . 
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 و کرد چشمهام مهمون رو خواب باد نوازش و ماشین های تکون

 شهره. آورد بیرون کننده دیوانه افکار و ها خیال عوالم از رو من

. گردن روی کبودی همان و لحاف همان با بود، ایرج آغوش توی

گفت من به رو ایرج : 

- کنی خاک رو شهره ی جنازه باید تو . 

 خاک. شد زنده شهره ناگهان که ریختم می جنازه روی رو خاک

گفت سفید صورت  با من به رو و زد پس رو ها : 

-  ازم حسانو ذارم نمی خوندی کور کنی؟ خاک منو خواستی می

 .بگیری

زد قهقهه . 

- زندگیته سر روی من ی سایه ابد تا . 

 سمت به ترس با من و واقعی خون چکید، خون چشمهاش از

 و سوخت می آتش توی مامانم سمت اون. کردم فرار ای دیگه



 جیغ. خندید می لوندانه صورتش روی غلیظ آرایش با طوبی

 .زدم

 !نه-

 قرار صورتم مقابل حسان صورت. پریدم خواب از جیغم صدای با

 می سنگین کالفگی و غم از باری کوله نگاهش در بود، گرفته

بود ریخته صورتش روی پریشان موهاش از طره چند و کرد . 

 خوبی؟-

- شهره. دیدم رو شهره و مامانم خواب ... 

 رو موهام و برد شالم زیر رو دستش گرفت، بغلش توی رو من

کرد نوازش . 

- بخواب کنی، تعریف خواد نمی .  

گفتم حوصله بی و شد روان صورتم روی اشکهام : 

- خونه رسیدیم می کاش . 

- رسیم می عزیزم، رسیم می .  



 بیدار طاقت داروها اثر رفتم، خواب هب حسان آغوش در باز

 وقتی و پریدم می خواب از گاهی گه بود، گرفته ازم رو موندن

 می حسان ی سینه به ضرباتی دیدم می ماشین توی رو خودم

گفتم می ناله با و زدم : 

- رسیم؟ می کی پس  

گفت می و گرفت می بغل تر محکم رو من : 

- رسیم می عزیزم، رسیم می .  

- جان ورانه جان، هوران ! 

 کرد، خوشحالم خونه، دیدن. کردم باز چشم آرومش صدای با

گفتم خنده با! الکی و زودگذر خوشحالی یک : 

 .رسیدیم-

نشست لبش روی مصنوعی لبخند یک . 

- رسیدیم عزیزم، آره .  

 و کرد سالمتی آرزوی من برای راننده شدیم، پیاده ماشین از

 نحس سفر این اتخاطر خونه به رسیدن با کردم می خیال. رفت



 خونه توی من از جلوتر خاطرات اینکه از غافل برم می یاد از رو

 رو شهره ی جنازه کردم می نگاه که رو جا هر بود، گرفته جا ام

 محو خاطرم از لحظه یک حسان های کاری پنهان و دیدم می

 کردم می حس بودم، حقیقت جویای این از تر بیش. شد نمی

 خاطرات خوندن ی وسوسه و کرده هانپن ازم رو چیزهایی هنوز

ذاشت نمی راحت رو من لحظه یک سهیال . 
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گفت و کرد پهن برام رختخوابی حسان : 

-  چون بکشه طول شاید. گردم برمی و حمام رم می من بخواب،

بیای؟ من با خوای نمی تو... کثیفم خیلی  

 ...نه-

-  بخواب البته شورمت، می من بشوری رو خودت نداری حال اگه

نپریده سرت از داروها اثر تا ...  



 از. شد می شنیده ضعیغی صوت فقط حمام داخل رفتنش با

 و رفتم کیفم سمت به شدم، مطمئن که حمام در شدن بسته

 ی صفحه و نشستم کاناپه روی. برداشتم رو سهیال خاطرات دفتر

 ضربان به قلبم و بود کرده یخ دستهام. کردم باز رو ردنظرممو

 حس ولی داشتم هراس خاطرات ی ادامه خوندن از بود، افتاده

خورد می رو من خوره مثل کنجکاوی . 

 بزرگی مهمانی شایلین، دخترش تولد مناسبت به شایگان کمال

 سالن یک در تولد جشن. بودیم دعوت هم ما و بود دیده تدارک

 خوراکی و نوشیدنی اقسام و انواع. بود شده داده رتیبت بزرگ

 سن روی طبقه چند کیک یک و بود شده چیده بزرگی میز روی

 در هایی آهنگ شور و نشاط با ارکستر. بود گرفته قرار سالن

 او رقصنده ای عده و خواند می شایلین تولد بودن مبارک وصف

 به خورد می نوشیدنی که حالی در حسان. کردند می همراهی را

گفت آروم و کرد من به رو بود، خیره ها رقصنده رقص : 

- دارن کمری رقص چه مامان ! 

- برقصه؟ برات طوری همین که بگیرم برات زن یه خوای می  



گفت زد، می باد را خودش بادبزن با که حالی در شهره : 

- خواد نمی زن حسان ... 

زد او به چشمکی . 

- نه؟ مگه  

انداخت باال ای شانه خنده با حسان . 

 .نه-

 با کردن احوالپرسی و سالم حال در و نبود ما جمع در ایرج

 می سواستفاده حسابی موقعیت این از هم شهره بود، دوستانش

رقصاند می گربه و کرد . 

داد گردنش به قری لوندی با . 

- برسه اهدافش به خواد می حسان . 

گفتم شده حرصی : 

- بزرگیه هدف هم خانواده تشکیل ! 

زد زل چشمانم به پررویش و حریص نگاه نآ با شهره . 



- بخواد خانواده تشکیل دلش طرف اگه ولی بله . 

 ها زوج از ارکستر و شد اجرا عاشقانه موزیک یک حین همین در

کرد متعجب را ما ی همه شایلین صدای. کرد رقص تقاضای . 

- کایا؟ آقا دید می رقص افتخار   

 ای دستپاچه بخندل و گذاشت میز روی را نوشیدنی لیوان حسان

گفت بلند و وارفت شهره. نشست لبش روی : 

 !واه-

 و دادم ابروهام به چینی بردم، می لذت شهره دادن حرص از

 :گفتم

- ساالت و سن هم جمع توی برو! جان حسان خوبیه پیشنهاد .  

 به کند نگاه شهره به آنکه بی و گرفت را شایلین دست حسان

 شایلین رقصیدند، می مه آغوش در. پیوست ها رقصنده دیگر

 با حسان و زد می حرف حسان با و جنبید می لبهایش مدت تمام

 سمت به را حسان هم رقص از پس. داد می را او جواب لبخند

 از شهره. نبود پیدا دو آن از تصویری هیچ دیگری و کشاند بالکن



 نمی حرفی هیچ ولی بود ترکیدن حال در غضب و حرص شدت

گفت کیف با و کشید سیبلش به ستید ایرج. بزند توانست : 

- برد رو کسی خوب دل پدرسوخته این . 

 کی؟-

- حسان پسرت، آقا ... 

گفت سرتقی با طنین : 

- داد رقص پیشنهاد داداش به خودش پررو پررو دختره بابا . 

- شایگانه کمال دختر نیست، کسی کم دختره کرد، خوبی کار . 

 لب زیر و داد نشابروا به چینی نیاورد، طاقت این از بیش شهره

کرد غرغری . 

- نادون سر سبک ی دختره فایده چه ! 

 ای زیرکانه لبخند و کردم نگاهش درآمده حدقه از های چشم با

 .زدم
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 بود شب انتهای. ماند تنها شهره و آمد من اتاق به ایرج شب آن

 صدای سرش پشت و شد بلند شهره ی ناله و آه صدای که

شد همراه ای مستانه ی خنده با حسان . 

- هیس شهره، تر آروم . 

 می سینه به که قلبی با من و پرید جا از ها گرفته برق شبیه ایرج

 باهم را شهره و حسان کرد، باز را اتاق در. رفتم دنبالش کوبید،

 را در مات و زده تبه ایرج. بودند مچاله درهم بودند، شده یکی

 هم روی را هایش چشم حیران و برافروخته صورت با و بست

 هقی هق و ریخت می ام گونه روی پی در پی اشکهایم. گذاشت

 یک امشب که کردم می آرزو شد، می خارج گلویم اعماق از

 کرد، باز دوباره را در! محض واقعیت. بود واقعیت ولی باشد خواب

 حسان تخت روی بود، پوشانده را نشت روی ربدوشامبر با شهره

 ایستاده تخت کنار نگاهش در هراسی با حسان و بود نشسته

گفت هق هق با شهره. بود  



-  کرده مست بود، خورده نوشیدنی مهمونی توی حسان کنم فکر

 ....بود

گفت می دروغ. بود نخورده شراب اصال مهمونی توی حسان !  

- خودش اتاق توی کشوند زور به منو اتاقم توی اومد ... 

 حرف با داشت نداشتم، را عجوزه آن های حرف شنیدن طاقت

زدم جیغ. گرفت می من از را حسان هایش . 

- سگ مثل گی می دروغ ! 

گفت کشان فریاد و چرخید من به رو ایرج : 

- بسه باشی؟ پسرت پشت خوای می کی تا! بسه !  

کرد حسان به رو . 

-  مادرت و پدر اصال ت،مادر و پدر نیس معلوم ولدالزنایی، یه تو

بزرگ رو تو سهیال و من باشن، ... 

گفت و انداخت زیر را سرش حسان : 



-  به رو چیز همه کم کم که کردید اجیر رو نوید شما دونم، می

 مادرم و برادرمه گفت من به اول روز همون اون ولی بگه من

نیستم ولدالزنا من شده، گم پدرمم طلعته، .... 

برخاست دلم از ای ناله و شد حبس ام سینه در نفس .  

 !آه-

زد زل ایرج های چشم توی . 

- بود مامان خاطر به فقط نگفتم چیزی اگه ... 

- کردی؟ تجاوز هووش به مامان خاطر به  

 لرزان صدایی و زد می فریاد درونش پشیمانی و غم که نگاهی با

 :گفت

- ببخشید بودم، مست...مس...م .... 

 آن ضرب از حسان سر و  زد حسان صورت به محکمی سیلی

چرخید دور چند سیلی . 

-  گداخونه همون گمشو شد؟ دلیل بودن مست! هرجایی ی هرزه

گمشو. زادگاهته که ای ! 



. شد بلندتر شهره هق هق صدای و رفت بیرون اتاق از حسان

 من صدای به توجه بی او زدم، صدا را اش اسم و دویدم دنبالش

 مقابلش و رفتم کوچه به برهنه سر با. پیمود را کوچه راه

 .ایستادم

-  اتاق توی اومده خودش شهره بری؟ خوای می کجا مادر حسان،

نه؟ مگه کرده لوندی تو برای خودش نه؟ مگه تو   

گفتم ضجه با : 

-  دوست طنین از تر بیش رو تو من. نذار تنها منو مامان حسان

 .دارم

 ریخت، می اش گونه روی دیگری از پس یکی که اشکی قطرات

کرد می ریش ار من قلب . 

-  تعلق بهش که ای گداخونه همون به برم باید من ایرجه، با حق

نکن فکر بهم هم دیگه ببخش، منو مامان. دارم .  

 اشک هم آغوش در طوالنی مدت برای و گرفت بغلش در را من

 و سالنه سالنه. رفت کند، نگاه سرش پشت به آنکه بی. ریختیم

رفت درد با .  



 ی شقیقه به انگشتانم نوک با و کردم لهمچا کیفم توی رو دفتر

 اون زیر شب، اون حسان بودم، شده داغ. آوردم فشار دردناکم

 دلیل از. بود گفته دروغ من به رو چیز همه درخت، تک

 چطور. زندگیش ی همه چیز، همه تا گرفته شایلین با ازدواجش

 امونم قلب تپش. کنه پنهون من از رو حقیقت اینقدر بود تونسته

 سرم دور دنیا لحظه یک برای شدم، بلند جام از. بود بریده رو

شدم پرت زمین روی ضرب با و چرخیدم . 
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. شدم بلند جام از میز به تکیه با و دادم فشار روی رو چشمهام

. خورد می هم به امدندونه لرز شدت از و بود تار چشمهام جلوی

. دوختم چشم ای نقطه به زنان نفس نفس و ایستادم دیوار کنار

 با و اومد سمتم به بود، گردنش دور ای حوله که حالی در حسان

گفت شده گشاد های چشم : 



 .هوران-

رفت درهم اخمهام و کردم نگاهش چشم باالی از . 

انداخت سایه نگاهش بر ترسی و رفت عقب قدم چند . 

- کنی؟ می نگام نطوریای چرا  

. رفتم جلو قدم چند دیوار به تکیه با و گرفتم ازش رو نگاهم

گفت و اومد سرم پشت : 

- هورانم هوران، ... 

غریدم ام شده کلید های دندون الی از . 

- نیستم تو هوران من . 

 پرت زمین روی پهلو به و رفت در دستم از تنم افسار دوباره

شد بسته چشمهام و شدم . 

داد تکون رو من بار چندین و نشست شزانوها روی . 

- هورانم. ببینمت کن باز رو چشمهات برم قربونت جان، هوران ... 

گفت مضطرب و گرفت دستش توی رو دستم : 



- داغی چقدر ! 

گفتم ناله با. شد بلند و گرفت بغلش توی رو من : 

- برم راه تونم می... خوبم . 

- شدی؟ بلند جات از چرا کن، استراحت گفتم بهت  

 کجا که نبود مهم برام اصال. رفت و خواباند رختخواب توی رو من

 می پخش مقابلم زنده فیلم یک شبیه سهیال خاطرات ره، می

 ذهنم توی خواست می دلم. کرد می تر بیش رو لرزشم و شد

 دیوانه من ولی بدم کار پنهان و دروغگو حسان به فحش هزاران

گفتم تعجب اب برگشت، آب لگن یک با. داشتم دوستش هنوزم : 

- کنی؟ کار چی خوای می  

 تندم لحن این و بود شده تند باهاش کردن صحبت موقع لحنم

 و کرد خیس رو دستمالی. بود کرده آروم و زیر به سر رو اون

گذاشت پاهام روی . 

- داری تب ... 

گفت و گذاشت پیشونیم روی رو ای دیگه دستمال : 



- کنه ات معاینه بیاد مامانم زدم زنگ . 

 ریخت، گردنم روی و شد روان دستمال الی از آب رهقط چند

 کنه، پاک رو شده روان آب تا بود شده خم روم که طور همون

 شده رنگی چه به نگاهم دونم نمی. کرد تالقی نگاهم با نگاهش

 زیر رو سرش و کرد قفل چشمهام روی لحظه یک برای که بود

 .انداخت

گفت لب زیر : 

- کشه می منو نگاهت این ن،هورا نکن نگاه من به اینطوری . 

 چطوری؟-

- خوای نمی منو دیگه انگار که جوری یه ... 

- گفتم؟ می دروغ تو به من اگه  

- نیست خوب حالت داری، تب تو . 

- خوبم خیلی خوبه، حالم من ... 

ریخت ام گونه روی دیگری از پس یکی اشک قطرات . 

- گرفته سرنوشتم و خودم از دلم فقط ... 



 روم انزجار با. گذاشت شکمم روی رو تشدس و کشید دراز کنارم

 آغوشش دیگه و بودم دلگیر ازش دنیا یک برگردوندم، ازش رو

. میرم می من نباشه حسان آغوش اگه نه البته خواستم، نمی رو

 مرز تا رو من که حسان با درونی کشمکش یک بود، بدی حس

رسوند می جنون .  

- خوای؟ نمی منو دیگه  

گفتم لب زیر شد، می سح وضوح به صداش توی لرزش : 

- دونم نمی . 
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گفت و شد بلند کنارم از در زنگ صدای با :  

- اومد مامانم .  

بود پرتشویش و نگران شنیدم، رو سهیال صدای .  



- رو شهره پدرت واقعا حسان؟ تلفن پشت گفتی می چی تو ...  

-  بهش باید نیست، خوب اصال هوران حال االن ولی مامان رهآ

کنی رسیدگی .  

 های واقعیت تمام بودم دلگیر هم اون از. اومد سمتم به سهیال

 اون برای داشت هم حق بود، کرده پنهان ازم رو پسرش زندگی

 برای کس هیچ. بودم هیچ من بود، مهم حسان خوشبختی فقط

گفت وارفته تندم نگاه دندی با. نبود قائل اهمیت من روح :  

- دخترم؟ خوبه حالت   

کرد جا به جا رو سرم روی دستمال و نشست کنارم حسان .  

- داره تب که گفتم .   

شدم مانع که بذاره ای تازه دستمال خواست .   

- نذار سرم روی دیگه کافیه .  

  ...حالت-

گفتم حال بی :  

- زنه می هم به حالمو خیسیش .   



گرفت دستش توی رو دستم و نشست کنارم سهیال .  

- شدیده تبش ...  

. انداخت چشمهام توی قوه چراغ یک و کرد معاینه رو من

گفت لب زیر. گرفت ای زده ماتم و نگران حالت نگاهش :  

- چته؟ تو هوران   

- شد اینطوری دید، رو شهره ی جنازه وقتی از .  

غریدم ام شده کلید های دندون الی از .  

- شدم اینطوری فهمیدم، رو تو های کاری پنهان وقتی از .   

 سرش حسان. دوخت حسان به رو اش پرسشگرانه نگاه سهیال

گفت شرمندگی با و انداخت زیر رو :  

- برده پی شهره و من بین ی رابطه به هوران .  

 سخته. بردم پی دیگه چیزهای از خیلی به من که نداشت خبر

 به دتخو برای تنهایی رو زندگیت مشکل اتفاقات تمام که

 حسان بزنی، حرف کسی با بهش راجع نتونی و بکشی تصویر

 به راجع بار هر بود، کرده پنهان ازم رو واقعیش ی خانواده حتی



 حالی در بود داده سرباال جواب بهم اون بودم پرسیده ازش نوید

 بگم کی به. بگم کی به رو درد این من. بوده برادرش فرد اون که

 به رو قرص یک اسم سهیال. بودم رمنامح حسان رازهای برای که

 آب همراه به رو قرص حسان. داره که گفت حسان و گفت حسان

گرفتم مقابلش رو دستم که کنه بلندم خواست و آورد .  

- بشم بلند تونم می خودم .  

گفت سهیال. خوردم رو قرص و نشستم رختخواب توی :  

- نکنی فکر چیزی به و بخوابی کن سعی عزیزم، بخواب .  

 می ولی هست واقعیم مادر انگار که کرد می نگاهم نگران ریطو

 که خواست نمی حسانه، برای فقط محبتاش این که دونستم

 الکی های توجه این از و کنه مشکل دچار رو حسان من بیماری

. کردم دونفر اون به رو پشتم و چرخیدم پهلو به. بودم متنفر

گفت کالفه حسان :  

- کنه می ام دیوانه لوغیش بچینم، رو اتاق برم من .  

- مادر برو .  



. بود اتاق مرتبی به حواسش و کرد نمی وضعیتم به توجهی هیچ

 رو دستهام و دادم فشار هم روی رو دندونهام زیادی حرص با

گفتم زیرلب و پیچیدم خودم به. کردم مشت :  

- عوضی شوهر دروغگو، شوهر فکر، بی شوهر ...  

گفت سهیال :  

- هوران؟ گی می چی   

  !هیچی-

 آروم. پرید جا از لحظه یک سهیال که بود بلند حدی به صدام

  :گفت

- حسان کمک برم من .   

. کرد می سوراخ رو مغزم مته مثل اتاق، داخل سروصدای صدای

 خورد، می بهم که هاش چوب و بودن تخت کردن وصل حال در

 مزر به رو ام دیده آسیب و خسته مغز و داد می آزار رو گوشم

 می فقط کردم نمی فکر چیز هیچ به لحظه اون. رساند می انفجار

 قدم با و شدم بلند جام از ببرم، بین از رو سروصدا این خواستم



 ایستادم، در ی آستانه در. رفتم اتاق سمت به تندی های

زدم جیغ وجودم اعماق از و گذاشت گوشام روی رو دستهام .  

- بســــــه سروصدا .  

کردم گرد حسان به رو چشمهام .  

-  تمیز خوام نمی اتاق این به بزنن گند. شم می دیوونه دارم

  ....بشه

 نگاهم واج و هاج حسان و بود کرده رخنه سهیال نگاه بر ترس

گرفت رو دستش سهیال که برداشت سمتم به قدم چند. کرد می .  

- بشه خالی بذار بزنه، حرف بذار حسان . 
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 ولی اومد درد به صوتیم تارهای که طوری کردم، بلندتر رو صدام

بزنم جار رو دلم داغ فریادها این با خواست می دلم .   



-  فکر این به اینکه جا به چی؟ زندگی پس تمیزی تمیزی، همش

 گیر باشم همدم باشم، همدرد باشم، همدل همسرم با که کنی

باشه تمیز اونجا باشه، تمیز اینجا ینکها به دادی ....  

دادم تکون رو ام اشاره انگشت .  

- بخشمت نمی گذرم، نمی ازت قسم علی به .   

 بیرون  اش شقیقه های رگ و شد لبو سرخی به حسان ی چهره

گفت سهیال. زد :  

- بسه جان هوران .  

گفتم بلندی صدای با و زدم زل سهیال های چشم در :  

-  حسان! آره؟! من؟ نه سوزه می پسرت برای تدل چیه؟ هان

 رو من کس هیچ. بودن من از تر مهم بقیه همیشه... من نه مهمه

نداشته دوست دل ته از ...  

زدم اش سینه به محکمی های ضربه و رفتم حسان سمت به .  

- نداشتی دوست من هم تو حتی .  

گفت بود، شده دار خش بغض خاطر به که صدایی با :  



- دارم دوست هوران، دارم ستدو خدا به ...  

کوبیدم زمین به رو پام و شد روان صورتم روی اشکهام .  

-  دوست منو تو. آوردی پناه من به تنهایی زور از فقط تو

  ...نداشتی

 به کشان فریاد. زد آتش رو خودم وجود اعماق تا حرف این

 رو وجودم آتش که گشتم می راهی پی در و دویدم بیرون سمت

 اون ولی دویدن می من پی در سهیال و حسان. مکن خاموش

 و شدن نمی من حریف که بود رسیده قدرتی به زانوهام لحظه

 با و برداشتم رو میز روی ی مجسمه. بگیرن رو من تونستن نمی

 گشتم می رو دنبالش که آرامشی. کوبیدم زمین به زیادی قدرت

 یشکستن اشیاء سر رو حرصم و داد می بهم اجسام شکستن رو

 رو حسان تا ریختم می هم به رو خونه تمام. کردم می خالی

 ازم و پرید می پایین و باال سرکنده مرغ مثل حسان و بدم حرص

 باشم آروم که خواستم می هم خودم. باشم آروم که خواست می

 بر وجودم در شده ور شعله آتش نبودم خودم حریف دیگه ولی

 زمین روی حال بی. کرد می حکمرانی جوارحم و اعضا تمام



 اجسام از پر خونه. شد روان ام گونه روی اشکهام و افتادم

 زمین رو بالشتهاش و ها مبل روی ی ملحفه و بود شده شکسته

. بودم ساخته شامی بازار و ریخته هم به رو جا همه. بود ریخته

 حسان. شد بلند هقم هق صدای و شد روان ام گونه روی اشکهام

کشید ام گونه روی رو دستش و نشست کنارم .  

- نده عذاب رو خودت اینطوری برم، اشکات قربون .  

 قهوه اون توی رو وجدان عذاب تونستی می سرسری نگاه یک با

ببینی خالص ای .   

- کردی بد من به خیلی تو حسان .  

گفت بلند و شد روان صورتش روی اشک قطرات :  

- نده عذابم اینقدر کنم می خواهش هوران، نگو اینطوری .   

گفت و گرفت حسان سمت به رو من های لباس سهیال :  

- بپوشه کن کمکش .  

شد ردوبدل حسان و سهیال بین نگاهم و دادم قورت رو بزاقم .  

- منو؟ ببرید خواید می کجا   



گفت و گرفت دستش توی رو ها لباس حسان :  

- بپوش جان، هوران .   

 و دبو کرده مشت رو دستهاش سهیال بود، پرتشویش حسان نگاه

 برای رو عزمش که بود معلوم. بود شده چفت هم روی لبهاش

کرده جزم من به ها لباس پوشاندن .   

- نمیام جایی من... پوشم نمی من .  

 من. ببرن بیمارستان به رو من خوان می که زدم می حدس

 بلند جام از شتاب با. بودم شده عصبانی کمی فقط نبودم، دیوانه

 توی تا کنم قفل رو در خواستم می دویدم، اتاق سمت به و شدم

 تنم دور حسان دست اتاق، قدمی چند در. بمونم اتاق همون

گفت گوشم کنار آروم. داشت نگه هوا روی رو من و شد حلقه :  

- عزیزم باش آروم جان، هوران باش آروم .  

زدم جیغ .  

- نیستم تو عزیز من ...  



 تنم یتو رو ها لباس سهیال من، های زدن پا و دست وجود با

بست گردنم دور رو شالم و کشید . 
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 اش کاناپه و ها پرده. شدم بستری کوچک و دنج اتاق یک توی

 یخچال و آبی کوچک کمد یک و سفید خالی تخت دو. بود آبی

 قرار پایه یک یرو تلویزیونی بود، داده تشکیل رو اتاق محتویات

 که رو رنگی آبی های لباس. بود آویزون دیوار به و بود گرفته

. کشیدم دراز تخت روی و پوشیدم بود، بیمارستان مخصوص

. کردم قفل سینه روی رو دستهام و دوختم سقف به رو نگاهم

 حسان. نداشتم تسلیم جز ای چاره و بودم شده آروم و مطیع

 می صورتم روی رو نوازشش دست گاهی و بود ایستاده کنارم

 ی محوطه ی پنجره پشت از دوختم، پنجره به رو نگاهم. کشید

گفت نرم. بود نمایان بیمارستان سرسبز :  



- خوبی؟ جان هوران   

 دل اعماق از آهی. زدم پس رو دستش و ندادم حرفش به جوابی

گفتم و کشیدم :  

- مهمه؟ من حال بودن بد یا خوب    

- مهمه که معلومه یزن می که حرفیه چه این .  

- آره؟ شدم تیمارستان راهی من وقتی شد؟ مهم کی   

 و کرد معاینه رو من. اومد سمتم به سفیدی روپوش با سهیال

. کرد می یادداشت رو هاش توصیه بود، همراهش که پرستاری

گفت ای دهنده تسلی لبخند با من به رو سهیال :  

-  اذیت اصال خصوصیه بخش یک اینجا جان، هوران نباش نگران

مراقبتن همه. شی نمی .   

 و کردم نگاهش فقط نداشتم، رو بهش دادن جواب ی حوصله

 هم حسان خواستم نمی حتی. بره بیرون اتاق از تا بودم منتظر

 با. رفت سهیال همراه و کرد وصل بهم سرمی پرستار. باشه کنارم

گفتم زیادی حرص :  



- ؟وایسادی من سر باالی عزرائیل مثل چرا حسان   

گفت زده بهت :  

- کنم؟ کار چی خب   

- بیرون برو .  

- تنها رو تو تونم نمی که من هوران ...  

زدم جیغ .  

- بیرون برو گفتم .  

- باشه باشه، ...  

 سمتش به رو سرم. نشست کاناپه روی و رفت کنار تختم کنار از

کردم نگاهش تندی با و چرخاندم .   

- که نداره تو برای مزاحمتی نشستنم اینجا جان هوران ...  

- نیاوردید؟ منو کیف چرا   

- کنی؟ کار چی خوای می رو کیفت   

- بود توش گوشیم ...   



گفتم شده گرد های چشم با و دادم باال رو ابروهام :  

- بیار منو کیف االن برو .  

- کنی؟ کار چی خوای می رو کیفت االن   

 رو چیزی خواست می دلم و نداشتم باهاش مشاجره طاقت

 خورد رو من اعصاب این از بیش تا کنم پرت سمتش به محکم

  .نکنه

- دارم کار .  

کردم غیظ بهش رو .   

- نکن بحث من با اینقدر .  

- بذارم تنها رو تو تونم نمی که من .  

 همراز همیشه اون گرفت، رو طوبی ی بهانه دلم لحظه یک برای

 دلم من نبود، من درد مرهم اصال حسان بود، من برای خوبی

 شده خلق کج و گیر بهونه ها بچه شبیه. خواست می رو طوبی

باشم داشته خوام می که رو چه هر خواستم می و بودم .   

- خوام می رو طوبی .  



- االن اون شرایطت این با آخه ...  

-  بدونن باید... کردی کار چی من با تو بدونن باید ام خانواده

 چی برای تو ی خونه اومدم سالم. کردی دیوونه رو دخترشون

 پوشوند؟ من به لباس چطور ندیدی مامانت. کردی اینطوری نوم

 و کس بی من کردید فکر شما... بودم زنجیری ی دیوونه من انگار

  ...کارم

شد روان اشکی ی قطره زدنش پلک با همزمان و زد پلکی .  

- طوبی به زنم می زنگ باشه، . 
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 و پرید رنگش من دیدن با. شد اتاق وارد طوبی که نکشید طولی

زدم اش گونه روی ای ضربه .  

- تو؟ شدی چی هوران،   



گفتم بغض با :  

  !طوبی-

 آغوشش توی. گرفت بغلش توی محکم رو من و اومد سمتم به

 حسان. داد تسلی من به کمرم نوازش با اون و شد روان اشکهام

 رو من طوبی. بود دونفر ما شاهد نشسته، اشک به چشمهای با

گفتم حسان به رو. نشست تخت ی گوشه و کرد رها :  

- آوردی؟ رو کیفم   

- طوبی دیگه که االن ...  

گفتم تحکم با :  

  ...کیفم-

  .باشه-

گفت و شد تر نزدیک بهم طوبی حسان، رفتن از بعد :  

- آوردنت؟ اینجا چرا   

-  رو ام خونه کل. ندارم کارهامو اختیار طوبی، نیست خوب حالم

ریختم هم به ...  



- ریختی؟ هم به رو خونه کل چرا چی؟ یعنی   

- شکستم رو همه رو اینا و گلدون و مجسمه .  

گفت طوبی. انداختم زیر رو سرم خطاکار های بچه شبیه :  

- بود خوب حالت که تو .  

-  از. شاکیم خودم بخت از نیست، خوب حالم اصال طوبی، نه

 می باید گرفت آتیش مامانم چشمهام جلوی که ولا همون

نیستم شدن خوشبخت آدم من که فهمیدم .  

- داره بزن دست نکنه کنه؟ می اذیتت حسان ...  

- نداره بزن دست .  

گفت نافذی نگاه با و خوند رو حرفم عمق تا :  

- زنه می آتیشت دیگه جور یه .  

-  امثال های زن نداشت، وجود دنیا توی مارصفتی زن هیچ کاش

شهره الهه، ...  

  

- زن دنبال حسان ...  



- است گذشته برای چیز همه. نه .  

- گذشته خاطر به تو ...  

گفتم فریاد با و پریدم حرفش میون :  

-  خوب حالت کرد، می پنهون ازت رو چیز همه شوهرت اگه تو

 حالت ای غریبه هم خودت زندگی برای فهمیدی می اگه بود؟

الهه از سهیال، از شهره، از رم،دلگی حسان از من بود؟ خوب ...  

 دستپاچگی شدت از و بود کرده غافلگیر رو طوبی خشمم فوران

افتاد پته پته به .  

- نگفتم چیزی من. باش آروم باشه عزیزم، باشه .  

 کردم، هق هق بلند صدای با و گذاشتم زانوهام روی رو سرم

 بی تالشش ولی کنه آرومم حرف و نوازش با داشت سعی طوبی

اومد نمی بند راحتی به من های چشم باران بود، فایده .  

 صدام کردم، تعریف طوبی برای رو چیز همه هام گریه میان 

 همیشه که طوبی و بود پیچیده اتاق کل توی که بود بلند اینقدر



. ریخت می اشک ابربهار مثل من حال دیدن با بود، من غمخوار

کردم تازه نفسی هام هق هق میان کردم، باال رو سرم . 

-  باهات خوابیدن برای یکبارم حتی شوهرت وقتی دونی می

 شوهرت ببینی وقتی دونی می چی؟ یعنی نکنه التماس بهت

 چیزها این چقدر دونی می... چی؟ یعنی نداره بهت میلی هیچ

داره؟ درد عروس تازه یه برای زن، یه برای  

گفت عجز با و کرد پاک رو اشکهام : 

- اشب آروم برم قربونت . 
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 لحن با. رسید سر بود، دستش توی من کیف که حالی در حسان

گفت ای محترمانه و جدی : 

- بذارید تنها رو هوران و من لحظه چند شه می خانم، طوبی .  



 اتاق از و گفت لب زیر چشمی طوبی انداختم، بهش مجهولی نگاه

 روی. کردم نگاهش اخم با من و اومد سمتم به آروم. رفت بیرون

 درهم رو دستهاش که حالی در و نشست من تخت کنار تخت

شد خم جلو سمت به بود، کرده قفل .  

-  چرا بفهمن؟ رو زندگیمون خصوصی اسرار باید همه جان هوران

نخواستم رابطه ازتو حاال تا من که بگی طوبی به باید .  

شدم براق شبه رو . 

- . کنم دل و درد دخترعموم با نباید که تونستم نمی ببخشید،

نزنم دم و بسوزم باید دونستم نمی ... 

- رو موضوع این گم می من هوران ... 

شد بلند فریادم صدای . 

-  می آتیش دارم من ندارم، موندن ساکت طاقت دیگه من

 ...گیرم

گفت من به رو و شد اتاق وارد پرستاری : 



-  داد صدای داره اومدی وقتی از کنی؟ نمی استراحت کم یه چرا

میاد ات گریه و فریاد و . 

 به رو کرد، حلقه کمرم دور رو دستش و اومد سمتم به حسان

گفت پرستار : 

 ...ببخشید-

 حسان دست از رو خودم دادم، خودم به که تندی تکون با

کردم خالص .  

-  اینجا از ومن کنه می اذیتتون صدام اگه بزنم داد دارم دوست

بندازید بیرون . 

گفت ساختگی مهربون لحن یک با و زد مصنوعی لبخند پرستار : 

- داری استراحت به نیاز خودت عزیزم، نه . 

-  می شم، می مفنجر دارم من دارم، زدن حرف به نیاز من نه

بزنم جیغ بزنم، داد خوام می بزنم، حرف خوام . 

 دیدم، ینم ازش تصویری و بود ایستاده سرم باالی حسان

گرفتم حسان به رو ام اشاره انگشت . 



- من دق آینه شده بیرون، ببرید من اتاق از رو این فقط ! 

شد گشاد چشمهاش و کرد حسان به نگاهی پرستار . 

گفت نرم حسان : 

- جان هوران . 

گفتم بلند و کوبیدم زمین به رو پام : 

- بیرون برو . 

کرد حسان به رو پرستار . 

- ستمه مراقبش من بیرون، برید .  

 پنجره سمت به نگاهم که طور همون و کشیدم دراز تخت روی

گفتم بود، : 

- برو و میز روی بذار رو کیفم . 

 رو اتاق سنگینی و تند های قدم با و گذاشت میز روی رو کیف

گفت پرستار. کرد ترک : 

- پیشت بیاد گم می دوستت به . 



 .باشه-
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گفت نگرانی با طوبی : 

 اونم ولی کرده بد بهت درسته اومد، می بیرون تا دادت صدای

اینطوری نباید نیست خوب حالش ... 

 از من تند نگاه دیدن با چرخاندم، سمتش به پرشتاب رو سرم

شد منصرف حرفش دادن ادامه .  

-  اینجا هک اینطوری باشی، مسلط خودت به باید تو جان هوران

 .موندگاری

کردم نگاهش جدی و دادم قورت رو بزاقم . 

 .طوبی-

 جانم؟-



-  دخترت پیش برو اصال. باشم تنها خوام می بیرون بری شه می

شدی خسته موندی، اینجا خیلی . 

-  دیوونه تو که گفتم فقط بشی ناراحت تو که نگفتم چیزی من

درنیار رو ها دیوونه ادای پس نیستی . 

زدم زل مهربونش و دار نم چشمهای به وحشی نگاه با . 

- حسان ی دیوونه ام، دیوونه من چرا ... 

شد روان اشکم ی چشمه باز . 

-  می داد سرش کشه، می پر حسان برای دلم هنوز که ام دیوونه

 در دارم دوستش هنوز. کنم فکر نبودنش به تونم نمی ولی زنم

 که ندونسته خودش زن منو اون گفته، دروغ من به اون که حالی

نگفته من به هیچی . 

- کنی می داغون رو خودت فکرها و حرفا این تکرار با . 

گذاشتم اش سینه روی رو دستم . 



-  کنی، درک رو هوران باید که بگو بهش حسان، پیش برو طوبی

 اتاق از یا زنم می داد سرش اگه نیست خودم دست که بگو بهش

میندازم بیرونش . 

زدم هق و گرفتم دهنم جلوی رو دستم . 

- گیره می آتیش داره قلبم که بگو . 

گفت وار تسلی و کشید سرم روی گونه نوازش رو دستش : 

- باش آروم تو. نکن گریه تو فقط عزیزم، باشه . 

 فضا بر رو سنگینش سایه شب موندم، تنها کوچک اتاق اون توی

 مکان اون به سرم باالی سوی کم چراغ تنها و بود انداخته

 خاطرات اون ی ادامه خوندن ی وسوسه. بخشید می روشنی

 کردم در به نگاهی. کشاند دفتر سمت به رو من باز کننده ویران

 کیفم توی از رو دفتر. نیست در جلوی کسی بشم مطمئن تا

کردم باز رو اش صفحه و برداشتم .  

 جای اسم تا ولی بودم کرده صحبت حسان با تلفنی بار چندین

 بود زوری هر به. ردک می سکوت آمد، می اقامتش محل و خواب

 هم ها آن ولی گرفتم ایرج از را نوید و طلعت ی خانه آدرس



 که بود معلوم نوید های چشم از البته نداشتند حسان از خبری

. نزد دم کردم زیرپاکشی چه هر ولی کند می پنهان را حقیقت

. گرفت را حسان سراغ و آمد خانه به خرم و شاد ایرج روز یک

 و من. بزند حرف او با خواهد می و شده دلتنگش که گفت حتی

پرسیدم و کردیم نگاه همدیگر به تعجب با شهره . 

- شده؟ خبری  

انداخت پایش روی را پایش و نشست مبل روی . 

-  می بود، حسان احوال جویای شایگان کمال خبری؟ چه و خبر

کرده گیر بدجوری دخترش گلوی گفت . 

 ...خب-

کرد من به رو . 

- خونه بیاد شب وبگ بزن زنگ حسان به . 

 پرواز خواستم می خوشحالی از بود، داده من به را دنیا خدا انگار

شد کور ذوقم ناگهان ولی کنم، . 

- چی؟ نخواد رو شایلین حسان اگه چی؟ نخواد اگه  



داد باال را لبش ی گوشه و کرد اخمی ایرج . 

-  تر میمنت وصلتی چه! اون از بهتر کی نخواد، کرده غلط! زکی

 خانواده اون با شدن فامیل دونی می! شایلین و انحس وصلت از

چی؟ یعنی دار سرمایه ی   

 و داد تکان من چشمان مقابل تهدید عالمت به را دستش

کرد ریز را چشمهایش . 

-  توی رو پاش دیگه نکرد اگه کرد، که کرد قبول اگه بگو بهش

ذاره نمی خونه . 

- باشه باشه، . 

 عزمم بزنم، زنگ حسان هب تا رفتم اتاق سمت به زیادی سرعت با

 کنم، ازدواج این به وادار را حسان که  بودم کرده جزم را

شد می من پسر حسان هم باز اینطوری . 

- خونی؟ می چی  

! بود پرتحکم و صالبت با. انداخت اندامم بر لرزه حسان صدای

گفتم لب زیر : 



 .کتاب-

- دفتره اون . 

گرفت مقابلم رو دستش و اومد سمتم به تندی های قدم با . 

- من بده . 

 ...نه-

گفتم ترسیده : 

- من بده اونو گم می چیه؟ نه . 

 به اش چهره خطش چند خوندن با و کشید دستم از رو دفتر

شد لبو سرخی . 
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- آوردی؟ گیر کجا از رو خزعبالت این  

دمز زل چشمهاش به گستاخی با . 



- مامانته خاطرات دفتر. توئه ی گذشته نیست، خزعبالت . 

گفت ضعیفی صدای با و شد پایین و باال گلویش سیبک : 

- آوردی؟ کجا از اینو تو  

- برداشتم اش کتابخونه از بودم، مامانت ی خونه که روز اون . 

- کردی اشتباهی کار . 

کردم گرد رو چشمهام . 

- گفتی دروغ به نم که کردی اشتباه تو کردی، اشتباه تو . 

 کنارم رو دستهام. ایستادم مقابلش و اومدم پایین تخت روی از

دادم جلو سمت به رو ام سینه و گذاشتم . 

-  ی همه من شد باعث کرد، باز منو چشمای خاطرات دفتر این

 کردی، فرض ابله منو تو... بدونم بدونم، باید که رو چیزهایی

دفتر این ولی نگفتی من به هیچی ... 

-  بود چیزها همین خاطر به. انداخت اینجا به رو تو گذر دفتر نای

 دروغ نیاری، طاقت ترسیدم می گفتم، نمی بهت رو حقیقت که

کنی ترکم ترسیدم می چرا؟ . 



-  رو چیز همه تو صدای با اگه کشیدم، عذاب تر بیش اینطوری

 تر آروم گفتی می بهم رو چیز همه بغلت تو اگه شنیدم، می

گفتی؟ دروغ من به هم رو شایلین با زدواجتا حتی تو. بودم   

زدم پوزخنده . 

-  کجا از...عبوس و گیر سخت ی خانواده از فرار صوری، ازدواج

کردی؟ جور رو قصه این  

- ساخت شایلین رو قصه این ... 

- کرد؟ درست رو قصه این شایلین چرا اصال گفتی؟ من به چرا تو  

گفتم و گرفتم سمتش به رو دستم : 

- بخونم رو اش بقیه خوام می بده، من به رو دفتر . 

- گم می بهت خودم رو اش بقیه . 

شد بلند جیغم صدای . 

-  دروغگویی، تو کنم، اعتماد تو های حرف به تونم نمی

 !دروغگویی



 و اومد سمتم به پرستار. شد اتاق وارد پرستار همراه به طوبی

 :گفت

- شدی؟ بلند تختت رو از چرا! هوا رفت هوارت و داد که باز  

کردم ریز فضول پرستار به رو رو چشمهام . 

- زنم می حرف شوهرم با دارم نداره، ربطی تو به . 

گفت تحکم با حسان : 

 !هوران-

-  هوران گی می راست کنی؟ می طرفداری این از چی؟ هوران

نشن ناراحت بقیه فقط نیست مهم حالش اصال ... 

گفت می و داد می هول تخت سمت به رو من پرستار : 

- کایا آقای تنیس مهم . 

-  خاک مثل تو زدم می حرف شوهرم با داشتم نیست، مهم چی

انداختی وسط رو خودت انداز، . 

گفت ناباورانه طوبی : 



- باش مودب هوران . 

کشیدم بلندی جیغ . 

-  احمق خوام می باشم، ابله خوام می. باشم مودب خوام نمی

 ...باشم

گفت پرستار : 

- شبخوابونیم تخت روی کنید کمک کایا آقای . 

 دفتر حسان. خواباندن تخت روی رو من زور به پرستار و حسان

 بگیرم ازش داشتم سعی من و بود چپانده شلوارش کمر توی رو

 پس بود، شده دراز سمتش به که رو دستم و شد می مانع ولی

 به رو و کرد دستم توی انژوکت داخل رو سرم پرستار. زد می

گفت حسان : 

- خوابه می االن دمکر تزریق سرمش داخل آرامبخش . 

 و خنده زیر زد پقی طوبی و درآوردم رو اداش پرستار سر پشت

کردم درشت رو چشمهام بهش رو. زد لبخند حسان . 

- دی می بهم رو دفتر نخند، تو . 



-  بهت چیزی کنم می رو حالت مراعات. خانم هوران نشو پررو

بوده زشت خیلی کارت که دونی می خودت گم، نمی . 

- دربیارم زندگیم از سر خواستم می من بوده؟ زشت چیش مثال . 

-  بی نباید تو بوده شخصیش ی وسیله مامانم، دفترخاطرات

زدی می بهش دست اجازه ! 

-  شدم مجبور من گفتی نمی بهم رو هیچی تو اینکه خاطر به آره

بردارم رو دفتر . 

 و گذاشت هم روی رو چشمهاش تکراری بحث این از خسته

 :گفت

- بخواب باشه، . 

شد خواب غرق چشمهام و کرد اثر بهم آرامبخش داروی کم کم . 

  حسان

 اون تمام هوران که کردم نمی باور. بودم حوصله بی و کالفه

 رو لعنتی خاطرات اون مامانم چرا اصال. باشه خونده رو خاطرات

 نگاهم. داشت نوشتن ارزش من بار نکبت زندگی مگه. بود نوشته



 شده قفل هم روی رنگش یمشک های مژه دوختم، هوران به رو

 از طره چند. بود شده باز هم از رنگش صورتی های لب و بود

 رو خوابش غرق صورت و بود ریخته پیشونیش روی موهاش

گفت طوبی. بود کرده تر جذاب : 

- داره دوست خیلی رو شما هوران .  

دادم بیرون صدا پر رو نفسم . 

- دبو کرده رهام االن تا نداشت دوستم اگه دونم، می . 
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گفتم طوبی به رو. بود نشده بیدار هنوز و بود نه ساعت : 

- گیرم می تاکسی براتون من خونه، برید باید اگه شما . 

-  تنها وضعیت این توی رو هوران تونم نمی. نیست نیازی نه،

 .بذارم



گفت و کرد من من کمی : 

- بگم شما به چیزی یه خوام می من حسان، آقا ... 

دادم سرم به ریزی تکون و زدم زل صورتش به . 

 .بفرمایید-

-  شما، هم شد، خوب حالش هوران وقتی که بگم خواستم می

 داشته خوبی زندگی که کنید کمک دیگه هم به باید اون هم

 داشتن نگه برای باید دارید دوست رو همدیگر که حاال. باشید

 وخیمه، خیلی هوران حال. بذارید مایه جون و دل از ندگیتونز

 تصمیم و کنه فکر درست بتونه شرایط این توی کنم نمی فکر

 خودتون به تونید می و هستید زندگی این مرد شما ولی بگیره

باشید مسلط . 

 فکر مسئله این بارها هم خودم فهمیدم، می رو حرفهاش منظور

 راحتی به بشم، دگرگون یکهو ستمتون می چطور ولی. بودم کرده

 سرم. بردارم بساب و بشور و تمیزی از دست و کنم برقرار رابطه

انداختم پایین و باال تایید ی نشونه به رو . 



-  روی باید من. درسته شما حرف شم، می منظورتون ی متوجه

کنم کار خودم . 

 در و بود سراسیمه. شد اتاق وارد سفیدش روپوش با مامان

رفتم سمتش به. بود هویدا ترس و طراباض نگاهش . 

- مامان؟ بودی کجا تو  

- خوبه؟ حالش هوران مطب، رفتم می باید  

 نگاه. گرفتم سمتش به و درآوردم شلوارم کمرم از رو دفترش

گفت. چرخید می دفتر و من بین متعجبش : 

- بوده؟ کجا این  

- داشت؟ نوشتن ارزش خاطرات این واقعا مامان. هوران دست  

گفت شده گرد ایچشمه با : 

-  رو دفتر این من اصال برداشته؟ رو دفتر این هوران چرا آخه

بودم؟ گذاشته کجا  

کشید پیشونیش روی دستی . 

- من خدای وای !  



دادم بیرون مانند آه رو نفسم . 

- ریخت هم به اینقدر ای یکدفعه نیست بیخود . 

- منه؟ تقصیر هوران حال االن یعنی  

زدم موهام به چنگی . 

- لعنتیمه ی گذشته و من رتقصی نه . 

گفت ای ملتمسانه لحن با و شد غمگین نگاهش : 

-  تحت االن هم تو مامان، نیار فشار خودت به اینقدر حسانم،

باشه تو روی استرس و فشار اینقدر نباید درمانی . 

 پخش بیرون به نازکش جیب از نوری و اومد در صدا به موبایلش

 دیدن با. آورد بیرون رو موبایل و برد جیبش داخل دست. شد

رفت هم در اخمهاش صفحه روی پاکدل اسم . 

- پاکدله خانم ! 

- قدیمیمون؟ ی همسایه  

گفت من به نگاه با و داد فشار رو رنگ سبز ی دایره : 



 .آره-

 دنبالش. رفت بیرون اتاق از و گذاشت گوشش روی رو گوشی

 می سرش پشت رفت، می راه راهرو در که طور همون و رفتم

  .رفتم

- شما؟ احوال پاکدل خانم سالم  

-... 

گفت شنیده، رو ناخوشایندی خبر انگار که طوری : 

- شده؟ چی   

. کردم نگاهش پرسشگرانه و ایستادم مقابلش ایستاد، سرجاش

گفت و کرد نگاهم باز دهان با : 

- خونه؟ در جلوی اومده کی ولی بله نیستن که شهره و ایرج  

 چین. کوبیدم زمین به ور پام کالفه من و کرد نگاه من به باز

گفت کنان پته پته و افتاد پیشونیش به بزرگی : 

- میام االن من باشه باشه، .  



 شده پرعجله و تند اختیار بی که لحنی با. کرد قطع رو گوشی

گفتم بود، : 

- شده؟ چی  

- خونه در جلوی اومده اکبر اکبر، ... 
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 آسمان و زمین از. شد حبس ام سینه در نفس و پرید باال ابروهام

 و گرده برمی زود که سپرد پرستارها از یکی به مامان. بارید می

 از که طور همون. رفتیم بیمارستان از خارج سمت به باهم

گفت. اومد می پایین بیمارستان سرپایینی : 

-  غلطی چه مرد؟ سازی یم ما برای بدبختی چقدر آخه خدایا

بودم ترشیده کاشکی کردم، شوهر کردم . 

 اش سروته بی هایحرف و بود شده غرغرو هم مامان وسط این

گفتم بلندی صدای با. کرد می تر بیش رو جنونم : 



- بسه مامان ! 

 شدم، پشیمون لحظه همون زدم داد سرش اینکه اینکه خاطر به

گفتم زیرلب و انداختم زیر رو سرم : 

- شد خورد اعصابم ای فعهد یه .  

رفتیم ماشین سمت به و اومدیم بیرون بیمارستان از .  

- ریختم هم به منم نیست، مهم ... 

زد رو در قفل و زد لبخندی . 

- زدم حرف زیادی کم یه من گی می راست . 

گفتم. نشستم کنارش و نشست فرمون پشت : 

- نیستی؟ ناراحت که من از مامان  

 .نه-

 درش و گذاشتم داشبورد داخل بود، دستم توی هنوز که رو دفتر

بستم رو . 

- نیستی؟ ناراحت من از دفتر اون بابت چی تو  



- زنه می رو اکبر شور دلم فقط افتاده که اتفاقیه دیگه . 

- پوله ی بنده اون نزنه، شور ... 

گفتم شده گرد های چشم با و چرخاندم سمتش به رو سرم : 

-  رو ایرج یخطا خوای می نکنه بدی؟ پول بهش خوای می

کنی؟ مالی ماست  

گفت بلند و زد پلکی : 

-  راضی رو اکبر اگه نیست، االن ایرج جان؟ حسان کنم کار چی

شده گور به گور ایرج نه میفته، خطر توی ما زندگی نکنم ! 

 که پیرهنی و ژولیده موهای با بود، ایستاده اکبر خونه در جلوی

 اش رفته گود ایه چشم ما دیدن با. بود باز انتها تا هایش دکمه

 به رو تهدید حالت به رو انگشتش. اومد سمتمون به و شد گرد

 می نزدیک بهم تندی و محکم های قدم با و داد می تکان من

 .شد

-  زدی نمی رو حرفا اون شب اون اگه شدی، شهره مرگ باعث تو

بود زنده شهره االن . 



 دبر باال صورتم توی زدن سیلی برای رو دستش و ایستاد مقابلم

فشرد محکم و گرفت رو دستش مچ مامان که . 

- زنیم می حرف باال بریم . 
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گفت و داد فشار رو زنگ سرهم پشت بار چندین مامان : 

- چرا! واه ... 

 به رو ابرویی. کنه خالی رو خونه گفتم خدمتکار به که افتاد یادم

 اخمی بود، نشده منظورم ی متوجه که اون و انداختم باال مامان

 .کرد

- نیست خدمتکار کنم فکر . 

گفت تعجب با مامان : 

 نیست؟-



کردم تر زبون با رو لبم . 

- گرفت اجازه من از اقوامشون، از یکی ی خونه رفته . 

گفت مامان : 

-  پس. بیمارستانه توی کیفمم بود، کیفم توی کلیدم که منم! واه

شما ی خونه یمبر . 

 در اخمهام شیشه خرده از پر و ریخته هم به ی خونه یادآوری با

گفت وارفته اکبر. گزیدم رو لبم ی گوشه و رفت هم : 

- بیاییم اش خونه توی ما که نداره دوست حسان آقا انگار . 

دادم تکون تند رو سرم . 

- بیارید تشریف نه،نه، . 

 بقچه و گرفت اج صندلی روی اکبر شدیم، مامان ماشین سوار

 به واج و هاج شد، خونمون وارد وقتی. گرفت بغلش توی رو اش

 من ی خونه کس هیچ حال به تا. بودم مضطرب کرد، نگاه اطراف

 تند تند رفتم، می جلو که طور همون. بود ندیده کثیف اینقدر رو

گذاشتم می رویش رو ها مبل بالشت . 



- است شیشه خرده از پر کنید، پاتون دمپایی . 

 و شیشه های تکه کرد، زمین به نگاهی و نشست مبل روی اکبر

بود ریخته فرش روی ای قهوه های مجسمه . 

- اینجا زدن بمب . 

گفت. بشینم کنارش که کرد اشاره و نشست کاناپه روی مامان : 

- بستریه بیمارستان االن ریخته، هم به اعصابش عروسم . 

 موندن باز با همزمان رو بزاقم و کردم نگاه مامان به زده بهت

دادم قورت دهنم . 

 باال ای شونه کرد، آرامش به دعوت رو من زدن پلک با مامان

 .انداخت

- شدن گور و گم که هم شهره و ایرج ماست، زندگی وضع اینم .  

گفت حرص با اکبر : 

- کردیم پیدا رو اون ما نشده گم شهره . 

 تمونسم به موبایلش با اکبر. کردیم نگاه دیگه هم به مامان و من

 بر شهره صورت. کرد جلب موبایلش سمت به رو ما توجه و اومد



 هم روی رو پلکهام. بود اطرافش سنگریزه چند و بود خاک روی

 رو موبایلش اکبر. نبینم رو دلخراش ی صحنه اون تا گذاشتم

گذاشت جیبش توی . 

-  دوستام از یکی کردیم، پیدا جاده کنار گودال یه توی رو شهره

 کثافت ایرج اومدم حاال. بود دیده رو اون بود، یونکام راننده که

بگیرم ازش رو ام برادرزاده انتقام و کنم پیدا رو . 

گفت مامان : 

- نداریم خبر ایرج از ما . 

کرد قفل سینه روی رو دستهاش و ایستاد من به رو اکبر . 

- کردی نمی فرار شب اون وگرنه داری شما کنم فکر ولی . 

گفتم بود، لحنم در که ای جلهع با من و نشست سیخ مامان : 

-  نبود، خوب حالش اون. بود دیده فرار موقع رو ایرج همسرم

کنیم فرار خواست من از. بود ترسیده . 

- نکردید؟ تعقیب رو ایرج چرا  



-  خیلی همسرم خدا به. بودن رفته اونا شدم، بیدار من وقتی

کردم می فکر اون حال به فقط لحظه اون بود بد حالش . 

گفت بود، تفکر غرق و بود پایین سرش که طور ونهم مامان : 

- بشینید؟ شه می   

 رو چکی دسته مامان. کرد قفل درهم رو دستهاش و نشست اکبر

بود نگران و پرتشویش درآورد، کیفش از . 
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 با اکبر. دوخت زمین به ور نگاهش و انداخت اکبر به نگاهی نیم

 دندون و بود شده باز نیشش مامان دستان در چک دسته دیدن

 خون و نداشتم دل در دل من ولی. بود شده نمایان زردش های

گفت اکبر. خوردم می رو خودم : 

-  می سیاه شما زندگی که کنیم شکایت بریم اگه ما شاهده خدا

 وگرنه کنیم می ور کار این دوستی و فامیلی حساب رو البته. شه



 و کفن خرج هم کلی راستش پوله، از تر بیش شهره ارزش که

بگیریم مراسم براش باید داد گیر زنم و شد دفنش . 

 مردک اون های حرف ادب رسم به ولی بود خسته و کالفه مامان

کرد می گوش رو پرست پول .  

کرد نگاه اکبر به جدی مامان . 

-  رو اون خودم دستای با خودم کجاست ایرج دونستم می اگه

دونم نمی واقعا ولی کردم می تقدیمتون . 

 مامان که کرد خیال باخت، رنگ اکبر غمدیده و مظلوم حالت اون

گفت قلدری با. ننویسه رو چک داره قصد : 

-  شب اون هم اون حال هر به دونه می حتما که حسان آقا ولی

هم ایشون، هم. کرده فرار و بوده اونجا ... 

دوید فشحر میان مامان . 

  .باشه-

 پایین سرش که طور همون و گذاشت برگه روی رو خودکار سر

گفت بود، : 



- بنویسم؟ چقدر  

- دیگه بده عمری آخر رو دونفر زندگی کفاف که قدری یه . 

 سال های سال. خواست می من مادر از رو کردنش زندگی قیمت

 کرده من خرج رو هنگفتش ی مهریه و رنج دست پدری، ارث

 شدن آروم برای هم حاال و ماشین پول خانه، پول خرج بود،

. کشید می چک آور تهوع و چندش مرد این برای من زندگی

 وسط این نداشتم، سکوت جز ای چاره ولی بودم اش شرمنده

 فامیلش و شهره شر که بهتر چه و بود چیز ترین مهم برام هوران

 دکشی نامرتبش های ریش به دستی اکبر. بشه کم زندگی این از

داد ماساژ رو بزرگش غبغب و . 

- میلیون سیصد . 

 جعلق یالغور. شد حبس ام سینه در نفس و شد گشاد چشمهام

 و بود خورده خونه توی عمر یک! داشت هم فرمایشاتی چه

 مایحتاج پول من مامان باید حاال. بود کرده قمار و بود خوابیده

گفتم! داد می رو زندگیش : 

- نیستید؟ پرتوقع کم یه  



شد گردو گردی به اشچشمه  . 

- درمیاد تر بیش که بگیرم دیه بخوام اگه . 

گفت لب زیر و دوخت من به رو اش خسته نگاه مامان : 

- حسان نگو چیزی . 

داد اکبر دست به رو چک و نوشت چک روی رو مبلغ . 

 

HorAN, [28.12.19 23:34] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#415 

 مامان. گرفت دیدگانش مقابل رو چک نفیسی شی شبیه اکبر

 برگه هاش نوشته پایان از پس نوشت، می تند تند برگه یک روی

داد اکبر دست به رو . 

- کنید؟ امضا رو این  

گفت اخم با اکبر : 

- چیه؟ این  



- باشه باید دادم رو مبلغی شما به من اینکه بر مبنی مدرکی .  

- زنیم نمی حرفمون زیر مردیم، ما آبجی، دارید اختیار . 

- احتیاط محض ! 

گذاشت جیبش داخل رو چک و کرد امضا رو برگه پای . 

- روزه؟ تاریخ  

- کنید نقدش تونید می فردا . 

کرد اطراف به نگاهی . 

- خوابیم؟ می اینجا رو امشب  

 روی رو پلکهام و دادم فشار دردناکم های شقیقه روی رو دستم

 هوران هک حالی در بگذرونم این با رو شب بود قرار گذاشتم، هم

گفت مامان. برد می سر به بیمارستان در : 

 .باشه-

گفت اکبر : 

- حسان آقا . 



 زورکی و کردم باال رو سرم زد، من به مامان که ای سقلمه با

زدم لبخند . 

  .بله-

گفت مامان : 

- بیمارستان برم باید من . 

 ایستادم مقابلش شدن خارج موقع. کردم اش بدرقه در جلوی تا

گفتم یا شرمنده حالت با و : 

-  فرار نباید افتادی، دردسر توی من های فکری بی خاطر به بازم

بدی پول اینقدر نبودی مجبور تو اینطوری کردم می . 

گفت و کشید ام گونه رو گونه نوازش رو دستش : 

-  از. ندارم دنیا توی رو کسی طنین و تو جز من جانم، حسان

 تو خرج رو پولم. موندی من برای تو یه فقط ندارم خبر که طنین

کنم؟ کی خرج نکنم،  

گفتم داری خش صدای با و دادم قورت رو بغضم : 

- بودی مادر یک از تر بیش خیلی من برای تو . 



- مادرتم چون ... 

زد اش سینه به رو دستش . 

-  بودی، من زندگی امید بچگی همون از تو. حسان مادرتم من

 یزندگ هوو با زندگیم ی اولیه های سال تو بودم مجبور وقتی

 زندگی به منو که بود تو ی بچگونه های زبونی شیرین کنم،

 و تو خواد می دلم فقط ندارم، آرزویی هیچ االن. کرد می امیدوار

بشید بچه صاحب بشید، خوشبخت هوران . 

. بوسید رو ام سینه روی و گذاشت من ی سینه روی رو سرش

 سر ام گونه روی اشکی ی قطره و کشیدم سرش روی رو دستم

 سیگارش و کشید ای خمیازه مامان، رفتن محض به اکبر .خورد

گفتم تعجب با. آورد بیرون رو : 

- بکشید؟ سیگار خواید می خونه توی  

- سرده بیرون . 

خندیدم عصبی . 

- بیرون لطفا نیست، کارها این جای من ی خونه توی . 



گفت خورده جا : 

- بابا باشه . 

 می یزتم که جایی هر شدم، خونه کردن تمیز مشغول جدیت با

 تو بودم، ریخته بیرون که رو ها لباس. شد می آروم قلبم شد،

گفت و کشید اش قلمبه شکم به دستی اکبر. چیدم می کمد : 

- ها زن مثل کنی می کار چقدر بسه، بابا اه ! 

- بخوابید؟ خواید می  

 .آره-

- کنم پهن رختخواب براتون بدید اجازه .  

- خواد نمی . 

 که تختی روی کثیفش، تن ناو با انداخت، تخت روی رو خودش

 برای وجودم تمام و گرفتم رو نگاهم انزجار با. بودم شسته تازه

گفتم لب زیر. افتاد تقال به تخت از کردنش پرت : 

-  رو وسواس قراره. باشی مسلط خودت به قراره تو باش، آروم

بذاری کنار . 



 صوت چه. برداشت رو اتاق کل خروپفش صدای که نکشید طولی

. کرد می تحمل رو چندش و کثیف مرد این همسرش چطور! بدی

 رو گوشیم و رفتم میز سمت به موبایلم زنگ صدای شنیدن با

 تماس کردن وصل محض به افتاد، صفحه رو مامان اسم. برداشتم

پیچید گوشم توی مامان مضطرب صدای . 

- خواد می رو تو. نیست خوب حالش هوران بیا، حسان . 

گفتم عجله با و شد پایین و باال گلوم سیبک : 

- باشه باشه، . 
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 ی ناله با. شنیدم رو هوران صدای بخش به ورودم محض به

 با بود، میز پشت که پرستاری. زد می صدا رو اسمم سوزناکی

گفت دیگر پرستار به رو و درخشید نگاهش در شادی من دیدن : 

- گرفتیم سرسام اومد، شوهرش خداروشکر . 



 و بودن هوران تخت کنار طوبی و مامان شدم، هوران اتاق وارد

 تکون رو دستهاش بود، دستش در که سرمی به توجه بی هوران

گفتم. کرد می فریاد و جیغ و داد می : 

 .هوران-

 زل چشمهام به و کرد باال رو سرش. کرد آرومش صدام شنیدن

خورد سر اش گونه روی شکا قطره یک. زد . 

- بودی؟ کجا تو  

کشید راحتی نفس مامان . 

- تون گرامی شوهر از هم این . 

 جاش از بود، نشسته هوران تخت کنار که مامان رفتم، سمتش به

 با و انداخت بغلم توی رو خودش. نشستم کنارش من و شد بلند

گفت هق هق : 

- کردی ول منو کردم فکر ! 

 و بوسیدم بود، زده بیرون وسریر زیر از که رو موهاش روی

 :گفتم



- چیزی؟ همچین شه می مگه  

- بودی؟ رفته کجا تو  

- اومد پیش برام کاری یه .  

گفت و برداشت رو کیفش طوبی : 

- دنبالم اومده علی برم، من اتون اجازه با . 

 اش اشکی نگاه با و برداشت ام سینه روی از رو سرش هوران

 :گفت

- طوبی؟ میای پیشم هم فردا  

زد پلکی و بوسید رو هوران ی گونه یطوب . 

- میام حتما عزیزم، آره . 

 داخل رو دستهاش مامان. رفت و کرد خداحافظی من و مامان با

 هوران صورت به زده زل انداخت، باال رو ابروش و برد فرو جیبش

 :گفت

-  گذاشته رو بیمارستان دیدی؟ رو آقاتون شد راحت خیالت االن

داری عروسی چه گن می مکارامه االن خانم؟ سرت رو بودی . 



. انداخت زیر رو سرش خجالت با و کرد نخودی ی خنده هوران

 حلقه کمرش دور رو دستم رفت، ضعف حالتش اون برای دلم

 شوق نگاهش در مامان. چسباندم خودم به رو اون و کردم

 اینقدر هوران اینکه از. نشست لبش روی پهنی لبخند و نشست

ودب خوشحال بود، من عاشق .  

 کالفه حالت با و کرد جمع رو لبهاش هوران مامان، رفتن از بعد

گفت ای : 

- خواد می اکسیژن دلم . 

نشست لبم روی کجی لبخند . 

- رسه؟ می بهت کربن اکسید دی االن مگه  

- شدم خسته. اینجا از بیرون برم خوام می نه، .  

- حیاط؟ توی بریم خوای می  

تگف ذوق و شوق با و کرد گشاد رو چشمهاش : 

- بریم آره آره، . 
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 مونده باقی ازش خیلی هنوز کردم، دستش توی سرم به نگاهی

گفت مظلومی حالت با. بود : 

- بگیری؟ دستت توی رو سرمم تونی می  

زدم رویش به لبخندی . 

 .چشم-

 و گرفتم دستم توی رو رمشس بیاد، پایین تخت از کردم کمکش

 و اومد بیرون دیگری بیمار اتاق از مامان. رفتیم بیرون اتاق از

 :گفت

- رید؟ می کجا  

- بیرون ی محوطه ریم می رفته، سر اش حوصله کم یه هوران . 

- بیایید زود ولی باشه ... 

گفت هوران به رو : 



- بخوابی زود باید کردم تزریق آرامبخش سرمت توی . 

 رو من بازوی و بود داده تکیه ی شونه به که طور همون هوران

گفت داد، می فشار دستهاش میان : 

 .باشه-

 گلکاری و سرسبز فضای سمت به و رفتیم پایین سراشیبی از

 من و شد بیمارستان وارد آژیرکشان آمبوالنسی. رفتیم شده

 خودم دنبال رو هوران و رفتم کنار آمبوالنس مقابل از سریع

 بود، دوخته چشم آمبوالنس درون به اوانهکنجک هوران. کشیدم

 :گفتم

- کنی؟ می نگاه رو چی  

-  هم تو گیریم، می اضطراب شنوم می آمبوالنس صدای وقت هر

طوری؟ همین  

-  بیمارستان میاد شه می بیمار آدم بگیرم؟ اضطراب باید چرا! نه

شه می خوب و . 

- کردی می نگاه طوری همین مسائل تمام به کاش . 



 منظور؟-

 .هیچی-

 نگه دستم توی طور همون رو سرمش و نشستم نیمکتی روی

شدم خیره چشمهاش به. داشتم . 

- زنی؟ نمی رو حرفی طوری همین تو  

-  بدون اگه کنی، نگاه ساده چیز همه به مثال که بود این منظورم

 اینکه یا نکنی بازخواست منو رفتم تخت توی برم حمام اینکه

 یه شبیه نه کنی رفتار ربهت باهام شم می ماهیانه عادت وقتی

 .انگل

- شدم عصبانی تخت شدن کثیف خاطر به من . 

-  ما. حسان کنیم زندگی دارم دوست خیلی گم، می کال نه

نکردیم زندگی هیچوقت . 

انداخت باال ای شونه و خندید . 

- کرد رو ما زندگی . 



 و باال گلوش سیبک. کشیدم رو لپش و خندیدم بلند صدای با

دوخت ای دیگه سمت به رو نگاهش و شد پایین . 

-  ولی باشم سنگین و سر باهات باشم، دلگیر ازت خواستم می

 نداری دوستم دیگه یا کردی فراموش رو من که کردم حس وقتی

 بهم چی دونی نمی ساعت سه همین تو بزنی سر بهم نمیای یا

 نمی منی ی قباله پشت دیگه تو که کردم فکر خودم با.  گذشت

 چیزهایی یه ولی لحظه یک برای حتی اشمب نداشته رو تو تونم

 خاطرات اون ی ادامه خوام می. حسان کنه می کنجکاوم خیلی

 و بدونم شایلین از خوام می. االن همین بشنوم، تو زبون از رو

 باهم تو و من که روز اون کردی، هم سر رو دروغ اون چرا اینکه

بگی دروغ بخوای که نداشتیم ای رابطه . 

-  قصدم. بودم کرده عادت ماجرا این کردن رتکرا به که چون

 اطرافیانمون ی همه برای شایلین و من نبود تو به گفتن دروغ

کردیم تعریف اینطوری رو قصه . 

- بگی؟ بهم رو واقعیت شه می  



 دوخته چشم من به منتظر و زد می نفس نفس لرزید، می صداش

 گیر دندونهام پشت حرف بگم، بهش باید چی دونستم نمی. بود

زدم می نفس نفس اون مثل منم و بود ردهک . 
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  هوران

 حرفهاش شنیدن برای و بود برگرفته در رو وجودم تمام انتظار

 توی انژوکت با و کشیدم می دست سرمم روی. بودم نیاز سراپا

گفت حسان. کردم می بازی دستم : 

- بهش نزن دست نکن، . 

زدم زل چشمهاش به و کردم باال رو سرم . 

- بگی؟ خوای نمی  



 نگاهش. چسبید دیگه هم به دوباره و گرفت فاصله هم از لبهاش

گفت لب زیر و گرفت خود به ای غمدیده حالت : 

- بدونی؟ خوای می حالت این با چرا  

- . شه می بهتر حالم بدونم تو ی گذشته به راجع تر بیش چی هر

 من جای بفهمم کنم، پیدا تو زندگی توی رو خودم خوام می نم

 .کجاست

 نوک با. شد خیره بهم نافذ و چرخاند سمتم به رو اش تنه

کرد اشاره قلبش به انگشتش . 

- اینجاست تو جای . 

گفتم چشمهاش به خیره و زدم پلکی : 

- بگو زندگیت از قلبت مالک برای پس . 

کرد کج اش شونه سمت به رو سرش . 

- نشه؟ ناراحت که ده می قول قلبم کمال  

کرد رخنه جانم بر ای دلهره و شد پایین و باال گلوم سیبک . 

- هست؟ تو ی گذشته توی هم اینا از بدتر چیزی مگه  



گفت کنان من من و چرخاند هوا توی رو دستش : 

- یعنی... همیناست مثل یعنی... نه ... 

 حس رد،ک می مزه مزه دهانش در رو حرفهاش اینقدر اینکه از

گفتم بلند. بود داده دست بهم گی کالفه : 

- بگو فقط... بگو هست چی هر بگو، کنم می خواهش . 

 داد، تکیه نیمکت پشتی به. بست لحظه چند برای رو چشمهاش

داد تکون و انداخت چپش ران روی رو پاش . 

-  اون توی. شد می ای دوهفته تقریبا بودم، رفته خونه از من

 بدترین توی اتفاق این ولی افتاد من واسه خوب اتفاق یه دوهفته

 به وجدان عذاب شدت از من که وقتی اومد پیش زندگیم شرایط

 من به عقاب آواز فیلم کارگردان. بودم رسیده خفگی مرز

 احساس اونقدر روزها اون. داد رو فیلمش توی بازی پیشنهاد

 پاپیچم طوری ولی کردم رد رو پیشنهادش که کردم می پوچی

 تیم با که کم کم. کردم قبول و کردم امضا رو قراداد که شد

 فراموش رو شهره شدم، سینما وارد و شدم آشنا فیلمبرداری

 بازی ذکرم و فکر تمام. کردم فراموش هم رو خودم حتی کردم،



 زنگ مامان فیلمبرداری آخر روزهای درست ولی بود شده بهتر

 با که خواست ازم. کرد فروکش یکدفعه من ذوق ی همه و زد

. توئه عاشق که وقته خیلی شایلین گفت کنم، ازدواج شایلین

 من ولی. من پسر شی می هم باز کنی ازدواج اون با اگه گفت

 بگیره قرار راهم سر زنی هیچ دیگه خواستم نمی نکردم، قبول

 های زن تمام از بود، اومده پیش برام شهره با که اتفاقی از بعد

بود ویرانی من برای زن .بودم شده زده اطرافم و دور .  

 وقتی ولی بود همین زن به راجع نظرم هم پیش یکسال تا البته

 که فهمیدم اومد، زندگیم توی هوران اسم به خوشگل دختر یه

چی یعنی زنونه قشنگی و طراوت . 

 از و دراومد پرواز به دلم های پروانه تمام شیرینش تعریف این با

رفت هوا به ام قهقهه دایص کرد، النه قلبم در که وجدی شدت . 

- بگو رو اش بقیه نریز نمک . 

کرد نگاهم لبش کنج قشنگی لبخند با . 

- واقعیته نیست، نمک . 



 سرما شدت از. کشیدم اش گونه روی گونه نوازش رو دستم

 گرم. بودم گرم من ولی بود شده یخی تکه مثل پوستش

حسان گرم حسان، ی گذشته گرم کنجکاوی، ! 
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-  یک و داد پیامک زد، زنگ بهم بارها نبود بردار دست مامانم

 بار اولین برای مطبش رفتم وقتی برم مطبش که گفت بهم روز

 نمی که گفت. دیدم رو التماسش و عجز دیدم، رو بلندش ی گریه

خواد می گفت بشم، جدا خونه از من خواد ... 

داد فشار هم روی رو لبهاش و خورد رو حرفش .  

- . شایلینه با ازدواج زندگیم به من برگشت راه تنها که گفت

 قبول من کرد، رو خودش کار مامانم های التماس و ها خواهش

 به سالگی بیست سن توی که دیدم و اومدم خودم به. کردم

 توی زدن حرف برای. رفتم خودم همسن دختر یک خواستگاری



 شهره پیش حواسم تمام نداشتم، حرفی هیچ من ولی رفتیم اتاق

 رو شهره حس منم. بود نیومده من خواستگاری روز که بود

 توی بارها و بودم برنداشته دست خاطره اون از هنوز داشتم

دیدم رو شهره شایلین ی چهره .  

- داشتی؟ دوستش  

کرد سکوت لحظه چند و رفت درهم اخمهاش من سوال این با . 

- نداشتی؟ دوستش  

-  اون اسم که فهمیدم االن ولی داشتم دوستش کردم می فکر

 تجاوز بود، دزدیده رو من روح شهره. نبوده داشتن دوست حس

 می زن یک گاهی نیست دختر یک های دخترونه بردن فقط که

 کنه، تجاوز مرد یک روح به خودش لوندی ی عرضه با تونه

باشه ساله هجده ده،هف ی بچه پسر یک مرد اون اگه مخصوصا .  

لرزید صداش و کرد بغض . 

-  رسیده بلوغ به تازه من کرد؟ می کار چی من با دونی نمی

 به تونستم نمی. بود تنش و هیجان از پر وجودم ی همه بودم،

 تمایالت سری یه چون باشم توجه بی شهره ی زنانه های ظرافت



 ائلمس ترین جزئی حتی. داد می قلقلک رو وجودم ی همه تازه

 سر و کرد می یخ وقتی حتی داشتم، زیرنظر رو شهره به مربوط

بردم می لذت پاهاش به نگاه از شد، می قرمز انگشتاش .   

 در ای مته که کردم می احساس زد، می رو ها حرف این وقتی

 کردم، می آروم رو خودم باید ولی مغزمه کردن سوراخ حال

 نباید و بود نستهدو رازش محرم رو من حسان که بود بار اولین

کرد سرمم به نگاهی. کردم می پشیمونش . 

- شد تموم . 

. درآورد انژوکت داخل از رو سوزن آرومی به و شد نزدیک بهم

گفت لرزید، می اختیار بی دستهام : 

 سردته؟-

- لرزه می اینطور ها وقت گاهی نه، . 

گفت بود، پیشونیش روی که ظریفی اخم با و کرد باال رو سرش : 

- نگم؟ رو اش بقیه  

- بگو کنم می خواهش کنم، می خواهش حسان، نه . 



 چسباند، ام تنه به رو اش تنه و گرفت دستش توی رو من دست

 رو سرم. بده فراری ازش رو لرزش دستم فشردن با داشت سعی

 فاصله ترین نزدیک از رو نفسهاش هرم و چسباندم اش شونه به

کردم حس پوستم روی . 

-  به کرد، می صحبت خوشبختیمون از مدام اتاق توی شایلین

 غرق لحظه یک شاهزاده، یک من و بود پرنسس یک اون خیالش

 خاطرات تونه می شایلین کردم حس شدم، شیرینش های حرف

 عقد شایلین و من آمد، و رفت چندبار از بعد. بگیره ازم رو شهره

 .کردیم
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 اون خدا کنم، سر بابا ی خونه توی بودم مجبور رو نامزدیم دوران

 وقتی. بود بدی حال خیلی نکنه کسی هیچ قسمت رو من حال

 باز دهن زمین خواست می دلم کرد، می نگاه چشمهام توی بابا



 توی کرد، می دور من از هم رو طنین حتی. برم داخلش و کنه

 بهم الکی شایلین جلو وقتی و کثیف آدم یه بودم شده خونه اون

 می تر بیش وجدانم عذاب حس پسرم گفت می و کرد می محبت

 شد باعث اش همه زندگی ی ادامه از ترس وجدان، عذاب شد،

 توی. بشم حساس اطرافم محیط به بعد و خودم به اول من که

 خوب رفتار با خواست می دلم داشتم وسواس حرکاتم و رفتار

. شدم حساس هم اطرافیانم به کم کم کنم، اکپ رو گذشته ننگ

خیلی بود، سخت خیلی ماه یک اون اطرافم، محیط حتی ! 

- کرد؟ می کار چی شایلین  

-  فهمید، نمی منو حال اصال که داشت عروسی شوق اینقدر اون

 ساکت من زد، می حرف اون همیشه بودیم باهم وقتی یعنی

 روحی حال ی وجهمت شایلین تازه شدیم زندگی وارد وقتی. بودم

 خاطره اون یاد همیشه چون بشم نزدیک بهش نتونستم. شد من

 ویران ی مقوله یه شبیه برام رابطه افتادم، می رابطه از بدم ی

 حفظ رو گیش باکره خواد می دخترکه یه شبیه بود، شده کننده

 باز کردم می خیال ولی بود مسخره گرفتم، می فاصله ازش کنه



 کناره از و وسواسی رفتارهای از شایلین .کنه می کثیفم رابطه

 که نداشتم بهش ای عالقه هیچ من و بود شده خسته من گیری

بدم تسکین رو حالش بخوام .  

- بازیگری؟ جز بود؟ چی کارت  

-  ولی کردم می بازیگری تدریس خصوصی آموزشگاه یه توی

 ترم برای که گرفتم سخت بهشون و دادم گیر شاگردام به اینقدر

 اون از من و نشد من کالس برداشتن به حاضر کس هیچ بعد

 من، بیکارشدن از قبل روز دو البته. اومدم بیرون آموزشگاه

 طالق خواستیم می که روزی. بود داده طالق درخواست شایلین

 پس رو من که نگو کس هیچ به گفت شایلین بگیریم، توافقی

 و خودم از من چون نشدی نزدیک بهم یکبار مدت تمام و زدی

کشم می خجالت زنانگیم ... 

 ی گذشته با کسی هر از تر بیش و فهمیدم می رو شایلین حس

 دیگری از پس یکی اشک قطرات کردم، می همدردی زن اون

آوردم یادمی به تر بیش رو االنم حال و ریخت می ام گونه روی . 



-  نمی تلخ ی تجربه این از بعد و داشتم دوست رو تو من که گفت

 خودم با که برم جایی خوام می باشم، کشور این توی دیگه خوام

 چهارسال ساختیم، رو قصه این بچگی عالم توی ما و کنم خلوت

برگشت و شد آشنا سوشا با هم بعد . 

- نبودید؟ ارتباط در باهم دیگه چهارسال اون توی  

-  جشنواره توی من و شد اکران ها عقاب آواز وقتی فقط نه،

زد زنگ تبریک برای گرفتم، جایزه . 

- گذاشتی؟ کنار رو بازیگری دنیای کال بعدش تو و  

-  محیط تونستم نمی ولی کردم امضا قرارداد یه هم بعدش نه،

 دیر یا کرد می غیبت مقابلم نقش یکبار اگه کنم، تحمل رو کار

گرفتمش می کتک باد به اومد می فیلمبرداری سر ... 

 نمیو. گرفتم رو شکمم خنده شدت از و خنده زیر زدم پقی

گفتم بریده بریده هام خنده : 

- زدی؟ می واقعا  

خندید هم خودش .  



-  خب ولی بودم کرده ذله عصبانیتم با رو همه. زدم می واقعا

 جای رو کسی اومد نمی دلش کارگردان بود، خوب بازیم چون

 خودم هم آخر. کرد می تحمل رو من همین خاطر به بذاره من

 فحش چقدر شت،دا دردسر چقدر که بماند نیاوردم، طاقت

 منطقی آدم اش کننده تهیه کشیدم، نمی واقعا ولی بود دنبالم

 صدتا اون از بعد. کرد متقاعد رو بقیه و کرد درک رو من بود،

 و وسواس ولی کردم کار شرکت تا چند تو کردم، عوض شغل

 یه توی باز آخرش گرفت، می رو پیشرفتم جلوی حساسیتم

 شده کایا حسان دیگه نچو و شدم مشغول بازیگری آموزشگاه

 به اگه حتی و باشن من شاگرد که بود خداشون از همه بودم

گفتن نمی چیزی کردم می آویزونشون هم در ی دستگیره .  

- بداخالقی استاد چه ! 

-  رو نامادریت خواستی می که راسته که پرسیدی ازم یادته

 بکشی؟

 ،بود افتاده شماره به که قلبی با و شد حبس ام سینه در نفس

دادم تکان رو سرم ناباورانه. کردم نگاهش . 



- داشتی؟ رو کاری چنین قصد واقعا  

انداخت پایین و باال رو سرش .  

-  رو دختر عده یک بود، خورده خرخره تا ایرج بود، طنین تولد

 می چاخان براشون بلند صدای با و بود کرده جمع خودش دور

 ...گفت
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- بود زمین به نگاهم و بودم وایساده گوشه یک من .  

 انگار. بود زده بیرون اش شقیقه های رگ و برافروخته اش چهره

کرد می تعریف رو عمرش ی خاطره بدترین . 

-  نمی بقیه جلوی. بود شهره شد، کشیده نفر یک توسط دستم

 رو در و رفتیم اتاق توی. رفتم دنبالش فقط کنم کاری تونستم

 و پیچید دورم باز شد، می تکرار ها صحنه اون داشت باز. بست

گفت. بوسید رو ام گونه : 



-  باهم دیگه شب یک بیا فهمه نمی نیست، خوب حالش ایرج

 .باشیم

بود شده مشت دستش و بود لرزان صداش . 

-  کافی ی اندازه به بیاد، سراغم وجدان عذاب باز خواستم نمی

 من و گذشت می ماجرا اون از سال دو ها موقع اون بودم، هسوخت

 ولی عقب کردم پرتش. بودم سوخته رو دوسال عین درست

 چرا که گفتم کشیدم، چی که گفتم بهش. نبود بردار دست

 بود من جسم به فقط حواسش اون ولی دادم طالق رو شایلین

 با و زد می نفس نفس. گم می چی من فهمید نمی اصال

 می سمتم به زد می دودو هوس و شهوت شدت از که یچشمهای

 شیشه افتاد، ای شیشه جسم یه به نگاهم نبودم، حریفش. اومد

 لحظه چند برای شکستنش صدای با. کوبیدم دیوار به محکم رو

گفت ای اغواکننده لحن با و زد لبخند ولی وایساد زده بهت : 

- تره جذاب خشنت چقدر ! 

 و گرفتم باال رو دستم توی ی هشیش تکه. بودم ترسیده واقعا

گفتم. داشتم نگه شاهرگش نزدیک : 



- کشمت می خدا به کشمت، می .  

 گذشته لحظه اون من ولی. شد اشکی چشمهاش گفتم، بارها

. شدم می عصبی تر بیش لحظه هر و رفت می رژه چشمم جلوی

 می فکر وایساده، من جلوی شهره که بودم کرده فراموش اصال

گفتم زیرلب. هستم طرف نیمخو دشمن با کردم : 

- بودی طرف خونیت دشمن با هم واقعا . 

- گفتی؟ چی  

- بده ادامه هیچی، . 

-  از نصفی. شد باز در یکدفعه. خواست کمک و زد جیغ شهره

 عده یک و بودن وایساده در پشت شده گرد چشمهای با جمعیت

گفتن می نداشتن، دید داخل به که : 

- شده؟ چی شده؟ چی   

 صحنه اون دیدن با. شد اتاق وارد و زد کنار رو جمعیت ایرج

 ایرج سرخ چشمهای از ها بچه مثل من پرید، سرش از مستی

 که چی هر ولی کشیدم خجالت یا ترسیدم دونم نمی ترسیدم



 مات ایرج مقابل بودم، طور همین همیشه. شدم مات مقابلش بود

 قفل من روی رو در و برد بیرون رو شهره ایرج. شدم می مطیع و

گفت می که شنیدم می رو صداش. کرد : 

- تیمارستان ببریمش باید است، دیوونه پسره این . 

 مامان و کرد می گریه طنین. کردن می تایید رو حرفش بقیه

 ولی کنه می حل رو من مشکل خودش که کرد می التماس

 چهارتا با اتاق یک توی کردن بستری رو من. نشد ایرج حریف

واقعی ی دیوانه ! 
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 آخر. غم در بود شده خالصه حسان ی گذشته تمام! غم! غم

گفتم. ایستاد می خاطرات این شنیدن از قلبم : 

- گذشت؟ سخت بهت اونجا خیلی  



-  چون مامانم. نبودم اونجا تر بیش شب یه چون نبود سخت نه،

کرد صحبت اشونباه بود، همکارشون . 

- نگذشته سخت بهت هم خیلی پس . 

-  به ها اون از یکی. بود هزارسال ی اندازه به شب یه همون ولی

 می حرف دختره اون با همش و بود شده دیوونه دختر یه خاطر

 که کرد می وانمود و رفت می راه حتی دید، می رو دختره زد،

 می عواد فرضی رقیب یه با ذهنش توی گرفته، رو دختره دست

گفت می بیراه و بد داد، می فحش کرد، . 

زد زل چشمهام توی و فشرد دستش توی رو دستم . 

- شم می اون مثل من بری هم تو اگه . 

نشست لبم روی محوی لبخند . 

- باهمیم ابد تا ما رم نمی هیچوقت من . 

- بخوابیم؟ بریم  

 .بریم-



. کرد پهن تنم روی رو پتو حسان و کشیدم دراز تخت روی

. کرد نوازش رو پوستم نفسهاش گرمای و آورد نزدیک ور سرش

 لبم روی لبش. شد بسته چشمهام و آورد لبم نزدیک رو لبش

 و بود شده شوق از لبریز قلبم بوسید، می عمیق و نرم شد، چفت

 صدای شنیدن با. بود خواستن حس از  گرم وجودم سلول سلول

 جدا ازم خسر صورت با و پرید جا از ها گرفته برق مثل سهیال

 .شد

- بزنید سر 313 اتاق به . 

 به حسان. بود شده ما ی متوجه تازه انگار. چرخاند سر سهیال

 رو ام خنده لبم ی گوشه گرفتن گاز با من و بود شده لبو سرخی

گفت لودگی با و کرد ریز رو چشمهاش. کردم می پنهان : 

- اومدم؟ موقع بد ! 

گفت و کشید لبش روی رو دستش حسان : 

  !نه-

 متمایل چپ سمت به رو سرش و برد جیبش داخل رو ستشد

 .کرد



- اصال نه، ! 

نشست لبش روی کجی لبخند . 

-  خوبه حالش که حاال بشم، هوران احوال جویای خواستم فقط

ذارم می تنهاتون . 

 سهیال رفتن از بعد. رفت بیرون اتاق از و کرد بهم معناداری نگاه

. خنده زیر زدیم پقی و کردیم نگاه دیگه هم به حسان و من

 :گفتم

-  بیمارستان توی حاال نکردی من با کاری هیچ مدت همه این

کردی؟ آبروریزی  

گفت لب زیر و کرد نگاهم نافذ : 

- بودی شده خواستنی خیلی امشب . 

 قلبم بر بخشی مسرت حس و شد آب تعریف این از دلم قندهای

شد جاری .  

- بخوابی؟ کنارم بعدش کنی خاموش رو برق شه می  

- نفره؟ یک تخت روی تو ارکن  



انداختم پایین و باال رو سرم و زدم چشمکی .  

- بکن رو کار این باشه خوب حالم خوای می اگه . 

گفت لب زیر و زد پلکی : 

 !چشم-
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 ود،ب لبش روی که لبخندی با همراه. شدم مچاله تخت ی گوشه

. کشید هردومون تن روی رو پتو و کشید دراز تخت روی

گفتم زیرلب. بشه گرم تا کردم چفت اش سینه توی رو دستهام :  

- خوبه چه !  

- خوبه؟ چی   



-  گاهی دن، می گوش حرفش به همه شه می مریض وقتی آدم

 غیر اگه بگیره، قرار موردتوجه تا بشه مریض خواد می دلش آدم

بخوابی بیمارستان تخت روی شدی مین حاضر تو بود این از .  

گفت. کردم حس رو نگاهش تیرگی تاریکی اون در :  

-  عزیزی، من برای حالت هر در تو! هوران زنی می حرفیه چه این

 تو بعد بشم خوب تو خاطر به که کنم می سعیمو تمام دارم من

گی می اینطوری .  

 و نرم های ریش نوازش و کشیدم صورتش روی رو دستم

داد بهم رو خوبی حس یش،مخمل .   

- کنم لوس رو خودم خواستم می فقط داشتم منظوری ببخشید، .   

گفت گوشم کنار و گرفت آغوش در تنگ رو من :  

- نکن لوس رو خودت اینطوری دیگه !  

- گرفته درد خوابیدم تخت روی اینقدر بمالی؟ رو کمرم شه می .  

  .باشه-



 سرش بود، شده مخ تنم روی کمرم نوازش برای که طور همون

کرد استشمام رو موهام بوی و برد روسریم داخل رو .  

 - دی می خوبی شامپوی بوی چه !  

-  هم خوبی آب فشار چه. گرفتم دوش اینجا من نبودی که تو

  .داشت

گفت لودگی با :  

- بریم؟ باهم خوای می پس! جدی   

زدم بازوش به مشتی .  

  .پررو-

 همیشگی کاش شتم،دا دوست رو شیطونش و لوده حالت این

 به اش ابریشمی آغوش در و برد خوابم دستانش نوازش با. بود

 هیچ به مسکن بود کنارم حسان وقتی. رفتم شیرینی خواب

 جا از خورد زمین به که جسمی صدای با. اومد نمی کاریم

 برامون که مستخدم چشمهای به و شد خیز نیم حسان. پریدیم

 های رگه و بود خوابالو چشمهاش. زد زل بود، آورده صبحونه



 وال و هول با و زد ای دستپاچه لبخند مستخدم. داشت سرخ

  :گفت

- افتاد دستم از ببخشید .  

گفت و کشید چشمهاش به دستی حسان :  

- نداره اشکالی ! 
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گفتم خوابالویی لحن با بود، چشمهام در خواب هنوز :  

- بخوابم خرده یه خواستم می .  

 می رو کفشهاش که حالی در و نشست تخت ی گوشه حسان

گفت پوشید، :  

- کافه رم می من اومد که طوبی بعد بخور، رو ات صبحونه پاشو .  

گفتم آویزون ی لوچه و لب با و نشستم تخت روی :  



- نری؟ شه نمی   

کرد اخمی .  

- بانو شیم می ورشکست !  

 تخت سمت به رو صندلی. گذاشت تخت روی رو صبحونه سینی

گرفت سمتم به و کرد درست ای لقمه. نشست روش و کشید .  

  .بفرمایید-

- خوری می رو بیمارستان ی صبحونه ببینم بخور، اول خودت .  

چرخاند چشمخانه توی رو چشمهاش و شد چفت هم روی لباش .   

- من دارم بدی زن عجب !  

- بخوری باید .  

 چقدر که شد مشخص اش رفته درهم ی چهره از و خورد رو لقمه

 درهم ابروهای با. داده دست بهش تهوع حس لقمه یک اون برای

گفت خورده گره :  

- بخوری باید تو حاال .  



 حواسمون عمو صدای که بودیم صبحونه خوردن مشغول دو هر

 می سنگینی درونش غم که چشمهایی با عمو. داد خودش به رو

گفت کرد، :  

- خوبه؟ حالت جان هوران   

 ساختگی ای خنده با و اومد سرش پشت گلی دسته با توفیق

  :گفت

- افتادی؟ جا چرا   

 عمو. رفت کنار من مقابل از و برداشت رو صبحونه سینی حسان

گفت ناراحتی با و گذاشت اش سینه توی رو سرم :  

- کرده؟ ناراحت اینقدر رو من قوی دختر چی   

زدم زل چشمهاش توی و شدم جدا ازش .  

- ام خسته کم یه فقط عمو هیچی .   

 کنار کرد، می خودنمایی درونش اشک که چشمهایی با عمو زن

گفت و ایستاد عمو :  

- عزیزم؟ خوبی   



کشید ام گونه روی رو دستش .  

- خوشگلم؟ دختر خوبی   

زدم مهربونش صورت به لبخندی .  

  .خوبم-

 من مالقات به چرا اون. پراند جا از رو من فنر مثل الهه صدای

 مثل و بود دستش توی تلخ شکالت جعبه یک! بود؟ اومده

 لبخند این و آرایش غرق صورت این با داشت، آرایش همیشه

 عمو زن و عمو. بود اومده من ی پریده رنگ صورت دیدن برای

 بهم رو و شد خم کمی. شد نزدیک بهم الهه و ایستادن کنارم

  :گفت

- کرده؟ پریشون رو ما ی ساختهخود و قوی دختر چی   

 رو من اون خواست نمی دلم اصال نداشتم، رو الهه دیدن توقع

 که چشمهایی با. فهمید می باید چرا. ببینه وضعیت این توی

گفتم بارید، می نفرت ازش :  

- ساختی برام تو که خاطراتی !  



گفت لب زیر و رفت عقب وارفته :  

- بوده گذشته برای بوده چی هر .  

 یادآوری با بود مصادف من برای الهه دیدن نبود، ودمخ دست

 بخش در تخت این روی که حاال! ام نوجوانی نحس خاطرات

 به رو دارم دل در که چه آن تونستم می تر راحت بودم روانی

بیارم زبون . 
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 اینجا من تا داده هم دست به تدس چیز همه کردم می حس

 و شهره امثال های زن از. بود زخمم بر نمکی الهه دیدن و باشم

 خود کردن عرضه جز هنری هیچ که هایی زن بودم، متنفر الهه

 خدشه رو من روح زندگیم توی ها زن همین حضور و نداشتن

بود کرده دار . 

-  غمزه و قر بابا برای اینقدر تو! دادی زجر رو مامانم همیشه تو

دید رو تو فقط که اومدی ... 



 حرف بلند برای ام سعی و بود شده دار خش بغض خاطر به صدام

 به حسان. داد می بیرون ام حنجره از رو جیغ شبیه صوتی زدن،

کرد حلقه کمرم دور رو دستش و اومد سمتم . 

- جان هوران ! 

-  فکر بشه خاکستر خونه بوم پشت رو مامانم شدی باعث تو

ره می یادم رو صحنه ناو کردی . 

گفت پررویی با الهه : 

-  ترحم خودش برای خواست می بود، سلیطه خودش مامانت

 !بخره

کرد بود، شده حلقه کمرم دور که حسان دست به ای اشاره . 

- کنید جلب رو مرد توجه بازی سلیطه با دارید عادت کال شما .  

گفت تندی با عمو زن : 

- ؟رو هوران حال بینی نمی جان الهه  

 روی اشک قطرات و کردم می نگاهش شده گرد چشمهای با

 من مامان مورد در تونست می چطور. بود شده روان ام گونه



 به دیوارها جیغم صدای از زدم، بلندی جیغ. بزنه حرف اینطور

دراومد لرزه . 

- بیرون گمشو ... 

 بلندی صدای با شدم نمی آروم من ولی رفت بیرون اتاق از الهه

 رو کشیدنم عذاب ها سال های عقده کردم، می اش حواله فحش

 می ازم و داد می تکون رو بدنم حسان. کردم می خالی سرش

 می دلم من خواستم، نمی رو آرامش من ولی باشم آروم خواست

 بهم نشسته اشک به چشمهای با عمو. بشم سبک کمی خواست

 فین مدام هم عمو زن باشم، آروم که داد می قسمم و بود خیره

. کرد می پاک دستمالش با رو چشمش اشک و کرد می فین

 و داشت نگه رو من حسان. شد اتاق وارد پرستار همراه به توفیق

 ی سینه روی رو سرم. کرد تزریق بازوم توی رو آمپولی پرستار

 رو دستم روی پنبه با حسان. بستم رو چشمهام و فشردم حسان

داد می دلداریم آرومی لحن با و داد می ماساژ .  

-  رو تو ریختن اشک و عصبانیت ارزش هیچی عزیزم، باش آروم

کنیم فکر گذشته به نیست قرار ما نداره، .  



-  توی منو اون نداشتم دوست ببینم، رو الهه خواستم نمی من

ببینه وضعیت این . 

گفت عمو : 

-  تو مالقات  میاییم داریم فهمید وقتی بود ما ی خونه خدا به

شد خبردار زامرو اومد، همراهمون خودش . 

 شدن بسته به میل پلکهام و شد حس بی ای لحظه برای بدنم

 رو عمو با زدن حرف رمق و بخوابم خواست می دلم. گرفت

 .نداشتم
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گفتم ضعیفی صدای با : 

- بخوابم خوام می . 



 خواباندم تخت روی بود، کمرم زیر دستش که طور همون حسان

 صوت یک شبیه رو عمو زن صدای. کشید تنم روی رو پتو و

شنیدم می ضعیف . 

-  کار بس از. شد اینطور نزد دم و کشید بدبختی ام بچه بس از

داد رو عفریته این های بچه خرج و کرد ... 

گفت عمو : 

- بدبخته هم اون نزن، رو حرف این خانم . 

-  خدا اون تن خورد؟ حرفش با رو بچه چطور ندیدی بدبخته، آره

لرزوند؟ گور تو رو بیامرز  

 وقتی. نشنیدم رو صداشون دیگه و شدم غرق خواب عالم در

 توی دعایی کتاب و بود کنارم عمو زن فقط کردم باز چشم

 رو کتاب و پاشید صورتم به رو مهربونش لبخند. بود دستش

گذاشت کناری . 

- دخترم؟ بهتری  

زدم پلکی . 



- کجاست؟ حسان خوبم،  

-  که کرد سفارش بهم کلی بود نگرانت خیلی. سرکار رفت

باشم مراقبت . 

- زحمت تو افتادی هم شما ! 

- داری؟ طوبی با فرقی چه تو عزیزم حرفیه چه این  

دادم قورت رو بزاقم . 

-  این که دونم می دم، می بهتون تری بیش زحمت اینکه من فرق

 پس یه خودم البته. دادید می رو دوقلوها و الهه خرج شما مدت

 بیفته، الهه دست خوام نمی ولی گذاشتم کنار دوقلوها برای انداز

باشه خودشون برای خوام می . 

-  نیازی که گفت الهه اون از بعد فرستاد پول یکبار فقط عمو نه،

 .نداره

گفتم تعجب با : 

- کرده پیدا کار مگه نداره نیازی چی یعنی . 

انداخت باال ای شانه . 



- نزد حرفی بود ما ی خونه هم دیروز دونم، نمی واال . 

 خواب به میل ولی بزنم حرف عمو زن با تر بیش خواستم می

گفتم. بود گرفته ازم رو موندن بیدار طاقت : 

- حالم بی اینقدر چرا دونم نمی ! 

- بوده قوی آمپولت حتما بخواب . 

گفتم بود، بسته چشمهام که طور همون : 

-  اینجا از حوصلم خودم، ی خونه برم خواد می دلم عمو زن

 .سررفته

کشید صورتم روی گونه نوازش رو دستش . 

- عزیزم ری می . 
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 به بود، گذشته اومدم، بیمارستان به که اولی روز از هفته دو

 و کردم می سپری خواب در رو اوقات تر بیش داروهام خاطر

 یکنواخت اتاق این دیدن از اونقدر شدم می بیدار هم وقتی

 تا کردم می التماس حسان به و زدم می غر که بودم شده خسته

 که حالی در و گرفت رو فشارم سهیال. ببره خونه به رو من

گفت گذاشت، می اش جعبه داخل رو سنج فشار دستگاه :  

- نرماله هم فشارت که بینم می خانما خانم خب !  

سهیالگفت. بود لبش روی لبخندی و بود من به خیره سانح :  

- دوم ی جلسه حسان دونی می  Rtms  از دکترش و رفته هم رو 

بوده؟ راضی خیلی کار ی نتیجه   

کردم نگاه حسان به شده گشاد های چشم با .  

- نگفتی؟ بهم چرا   

- نشد فرصت .   

گفت سهیال :  

- بدم لمخوشگ عروس به تر خوب خبر یه خوام می حاال .   



گفتم التماس با و شد آویزون لبهام :  

- کنید؟ می مرخص منو   

گفت و انداخت باال ابرویی سهیال :  

- بگم؟ اینو خوام می فهمیدی کجا از   

گفتم زده ذوق :  

- بگید اینو خواستید می واقعا .  

  ...بله-

گفت چشمکی با همراه :  

-  راحتاست کافی ی اندازه به دم، می رو ترخیصت دستور االن

  .کردی

- بودم شده خسته واقعا. مامان ممنون .   

گفت رفت، بیرون اتاق از که طور همون :  

- کنم می خواهش .   

گفت و نشست تختم کنار حسان :  



- خودمون ی خونه ریم می باالخره شد، تموم .  

-  خوب درمانت ی نتیجه که تو خاطر به تر بیش خوشحالم خیلی

   .بوده

زد ضربه ام چونه به انگشتش نوک با .  

- منی مهربون خانم !  

 این که داروهایی خاطر به پوشیدم، رو لباسهام حسان کمک با

. بودم کرخت و حال بی کمی بودن داده تنم خورد به روزها

. رفتیم بیرون اتاق از و گرفت دستش توی رو دستم حسان

 بودمش دیده پرستارها دیگر از تر بیش روزها این که پرستاری

کرد سالمتی آرزوی برام و کرد فظیخداحا باهام . 
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 به رو سرم. نشست فرمون پشت حسان و شدیم ماشین سوار

کردم نگاهش چشم ی گوشه از و دادم تکیه صندلی .  



- شینی؟ می ماشین پشت دیگه   

گفت و کرد نگاهم لبش کنج لبخندی با :  

-  همه این فرمون واقعا اگه. بشم عوض کنم می سعی دارم من

 و آلوده آدما نصف باید پس کنم، می فکر من که داره میکروب

باشن مریض . 

 از که حالی در و انداختم پایین و باال رو سرم تایید ی نشونه به

گفتم انرژی با بودم، اومده وجد به درستش فکر این :  

  !آفرین-

-  اینکه خاطر به ممنون! شرمنده هم ممنونم، تو از هم من هوران

 شدم باعث اینکه برای شرمنده و دادی یاد رو شدن بهتر راه بهم

کنی پیدا نیاز اعصاب داروی و قرص به تو .  

گفتم و دادم بیرون مانند آه رو نفسم :  

-  شده تلمبار دلم روی که هایی عقده. حسان نبوده تو تقصیر

 یک که داشتم عقده نوجوانیم دوران توی. زد بیرون یکدفعه بود



 ازدواجم از بعد و بخندن دل ته از مادرم و پدر و نباشه الهه روز

باشم داشته رو تو ی همه که بود شده این ام عقده تو با .   

گقت و رفت هم در اخمهاش :  

- نداری؟ مگه هوران چی یعنی   

دوختم شیشه پشت به رو نگاهم .   

- کن ولش .   

 و غلطید صورتم روی زمستان سرد سوز و دادم پایین رو شیشه

کشید پیشونیم روی بر نوازشی دست .   

- خوری می سرما کن، باال رو شیشه .  

- بهار؟ تا مونده چقدر. بخورم آزاد هوای خوام می   

- روز ده و ماه یک .  

- برسه؟ هم ما زندگی خوب فصل امسال بهار با شه می یعنی   

کرد نگاهم لبش کنج لبخند با .  

- زنی می حرف شاعرها شبیه .  



- کرده شاعرم تو عشق شاید دونی؟ می چه .  

 بهش نگاهی. نبود در جلوی دمپایی هیچ ولی شدم خونه وارد

  .کردم

   .دمپایی-

- بپوشی نیست نیازی .   

 مذاقش به انگار که طوری گفت، تردید و شک با رو جمله این

 ور چیزها این داشت سعی که همین ولی بود نیومده خوش

بود کافی برام کنه تر کم تمیزی روی رو حساسیتش و بپذیره . 
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 کشو توی از آزاد پیراهن یک آورد، سرحالم کمی گرم آب دوش

 چشمهام و کشیدم دراز تخت روی. کشیدم تنم توی و برداشتم

شنیدم رو حسان صدای. بستم رو .  



- بخوری؟ بیارم برات چیزی یه خوای می  

- بخوابم خوام می فقط نه، .  

  حسان

 دور به پیچکی مثل تارش هر بود، ریخته دورش دارش نم موهای

. بود گرفته خود به قشنگی شکل و بود پیچیده کنارش تارهای

 بهم رو خوبی حس اش نرمی لمس و کشیدم صورتش روی دست

 اون حضور با خونه بود، برگشته هخون به که خوب چقدر داد،

 و رفتم آیفون سمت به زنگ صدای با. داشت بهتری حال و حس

 و زدم رو در شدن باز ی دکمه. دیدم آیفون در رو مامان تصویر

 شده سرخ اش بینی نوک مامان. رفتم در جلوی اش بدرقه برای

 های قدم با. خورد می هم به دندانهاش سرما شدت از و بود

گفت و شد خونه دوار تندی : 

- سرده چقدر! وای وای ... 

کردم اشاره شومینه به و بستم رو در . 

- بشی گرم اونجا برو . 



کرد قفل اش سینه روی رو دستهاش و ایستاد شومینه کنار .  

- خوبه؟ حالش هوران  

- خوابه اومده وقتی از . 

- دارید؟ شام. خوابه می زیاد هست، طور همین روز چند تا  

- کردم درست آره، . 

گقت ذوق با و زد لبخندی : 

- داره خوردن حسانم دستپخت . 

- بچینم رو میز رم می . 

گفت و نشست میز سر مامان چیدم، رو میز : 

- کرده چه خوشگلم پسر به به ! 

- کنم صدا رو هوران برم . 

گفت و گرفت رو لباسم ی گوشه : 

- بزنم حرف باهات خوام می بشین، حسان نه . 

شدم غذا خوردن مشغول و نشستم صندلی روی .  



-  گذشته فهم خاطر به فقط شد؟ مریض هوران چرا کنی می فکر

تو؟ ی  

 و دادم پایین آب زور به بود رفته فرو گلوم توی که رو ای لقمه

گفتم آروم : 

- دونم نمی . 

- دونم می من ولی ... 

 و کرد قفل اش چونه زیر رو دستش گذاشت، زمین رو قاشق

گفت چشمهام به خیره : 

-  بی جنسیش نیاز به که بینه می آسیب روحش وقتی زن یه

 خاطر به پسندشه مورد که اونطور نتونه مردش و بشه توجهی

 این نه تویی هوران داروی. کنه تحسین رو اون هاش زیبایی

عوارض از پر های قرص ... 

گفت تری بیش تحکم با و کرد کج کمی رو گردنش : 

- . ورانهه تو ی آینده و حال حسان، بریزی دور رو گذشته وقتشه

کن فکر اون به . 



. گزیدم رو لبم ی گوشه و انداختم زیر رو سرم خجالت شدت از

 با نزدیکی دستور من به مادرم که بود رسیده جایی به کارم

 رو چیز همه گفتم دلم توی و زدم پلکی. داد می رو همسرم

 ای ویرانه کردن آباد برای باید و هستم مرد من. کنم می درست

بزنم باال تینآس بودم ساخته که . 

 

HorAN, [08.01.20 16:12] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#430 

. کشیدم دستم توی رو ها دستکش و ایستادم ظرفشویی پشت

گفت مامان : 

- شورم می من . 

- کنید استراحت برید شما نه . 

 .باشه-

 ای لحظه کردم تصور. شد می تکرار ذهنم در مامان های حرف

 و بکشم دست زیباش اندام روی. کنم رابطه طلب ورانه از که رو



 تنش های برجستگی روی دستم. کنم حس رو تنش داغی

 از تر نزدیک بشم، نزدیک. کنم حفظ رو تمامش و کنه حرکت

 ...نزدیک

 فکر قبل مثل و بودم شده لذت غرق فکرها این از که بود عجیب

 می فکر ورانه به فقط انداخت، نمی شهره یاد به رو من رابطه به

 رو چشمهاش. شدم فارغ خیال و فکر از صداش شنیدن با. کردم

 که بود مشخص خمارش حالت از و بود داشته نگه باز زحمت به

گفت آرومی صدای با. داره خواب به میل هم هنوز : 

- شوری؟ نمی ظرف ولی گذاشتی باز رو شیر چرا  

- کردم می فکر تو به داشتم . 

- من؟ چی به  

نشست لبم روی کجی لبخند . 

- تو با نزدیکی به . 

 به حالش و شد درشت یکدفعه اش خسته و باز نیمه های چشم

کرد تغییر ای کننده غافلگیر طرز . 



 خلوتمون برای شرشرش صدای تا بستم رو شیر. شد نزدیکم

 لحن با و کشید صورتم روی رو دستش. نکنه ایجاد مزاحمتی

گفت آرومی : 

- کردی؟ می فکر چی به  

 نزدیک رو سرم و کشیدم لباسش زیر برجستگی یرو رو دستم

بردم گوشش .  

-  نزدیک از تر نزدیک بهت و کنم لمس رو تنت که زمانی به

تو و بشه شکسته بینمون های حریم تمام بشم، ... 

کردم نگاهش تعجب با و کردم بلند رو سرم. زد ای خفه جیغ . 

- شد؟ چی  

خندید و گرفت دهنش جلوی رو دستش . 

- شدم زده ذوق . 

داد تکون رو سرش شیطنت با و زد چشمکی . 

 - کردی می محقق رو رویاهات جا همین نبود مامانت کاش . 



 نگاهش در که شوقی به شدم، خیره دلش ته از های خنده به

 عشق حرارت وجودش از و بود عاشق زن یک هوران. بود دویده

  عشقی و بذارم منتظر اینقدر رو زن این تونستم چطور بارید، می

 می درمان به اقدام زودتر کاش. بگیرم نادیده رو دارم بهش که

حاال از زودتر خیلی کردم، . 

 هدایت میز سمت به رو اون و گذاشتم کمرش پشت رو دستم

 .کردم

- بخور رو غذات بشین حاال . 
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 وقتی بکشم غذا براش تا رفتم هقابلم سمت به نشست، میز سر

 و ذوق. شدم اش بسته چشمهای ی متوجه آوردم، رو غذا سینی

 چیره هیجانش بر ها قرص اثر باز و بود لحظه چند فقط شوقش

دادم تکونش آروم و گذاشتم اش شونه روی رو دستم. بود شده .  



- جان هوران هوران، ! 

کرد نگاهم حال بی و کرد باز رو چشمهاش .  

- برد؟ خوابم  

شد آویزون لبهاش. زدم پلکی و نشست لبم روی لبخندی .  

- باشم بیدار تو با امشب خوام می ببره؟ خوابم باید چرا . 

- خانمم شه نمی دیر . 

بردم دهانش نزدیک و کردم پر رو قاشق .  

- عزیزم بخور .  

- کنی؟ می دهنم که ام بچه مگه بخورم تونم می خودم  

- باش من کوچولوی ردخت امشب اصال داره؟ اشکالی چه .  

گفت رمقی بی و رفته تحلیل به صدای با : 

- شم می تو زن امشب من نه، .  

. داشت برنمی شیطنت از دست هم خوابالوش حال اون توی حتی

 می تماشا رو غذاخوردنش دادم، می غذا بهش که طور همون



 اش چهره و شد گرد کمی چشمهاش جنبید می که فکش. کردم

 به ولی بودم خورده غذا اون با بارها. فتگر می ای بامزه حالت

 مدت این تمام که گفت می بهم حسی نکردم، دقت زیباییش این

 رو اون به عشق طعم داشتم روزها این اما داشتم دوستش فقط

 که وقتی از پذیرفت، ام گذشته با رو من که وقتی از. چشیدم می

 عاشق موند، من پای هم باز و شد حرفهام برای شنوا گوش

گفت اعتراض لحن با. شدم بزرگواریش و شهامت : 

- میاد؟ خوابم همش چرا  

 رو گردنش شال و پوشیده رو پالتوش. شد آشپزخونه وارد مامان

 کاله و شال رفتن برای که بود مشخص بود، پیچیده گردنش دور

  .کرده

-  حالت بعدش عوضش خوابی، می روز چند. خانم عروس نزن غر

شه می خوب . 

- نخوابم؟ امشب شه نمی  



 چشمهای از و بود باز نیمه لبهاش کردم، نگاه هوران به زده بهت

 ای دیگه جایی پرت حواسش که بود مشخص حالش بی و خمار

کرد من به نگاهی خنده با مامان. هست .  

- خبره؟ چه امشب مگه  

  .خندیدم

- گه می هذیون ها قرص خاطر به هوران هیچی .  

زد چشمک با و زد پهنی لبخند مامان .  

- رم می من پس .  

گفت و بوسید رو هوران ی گونه : 

- خوشگلم عروس باش خودت مراقب .  

گفتم بهش رو مامان رفتن از بعد : 

- زدی؟ مامانم جلوی بود حرفی چه این خانم هوران  

گفت و شد بلند صندلی روی از : 

- میاد خوابم خیلی امشب من حسان ببخشید ... 



 رو رفتنش نگاه با من و رفت بیرون آشپزخونه از سالنه سالنه

گفتم لب زیر. کردم دنبال : 

-  این به دیگه که کنم می کاری یه کنم، می خوب رو حالت خودم

باشی نداشته نیاز ها قرص . 
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 و گرفتمش بغل توی. خزیدم پتو زیر و کردم خاموش رو اتاق برق

 که بود خواب غرق آنقدر. چسباندم ام سینه روی رو شسر

نشد اش شدن جا به جا ی متوجه . 

 شدم بلند جام از سریع. شدم بیدار هوران موبایل زنگ صدای با

 و کردم وصل رو تماس. نشه بیدار تا رفتم کیفش سمت به و

پیچید گوشم توی طوبی صدای . 

- زدم؟ زنگ موقع بد... حسان آقا سالم  



 صاف رو ام آشفته موهای آیینه جلوی و مالیدم رو مچشمها روی

  .کردم

 .نه-

-  پیش بیام من سرکار برید خواید می شما اگه بگم خواستم می

نباشه تنها که هوران .  

 خواد می چی خدا از کور معروف قول به! این از بهتر چی

بینا دوچشم .  

- کنید می لطف خیلی ممنون، بله .  

- میام پس باشه، . 

 صدای با. گرفتم خودم برای لقمه یک و چیدم رو هصبحون میز

 وارد طوبی. کردم باز رو در و رفتم پذیرایی سمت به در، زنگ

 شدت از و بود خواب دستش روی کوچولوش دختر شد، خونه

 سمتش به رو دستم. بود افتاده نفس نفس به اون وزن سنگینی

کردم دراز . 

- بخوابونمش برم من بدید .  



 .ممنون-

 چشمش زیر کبودی ی متوجه گرفتم دستش از رو بچه وقتی

. زناشوییه دعوای در خورد و زد یک اثر این نداشتم شک. شدم

گفت و شد کبودی جای به ام خیره نگاه ی متوجه : 

- زمین خوردم .  

 می اتاق سمت به رو بچه که طور همون و انداختم زیر رو سرم

گفتم بردم، : 

- باشید مراقب .  

 نه؟ یا بود خوب شادمهر با حالش افتادم، نطنی یاد به ناخودآگاه

 ولی کنه سواستفاده کسیش بی از یا بزنه کتکش شادمهر نکنه

 دنیا جای یک در حتما نیست، ها حرف این اهل که شادمهر نه

 ولی بودم دلخور ازش اینکه با. ساختن رو ای عاشقانه زندگی

 کنار رو دخترک. داشتم دوستش واقعیم خواهر مثل بازهم

 کنار صورتش روی از رو رنگش طالیی موهای و خواباندم انهور

 هوران به بچه چقدر شدم، خیره هردوشون عمیق خواب به. زدم

 هوران کنار رو دخترم که کردم تصور رو روزی. اومد می



 رو سرم. شد لذت غرق وجودم تمام فکر این از و بخوابونم

زدم هوران ی گونه به ای بوسه و بردم نزدیک . 
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 از سروصدایی. اومدم بیرون اتاق از و بستم مچم دور رو ساعتم

 حال در رو طوبی و شدم آشپزخونه وارد اومد، می آشپزخونه

گفتم خنده با. دیدم صبحانه وسایل شستن : 

- شده مدیر واقعا من شما، پای افتاد زحمتش که ببخشید . 

نشست محزونش و گرفته غم ی چهره روی لبخندی .  

- کنم می خواهش نه، . 

 اجازه که همین. رفتم خروجی در سمت به و کردم خداحافظی

 دیگه قدم یعنی بشوره رو ام خونه های ظرف نفر یک بودم داده

 درست برایم لیستی دکتر بودم، برداشته شدن بهتر برای ای

 هر بابت و بزنم مثبت عالمت بمخو کارهای جلوی که بود کرده



 بچگونه برام اولش بذارم، منفی یک خودم برای وسواسی عمل

 می ذوق عالمت هر بابت ها بچه شبیه داشتم کم کم ولی بود

 می حس. کردم می سرزنش رو خودم منفی هر برای و کردم

 پشت. منه زندگی ساختن برای مثبتی قدم ها مثبت همین کردم

 بلندگو روی رو گوشی و زدم زنگ مجد اسعب به نشستم، فرمون

پیچید خط پشت صدایش بوق چند از بعد. گذاشتم . 

- کایا آقای سالم . 

- جان؟ عباس خوبی سالم  

- خدمتم در بفرمایید مچکرم، . 

گفتم مکث اندکی از بعد : 

- دارید؟ خبر من پدر از  

گفت تعجب با : 

 پدرتون؟-

- هستید ما خانوادگی وکیل شما خب بله .  



-  باهاش دیگه دیدمش که پیش ماه یک یعنی ندارم، خبر من

اومده؟ پیش مشکلی نداشتم، ارتباطی  

گفت و شد متاسف خیلی کردم تعریف براش که رو ماجرا : 

-  بفرست من برای رو شب اون تاریخ شده، خارج کشور از شاید

کنم چک رو پروازها بتونم اگه تا . 

- بیفتی زحمت توی نیست نیازی . 

گفت تعجب با : 

- نیستی؟ نگرانش ییعن  

دادم قورت رو بزاقم . 

-  بدونم خواستم فقط کنه، محافظت خودش از بلده من پدر

نه یا دارید ازش خبری . 

- خدانگهدار. جان حسان باشه . 

 .خداحافظ-
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 من غیبت در تا مبود داده فرنوش به رو کلید که بود روزی چند

 از بود، اعتمادی قابل و محجوب دختر. باشه داشته رو کافه هوای

 محض به. است فهمیده چقدر که بود مشخص رفتارش نوع

گفت و شد بلند جایش از نفر یک کافه به ورودم : 

- کایا آقای .  

 یک مشتاق نگاه با نگاهم و چرخاندم صدا سمت به رو سرم

کرد تالقی دختر .  

- ندازیم؟ب عکس یه  

 .بندازیم-

گفت. زدم زل موبایلش ی صفحه به و ایستادم کنارش : 

- بخندید؟ ندارید دوست  

گفتم حواس بی : 

 ...ببخشید-



گفت و کرد تشکر لوسی حالت با دختر. زدم زورکی لبخندی و : 

- ام صفحه توی ذارم می االن .  

 حال در فرنوش. رفتم پیشخوان سمت به و گفتم لب زیر ای باشه

 گوشه یک گروهش دخترهای از تا چند و بود یکیک تزیین

گفتم. بودن بادکنک کردن باد حال در و بودن نشسته : 

- خبره؟ چه  

 کردن باد خاطر به که هایی لپ با بود تر فربه همه از که دختری

گفت بود، شده سرخ بادکنک : 

- آشناهاتونه از یکی تولد آقا ! 

پرید باال ابروم تای یک . 

- من؟ آشنای تولد ! 

- است شده هماهنگ گفتن کنیم هماهنگ شما با گفتیم. آقا رهآ .  

گفتم بلند و شد تر عمیق ابروهام بین ی گره : 

- چی؟ یعنی  



 دور از رو گردنش شال. شنیدم سرم پشت از رو سوین صدای

گفت و کرد باز گردنش : 

- کنیم تزیین خوایم می باشید زود ها بچه . 

ایستادم مقابلش و چرخیدم پا نوک روی . 

- بگیری؟ تولد داده اجازه شما به یک  

زد بازوم به مشتی و خندید . 

- مسخره بابا برو ! 

گفتم خنده با : 

- هست؟ کی تولد حاال  

- دوستم تولد .  

 پسر؟-

گفت آروم و اومد کش لبهاش : 

 !دختر-



 از قسمتی تزیین به شروع اش همیشگی نشاط و شور همون با

بود هوران پیش دلم ولی بودم کافه خودم. کرد دیوار . 
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گفتم و رفتم فرنوش سمت به : 

- خانم فرنوش ! 

چرخاند من سمت به رو سرش و کشید کار از دست . 

 بله؟-

-  خواستید اینکه از بعد فقط برم؟ من هستید کافه مراقب

رو زمین کف کنید تعطیل ... 

زد پلکی اناطمین ی نشانه به . 

- بهتره؟ خانم هوران. نباشید نگران باشه،  

گفتم تعجب با : 



- دونی؟ می کجا از شما  

گفت کنان من من و گذاشت لبش جلوی رو دستش : 

- گفت ششمم حس . 

افتادم عروسی توی اشون دونفره رقص یاد به .  

- گفته؟ بهتون آراز  

دوید هاش گونه در سرخی شرم شدت از و خندید دستپاچه . 

 .بله-

- نفهمن بقیه فقط خوبه حالش . 

- نگفتم کس هیچ به من نه، .  

 .مرسی-

 روی دستم سوین صدای شنیدن با رفتم، خروجی در سمت به

شد خشک دستگیره .  

 .حسان-

 بله؟-



- ری؟ می کجا   

- خونه رم می . 

- تولد؟ برای مونی نمی   

گفت ملتمسانه و کرد کج اش شونه سمت به رو سرش : 

- گذره می خوش ! 

- خونه برم باید نه .  

کشیدم رو لپش . 

 خداحافظ-

 و کردم روشن رو ماشین. داد رو جوابم آویزون ی لوچه و لب با

 وارد گویان یااهلل و چرخاندم قفل در رو کلید. شدم خونه راهی

. دید می کارتون و بود نشسته مبل روی طوبی دختر. شدم خونه

گفتم بهش رو لبخندی با : 

- عمو؟ بینی می چی  



 صدای. انداخت زیر رو سرش خجالت با و دادن بهم جوابی

 مثل هم طوبی البد اومد، می بهداشتی سرویس از شستشویی

دادم تکون سری و خندیدم فکر این با! بود من . 

- ان تمیزی گرفتار همه .  

 کامل رو پتو و بود خوابیده تخت روی هوران رفتم، اتاق سمت به

 کنار. بودن پیدا ازش هیچی که طوری بود، کشیده تنش روی

گفتم و نشستم تخت : 

-  که دیشب!... مثال؟ خوابی... کنی؟ نمی رونمایی خانم هوران

 بیدار کن سعی رو امشب ولی بشم مند بهره ازتون نتونستیم

شیطون نداشتی رو ذوقش خودت مگه... بمونی ... 

بیداره که شدم متوجه خورد تکان که پایش . 

- کشی؟ می خجالت یا مثال کنی می ناز داری االن  

 صدای با ناگهان که شدم خم بود، پتو در پیچیده که تنش روی

 پتو زیر از صدایی. شدم دور تخت از و پریدم جا از غریبی جیغ

شد بلند . 



- طوبی منم حسان آقا . 

. برم داخلش و کنه باز دهن زمین خواست می دلم لحظه اون

گفت من دیدن با و شد اتاق وارد کفی صورت و سر با هوران : 

- بود؟ طوبی جیغ ایصد  
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 هوران

 گوی یک درشتی به چشمانش و بود چسبیده دیوار به حسان

 لب و بود رقصان چشمخانه در چشمانش مردمک. بود شده

 زده بهت حالتش اون دیدن از. بود گرفته دندون به رو زیرینش

  .شدم

- شده؟ زیچی  



 رو سرش. گرفت فاصله دیوار از و شد پایین و باال گلوش سیبک

گفتم وارفته. کرد ترک رو اتاق تندی های قدم با و انداخت زیر : 

 .حسان-

 آشپزخونه وسط. رفتم دنبالش و رفت آشپزخونه سمت به

 رگ و بود سرخ صورتش. زد می چنگ موهاش به و بود ایستاده

 چسبیده موهام به که کفی. ودب شده برجسته اش شقیقه های

گفت. شستم رو دستم و کردم پاک دستم با رو بود : 

- هوران زدم گند . 

 می پاک رو دستم حوله با که طور همون و چرخیدم سمتش به

گفتم کردم، : 

 چرا؟-

گفت تندی حالت با و گذاشت هم روی رو پلکهاش : 

- بودی؟ کجا تو آخه  

-  پیش و قلمو رفتم کردم، می نقاشی روغن رنگ با داشتم من

شده؟ چی مگه حاال. بشورم رو بندم  



- خوابیدی تخت روی تو کردم فکر . 

خندیدم تعجب سر از و شد گشاد چشمهام .  

- کردی؟ کار چی  

-  به راجع داشتم یعنی. کردم می زبونی بلبل تو برای داشتم من

زدم می حرف شیطنت و شب ... 

 از من برای نحسا! آسمون به زمین یا بود اومده زمین به آسمون

 نطقش نبودم من که حاال! من اقبال بر لعنت. بود گفته شیطنت

خندیدم پرصدا و گرفتم دهنم جلوی رو دستم. بود شده باز . 

- زدی؟ می ها حرف این از بود شده چی حاال  

گفت شده حرصی و دوخت ای دیگه سمت به رو نگاهش : 

- کنم تغییر سرم خیر خواستم . 
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. گرفت ام خنده آویزونش ی لوچه و لب و خطاکار حالت دیدن از

 زل کردم، حلقه گردنش دور رو دستم  ایستادم پا ی پنجه روی

گفتم چشمهاش در زده : 

- نکن ناراحت خودتو. میاد پیش برم قربونت .  

- هوران رفت آبروم .  

-  حرف این از باهم طبیعیه شوهریم و زن ما حرفیه؟ چه این نه

نیستم من دونستی نمی که هم تو بزنیم ها .  

- کن عذرخواهی من قول از طوبی از برو . 

گفتم و کشیدم اش گونه روی رو دستم : 

  .چشم-

 حرف خاطر به که شوقی از رفتم می اتاق سمت به که طور همون

 هم نم زندگی بردم، می حظ بود، نشسته دلم در حسان های

 و زن دیگر زندگی شبیه شد، می آدمیزاد زندگی شبیه داشت

 از خاصی رضایت حس یک بود، شده خوب حالم اصال. شوهرها

 بود، نشسته تخت روی طوبی. بود شده جاری قلبم بر زندگی



. بود دوخته ای نقطه به رو نگاهش و بود خجالت از سرخ صورتش

زدم بازوش به مشتی و نشستم تخت روی .  

- ؟چته  

 به رو نگاهش و نشست سیخ. شد من حضور ی متوجه تازه

دوخت نگاهم . 

- شدم می آب خجالت از داشتم هوران وای . 

- زد می حرفا این از حسان بود بار اولین شه؟ می باورت . 

کرد اخمی . 

- باهمید؟ وقته همه این شما شه؟ می مگه واه  

-  مشکلی چه حسان که بودیم گفته بهت اول همون ولی باهمیم

شه می درمان داره تازه ارهد . 

گفت خنده با : 

- شد؟ باز نطقش من برای  

پیچید اتاق توی  امون قهقهه و خندیدم بلند صدای با دو هر .  



- شه می خوب داره زندگیت که خوشحالم . 

داد قورت رو بزاقش و دوید چشمهاش در اشکی ی قطره . 

- بشه خوب منم زندگی کن دعا . 
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گفتم تعجب با : 

- نشده؟ حل مشکلت هنوز  

گفت لب زیر و انداخت زیر رو سرش : 

  .نه-

-  شه می مشخص تکلیفت حداقل زنی؟ نمی حرف مشاوره با چرا

شید می جدا نباشه شدنی بهتر اوضاع اگه . 

گفت لب زیر و خورد سر اش گونه روی اشکی ی قطره : 



- . است وابسته ما دوی هر به عسل بشم؟ جدا جور چه بچه یه با

شه می دیوونه نبینه رو علی یا من اگه روز یه . 

- چیه؟ علی حساب حرف  

- دیگه زندگی یه .  

- شد؟ اینطوری  که شد چی بود خوبی مرد که علی آخه  

-  جدیدش های دوست همون و کرد پیدا جدید دوست تا چند

. رسید خانوادگی آمد و رفت به ااون رفاقت. ما زندگی قاتل شدن

 یک شبیه محفل شدن می جمع هم دور وقتی بودن، باز خیلی

 طاقت نتونستم منم. دوستانه دورهمی یک تا شد می پارتی

 ولی کن آمد و رفت خودت خوای می اگه گفتم علی به... بیارم

 کنه می فکر رفته اونا با که هم وقتی از. باشه آروم من ذهن بذار

ام افتاده عقب و امل خیلی من ... 

 خس به گریه خاطر به اش سینه و بود شده دار خش صداش

بود افتاده خس . 

-  عوض خیلی کرده، تغییر خیلی نیست قبل علی دیگه علی این

بشم دیگه یکی خواد می منم از. شده . 



گفت هق هق با و کرد تازه نفسی : 

-  کنم نمی فکر... ندارم امید... خیلی هوران، گرفته خیلی دلم

بشه درست زندگیم .  

 رو سرش. نداشتم سکوت جز ای چاره اش گریه و ضجه مقابل در

. کنه سبک رو خودش آغوشم توی دادم اجازه و گرفتم بغلم توی

. نبود بلد رو خودش حق از کردن دفاع بود، آرومی دختر طوبی

 رو حضورش که نشست می سروصدا بی اینقدر جمع در گاهی

 باعث اش منزوی حالت و سروصدایی یب همین. کردیم نمی حس

 ازم. بسازه و بسوزه و کنه پنهان همه از رو دلش غم که بود شده

خندید هاش گریه میون و شد جدا . 

- کنم نگهداری تو از خواستم می مثال .  

- عزیزم نداره اشکالی . 

- گذاشتی تنهاش خیلی شوهرت، پیش برو . 

زد چشمکی اشکبارش های چشم با . 

- کن استفاده ازش حسابی شده باز نطقش که حاال .  



 ...نه-

 .پاشو-
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 و بود منم غم اون غم باشم، طوبی پیش تر بیش خواست می دلم

 طرفی از ولی بود کاشته قلبم بر رو دردی حرفهاش پای نشستن

 فاصله عبوسش حالت اون از که حسانی خواستم، می رو حسان

 تازه شکل تازه که حسانی. بود شده بازیگوش و شیطون و گرفته

 به و ایستاده من کار اتاق توی. بود گرفته خود به رو دامادها

گفت. بود دوخته چشم طبیعت تابلوی : 

- کشیدی؟ ذهنی رو این  

- عکس روی از نه . 

- کشیدی عالی خیلی ! 



- عشقمون مثل نشده کامل که هنوز ... 

گفت تعجب با و افتاد ابروانش بین ای رهگ : 

 چی؟-

 به و بستم رو اتاق در نشست، لبم روی شیطنت سر از لبخندی

رفتم سمتش . 

- شه می کامل شب یعنی .  

خندید پرصدا و گرفت رو حرفم منظور . 

- شه می شکوفا شب نه، . 

 قلبم شوق شدت حتی. بود شوق از پر قلبم عقدمون روز شبیه

 نگاه و کردم نگاه خیره چشمانش به. بود روز آن از تر بیش

 غرق رو وجودم سلول سلول عاشقانه آهنگ یک شبیه نافذش

 زیبایی لبخند و اومد کش هایش لب. کرد عشق شیرین حس در

 صورتم طرف دو دستهاش با و خم رو سرش. نشست لبش روی

 از چشمهام و شد داغ دستهاش گرمی از ام گونه. کرد احاطه رو

 بوسید می عمیق و نرم. شد بسته لبهام به هاشلب نزدیکی حس



 بر پا رقصان قلبم آورد، می در پرواز به رو دلم های پروانه و

شد عاشقانه حس این پذیرای تنم جای جای و کوبید می سینه . 
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 فاصله هم از خورد، در به که هایی ضربه صدای شنیدن با

 های چشم در شوخی. بودیم افتاده نفس نفس به دو هر. گرفتیم

 به رو من هیوا صدای. خندید می نگاهش و زد می پشتک حسان

کشاند در سمت .  

- اینجایی؟ هوران آبجی  

گفت سرش پشت هیما : 

- اومدیم ما آبجی .  

 اوج به لذتم شیطون وروجک دو اون دیدن با و کردم باز رو در

 بچگانه ذوق با و پریدن پایین و باال من دیدن با. رسید ودشخ

گفتن ای : 



- آبجی آبجی، . 

 بس از گرفتم، بغل توی رو دوشون هر و نشستم زانوهام روی

 درست دادن می تمیزی بوی همیشه سابید می رو ها اون الهه

 بوی اون با وقتی که داشت بویی یک حسان ولی! حسان مثل

 خودم از. رفت می سرش از هوش آدم شد می مخلوط تمیزی

گفتم و کردم جداشون : 

- آورده؟ رو شما کی  

گفت هیوا : 

- توفیق داداش ... 

خندید و گرفت لبش جلوی رو دستش شیطنت با . 

- آراز داداش ببخشید .  

زدم چشمکی . 

- آراز بگو بهش آفرین .  

گفت آویزون ی لوچه و لب با هیما : 



-  مریضی همیدیمف وقتی بود شده تنگ برات دلمون خیلی ما

خوردیم غصه کلی .  

دادم فشار آروم و گرفتم دستم توی رو لپش . 

- میرم می من بخورید غصه شما اگه .  

گذاشت ام گونه روی رو کوچولوش دست هیوا . 

- مریضی هنوزم نکنه سرخه؟ لپت چرا آجی !  

 با و خندید می ریز. کردم حسان به نگاهی و کردم باال رو سرم

 ی گونه سرخی دلیل هنوز هیوا. کرد یم دلبری نگاهش شیطنت

 بیماری اثر سرخی این دونست نمی و دونست نمی رو زن یک

 شوهر فقط که طبابتی عشق، رنگ به طبابتی طبابته، اثر نیست،

 یک شبیه که ای معالجه بده، انجام همسرش برای تونه می

 روانش و روح بر نوازشی دست و کنه می عمل زن برای معجزه

کشه می .  

- کردید؟ سالم حسان عمو هب  

گفتن همزمان و ایستادن سیخ دو هر : 



- حسان عمو سالم ! 

بوسید رو هردوشون ی گونه و شد خم حسان . 

- خوشگل دخترای سالم . 

گفت و اومد ما سمت به دوان دوان عسل : 

- کنیم؟ بازی بریم کی پس  

کردم هیما و هیوا به رو . 

- کنید بازی عسل با برید . 
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 صحبت مشغول و بودن نشسته پذیرایی توی طوبی و توفیق

گفتم حسان به رو و چرخاندم سر. بودن دیگه باهم : 

- طوبی؟ و توفیق پیش بریم  

- میام ریزم، می چایی من برو تو . 



 .باشه-

 ی جهمتو نگاهشون و شد قطع اشون مکالمه من بلند سالم با

گفت همیشگی سرخوشی با توفیق. شد من : 

- بهتره حالت که بینم می خانم هوران به . 

- بهترم آره، . 

انداختم پام روی رو پام و نشستم مقابلشون دونفره مبل روی .  

- آوردی؟ رو هیوا و هیما که مرسی  

- کنه بهتر رو حالت ها اون دیدن شاید گفتم .  

 بهم رو نگاهش. شد خم جلو به رو و کرد قفل هم در رو دستهاش

  .دوخت

- جان هوران ... 

 جانم؟-

-  رو تو دیگه خوام نمی کن، مراقبت خودت از بعد به این از

ببینم اونطوری .  



گفتم لبخند با و زدم پلکی : 

- داداش چشم . 

 ...آفرین-

گفت لودگی با : 

- نده طالقت وقت یه شوهرت که درنیار بازی خل دیگه .  

گفت و رسید سر چایی سینی یک با حسان لحظه همون : 

- بدم طالق رو هوران من محاله . 

 توی از رو چای که طور همون و اومد کش توفیق لب روی لبخند

گفت داشت، برمی سینی : 

- نبودی؟ تولد مگه شما. حسان آقا به  

گفتم تعجب با : 

 !تولد؟-

 از رو فنجونی. نشست کنارم طوبی به چای تعارف از بعد حسان

گرفت سمتم به و برداشت سینی توی . 



- بانو بفرمایید ! 

گفتم پیشونیم روی اخم همون با و گرفتم ازش رو چایی : 

- کی؟ تولد  

- گرفته کافه توی رو دوستش تولد سوین . 

 حس ی همه جمله این شنیدن با ولی دونستم نمی رو علتش

 در بود کسی چه سوین. کرد فروکش یکباره به خوشحالیم

 این با چی برای اصال. بودم ندیده ازش ردی سهیال خاطرات

 کافه توی گرفتن تولد جشن ی اجازه اون به حسان من وضعیت

بود داده رو . 
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گفت طوبی : 

- داری؟ خبر کافه های اتفاق از شما ... 



گفت طعنه با : 

- خانمه؟ فرنوش کرامات از  

- داره؟ اشکالی  

 .نه-

 جدی فرنوش با اش رابطه که بپرسم توفیق از خواست می دلم

 ازم رو صحبت و بحث ی حوصله سوین به فکر ولی نه یا بوده

 گوشم کنار آروم و نشست کمرم پشت حسان دست. بود گرفته

 :گفت

- شدی؟ حساس اینقدر چرا هوران؟ چیه  

. دادم قورت  بزاقم زور به بود نشسته گلویم در که رو بغضی

 و خواست می گیری بهانه فقط دلم انگار فهمیدم، نمی رو حالم

 از تر بیش ناهار سر. بود دربرگرفته رو وجودم تمام اضطرابی

گفت حسان بخورم، نتونستم قاشق چند : 

- بیارن؟ تشریف ناهار برای نگفتید همسرتون به چرا خانم طوبی  

گفت عسل : 



- میاد خونه شب فقط بابام . 

 به شده گشاد های چشم با من و رفت درهم توفیق اخمهای

 پیش پاشیدن هم از مرز تا شان زندگی یعنی زدم، زل طوبی

گفت توفیق. بود رفته : 

- خونه نمیاد ظهرها چرا . 

گفت دستپاچه طوبی : 

- زیاده کارش روزها این . 

 با رو زیرینش لبش و کرد طوبی به پرحرصی نگاه توفیق

 بلند جام زا غذا، شدن تموم از بعد. گزید خاموشی عصبانیت

 اتفاق سرم در دورانی حس که کنم جمع رو میز خواستم و شدم

 کمرم دور حسان دستهای زمین به سقوطم ی لحظه و افتاد

 حسان بازوی به صورتم. چسباند خودش به رو من و شد حلقه

بود هیما و هیوا معصوم و نگران های چشم به نگاهم و چسبیده . 

- خوبی؟ شد؟ چی آبجی  

گفت توفیق : 



- بودی خوب که وت . 

گفت طوبی : 

- هاست قرص عوارض شاید . 

 لبخند. شدم جدا حسان آغوش از طمانینه با و نرم و زدم پلکی

نشست لبم روی حالی بی و دستپاچه . 

- رفت گیج سرم یکدفعه . 

 به رو من که طور همون و گذاشت کمرم پشت رو دستش حسان

گفت کرد، می هدایت آشپزخونه از بیرون سمت : 

- شی می خوب کنی استراحت ستنی چیزی . 

 تنم روی رو پتو که طور همون حسان و کشیدم دراز تخت روی

گفت کشید، می : 

-  هم هاست، قرص خاطر به هم طبیعیه، تو های حالت تغییر این

اعصابه ضعف خاطر به . 

- گفته بهم مامانت دونم می . 

زد زل حالم بی و خسته های چشم به و نشست تخت ی گوشه . 



- کیه؟ سوین ونیبد خوای می  

 خارج کرخت و خسته حالت اون از شد باعث کنجکاوی حس

کنم تیز گوش و بشم . 
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- خواهرمه سوین . 

گفتم و نشستم سیخ تعجب شدت از : 

 چی؟-

دوخت من چشم در چشم و چرخید سمتم به . 

- نی؟دو می طلعت از چیزی  

انداخت پایین و باال رو سرم . 

 .آره-

گفت آرومی صدای با و شد پایین و باال گلویش سیبک : 



-  می ازدواج سهیال و ایرج به من سپردن از بعد سال پنج طلعت

ازدواجه همون حاصل هم سوین کنه، . 

گفتم آروم و انداختم زیر رو سرم : 

-  هربرادرشو یک چشم به نوید به و ببینم رو طلعت خوام می

کنم نگاه . 

 فشار با رو زیرینم لب. رفت درهم صورتش و شد گرد چشمهاش

گفتم لب زیر و فرستادم داخل به هایم دندان : 

-  رو طلعت خودت شاید نیست حواسم اصال نزدم؟ خوبی حرف

 می کجا از رو سوین که دیدی نمی اگه آخه... بینی نمی

زنم؟ب حرف نوید با من اومد می بدت چرا تو اصال شناختی؟   

گفتم کالفه : 

- نامعلومه؟ رفتارهات چرا مجهولی؟ اینقدر چرا   

شد من درازی روده ی ادامه از مانع و کرد باز لب . 

-  از ولی نگفتم بهت چرا دونم نمی. هوران بینم می رو طلعت  من

 دیگه ای خانواده به رو من فقر خاطر به مامانم بفهمه کسی اینکه



 عنوان همون با رو من تو شتمدا دوست. اومد می بدم سپرده ای

 با نداشتم دوست هم اگه... ای دیگه کس نه بپذیری کایا حسان

 رو واقعیت نوید زبون از خواستم نمی چون بزنی حرف نوید

  .بشنوی

گفتم دلخور : 

- پذیرفتم؟ رو تو بودنت کایا حسان خاطر به من کردی فکر  

-  به طیرب اصال داشتم مشکل قضیه این با خودم من هوران نه،

نداشته تو .  

-  زن این نگفتی خودت با ولی کنم سرزنشت خوام نمی حسان

ندونه؟ من مورد در هیچی باید چرا منه  

گفت ملتسمانه و عجر با : 

- کنم می خواهش هوران .  

 دستهای. ایستادن تخت جلوی و شدن اتاق وارد هیما و هیوا

 مخ جلو به رو کمی و دادن تکیه تخت پایین به رو کوچولوشون



 نشون رو اشون افتاده های دندان لبشون روی پهن لبخند. شدن

گفت هیوا. داد می : 

-  نمی که شما. رفت هم توفیق دایی خوابید، مامانش با عسل

 خوابید؟

گفت و کرد من به نگاهی حسان : 

 .نه-

گفتن و نشستن تخت روی چابک و فرز دو هر : 

- کنیم؟ بازی پس  

 و نشست تخت روی ،بود چیزی چنین منتظر انگار که حسان

آورد در کشو توی از رو خودکاری . 

- کنیم؟ بازی حقیقت و جرئت  

گفتم شده گرد چشمهای با : 

- شدیا؟ بچه  

گفت آویزون ی لوچه و لب با هیما : 



- گذره می خوش آبجی . 

دادم تکون رو سرم ناچارا . 

 .باشه-

. پرسید می سوال من از هیوا باید. چرخاند رو خودکار حسان

گفت جنبید، می هیجان با که طور همان : 

- حقیقت؟ یا جرئت  

 .حقیقت-

- هوران؟ آبجی میاری نی نی برامون کی  

 سوالی چه. خنده زیر زد پقی اون و کردم نگاه حسان به وارفته

 گرفته قرار حساس موقعیت یک توی بود، پرسیده من از بچه

گفتم خنده با. بودم : 

- زودی به ! 

 از زدن بیرون حد ات رو حسان های چشم من ی جمله این و

 روی ای بچگانه ذوق با و شدن بلند هیما و هیوا. کرد گرد حدقه

پریدن تخت . 



- جون آخ! جون آخ ! 

 :گفتم

- شن می بیدار هیس . 

گفت گوشم کنار حسان : 

- آره؟ زودی به ! 

- باشه خوش ها بچه دل که گفتم . 

پرید باال ابروش تای یک . 

- باشه زودی به شاید دیدی چه رو خدا . 

. افتاد حسان و من به قرعه هم بار این و چرخید ودکارخ باز

 رو جرئت جزمی عزم با من و پرسید رو تکراری سوال همون

گفت شیطنت با. کردم انتخاب : 

- کنی؟ بوس رو من لپ باید  

 رو ما منتظر های چشم با و کردن نخودی ی خنده هیما و هیوا

آورد نزدیک رو لپش. کردن نگاه .  



 ...باید-

 دهنم کردن کج با بوسه جای به و گذاشت لپش یرو رو لبم

 هیما و هیوا ی خنده صدای که کردم ایجاد رو ناهنجاری صدای

 در رو چشمهام مردمک شرارت با و شدم جدا ازش. رفت هوا به

 به من های خنده صدای با بود، برده ماتش. گرداندم چشمخانه

 ومباز ی حواله رو جونی کم های مشت شوخی به و اومد خودش

  .کرد

- ذاری؟ می سرکار منو دیگه حاال  

 هیما و هیوا و کردیم می کاری کتک خندیدیم می که طور همون

بودن ساخته طنز سینمایی فیلم یک دوتا ما از . 

 

HorAN, [17.01.20 13:21] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#444 

. پاشید می نور خونه فضای به ها مهتابی و بود شده تاریک هوا

. بشه پیدایش که بود ها االن و بود رفته کافه ظهر بعداز حسان



 تلویزیون جلوی ها بچه و بودیم نشسته مبل روی طوبی و من

 های کتاب از یکی از خط چند. دیدن می کارتون و بودن خوابیده

 و عجیب های اسم آنقدر ولی خوندم رو حسان ی کتابخونه

 داستانی یک یا رمانه یک این نفهمیدم که داشت خارجی غریب

گفتم لب زیر. اند چپانده درونش رو فلسفه زور به که : 

- خونه می هایی کتاب عجب حسانم . 

 نگاهش. انداختم طوبی به نگاهی نیم و گذاشتم کناری رو کتاب

 وگرنه کرد می سیر ای دیگه جای حواسش ولی بود تلویزیون به

 ی خنده ایصد و دوید می مرغ تخم یک دنبال که مارمولکی

 جذاب اینقدر طوبی برای تونست نمی بود کرده بلند رو ها بچه

 مبهوت و مات و داد سرش به ریزی تکان زدم که بشکنی با. بشه

گفت من به رو : 

 !هان؟-

گرفت ام خنده اش وارفته و گیج حالت از . 

- طوبی؟ کجایی  

- جا همین .  



گفتم آروم و انداختم باال رو ابروهام : 

- اییج همین مطمئنی . 

  .آره-

 آیفون سمت به و شدم بلند جام از. شد بلند در زنگ صدای

 نشست لبم روی لبخندی اختیار بی حسان تصویر دیدن با. رفتم

 انتظارش به در جلوی. دادم فشار رو شدن باز ی دکمه و

بود پایین سرش و بود خوراکی پاکت از پر دستش ایستادم، .  

- جان شوهر سالم ! 

 در سعی پاهاش دادن تکان با که طور همان من صدای شنیدن با

گفت داشت، کفشهاش درآوردن : 

- عزیزدلم سالم . 

- نبردی؟ خودت با کلید چرا  

- گذاشتم جا .  

ایستاد من ی سینه به سینه و شد خونه وارد . 

- کنی باز برام رو در تو که نمیاد بدم البته . 



خندیدم و گفتم کشداری ی بله . 

- بهتره؟ حالت  

 .خیلی-
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 می یخچال داخل رو خریدها. رفتم آشپزخونه سمت به همراهش

 تکیه با. کرد می چک دیگه یکبار رو کدوم هر تاریخ و گذاشت

کردم قفل سینه روی رو دستهام و ایستاده دیوار به . 

- نکردی؟ چک رو تاریخشون یکبار مگه  

- کردم چک فروشگاه توی . 

- کنی؟ می چک دوباره چرا پس  

داد تکون راست و چپ به رو سرش . 

- نبود حواسم .  



گفت خنده با : 

- بردارم بدم رفتارهای از دست باید . 

آوردم زبون به رو بود کرده گیر دندونهام پشت که حرفی . 

- نخوردم رو قرصام امشب من حسان . 

کرد نگاهم اخم با و بست رو یخچال در . 

- را؟چ  

- کنم استفاده شفابخش درمان یه از خوام می چون . 

گفت گیج : 

 چی؟-

 شدم نزدیک بهش قدم چند. گرفتم فاصله دیوار از و زدم پلکی

 رو اش گونه و بردم باال رو دستم. ایستادم اون قدمی یک در و

کردم لمس بود، یخ ای تکه مثل هوا سرمای خاطر به که . 

- حسان تویی من شفابخش درمان ! 

کرد پرت رو ما دوی هر حواس و شد بلند در زنگ یصدا . 



 کیه؟-

 از بیرون سمت به و برداشتم اش گونه روی از رو دستم

 می حرف طوبی با که دیدم رو علی در جلوی. رفتم آشپزخونه

 علی و داشت اخم طوبی زدن، می حرف باهم غریبه دوتا مثل زد،

 می ازش چیزی چه طوبی دونم نمی. کرد نمی نگاهش اصال

 و رفت می نشمین اتاق سمت به بهش توجه بی علی که پرسید

 عسل سمت به علی رفتن از بعد. کرد می تکرار رو اون باز طوبی

 لبخند با کنیم، می نگاهش که شد حسان و من ی متوجه طوبی

گفت ای دستپاچه : 

- مزاحم علی ببخشید ... 

پرید حرفش وسط حسان . 

- حرفیه؟ چه این  

گفت و فتر نشمین اتاق سمت به : 

- خوبه؟ شما حال آقا علی سالم  



 که طور همان علی. رفتیم علی و حسان سمت به هم طوبی و من

 بش و خوش احوالپرسی و سالم حسان با داشت بغل در رو عسل

 و گرم تونستم نمی نبود خودم دست. کرد سالم من به رو و کرد

 عسل و نشستن کنارهم علی و طوبی. بزنم حرف اون با صمیمی

 سینه روی رو سرش اش کودکانه ناز با و نشست پدرش پای یرو

. نشست من کنار آبمیوه تعارف از بعد حسان. گذاشت اون ی

گفت شوخی به علی : 

-  شوهر! ریخته پرت و کرک که بینم می... خانم هوران خب

. ره می یادشون از سرتقی کنن می شوهر وقتی ها زن همینه،

شن می آروم ... 

کرد طوبی به ای اشاره . 

- طوبی همین مثل . 

 من از رو سکوت قدرت دوید، طوبی چشمهای در که غمی

 .گرفت

-  خدا کنه، می آروم و ساکت رو آدم بد شوهر اوقات گاهی

 ی گذشته اتفاقات خاطر به من نیست اینطور حسان روشکر



 آدم... بده خیلی نسازه آدم با زمونه... ریخت هم به اعصابم خودم

... افتاد الهه گیر که من مامان مثل... بده یخیل بیفته بد آدم گیر

 هم پدید ندید مردهای بیان ابرو و چشم بلدن فقط ها زن بعضی

 همون به دل صبوره، چقدر ما زن گن نمی حاال رن می دنبالشون

بندن می ابرو و چشم ... 

 کم اش کنایه و حرص از که کردم چه هر و بود دار کنایه لحنم

 ای گرفته حالت با و شد تلخ تشاوقا علی. نشدم موفق کنم

 :گفت

- داره؟ حیاط اینجا  

گرفت ما به رو و آورد در جیبش از رو سیگاری . 

- بکشم سیگار خوام می . 

 :گفتم

- شدی سیگاری حاال تا کی از ! 

زد زل بهم اش خصمانه حالت همون با . 

- میاره رو دم و دود به آدم نسازه، آدم با که زندگی . 



. داد نشون رو حیاط دستش با و فتر من به ای غره چشم حسان

رفت حیاط سمت به و گذاشت زمین روی رو عسل .  

گفت گوشم کنار حسان : 

- زدی می حرف اینطور باهاش نباید بود مهمون اون .  

- داره برمی صاحبش زمینه رو حرف نگفتم، چیزی من .  

 رو علی ی آبمیوه حسان. گفت نمی چیزی و بود ساکت طوبی

 دونفر اون که بود طوالنی دقایق. رفت اطحی سمت به و برداشت

 نشسته میز سر ها بچه. چیدیم رو میز طوبی با بودن، حیاط توی

گفتم بلند. بودن خوردن تاب بی و بودن : 

- خورید؟ نمی شام  

 زدن حرف و پچ پچ از دست باالخره من صدای شنیدن با

. بزنن باهم که داشتن حرفی چه. اومدن آشپزخونه به و کشیدن

 مگه. گرفت ام خنده فکر این با داد، می حسان یاد کار علی نکنه

 طوبی که بود شب انتهای! بده یادش کار علی که بود بچه حسان

 خوابشون تلویزیون جلوی که دوقلوها روی پتویی. رفتن علی و

رفتم خواب اتاق سمت به و انداختم بود، برده . 



 تیادداش چیزی دفتری داخل و بود نشسته کمد جلوی حسان

کرد می . 

- نویسی؟ می چی  

 و فرز. افتاد دستش از دفتر و شد هول من صدای شنیدن با

گفت و شد بلند جاش از. برداشتم رو دفتر اون از زودتر چابک : 

- بده هوران . 

درآوردم براش زبونی . 

- دم نمی . 

 می رو دفتر دویدم، می که طور همون من و دوید می دنبالم

 .خوندم

- رانندگی باز  

هوران به تحقیق گفتن  

هوران به بوسه  

 و درآورد چنگم از رو دفتر. انداخت گیرم و خورد دیوار به کمرم

گفتم. زد زل چشمهام توی. کرد پرت ای دیگه سمت به : 



- بود؟ لیستی چه این  

- کنم درست لیست یه بود گفته دکتر خوبم، کارهای از لیست . 

 حلقه گردنش دور رو دستهام. درخشید نگاهم در شیطنت حس

 .کردم

- بکن هم دیگه خوب کار یه بیا پس .  

. کرد حرکت موهاش میان دستهام و چسباندم لبش به رو لبم

 طی رو اتاق طول بود، همدیگه لبهای بند لبهامون که طور همان

 نگاهش منتظر و زنان نفس نفس من و شد جدا ازم. کردیم می

 ماست و آرامش و نرم و حرکات درآورد، تنم از رو لباسهام. کردم

کرد می داغ رو وجودم تمام بود نوازش با همراه که دستش . 
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 هم مقابل. کشیدم بیرون تنش از حرکت یک با رو تیشرتش

 می آب دلم قندهای اون تماشای از من و عریان و مست بودیم،

 ذره ذره وجودش گرمای بار یرز و داد هول تخت روی رو من. شد



 تمام که بود عسلی وصال. شد آب هایم دلواپسی و ها نگرانی

 با ام آه صدای. بود شده لذت غرق اش شیرینی از وجودم

 و پیچید دلم زیر دردی بود، شده تلفیق اش عاشقانه نجواهای

گفت دلچسبی لحن با گوشم زیر : 

- مبارک شدنت خانم ! 
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 جانم بر خستگی. بود سقف به نگاهم و بودم خوابیده باز طاق

 و تر بخش لذت انرژی هزاران از که خستگی بود، انداخته سایه

 به رو من و شد حلقه کمرم دور حسان دست. بود تر شیرین

 و کرد حرکت موهام میان آروم آروم دستانش. کشید آغوش

. بخشید بهم رو خوبی حس انگشتانش توسط موهام تار نوازش

 زدن پلک یک با و کرد تار رو ام دیده جلوی اشک ی حلقه

 شوق اشک حال به تا هیچوقت. شد جاری اشکم ی چشمه



 متوجه وقتی. بود دنیا قشنگ اتفاق تنها اش تجربه بودم، نریخته

 چشمهام به خیره و کشید باالتر رو تنم کمی شد، اشکهام ی

 :گفت

- داری؟ درد شده؟ چیزی  

- خوشحالم خیلی فقط نه، ! 

 شبیه خوشی نگاهش تنگ در و نشست لبش روی محوی لبخند

کرد وورجه ورجه قرمزی ماهی . 

- بشکنی رو من دور حصار تونستی تو .  

 رو گلویم در نشسته بغض و انداختم پایین و باال تند رو سرم

دادم قورت . 

-  همه برای خوام می بشه، ما ریمح وارد کس هیچ خوام نمی

باشی خونده کتاب یک من برای و راز یک شبیه . 

انداخت پایین رو نگاهش و کرد نوازش  رو بازوم روی . 

- طوره همین که نکن شک . 

گفتم تعجب با شد، بلند تخت روی از : 



 کجا؟-

- حمام؟ بریم  

گفتم خنده با : 

- نکنی رو تنم پوست اینکه شرط به . 

- نباش نگران .  

 تمام دلچسبی داغی و بود شده مخلوط او تن گرمای با گرم آب

 باهم ما بودن اثر که کثیف ی ملحفه. بود دربرگرفته رو وجودم

 ناخودآگاه ملحفه اون دیدن با بود، چپانده تشتی توی رو بود

 به رو خودم تر بیش بود، زنده ذهنم در قبل لحظه چند ی خاطره

 تن ی حوله.کرد هایم بوسه جایگاه رو صورتش و چسباندم او

 نگاهم. برداشتم بود، آویزان حمام جالباسی به که رو هایی پوش

 بخارش روی رو انگشتم افتاد، حمام ی کرده بخار ی آیینه به

 به آیینه درون از حسان. نوشتم رو دارم دوستت و بودم کشیده

 از رو دستش حسان. خندیدیم دو هر و کرد نگاه محوم تصویر

 اش سینه به کمرم که طوری برد، آیینه سمت به سرم پشت



. خندیدم دو هر باز. کشید دارم دوستت کنار قلبی و چسبید

بود عشق سر از که ای مستانه های خنده . 
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 جا از ها گرفته برق شبیه. نبود کنارم حسان کردم، باز که چشم

کردم نگاه رو اطرافم و یدمپر .  

- حسان حسان، ... 

گفت و شد ظاهر در جلوی لبخند با طوبی : 

 - خیز سحر خانم سالم سالم، ! 

 و مات و پیچید گوشم توی ها بچه جری و تام کارتون صدای

گفتم مبهوت : 

- خوابیدم؟ چقدر من مگه  

- ظهره دوازده ساعت . 



گفت هیجان با و نشست تخت کنار : 

-  خیلی بره خواست می وقتی حسان ه؟بود خبری دیشب

کرد رو سفارشت ! 

- سفارشی؟ چه  

-  از بعد کاچی برات منم. کنم آماده برات مفصل ی صبحونه گفت

پختم حجله شب . 

 لپم. انداختم زیر رو سرم و شدم سفید و سرخ طوبی حرف این با

گفت و کشید رو : 

- کچل.  من برای شه می هم سفید و سرخ چه ! 

گفتم لب زیر : 

- وگمش . 

- نداری؟ درد  

- خوبم نه . 



 و کرد نصیحت رو من مدام مادرها شبیه طوبی صبحونه میز سر

 حرف چیزها اینطور و گرفتن جون و خودم از مراقبت به راجع

  .زد

*** 

 رو ما و گرفتن رو الهه ی بهونه دوقلوها که بود شب ده ساعت

گفتن من دیدن با محله های زن از تا چند. کردن خونه راهی : 

- رانهو ... 

- بده شانس خدا . 

کردم حسان به نگاهی لبخند با . 

- قشنگه چقدر بودن کنارت ! 

 شده خوشبخت زوج یک. خندید و گرفت دستش توی رو دستم

 این شدن تموم از گاهی که آنقدر! خوشبخت خیلی بودیم،

ترسیدم می غم رسیدن سر یا خوشبختی . 
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 رکاب اش دوچرخه با که بلندی مو مرد به ام توجه هیوا صدای با

شد جلب زد، می . 

- جالل عمو عه، ! 

 بازهم که بودم مطمئن و نداشتم هیوا جالل عمو از شناختی هیچ

زده سرش به هوسرانی هوس الهه .  

- کیه؟ جالل عمو  

گفت و زد هیوا به ای سقلمه هیما : 

- شیم می پیاده ما نگهدارید عمو... است همسایه .  

- ریم می خونه در جلوی تا .  

 و شد پیاده اش دوچرخه از ما ی خونه در جلوی ناشناس مرد

 باز رو در منم و شدن پیاده ها بچه. گذاشت زنگ روی رو دستش

 .کردم

- کن صبر لحظه چند حسان ... 



 هر کرد تالقی حسان نگاه با که نگاهش و چرخاند رو سرش مرد

 مرد و شد پیاده ماشین از حسان. نشست لبشون روی لبخند دو

گفت و اومد حسان سمت به کیفی سر لحن با : 

- کایا آقای سالم . 

. داد می نزدیک ی رابطه از خبر شان گرم احوالپرسی و سالم

 و رد حرفهای به سه هر و بودن ایستاده من جلوی هیما و هیوا

 متوجه حرفهاشون از. دادیم می گوش ها اون بین شده بدل

 مرد. داره خاطره حسان با کلی و تئاتره کننده تهیه مرد که شدم

 :گفت

- کجا؟ اینجا کجا تو  

کرد من به ای اشاره . 

- اینجاست اینا خانمم ی خونه . 

 خوشبختی ابراز کلی و شد تر پهن لبخندش من دیدن با مرد

 فقط افراطی و مولیمع غیر تعارفات و هیجان اون برابر در. کرد

 با مرد و شد باز در دیدم وقتی و کردم اکتفا ممنون ی واژه به



 حسان. شد بلند ام کله از دود شد، ما ی خونه وارد عذرخواهی

گفت من به رو و کرد نگاه بسته در به واج و هاج : 

- شما ی خونه ... 

گفتم درهم های اخم با هیوا به رو : 

- کیه؟ آقا این  

یدپرچ لب سریع هیوا . 

- آبجی؟ کنی می دعوام چرا   

- کیه؟ آقا این گم می بهت  

کرد هیما به نگاهی .  

- شده مامان شوهر .  

شد تشر شبیه اختیار بی لحنم و شد گشاد چشمهایم . 

- بگید؟ من به باید االن شما بعد  

کرد قفل پشتش رو دستهاش هیما . 

- نگیم بهت گفت مامان . 



گفتم حرص پر و جویدم رو لبم ی گوشه : 

- که قعاوا ! 

گفت حسان : 

- سرده هوا داخل، برن ها بچه بذار حاال ... 

 صدای با در و دادم فشار زنگ روی رو انگشتم. رفتم در سمت به

 حسان. شدم خونه وارد هیوا و هیما سر پشت. شد باز تیکی

 :گفت

- کجا؟ تو  

گفتم در الی از بستم، رو در که طور همون : 

- بمون منتظر تو . 

 رنگ موهای و کرده آرایش صورت با الهه شد، باز که ورودی در

گفت پهنی لبخند با با و دوید در جلوی کرده فر ی شده : 

- گلم دخترهای سالم . 

 منحنی یک به تبدیل لبش روی پهن خط. رفت وا دید که رو من

گفت لب زیر و شد کوله و کج : 



- جان هوران ! 
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 و درآوردم پام از رو کفشهام بودم، بهش خیره که طور همون

 نشسته مبل روی مرد شدم، خونه وارد. گزیدم رو لبم ی گوشه

 اون دیدن با. بود کنارش هیما و بود نشسته پایش روی هیوا بود،

 هغریب هر پای خواستم نمی شد، رو و زیر دلم اختیار بی  صحنه

 مثل و کرد باال رو سرش مرد. بشه باز خواهرام زندگی محل به ای

نشست سیخ ها گرفته برق . 

- کایا؟ خانم  

کرد الهه به رو . 

 ...مادرزن- 

 شبیه قلبم و بود شده گشاد بینیم های پره عصبانیت شدت از

کشید می چنگال ام سینه به کفتاری . 

- هستن بابام زن خیر، نه . 



 آشپزخونه سمت به خودم همراه رو ناو و گرفتم رو الهه مچ

 خورد آشپزخونه دیوار به کمرش دادم بهش که هولی با. کشاندم

گفت اخم با و : 

- کردی؟ رم چته  

-  افتادی دیدی دور رو من چشم کیه؟ مرتیکه این. کردم رم آره

تو از تر عوضی! حقی چه به عیاشی؟ دنبال ... 

شد براق بهم رو . 

-  هم تو به... دارم مرد یه به نیاز نم،ز من! نداره ربطی هیچ تو به

نیست مربوط هیچ .  

-  دنبال فقط تو ولی بود خوب کردی می ازدواج آدم مثل اگه

هستی بازی هوس ... 

کرد پرت هوا در رو دستهاش . 

-  هر من شدم، جالل ی صیغه من... بازیم هوس دنبال من آره

کنم می بخواد دلم کاری . 

- ه؟سوز نمی هیما و هیوا حال به دلت  



کشید بلندی داد . 

- هستم خوبی مادر ها اون برای من. سوزه نمی دلم! نه . 

کشیدم آه و زدم پوزخندی . 

 !معلومه-

-  شوهرت به چسبیدی همچین نزن، پوزخند من واسه دیگه تو

 قیفی من ی واسه جوری یه بعد... بدزدنش ازت قراره انگار که

معصومه چقدر انگار که میاد ... 

-  دیگه نباشه حسان اگه... فر و قر دنبال هن زندگیم دنبال من

کردی عوض شوهر تا چهار که تو نه خوام نمی رو هیشکی ... 

کشید بلندی جیغ . 

- هست که همینه . 

. شدن آشپزخونه وارد ها بچه همراه به جالل جیغش صدای با

گفت جالل : 

- الهه؟ چته  

گفت کنان جیغ جیغ : 



-  زندگیتو بشین نکن، شوهر گه می من به. بپرس سلیطه این از

 زندگی شوهر بدون تونی می روز یه خودت بگو بکن، هات بچه با

عوضی؟ چی تو به فضول؟ چه تو به. کنی  

شد درشت چشمهام و کردم نگاهش ناباورانه . 

- شو خفه ! 

- بیرون من ی خونه از گمشو شم، نمی خفه . 

گفت جالل : 

- جان الهه ! 

- بیرون کنه گم من ی خونه از گورشو بذار .  

 دهانم در حرف انگار ولی بزنم فریاد سرش خواست یم دلم

 نمک این خرج و بودم کرده ترمز و کالژ ها سال. بود شده خشک

 می حرف من با طور این بعد بودم، داده رو هاش بچه و نشناس

حسان بی روزهای به لعنت من، ی گذشته به لعنت زد؟ !  

- هست من ی خونه اینجا . 



 هیما و هیوا. رفتم بیرون تندی یها قدم با و گفتم رو جمله این

گفتن و دویدن در جلوی : 

 .آبجی-

- دلگیرم هم شما از گفتید، دروغ من به هم شما . 

 احساس. کوبیدم بدی صدای با رو در و پوشیدم رو کفشهام

 عظمیمی حجم بزرگی بغض بود، دربرگرفته رو وجودم تمام خشم

 احساس. نمک گریه خواستم نمی ولی بود کرده اشغال رو گلوم از

 نفرت حس الهه از و رفته فنا به جوونیم های سال تمام کردم می

 ماشین سوار کرد، نگاهم نگرانی با شیشه پشت از حسان. داشتم

پرسید حسان اینکه محض به و شدم : 

- شده؟ چی  

دادم سر گریه و شکست بغضم . 
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گفت نگرانی با حسان : 

- شده؟ چی! هوران   

گفتم هام هق هق میون : 

-  ربطی هیچ تو به گه می من به. گرفته دلم خیلی من حسان

 چه به ماست؟ ی خونه توی چرا کیه؟ مرتیکه اون اصال نداره،

جرئتی؟ چه به حقی؟   

 دستم روی رو آزادش دست بود، فرمون روی دستش یک

کرد نوازش آروم و گذاشت .  

- شاید بود، خوبی مرد کار محیط توی جالل ... 

- ترسم می مرد اون از تر بیش الهه از من بازه، هوس الهه .  

- باش آروم جان هوران . 

-  می من به سلیطه ی زنیکه کنم، گریه بذار باشم آروم خوام نمی

. منه نام به دانگش سه خونه اون بیرون، من ی خونه از گمشو گه

گه می اینطوری من به کرده غلط ...  



 در چه هر تا داد می اجازه من به سکوتش و بود ساکت حسان

 من و بود طوالنی مسیر خونه به رسیدن تا بگم، رو دارم دل

 هام ترس از هق هق با. داشتم زدن حرف برای زیادی فرصت

 کل کل از گفتم، ها مغازه و گاراژها به بردن بار موقع جاده توی

 حسان! مسافر برای زدن له له از و بار کرایه سر مردها با کردن

 نمی حرفی هیچ ولی رفت می درهم تر بیش لحظه هر اخمهاش

گفت آخرش و کنم سبک رو خودم تا داد اجازه. زد : 

- . کنی فراموش رو روزها اون تموم که کنم می کاری باش مطمئن

باش مطمئن !  

 رو قرصهام. رسیدیم خونه به که بود گذشته یازده از ساعت

 رو کتابی و بود خوابیده کاناپه روی حسان خوردم، آب با همراه

ایستادم سرش باالی و رفتم سمتش به. خوند می . 

- نخونی؟ کتاب شه می  

کرد باز من به رو رو دستانش و گذاشت میز روی رو کتاب . 

- بخوابی؟ خوای می  

 .اوهوم-



  .بیا-

 روی سرم کشیدم، دراز تنش روی و نشست لبم روی لبخندی

 چشمهام. کرد می حرکت موهام میان دستانش و بود اش سینه

فرستادم ریه به رو تنش عطر و بستم رو . 

- گرفته هم هیما و هیوا از حتی دلم ! 

-  تو و من. دن می گوش بگه مامانشون چی هر ان، بچه دوتا اون

دن می گوش ما حرف به فقط هامون بچه بشیم، دار بچه اگه هم . 

- بچه اون خوشبخته چه ! 

- بچه؟ کدوم ! 

-  چی علی با دیشب راستی! هستی پدرش تو که ای بچه همون

گفتی؟ می  

- مردونه های حرف! خوب های حرف !  

- بدونم؟ رو مردونه های حرف این نباید من وقت اون  

-  هم طوبی. بریم قاضی به طرفه یه نباید ما هوران دونی می

 ...مقصره



 صدای که نشستم شکمش روی طوری پریدم جا از یکدفعه

گفت ناله با. رفت هم در اخمهاش و رفت هوا آخش : 

 ...هوران-

- عیاشی دنبال رفته علی نیست مقصر هیچم طوبی . 

زد زل چشمهام توی . 

-  بذاره کم برات همسرت وقتی ولی خوبیه مرد ذاتا علی

 خوب همراه اگه. شه می ای دیگه دنیای پرت حواست ناخواسته

 که نداره فرقی بگیری تصمیم درست تونی نمی باشی نداشته

 روی شه می حاال. مادرت و پدر یا باشه همسرت همراه اون

نشینی شکمم ... 

گفتم درهم های سگرمه با : 

- ندارم وزنی که من . 
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 .خندید

-  فشار خیلی مثال. بیفته بدی اتفاقای ممکنه ولی نداری وزنی تو

کنم خرابکاری و بیاد .  

 پرصدا و شد گشاد چشمهام بود، بعید حسان از ها حرف این

  .خندیدم

-  و کنه شیطنت زنش با اینکه به داره، نیاز همین به مرد

 مفرح تفریح یک شبیه براش همسرش با اوقات گذروندن

 ...باشه

- داری؟ مفرح تفریح من با تو االن  

- دارم که معلومه . 

شد پدیدارش نگاهش در شیطنت . 

- بدم ارتقا رو مفرح تفریح این دارم قصد تازه .  

- لحظه همین و االن. دارم رو قصد همین منم! وای وای ... 



 کرد، پیدا تماس لبهاش با لبهام و کشیدم دراز تنش روی

 از سیرابی هوس انگار که طوری و رفت موهام میان انگشتانش

 از آنقدر. بوسید رو من وحشی و تند بود، زده سرش به لبهام

 روی و خوردیم سر کاناپه روی از که بودیم شده بیخود خود

 درد خیال بی ولی خورد زمین به محکم کمرم افتادیم، زمین

. گذاشتم حسان اختیار در رو تنم تمام و شدم کمرم در پیچیده

 با دستانش لمس و هایش نوازش ام، سینه به نرمش های بوسه

کرد مدهوشم و تاب بی بدنم اجزای . 

*** 

 بهت وضعیتم، دیدن. شدم بیدار خواب از تلفن زنگ صدای با

 پیچیدم، خودم دور و کشیدم مبل روی از رو ملحفه. کرد ام زده

 رفته سرکار انگار. نداد جواب کسی ولی زدم صدا رو حسان بارها

 که روزی به نه. نشست لبم روی رو لبخند دیشب یادآوری با بود،

 سمج زنگ. شد نمی سیر من از که حاال به نه شدم نمی حریفش

 رو گوشی و رفتم تلفن سمت به کرد، مختل رو افکارم تلفن

 های دختربچه شبیه پیچید، گوشم توی حسان صدای. برداشتم

 نمودار صدایم در دلیل بی ای خنده شدم، رنگ به  رنگ خجالتی



 کوک صدایش ساز و زد می حرف خنده با من شبیه هم اون. شد

بود کوک . 

 خوبی؟-

 .آره-

- ببینه رو تو خواد می که اینجاست نفر یک دارم، برات خبر یه . 

- کجا؟ منو؟   

- ببینی خودت تا کافه بیارمت و دنبالت بیام باید . 

 ذهنم به کس هیچ بود، شده تحریک حد از بیش ام کنجکاوی

. کرد می اضافه تردیدم و شک بر حسان لحن و رسد نمی

 و شدم تسلیم آخر. ببره اسمی فرد اون از که نشدم حریفش

بمونه ناشناس فرد اون کافه به رسیدن تا که کردم قبول . 
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 از یکی پشت جالل. شد کنده جا از قلبم کافه به ورود محض به

 نظاره رو من لبش روی مصنوعی لبخندی با و بود نشسته میزها

گفتم زیادی حرص با و کردم حسان به رو. کرد می : 

- ببینم؟ رو مردک این اینجا آوردی منو  

- ببینه رو تو خواست فقط عزیزم، نکن قضاوت زود .  

 سالم. شد بلند جاش از ما احترام به جالل و رفتیم میز سمت به

 کنارم حسان نشستم، مقابلش صندلی روی و کردم سردی

 های دست. شد جاگیر اش صندلی روی ما از پس جالل و نشست

 رو بود شده بلند حد از بیش ناخنش چند که اش کشیده و بلند

گذاشت اش چانه زیر و کرد قفل هم در .  

-  به راجع حسان با زدن حرف اینجا به اومدن از هدفم راستش

بود تئاتر به برگشتش ...  

 باال شانه و داد تکان سر فقط اون و کردم نگاه حسان به تعجب با

 و تردید یک طرف آن از و بود شوق نگاهش در طرفی از. انداخت

  !دودلی



-  تر مهم هدف من که فهمیدم اومدم می داشتم که راه تو اما

چیه؟ هدف اون دونی می داشتم،   

 تر سریع خواست می دلم بودم، شده خسته کلماتش با بازی از

. کرد می عصبیم حرفهاش کردن مزه مزه ولی بره مطلب اصل سر

 ناخن ام چونه زیر به و فرستادم روسری داخل به رو موهام کالفه

گفت و شد حوصلگیم بی ی متوجه. کشیدم : 

-  به اولش الهه و من شماست با حق. کنم می کوتاه رو حرفم

 دختر دوتا و همسر مرگ از بعد شدیم، آشنا باهم هوس خاطر

 و جنسیت ولی ندادم راه ام خونه به رو زنی هیچ دوقلوم

 اما. بذارم پا زیادی های زن ی خونه به که شد باعث تمایالتم

 سروسامون رو زندگیم خوام می دارم ای دیگه هدف یک االن

 الهه از بگم اینکه نه باشم، چندنفر گاه تکیه بازهم خوام می. بدم

 خودم دوقلوهای یاد رو من شما دوقلوهای... نه اومده خوشم

 سوده و سوگل که کنم می حس کنم می بغلشون وقتی میندازه

 بین موقت عقد خوام می... برگشتن آغوشم به دوباره خودم ی

دائم عقد به رو الهه و خودم ... 



 تپش و خشک دهانم بود، شده سرخ عصبانیت شدت از صورتم

 از که رو جمالتی و پریدم حرفش وسط. بود شده شدید قلبم

کردم ردیف سرهم پشت گذشت، می ذهنم . 

-  پیدا ها اون سوی و سمت تر کم و کردم ازدواج  االن نکن نگاه

 هم االن بودم، خواهرهام سر باالی شیر مثل خودم قبال شم می

 باالی شیر مثل بازهم بعد به این از ولی شدم غافل ازشون کم یه

 ذارم نمی بخوره، تکون دلشون توی آب ذارم نمی و سرشونم

 رو نوازش دست بخواد تو مثل ای غریبه بشه باعث یتیمی

بکشه سرشون ... 

 ولی بود نرم لحنش. گذاشت ام شونه روی رو دستش حسان

بود شده مخلوط نرمی اون با سرزنش و توبیخ کمی . 

 ...هوران-

دادم ادامه حسان به توجه بی . 

-  آبجی ولی شدنت زن بی و بچه بی بابت گم می تسلیت بهت

 باشی؟ نشده جوگیر معلوم چه اصال خوان، نمی ترحم من های

 با دیگه روز دو اگه بشی هیما و هیوا ی خونده پدر بیای فوقش



 وابستگی تکلیف وقت اون بری، تو و هم تار و تیپ به بزنید الهه

 صدقه نه من ها آبجی عموجان، نه شه؟ می چی من های آبجی

 خودم گیرم، می رو بالشون و پر زیر خودم... پدر نه خوان می

کنم می ادب رو الهه . 

-  مراقب باید شی می مادر خودت دیگه وقت چند تو گلم، دختر

 که سالته چند تو مگه باشی، خودت ی بچه جسم و روح سالمت

 از دیگه من سن هم بعدش کنی؟ مدیریت رو خانواده تا دو بتونی

 ته تا یعنی زنم می حرف وقتی گذشته زدن حرف فکر بی

سنجیدم رو حرفم موضوع ... 

گفتم و برداشتم رو کیفم : 

 !نه-

 تخت روی. رفتم باال ی طبقه به حسان گفتن هوران به توجه بی

 برای جعلق مردک. گرفتم دستهام بین رو سرم و نشستم حسان

 به رو خواهرام من داشت توقع بعد گفت، می بازیش هوس از من

بسپارم اون . 
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 بستنی دو با که دیدم رو حسان و کردم باال رو سرم. شد باز در

 لبخند با و گرفت سمتم به رو ها بستنی از یکی. شد اتاق وارد

 :گفت

  .بفرمایید-

- بود؟ کاری چه این  

کرد اشاره بستنی به . 

- بگیری؟ ازم خوای نمی شکست دستم  

دوختم رو به رو به رو نگاهم و گرفتم دستش از . 

-  به راجع مردک اون که آوردی رو من حسان، نداشتم توقع ازت

بزنه؟ حرف باهام الهه با ازدواجش  

- جان؟ هوران کردم بدی کار مگه  

کشیدم هینی و شد گرد چشمهام . 



-  می میاد، بدم اون از من دونستی می تو نکردی؟ بدی کار

کنه ازدواج الهه با خوام نمی دونستی ! 

گفت و خورد رو بستنی خونسردی با : 

-  کنه فراش تجدید خواست نکرده اشتباهی کار دونستم، نمی نه

 خیلی تونست می گرفت، اجازه تو از و گذاشت احترام تو به و

کنه ازدواج الهه با راحت ... 

- بود کرده اش صیغه راحت خیلی . 

- حال هر به صیغه، با داره فرق ازدواج خب ...  

. کوبیدم کشو به محکم رو بستنی ظرف و شد چیره من بر خشم

. شد روان قالیچه روی کشو روی از بستنی و شکست ظرف

 هر که هایی چشم با و بود داشته نگه هوا در رو قاشقش حسان

 رو چشمهاش. کرد می نگاه بستنی اون به شد می گردتر لحظه

 کناری رو بستنی. کرد تر زبون با رو لبش و گذاشت هم روی

 بستنی آن به و نشست فرش روی. شد بلند جاش از و گذاشت

زد بلندی داد و کرد بلند رو سرش. شد خیره . 



-  بحث نیستی بلد درست! هان؟ بشورم جوری چه اینو من حاال

 می اگه... فرش به زدی گند بشکنی؟ چیزی یه باید حتما کنی

زدم می زنگ بهت عمرا ای جنبه بی اینقدر دونستم ... 

 و اش شقیقه ی برجسته های رگ ولی بگم چیزی خواستم

 دونستم می. ترساند باهاش جروبحث از رو من سرخش صورت

 ناراحت چقدر شه می قالب اش چهره به سرخی اینطور وقتی که

عصبیه و . 

-  تو برای رو بستنی این بود شکسته دستم... جا همه به زد گند

دیوونه ی مسخره. آوردم نمی ... 

گذاشتم اش شونه روی رو دستم و نشستم کنارش . 

 .حسان-

- فقط بیرون برو هوران، بیرون برو ! 

 با. بود ابروانش میان عمیقی ی گره و بود انداخته باال رو ابروهاش

 پایین ی طبقه سمت به و کردم ترک رو اتاق تندی های قدم

ایستادم فرنوش صدای شنیدن با. رفتم .  



- خانم هوران ! 

 اون زیبای و معصوم ی چهره با نگاهم و چرخیدم صدا سمت به

کرد تالقی .  

 جانم؟-

کشاند پیشخوان پشت سمت به رو من و گرفت رو دستم . 

 

HorAN, [22.01.20 11:47] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#454 

 رو غیبتم علت و زدن لبخند ذوق و شوق با من دیدن با همه

گفت سحر. شدن جویا : 

- شدید؟ باردار  

گفتم خنده با : 

- داشتم کسالت کم یه نه، . 

گفت و گرفت دستش توی رو من دست فرنوش : 



-  برید شما باشیم؟ تنها باهم کمی خانم هوران و من شه می

 ...سرکارتون

 و من و رفتن سرکارشون بود، لبشون روی که لبخندی همون با

گفتم. ایستادیم همدیگه به رو دیوار کنار فرنوش : 

- بگی؟ خواستی می چی  

. چرخاند زمین روی رو کفشش نوک و دوخت زمین به رو نگاهش

گفت طوالنی مکث از پس : 

- نکرده؟ صحبت باهاتون آراز  

- تو؟ به راجع   

انداخت پایین و باال رو سرش . 

- گفته بهم آشناییتون ی نحوه به راجع فقط . 

- روزهامون این ی رابطه به  راجع نه، ... 

گفتم خنده با : 

- زد رو مخت پس ! 



خورد رو اش خنده لبش گزیدن با . 

- دادم تله به دم آخر تا رفت و اومد اینقدر دیگه ... 

-  خوش خیلی تو و گنجه یه مهربونش دل نیست، تله تو آراز

گنجی این صاحب که شانسی ! 

-  خواستگاری برای رو عموتون تا کنه صحبت شما با بود قرار

کنید راضی ... 

-  خوبی اوضاع خیلی من مدت این یعنی. نکرده صحبت ولی

نیومده پیش فرصتش شاید نداشتم . 

گرفتم دستش توی رو دستم . 

-  می االن بخوای اگه اصال. کنم می صحبت من نباش نگران تو اما

کنم می صحبت باهاشون و رم . 

- شه می عالی که بشه اگه . 

کشیدم رو لپش . 

 !حتما-



 توی از حسان صدای. کردم باز رو اتاق در و رفتم باال ها پله از

کرد می صحبت خطش پشت مخاطب با اومد، می بالکن . 

-  ما به چی مدت این دونی می اصال... رفتی کردی ول تو

 تاسفه بابت.... متاسفم برات واقعا... ببخشیم؟ رو چی... گذشت؟

کنی می فکر خودت به فقط که ... 

 از آب و بود کرده پهن وسط رو قالیچه. رفتم بالکن سمت به

 و بود داده باال رو شلوارش های پاچه. بود روان آن روی شلنگ

گفتم. بود گذاشته نمایش به رو مویش از پر و خیس پاهای : 

 ...حسان-

 می حرف خط پشت مخاطب با جدیت با و بود صورتش روی اخم

 .زد
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-  فقط کنم نمی هم درکت گی، می چی تو فهمم نمی من ببین

 رفتی گذاشتی. آورد من و بابا سر بالها خیلی تو نبود که بدون

 توی رو پام من... نمیام نه... کنی فکر خانواده به  اینکه بدون

ذارم نمی تو ی خونه . 

گفتم. چرخید من به رو و کرد قطع رو تماس : 

- بود؟ کی  

  .طنین-

-  حالش فهمیدی می حداقل! زدی حرف باهاش اینطوری چرا

یا خوبه ... 

-  از مرده، شهره و فراریه بابا که نداشت خبر بود، خوب حالش

 گذشته پل از خرش که حاال خواست می نداشت خبر هیچی

کنه اعالم همه به رسمی رو ازدواجش .  

- گذشته؟ پل از خرش  

- بود حامله ! 

گذاشتم دهنم روی رو دستم و کشیدم هینی .  



- تازه که دوتا این ولی! حامله؟ ... 

انداخت باال ای شونه . 

- داشتن عجله ... 

گفت و کرد وصل رو تماس. خورد زنگ موبایلش باز : 

-  بهت بهتر اون شده، چی بپرس مامان از بزن زنگ.... چیه؟ باز

خداحافظ... گه می . 

 ناز با و رفتم سمتش به. پوشیدم رو رنگ صورتی های دمپایی

 :گفتم

-  به بزنی، حرف باید چطور حامله زن یه با نیستی بلد اصال تو

لرزه می دلم کنم می فکر خودم گی حامله . 

- موقع اون تا حاال ... 

- بکشه طول چقدر قراره انگار موقع اون تا گی می جوری یه . 

گفت جدی : 

- عزیزم کنیم می مصرف اعصاب قرص هردومون ما . 



گفتم لب زیر : 

- گی می راست . 

رفتم فرو فکر در و انداختم زیر رو سرم . 

- کنی؟ عذرخواهی ازم خوای نمی  

 بابت؟-

- قالیچه کردن کثیف . 

درآوردم براش زبونی . 

- بود حقت ! 

گفت ساختگی عصبانیتی و مصنوعی اخم با : 

-  کار این دیگه نفر یه اگه. کردی جا بی خیلی تو نبود حقم اصال

ذاشتم نمی اش زنده بود کرده رو ...  

کردم کج ام شونه سمت به رو سرم . 

- ذاری می ام زنده و داری دوست رو من که خداروشکر . 

- برم قربونت .  



- خوام می ماشین سوییچ . 

- ری؟ می کجا  

- برسونم هم به رو جوون دوتا رم می . 

- رو؟ کی  

 اش گونه روی ای بوسه و رفتم کش شلوارش جیب از رو سوییچ

 .زدم

- فهمی می خودت . 

 عمو ی خونه وارد وقتی. رفتم پایین ها پله از و بستم رو اتاق در

 اشون آشپزخونه ی شیشه. بودم شده شام بازار وارد انگار شدم

 به تا بود، برهم درهم و ریخته هم به چیز همه و بود شکسته

 اشک عمو زن بودم، ندیده زده ماتم اینطوری رو خونه این حال

 سالمم جواب ای گرفته حالت با عمو و کرد می پاک رو چشمش

داد رو . 
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نشستم عمو کنار مبل روی . 

- شده؟ طوری  

- دیوونه ی پسره .. 

گفت اخم با و گذاشت پیشونیش روی رو دستش : 

-  آدم! خواستگاری بریم بگیر، رو دختره ی شماره ازش بزن زنگ

اون مثل بیشعوری ... 

گفت مانندی جیغ صدای با عمو زن : 

-  ریش بیخ برگرده دیگه سال چند که بگیریم تصمیم زود باز

 حاال داشت، ها عاشقی و عشق این از کم طوبی مگه خودمون،

بگیره طالق خواد می حاال شد؟ چی . 

 واقعا کردم، نگاه عمو زن به تعجب از شده گرد های  چشم با

 های چشم با طوبی یکدفعه داشت؟ گرفتن طالق قصد طوبی



 دستپاچه لبخند اون دیدن با عمو زن. اومد بیرون اتاق از سرخ

گفت کنان من من و زد ای : 

- مادر؟ نبودی خواب تو مگه  

گفت جدی طوبی : 

-  با رو من ضمن در شه، می بیدار آدم که بلنده اینقدر صداتون

 بازی دختر اون بخت با من خاطر به نکنید، مقایسه توفیق

بودم من نبود، علی فقط ما زندگی مشکل. نکنید ... 

تر سرخ لحظه هر صورتش و شد می بلندتر لحظه هر صداش .  

-  دادی یادم فقط. دارم نگه رو شوهرم چطور نبودم بلد که من

 ی یقه پشت تا کنم کار چی دادی یادم فقط. باشم صبور و بسازم

 کنم کار چی نشه، کهنه زود لباسش باشه، تمیز همیشه شوهرم

 یادم رو ها همین فقط تو نشه، سیاه زود ظرفشوییم سینک که

 ...دادی

گفت دار نم های چشم با و کرد من به نگاهی : 



-  که داد تو یاد چون. باش ممنون ازش هوران، نیاد بدت الهه از

 ی خونه فقط مرد که داد یادت کنی، خودت رام رو مرد چطور

خواد می توجه خواد، نمی همسرش از تمیز ... 

گفت عمو زن : 

-  ول رو من بابات مگه دونی؟ می خودت کار مقصر رو بقیه چرا

 کرد؟

کوبید زمین به محکم رو پاش . 

- داره فرق زمونه دوره این مردهای با بابا . 

 بغل محض به. گرفتم بغلم توی رو سرش و رفتم سمتش به

 کشیدن زجر طاقت که منی و شد بلند هقش هق صدای کردنش

 هم به موهای با عسل. ریختم اشک اون همراه نداشتم، رو طوبی

 های لب ایستاد، اتاق در جلوی خوابالو های چشم و ریخته

 نگاه مادرش زدن ضجه به ناراحتی با و شد آویزون کوچولوش

گفت عمو. کرد : 

- جان عسل بیا ! 



 شد جدا ازم طوبی. دوید عمو سمت به آویزون های لب همون با

گفت بلند و : 

-  اذیت رو دختر اون تر کم! خواستگاری توفیق برای بزن زنگ

دارن دوست رو همدیگر اینا کنید، . 

گفتم و چرخیدم عمو زن و عمو به رو : 

-  کار ما ی کافه توی که مدتی توی خوبیه، دختر فرنوش خدا به

نداشته کم چیزی خانمی و نجابت از کرده می . 

 طوبی و کردن نگاه همدیگه به لحظه چند برای عمو زن و عمو

گفت اش کودکانه لحن با عسل. رفت اتاق داخل : 

-  من شکست؟ رو شیشه دختره اون خاطر به توفیق دایی

 ...تلسیدم

. زد بوسه موهاش بر و گرفت بغلش توی رو عسل سر عمو

 دونستم می. شد بلند نهادش از آهی و شد اشکی چشمهاش

 تکه که طور همون عمو زن! سنگینه چقدر عمو برای طوبی درد

 اشک آروم آروم ریخت می سطل داخل رو شیشه کوچک های

ریخت می .  



گفت. اومد دنبالم حسان که بود شب : 

- خوردی؟ شام  

- نداشت خوردن شام دماغ و دل کس هیچ اونجا نه، . 

- شده؟ طوری  

- بشن جدا خوان می علی و طوبی . 
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زد موهاش به چنگی و کشید هوفی حسان . 

- بابا ای ! 

- باشه راهی شاید . 

-  مشاوره ولی رفتیم مشاوره حتی گفت زدم، حرف طوبی با

 های حرمت دیگه. اومدید دیر خیلی که بود گفته بهشون

زواله به رو زندگیشون شده، شکسته بینشون . 



- شه؟ می چی معصوم طفل اون تکلیف  

- مادر بی یا شه می بزرگ پدر بی یا. دونم نمی . 

 اینقدر رو اون حال به تا که بود شده متاسف حدی به حسان

 سر و کرد تکرار رو بابا ای ی جمله بارها. بودم ندیده ناراحت

 شادمهر و طنین دیدن با رسیدیم که خونه در جلوی. داد تکان

گفتم. شدیم میخکوب دو هر : 

 ...اینا-

 با و انداخت حسان بغل توی رو خودش طنین. شدیم پیاده دو هر

گفت گریه : 

- بابا حسان، داداش ... 

گفت شادمهر به رو و گذاشت کمرش روی رو دستش حسان : 

- کنید؟ می کار چی اینجا شما  

-  داد گیر گفت، بهش رو خان ایرج فرار ی قضیه مادرش وقتی

 ماهم بود شیفت بیمارستان مادرش ظاهرا. اینجا بیاییم باید که

بشیم شما مزاحم شدیم مجبور .  



 :گفتم

- داخل بفرمایید حرفیه چه این . 

 بود، نشسته مبل روی طنین. شدیم خونه وارد و کردم باز رو در

 رو بینیش مدام بود، دستش توی که دستمالی با و کرد می گریه

 سرش و بود طنین کمر پشت دستش شادمهر. کرد می پاک

. نداره رو حسان به کردن نگاه روی که بود معلوم. بود پایین

 نگاهی. رفت اتاق سمت به و شد بلند جاش از حوصله بی حسان

 و رفتم اتاق سمت به. گرفتم رو شام ی دلشوره و کردم ساعت به

 از و بود ایستاده آیینه جلوی. گرفت ام خنده حسان دیدن با

گفتم خنده با. آورد درمی اصول و ادا خودش : 

- شد دیوانه شوهرم خداروشکر .  

برگشت سمتم به خنده با . 

- هوران! مسخره ... 

 جانم؟-

- شدم؟ شکسته من  



ایستادم مقابلش . 

- حاال؟ تا کی از  

- بازیگریم اوایل از ... 

- نمیاد یادم . 

- دیدی نمی منو های عکس اصال تو یعنی . 

گفتم خنده با : 

- . دیدم می تری بیش دقت با بشی شوهرم قراره دونستم می اگه

شدی تر افتاده جا ولی . 

- سبزیم؟ قورمه مگه  

انداخت باال ای شونه . 

 .شاید-

زد ام گونه روی آرومی ی ضربه . 

- که گم می. پررو ... 

 جانم؟-



 موادضدعفونی از استفاده شدت از گرفت، بهم رو رو، دستهاش

بود شده پوست پوست کننده . 

-  تئاتر درد به هنوزم شکسته ی قیافه این و ها دست این با من

خورم؟ می  

-  می که معلوم. خوشگلی هنوزم تو شدی؟ شکسته چقدر مگه

 .خوری

شد پرت زدن حرف از حواسمون طنین زدن عق صدای با . 
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 دستش شادمهر. اومد بهداشتی سرویس داخل از صداشون

گفت می و بود کمرش پشت : 

- باش راحت بیار، باال . 



 با رفت آشپزخونه سمت به و گرفت رو نگاهش انزجار با حسان

 ویار از حسان چقدر بشم باردار من اگه که کردم می فکر خودم

. کرد درست غذا سریع حسان. میاد بدش من چیزهای اینجور و

 کنند می سرخ و ریزند می درهم رو چیز هزار که غذاهایی آن از

 نمک حسان دست ولی دن می لعابش و رنگ گوجه رب یک با و

 خورد می رو غذا ولع با طنین. شد می خوشمزه غذاش و داشت

کرد می تعریف حسان دستپخت از و .  

- شه؟ می چی بابا تکلیف راستی  

- بره زیرش آب خوابه نمی جایی بابا که دونی می خودت ... 

- داشت دوست رو شهره خیلی بابا ولی .  

 حسان. افتادم سرفه به و پرید گلویم در آب شهره اسم آمدن با

گفت و زد کمرم پشت دست بار چند : 

 خوبی؟-

 پایین و باال تند رو سرم و گذاشتم اش سینه روی رو دستم

 .انداختم



 .آره-

گفت مالطفت با و کرد طنین به نگاهی حسان : 

- . نکن فکر هیچی به و بخور راحت خیال با رو غذات جان آبجی

باش شکمت توی معصوم طفل اون فکر به . 

 .باشه-

 بغلش توی رو طنین. شد پیدا سهیال ی سروکله که بود شب آخر

 طنین شکم توی جنین کردم می حس که محکم آنقدر گرفت،

! انگشت بند یک قد شاید بود؟ چقدر اش بچه االن شده، مچاله

 از بعد سهیال! بود گرفته بچه بوی و رنگ زندگیشون زود چقدر

گفت گوشم کنار و کرد بغل رو من طنین از شدن سیر : 

- خبریه؟! دویده پوستت توی خون ماشااهلل  

گفتم کیف با و نشست لبم کنج لبخندی : 

- عالیه چی همه . 

 رو سرش حسان کرد، حسان به معناداری نگاه و شد جدا من از

 دوباره سریع خیلی شادمهر و حسان. زد لبخند و انداخت زیر



 گفتگو گرم نمونه برادرزن و داماد یک شبیه و شدن عجین باهم

 شادمهر و نبود زیردستی و رئیس ی رابطه از خبری دیگه. شدن

 و نگرانی هنوز نگاهش در طنین. شنفت می گل و گفت می گل

 داشت سعی سهیال ولی بود ایرج رفتن ناکجاآباد از ترس

 برام. باشه اش بچه فکر به باید که بگه بهش و کنه متقاعدش

 کنه نمی مواخذه فرارش برای رو طنین کس هیچ چرا بود جالب

 به دیگه توفیق همون بود کرده کاری چنین من اگه که حالی در

کرد نمی نگاهم چشمهام . 
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 پاهاش و گرفت کمرش به رو دستش و کشید ای خمیازه طنین

 بارداری هوس آدم آورد، درمی خودش از اداها چه. داد کش رو

گفت شادمهر. زد می سرش به : 

- بخواب برو میاد خوابت اگه عزیزم .  



- میاد خوابم خیلی آره، . 

گفتم و شدم بلند جام از : 

- اتاق توی کنم راهنماییت بریم . 

 اخ و مدام راه توی و بود کمرش به دستش اتاق به رفتن مسیر تا

 خوبیه حس چه. گرفته بدنش جای یک گفت می و کرد می اوخ و

 اگه مخصوصا. رشده حال در وجودش در نفر یک کنه تصور آدم

 روی رو پتو و خوابید تخت روی. باشه حسان ی بچه نفر یک اون

بست رو چشمهاش و چرخید پهلو به. انداختم تنش . 

- جان هوران کن خاموش رو برق لطفا ! 

 .چشم-

 محض به سهیال. رفتم بیرون اتاق از و کردم خاموش رو برق

خندید ریز نشستنم . 

- نزد؟ سرت به که حاملگی هوس  

گفتم آویزون ی لوچه و لب با. گذاشت دلم روی دست : 

- حاالها حاال تونم نمی ها قرص خاطر به من ... 



-  حال. کنم می قطع رو قرصهات کم کم زده؟ حرفی همچین کی

 بدونی اگه. نداری قرص به نیازی هم تو باشه خوب که زندگیتون

دادم بارداری ی اجازه هایی مریض چه به من . 

 !واقعا؟-

نشست لبش روی پهنی لبخند و زد پلکی .  

 .آره-

 اتاق داخل حسان و خودم برای رختخواب سهیال رفتن از بعد

 به. بود پیدا ام نقاشی ابزار خواب شب نور زیر. کردم پهن کارم

 بود خیره من به. شد قفل حسان نگاه در نگاهم و چرخیدم پهلو

گفت. بود لبش روی لبخند و : 

- نه؟ مگه خوبه، خوابیدنم زمین روی  

- خوبه باشیم که جا هر باشی خوابیده کنارم تو. اوهوم . 

بوسید رو ام گونه و خندید پرصدا .  

-  برام فقط یعنی...  کرده فرار اون زنید؟ نمی حرفی طنین به چرا

 !سواله



-  خوبیه، پسر شادمهر حداقل گرفته، سروسامون که خوشحالیم

 کار این هم قبال طنین. شده قبل از بهتر حالش کم یه هم طنین

 با جل آسمون پسر یه با سالگیش هجده سن توی بود، کرده رو

 شب یه بعدشم. کرد فرار بود رفته کش بابا از که هنگفتی پول یه

 قالش و برداشته رو پوال پسره گفت و برگشت درازتر پا از دست

 خیلی شه نمی. است خودخواه هم کمی عجیبیه، دختر. گذاشته

ده می قورتت درسته چون گرفت سخت بهش .  

- متفاوته ها آدم اخالق چقدر . 

- شده من نصیب دنیا اخالق بهترین کنم فکر . 

. شد بسته زد، روش که ای بوسه با و شد باز لبخندی به لبهام

رفتیم خواب به هم آغوش در عشق حس از سوزان و گرم . 
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 آیفون سمت به و بستم رو شیرآب در، زنگ صدای شنیدن با 

 زدن حرف مشغول که مانیتور در شادمهر و طنین دیدن با. رفتم

. برگشتم آشپزخونه به و زدم رو در شدن باز ی دکمه بودن،

شنیدم می رو زدنشون حرف صدای . 

- گیره می نفسم ها موش لونه اون تو تونم نمی من ! 

-  می مگه نفر سه شیم می دیگه سال تا دونفریم، ما جان طنین

کنی؟ کار چی خوای  

-  ی محله چه ندیدی ندارم، عادت ها خونه اون به من شادمهر

بود؟ کالسی بی  

-  بابات خونه توی که زندگی مثل زندگی یه برات تونم نمی من

گفتم بهت هم اول از. بسازم داشتی . 

گفت جیغی صدای با طنین : 

- کن بس باشه، باشه، ! 



 می آرزو. نشست صندلی روی ناله و آه با و شد آشپزخونه وارد

 شرش از من و کنن پیدا رو لعنتی ی خونه زودتر کاش که کردم

بود باردار ماهه نه انگار بشم، راحت ! 

- بده من به قند آب کم یه جان هوران . 

گرفتم سمتش به و کردم درست رو قند آب . 

- بزنیم؟ حرف باهم کم یه بشینی شه می  

 و شد باز دلش در. نشستم مقابلش و کشیدم عقب رو صندلی

گفت کرد، می نوازش رو شکمش روی که طور همون : 

- کردی؟ می کار چی بودی من جای تو اگه  

چرخاند لیوان ته رو قاشق . 

- بابا کارگاه و فروشگاه از اینکه یا کرد کمکمون مامان اگه ... 

- بخره خونه خودش پول با خواد می شوهرت خب . 

-  بودیم که هم اونجا نمیدن، هم موش لونه شادمهر پول با آخه

 اونجا یکسال بود قرار... کردیم می زندگی خرابه کلبه یه توی



 همین خاطر به بود سخت برام هم روزش یه تحمل ولی بمونیم

برگردیم ای بهونه یه به خواستم ... 

-  چه تو که کنه می فرقی چه داری دوست رو شوهرت وقتی خب

کنی؟ زندگی باهاش ای خونه  

 رو لبهاش روی شیرینی زبونش با و خورد قندش آب از کمی

 .مکید

- پسره ام بچه کنم فکر شیرینیم عاشق . 

زدم لبخندی . 

- باشه سالم هست که چی هر ! 

 .انشااهلل-
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 پختن حال در. شد پیدا حسان ی سروکله که بود ظهر حوالی

 کرد حلقه کمرم دور رو دستش. شد آشپزخونه وارد که بودم غذا

گذاشت ام شونه روی رو سرش و . 

- خانمی نباشی خسته ! 

- خسته خیلی ام، خسته خیلی . 

- درمیاره بازی خواهرشوهر طنین چطور؟ . 

زدم زل چشمهاش توی و چرخید سمتش به . 

-  بهشون طوری یه حسان درمیاورد، بازی خواهرشوهر کاش

 یا خواد، می قند آب یا همش کنن، پیدا خونه تر سریع کن کمک

 است خونه تو روزه سه... رفته گیج سرش یا خواد می عسل آب

درآورده منو پدر . 

کشید ام چونه زیر رو دستش و نشست لبش کنج لبخندی . 

- کنی؟ می شوهر خواهر چغولی! جان ای  

- شدم خسته خب . 

- هوران ام خسته خیلی منم . 



نشست پیشونیم روی ظریفی اخم . 

- چی؟ از  

- فکر از . 

- کنی؟ می فکر چی به راجع   

-  در برام تئاتر توی که نقشی به راجع زد، زنگ جالل بازم امروز

گفت بهم بود، گرفته نظر . 

- کنی؟ قبول خوای می  

-  هاست سال دیگه طرف از و دارم دوستش طرف یه از مرددم،

برگردم؟ یکهو تونم می چطور نکردم کار تئاتر من  

زدم زل چشمهاش به و گرفتم دستم توی رو دستش . 

-  متولد تازه که کن فکر سازی، می نو از رو زندگی داری تو

. برو داری دوست که رو راهی بکن، داری دوست که کاری شدی،

 حرف بهش راجع بندازیم، جلو رو دکتر نوبت خوای می اصال

 بزنیم؟

انداخت پایین و باال تند رو سرش .  



 .آره-

 و شد جدا هم از دستهامون. شد آشپزخونه وارد هوا بی طنین

خندید معذب. چرخاندیم سر اون سمت به دو هر . 

- شدم؟ خلوتتون مزاحم  

 .نه-

- شه می پخته غذا کی گرسنمه . 

گفت حسان : 

- داری؟ ای عجله چه حاال عزیزم،  دیگه شه می پخته  

- اشه گرسنه نی نی نیست، ام گرسنه من . 

- کنه تحمل کم یه بگو شکمت توی انگشت بند اون به حاال . 

گفت شادمهر به رو حسان. بودیم نشسته ناهار میز سر : 

- کردید؟ پیدا خونه  

- نیست پسندشون مورد ها خونه خانم طنین! نه . 

- خواهرجان؟ خوای می قصر  



- خوام نمی هم موش لونه ولی نه . 

 ظرف موقع ولی انداخت زیر رو سرش و نزد حرفی حسان

 از نیمی تا کرد می متقاعد رو شادمهر داشت که شنیدم شستن

بده رو خونه پول . 
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 از تر پایین محله چند خونه یک طنین و شادمهر بعد هفته یک

 مشورت دکترش با حسان. شدم راحت طنین شر از و خریدن ما

 رو جالل پیشنهاد حتما که بود گفته هم دکترش و بود کرده

 حالش شدن بهتر باعث تئاتر دنیای به ورودش چون کنه قبول

شه می . 

*** 

- نیست هیچی اتاق این توی ای؟ دیوانه تو ... 



-  دار بچه تازه که کنن می زندگی شوهر و زن یه اتاق این توی

. خوره می تکون مدام که اشونه بچه ی گهواره گوشه اون. شدن

 تو باشی، گلم الال  مادرشه، الالیی صدای شنوی، می رو صداش

باشی دلم آروم ... 

 پر رو فضا خوند، می الالیی بلندی صوت با که حسان صدای

 کرد، می نگاه او به بود نامزدش نقش در که دختری و بود کرده

 حسان به من از تر بیش کس هیچ که کردم می فکر مدت تمام

 خیره های نگاه و مسخره های عشوه با دختر این حتی نمیاد،

گفتم زیرلب! حسان به اش : 

-  بازیگری شغل به داره حسان هوران، باشی داشته جنبه باید

گرده برمی . 

گفت گوشم کنار سهیال : 

- برگرده صحنه به هم باز حسان کردم نمی فکر هوران، ممنونم . 

 که طور همون شد، قفل حسان نگاه در نگاهم و زدم لبخندی

 قدردانی حس از پر نگاهی. بود من به نگاهش خوند، می دیالوگ

شوق و ! 



 که رو گلی شاخه شد، بلند حضار تشویق صدای نمایش پایان با

 و نرم لحن با اون و دادم حسان به سن پایین از بود، دستم در

گفت آرومی : 

- خانمم ممنونم ! 

 رو حسان خوشحالی جمعیت هیاهوی و بود شکوهی پر روز

 و بودن خوشحال حسان بازگشت از همه بود، کرده دوچندان

 شب تا حسان داشتن، حضور هم سینما بزرگان از ای عده حتی

 رو ها صحنه مدام زده ذوق های بچه شبیه برگشتیم خونه به که

 می اجراش به راجع رو من نظر و کرد می تکرار خودش برای

 .پرسید
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 ی دکمه و رفت آیفون سمت به حسان. شد بلند در زنگ صدای

گفتم. فشرد رو در شدن باز : 



- بود؟ کی  

 .مامانم-

 دوباره که داشت دلیلی چه پس بودیم رسونده خونه به رو سهیال

گفت و شد وارد دستش توی غذایی با. برگرده : 

- بخوریم باهم رو پسرم موفقیت شام خواستم . 

گفتم خنده با : 

- کردید خوبی کار ! 

 کردم، باز رو غذا روی روکش اینکه محض به ولی چیدم رو میز

. داد گرسنگی به رو جاش تهوع حس و پیچید دماغم زیر بوش

گفت حسان. چرخاندم سر و گرفتم بینیم جلوی رو دستم : 

- جان؟ هوران شده طوری  

 .نه-

گفت نگران سهیال : 

- شده؟ چی  



- داشت تهوع حالت هم صبح . 

- خوبم االن نه . 

 نزدیک رو قاشق اینکه محض به اما بردم برنج زیر رو قاشق

 ام معده محتویات حس با و کرد پر رو مشامم بوش بردم، دهنم

. رفتم بهداشتی سرویس سمت به دوان دوان و انداختم رو قاشق

 بیرون و شستم رو صورتم. نیاوردم باال ولی زدم عق بار چند

کرد تالقی سهیال نگران نگاه با نگاهم. اومدم .  

- نیفتاده؟ عقب ات ماهیانه هوران  

- نشده وقتش هنوز . 

گفت مضطرب و کشید دندان به رو لبش : 

- نخور رو قرصات فعال . 

 چرا؟-

- بارداره های خانم شبیه حالتت این . 



 تونستم می چطور قوی های قرص اون وجود با کردم، یخ یکدفعه

 دستش با رو کمرم و ایستاد سرم پشت حسان. باشم باردار

کرد احاطه . 

- مامان؟ گی می چی  

زد ای دستپاچه لبخند سهیال . 

- بود دختری و مادر حرف واینسا، فالگوش گفتم بهت . 

-  دونم، می بعید ولی مربوطه هم من به باشه حامله هوران اگه

یا کرده سردیش یا داره استرس شاید ... 

گفت سهیال : 

- بخوریم رو غذامون بیایید طوره، همین حتما .  

گفت گوشم کنار حسان : 

- بودیم کرده پیشگیری ما. بودم مراقب من نباش نگران . 

 نمی انداختم، پایین و باال تند رو سرم و دادم قورت رو بزاقم

کنم فکر ناقص ی بچه به تونستم . 
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 پذیرایی در مبل روی بزنم، غذا به لب نتوانستم کردم چه هر

 سهیال. نباشه حاملگی ویار یک این که کردم آرزو و نشستم

 توصیه و بده تسکین رو من حرفهاش با کرد سعی رفتن موقع

گفتم. نخورم رو ها قرص دیگه که کرد : 

- بدم؟ آزمایش برم فردا چی؟ باشم حامله اگه  

-  بابت از خیالمون باید گیرم می سونوگرافی وقت برات فردا

باشی ای بچه اگه البته بشه، راحت هم بچه بودن سالم .  

گفت نگران : 

- داری؟ حسی چه خودت  

دادم تکون تند رو سرم . 

- دونم نمی . 

گفت گوشم کنار و گرفت بغلش توی رو من : 



- خدا به کن توکل نباش، نگران . 

زدم زورکی لبخندی . 

  .باشه-

 کتابی به رو خودش و بود خوابیده خواب اتاق توی حسان

 یک روی اش طوالنی ماندن و درهم اخمهای از بود، کرده سرگرم

 تخت روی. نیست کتاب پی حواسش که بود مشخص صفحه

 پاتختی روی رو کتابش. کرد جمع شکمم توی رو پاهام و نشستم

 بهم و کرد ستون سرش زیر رو دستش. چرخید سمتم به گذاشت

شد خیره . 

- بشی مامان نکنه که داری اضطراب االن . 

-  من که هایی قرص این با ترسم می ولی بشم مامان که خدامه از

 ...خوردم

-  بد حالش کی هر مگه ولی جان هوران کنم می درک رو ترست

 دلیلش کنن می استفراغ که مردها پس است؟ حامله شه می

ان؟ حامله هم ها اون چیه؟  



خندیدم صدا پر . 

 !مسخره-

- نباش نگران الکی. واقعا نه .  

کرد باز رو آغوشش . 

- بخواب من بغل تو بیا .  

مالید رو چشمهاش روی حسان. شد بلند موبایلم زنگ صدای . 

- شب؟ وقت این کیه  

گفتم توفیق اسم دیدن با و برداشتم کشو توی از رو گوشیم : 

 .توفیقه-

. پیچید گوشم توی اش زده هیجان صدای و کردم وصل رو تماس

 تعجب شدت از باشیم حاضر محضر برای فردا که گفت بهم وقتی

درآوردم شاخ . 

- عجله؟ این با چرا ! 

- بشه پشیمون رضایتش از خوام نمی شده راضی تازه بابا . 



- کن پیامک برام رو آدرس. میاییم عمو پسر باشه . 
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گفت حسان : 

- بری؟ قراره کجا  

گفتم و گذاشتم میز روی رو گوشیم : 

- توفیق و فرنوش عقد . 

شد زده بهت خبر این شنیدن از هم حسان .  

- یهویی؟ اینقدر چرا چی؟  

-  هم فرنوش و توفیق دادن، رضایت یهویی عمو زن و عمو چون

کرده فوران عشقشون یهویی . 

شد گرد چشمهاش . 

- بخورم رو تو خوام می کرده، فوران یهویی منم عشق . 



- ندادی دستمون کار ببینیم بذار حاال . 

- باش مطمئن نه، . 

 توفیق عقد گفت، عشق از من برای حسان و خوابیدیم هم کنار

 هر برگردیم، خودمون عقد دوران به ماهم که بود شده باعث

 حسان و من برای ولی بود نگذشته دوران اون از خیلی که چند

 دیگه حسان که بودم خوشحال. بود سختی از پر قرن یک

 کنه، نمی راصرا دمپایی پوشیدن به و شوره نمی رو مون موبایل

 از فقط. کنم می کم هم رو آرایش روی حساسیتش زودی به

 صبح تا. داشتم رو شکمم در احتمالی ای بچه استرس طرفی

 بود قرصهام نخوردن خاطر به دونم نمی نیومد چشمم به خواب

برد خوابم که بود صبح های طرف. استرس از یا .  

- مامان؟ بله  

 بازویش روی. بود کرده ایجاد مزاحمت خوابم برای حسان صدای

 با کشید، می موهام الی دست که طور همون و بودم خوابیده

زد می حرف خطش پشت مخاطب .  

- چی؟ نوبت  



-... 

- توهمه خدا به مامان .  

-... 

- دنبالت میاییم شیم، می حاضر ما باشه، .  

زد پشتم دستی .  

-  دکتر ی نسخه برات صبحی اول سهیال خانم، هوران پاشو

 .پیچیده

گفتم و پریدم جا از فنر مثل : 

 چی؟-

گفت رفت، می ها لباس کمد سمت به که طور همون : 

-  ات معاینه که خواسته ازش زنانه، متخصص دوستاش از یکی

پاشو. کنه . 

 این بابت رو سهیال و بشه معلوم تکلیفم تر سریع که بود خدام از

 دکتر مطب تا سهیال ی خونه از. کردم می تحسین بودنش پیگیر

 کنیم، رو تصورش که چیزی اون از زودتر خیلی نبود، مسیری



 محض به و بود خلوت مطب بود، صبح اول چون. رسیدیم

 با مسنی زن که دکتر. شدیم دکتر اتاق وارد مطب به ورودمون

 و کرد احوالپرسی و سالم سهیال با خوشرویی با بود، آبی روسری

 کف اضطراب شدت از. کرد برخورد احترام با حسان و من با

 دکتر به رو. نداشت ازم کمی دست سهیال و بود کرده یخ دستهام

گفت خنده با : 

- بودم عروس نگران ولی خندیدی من به کلی االن دونم می . 

گفت دکتر : 

- نداره اشکالی .  

کرد اشاره اتاق ی گوشه رنگی سفید تخت به .  

- عزیزم بکش دراز اونجا برو . 

 سمت به و گذاشت پشتم رو دستش. کردم حسان به نگاهی

 دراز تخت روی و درآوردم پام از رو کفشهام. کرد هدایتم تخت

 لبش روی که لبخندی با و ایستاد تختم پایین حسان و کشیدم

 سمت به معاینه از بعد دکتر. کرد آرامش به دعوت رو من بود،



 و دکتر به و کردم درست رو لباسم حسان کمک با. رفت میزش

شدم ملحق سهیال . 

گفت دکتر : 

-  چیزی دقیق تونم نمی هست اولش چون جان سهیال گفتم من

چون زیاده بارداری احتمال ولی بگم ... 

پرید باال ناخودآگاه و ماند باز تعجب از دهانش حسان . 

- همسرم و من چون بشه سقط باید باشه ای بچه اگه ... 

گفت دکتر : 

-  بچه یه سرطان با که بودن ها خیلی داد نظر حتمی شه نمی نه،

مونده؟ ماهیانه عادت به چقدر. آوردن دنیا به سالم ی  

- هفته یک . 

-  بیا بود مثبت اگه جوابش کن، استفاده چک بی بی از نشدی اگه

کنم ویزیتت تا . 

 .چشم-
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گفت حسان. اومدیم بیرون مطب از : 

- مطب؟ یا ری می خونه مامان  

- رم می بیمارستان . 

- جان؟ هوران چی تو  

- کافه میام تو با نه، . 

 .باشه-

 خاطرات چه. کرد ترمز بودم، بستری قبال که بیمارستانی جلوی

 افتادم که شیرین ی بوسه آن یاد به ولی داشتم اینجا در بدی

 بد اونجا خاطرات گفته کسی چه اصال. بردم یاد از رو بد خاطرات

 افتاد، شدن بهتر فکر به حسان که بود ها اتفاق اون از بعد بود

 خوب زندگی است، شیرینی ها تلخی سر پشت ها وقت گاهی

 اگه پس دادیم، رو زندگی بهای حسان و من و دارد بها ساختن

 از که رو چیزی اون ی همه. سالمه قطعا منه شکم توی ای بچه



 و زد لبخند فقط جوابم در حسان و آوردم زبان به گذشت ذهنم

گفت زیرلب : 

- عزیزم توئه با حق . 

 دوستانش ولی نبود فرنوش بود، برقرار شادی از موجی کافه در

 منم به ها اون شعف و شور و انرژی کم کم. گفتن می اون از همه

 از کردم می کار ها اون همراه که طور همون و کرد سرایت

 خبر عقد خاطر به حسان. گفتم می توفیق و فرنوش ازدواج

 آیینه جلوی. شد مضاعف شان خوشحالی داد، رو کافه تعطیلی

. کشیدم می لبهام روی رو رنگ مسی رژلب و بودم ایستاده

 پشت از و کرد می صاف رو پیرهنش ی یقه که طور همون حسان

 که طور همون. کرد نگاه رو خودش آیینه جلوی شد، ظاهر سرم

گفتم بستم، می رو رژ در : 

- اومد؟ می بدت آرایشی لوازم از چقدر یادته  

- میاد بدم هم هنوز . 

 واقعا؟-

- دارم دوست تر بیش رو تو طبیعی زیبایی من . 



 چشمهام و شد باز دهانم هوا بی و کشیدم هام مژه روی رو ریمل

خندیدیم دو هر و درآورد رو من ادای حسان. شد گرد .  

 .حسان-

  جانم؟-

کشیدم شکمم رو دستی . 

- باشه؟ سالم مون بچه و باشیم شده بابا و مامان تو و من اگه  

- ده می شیرینی رو محل خوشحالی از مامانم حتما ... 

ایستادم بهش رو و چرخیدم سمتش به . 

- چی؟ تو  

گفت زیرلب و نشست لبش روی وری یه لبخند : 

-  منظمی ی بچه کنه خدا فقط. شم می خوشحال خیلی منم

باشیم داشته . 
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گفتم خنده با : 

-  کثیف شیرخوار ی بچه کنی اصالح رو خودت باید دیگه نه

بیاره باال شیر کنه، جیش ممکنه مثال. داره کاری ... 

داد بینیش به چینی و بست رو پلکهاش . 

- نگو هوران، نگو . 

خندیدم صدا پر . 

-  کنی کار خودت روی باید

                                                                        ...                                                                                                                          دیگه

کنم می سعی- .  

 مونفر پشت حسان. شدیم خارج خونه از هم دست توی دست

 وارد کرد، پارک در جلوی. شدیم محضر راهی و نشست

 آسانسور و بود چهارم ی طبقه در محضر شدیم، آپارتمانی

 در. افتادم نفس نفس به و بود گرفته تندی ضربان قلبم. نداشت

. شد تار ام دیده جلوی و رفت سیاهی سرم ناگهان سوم ی طبقه

گرفتم رو سرم و ایستادم دیوار به تکیه با . 



 .آخ-

ایستاد مقابلم . 

 خوبی؟-

انداختم پایین و باال تند رو سرم . 

- رفت سیاهی چشمهام جلوی یهو . 

- بشین پله روی .  

 حالم که کمی. گرفتم دستهام بین رو سرم و نشستم پله روی

 کنارهم صندلی روی فرنوش و توفیق. رفتیم باال شد بهتر

 تاج و بود پوشیده سفید سرتاسر لباس فرنوش. بودن نشسته

. بود شده ها فرشته شبیه بود، سرش روی سفید رزهای از گلی

 خوشحالی شدت از و بود پوشیده مشکی شلوار و کت توفیق

 و پدربزرگ فقط فرنوش های فامیل از. بود شوق از پر چشمهاش

 تر بیش نصف توفیق های فامیل ولی بودن آمده اش خاله و دایی

 های فامیل از بودن، داده اختصاص خودشون به رو محضر فضای

 با خوشرویی با. عمو زن یک درجه های فامیل تا گرفته ما

. ایستادم طوبی کنار و کردیم احوالپرسی و سالم بستگانمون



 باور بود، چشم در خیلی طوبی پریدگی رنگ و علی خالی جای

 خوندن موقع. است پایان به رو ها اون زندگی که کردم نمی

 نباید ها بخت سیاه چون شاید رفت، بیرون اتاق از طوبی صیغه

 خوشحال توفیق خاطر به دونستم نمی باشن، حاضر عقد سر

ناراحت طوبی خاطر به یا باشم . 

 

HorAN, [30.01.20 01:05] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#468 

 و فرنوش. رفتیم رستوران به غذا خوردن برای که بود شب

 گوش در سر گنجیدن، نمی خود پوست در خوشحالی از توفیق

 هر و آورد رو منو گارسون. کردن می پچ پچ و بودن برده فرو هم

 من اما دادن کباب سفارش تر بیش داد، سفارش چیزی کس

 هوسم به حسابی گوشت با پلو باقالی افتاد منو به که نگاهم

 ناچارا منم نباشم جمع تابع که نبود درست چون ولی انداخت

 فراوان سفید سس با میز روی ساالد. دادم کوبیده سفارش



. بود شده آویزون ام لوچه و لب و کرد می تحریک رو اشتهام

زد بهم ای سقلمه طوبی . 

- ساالد؟ به زدی زل چرا  

- خوره نمی کس هیچ چرا کردم هوس . 

 همون در و بود هیما و هیوا برای نوشابه در کردن باز حال در الهه

گفت طوبی. پایید می رو من زیرچشمی حالت : 

- نیستی؟ حامله هوران  

- دونم نمی .  

- دونی؟ نمی  

- باشم کنم فکر .  

گفت خنده با و گرفت دستم از نیشگونی : 

- کنی؟ اغواش تونستی پس بال ای  

  .آره-



 چه خودش پیش که زدم می حدس شد، غمگین کمی نگاهش

 جوش به بود، نگاهش در که حسرتی از دلم و کنه می فکرهایی

 می بشقاب داخل چنگال تند تند و خوردم ولع با رو کوبیده. آمد

گفت گوشم کنار حسان. خوردم می ساالد و زدم : 

- خبره؟ چه هوران  

- گرسنمه نیست، خودم دست . 

 رو قاشقش غذا خوردن از پس توفیق. داد تکون سری و خندید

کرد جلب خودش به رو همه توجه کار، این با و زد بشقاب کنار . 

-  بهترین ها ساعت این بودید، من کنار امروز که ممنون خیلی

 توی فرنوش دست ها سال از پس چون منه زندگی اوقات

 با. تابه بی فرنوش با مشترک زندگی شروع برای دلم و دستامه

 تصمیم جان فرنوش پدربزرگ و عزیزم مادر و پدر مشورت

کنیم عروسی آینده هفت تا که گرفتیم . 
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 شد، بلند بقیه باشه مبارک و سوت و دست صدای خبر این با

 هایی چشم با توفیق و زد می قهقهه فقط شوق شدت از فرنوش

بود خیره او به شوق از لبریز .  

 عادت در تاخیر با من ام حاملگی احتمال و بود گذشته هفته یک

 هیجان با و شد خونه وارد حسان. بود شده برابر چند ماهیانه

گرفت سمتم به رو چک بی بی پاکت زیادی . 

گفت. بخونم رو اش استفاده طرز تا کردم نگاه رو جعبه روی : 

- دیگه ببین برو کنی می کار چی .  

- بخونم رو اش استفاده طرز باید .  

 سمت به. کرد می نگاه من به منتظر و جوید می رو ناخنش

 ظاهر که دوخط. اومد دنبالم حسان و رفتم بهداشتی سرویس

 یا باشم خوشحال دونستم نمی. کرد تپیدن به شروع قلبم شد

 می صدا رو اسمم و زد می ضربه در به مدام حسان. مضطرب

گفت. کرد : 

- باش زود نشد؟ تموم هوران . 



 خون کردم، نگاه صورتم به و گذاشتم آیینه مقابل رو چک بی بی

. بود معمول حد از تر روشن انگار صورتم و بود دویده پوستم در

گفتم زیرلب و گذاشت شکمم روی رو دستم : 

- مامان باشی سالم کنه خدا . 

گفت اخم با حسان و شد باز در یکدفعه : 

- دی؟ نمی جوابمو چرا  

گفتم لب زیر و چرخیدم سمتم به : 

- حسان ام حامله من ! 

گفت تعجب با و نشست پیشونیش روی ظریفی اخم : 

 چی؟-

زد قهقهه یکدفعه . 

- بچه؟ من حامله؟ ! 

انداختم پایین و باال تند رو سرم . 

- حسان سالمه گه می دلم . 



کرد احاطه رو صورتم دستهاش با و ایستاد در درگاه توی . 

-  باشه سالم اگه. دم می شیرینی رو شهر کل باشه سالم اگه

شم می خوشحال خیلی ... 

لرزید شوق از صداش . 

- ببینم روزی یه رو صحنه این کردم نمی فکر .  

 پایین و باال شوق شدت از و انداختم بغلش توی رو خودم

 .پریدیم
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- بزنیم؟ زنگ مامانت به باید  

 طور همان بودیم، خیابون در زدن قدم حال در انگار که طوری

 رو من بود، کمرم دور دیگرش دست و شکمم بند دستش یک که

برد نشیمن اتاق سمت به . 



گفتم. آورد برام رو تلفن حسان و نشستم مبل روی : 

- بگیره اضطراب مامانت کنم فکر . 

- نداری؟ تو  

- سالمه بچه که روشنه دلم ام حامله فهمیدم وقتی از دونم، نمی . 

- روشنه تو دل اینقدر نشه کور ام بچه باش مواظب حاال . 

 وقتی. گذاشتم گوشم روی رو گوشی و گرفتم رو شماره خنده با

 صداش کرد، مکث لحظه چند دادم سهیال به رو بودنم حامله خبر

خوشحال یا نگرانه نبود معلوم داشت، خاصی حالت یک .  

- گیریم می وقت نادری دکتر از . 

- بهتره باشه زودتر چی هر . 

- بگیرم نوبت زودتر چی هر کنم می سعی . 

- خوبه آره، . 

 اون روی باز. گرفت نوبت صبح اول همان بعد روز برای سهیال

. نشست صندلی روی کنارم دکترنادری و خوابیدم سفید تخت

 چشمهای در اضطراب و بودن ایستاده مقابلم سهیال و حسان



 اضطرابش پیشانیش روی غلیظ اخم با حسان. بود هویدا سهیال

کرد می پنهان رو . 

  .بخند-

 :گفت

 چی؟-

- نکن اخم بخند گم می . 

 که طور همون دکتر و خندیدن من حرف با سهیال و نادری دکتر

گفت کشید، می شکمم روی رو لغزنده جسم : 

- بدید امید همسرتون به باید شما گه می راست . 

زد لبخندی حسان . 

- دم می امید چشم، . 

گفت بود، مانیتور به نگاهش که طور همون سهیال : 

- شد؟ چی  

- دکتر خانم بده اجازه ... 



- کنی؟ می مصرف دارو وقته چند  

- شده؟ طوری ماه، دو  

- طبیعیه چیز همه ظاهرا نه، ... 

 خوشی سر از عمیقی نفسی و گذاشتم هم روی رو چشمهام

 .کشیدم

 .خداروشکر-

 روی پهنی لبخند و چرخید می سهیال و من بین حسان نگاه

گفت می مدام سهیال. بود لبش : 

- خداروشکر! خداروشکر ! 

 بهم رو. زد نوبت بعد هفته برای و نوشت آزمایش برام دکتر

 :گفت

- کنی ترک رو قرصات تونی نمی اگه ... 

 روی دست بود، کرده احاطه رو تمامم شدن مادر حس که منی

گفتم بلند و کشیدم شکمم : 

- تونم می . 



نشست لبش کنج لبخندی . 

 .باشه-

 

HorAN, [01.02.20 15:08] 

[Forwarded from ••●ღ هوران ღ●•• (Fãțm)] 

#471 

 نشسته صندلی دو میان سهیال بودم، نشسته جلو صندلی روی

 جوراب خریدن و شدن دار نوه برای ذوقش و شوق از مدام و بود

. نبوده خوشحال اینقدر عمرش در گمانم. گفت می کوچولو های

 جنین کنم، حس رو ام بچه تا کشیدم می شکمم روی دست

 برای گمانم. داشتم دوست پرستش حد تا رو شکمم در وچکک

بود اومده کوچولو رقیب یک حسان ! 

. شد پیاده بود آن در مطبش که پزشکانی ساختمان جلوی سهیال

خندید ریز و انداخت من به نگاهی نیم حسان . 

- چطوره؟ دخترم  

- باشه؟ دختر معلوم چه حاال  



گفت لودگی با و داد تکون سری : 

- چطوره؟ ام بچه گی می راست  

کشیدم شکمم روی دستی و کردم بچگونه رو صدام . 

- کنه می اذیت مامانش شکم توی داره . 

 از تر واقعی دنیا کجای هیچ نشست، لبش روی عمیقی لبخند

شادی از پر شعف، از پر دل، ته از نبود، لبخند این !  

-  کاری کثیف خیلی بچه حسان، آقا کنی کار خودت روی باید

باشم گفته حاال از داره، . 

- هستم شکمت توی فندق اون و تو نوکر کنم، می کار .  

 جای. ماند ام گونه روی لبهاش داغی مهر و بوسید رو ام گونه

 پیدا جریان وجودم تمام در خوبی حس و کردم لمس رو بوسه

 که ای پیله از رو حسان بودم شده موفق بودم، شده موفق. کرد

 فرنوش. شدیم کافه وارد. بکشم بیرون بود، تنیده خودش دور

 کیک چاشنی بودن کم به راجع داشت و بود ها بچه سر باالی

زدم اش شونه روی دستی کرد، می بحث ها اون با شان . 



- عروس نباش بداخالق ! 

گفت خنده با : 

- خوبی؟ سالم  

 دودو خوشی شدت از چشمهاش و بود دویده زیرپوستش خون

 بود، نشسته اش کشیده انگشت روی که سفید ی حلقه. زد می

 پیشخوان پشت حسان. کرد می دوچندان رو دستهاش زیبایی

گفت بودن، نشسته کافه در که هایی مشتری به خطاب و رفت : 

-  چی هر. بده پول نیست نیازی بشه کافه این وارد کس هر امروز

من مهمون دادید سفارش ! 

شد بلند ها مشتری صدای . 

- گرم دمت ! 

- دادی حال خیلی ! 

 ها اون از تا چند و کردن نگاه دیگه هم به تعجب با کافه عوامل

 فرنوش. ایستاد من کنار و سرچرخاند حسان. کردن پچ پچ

انداخت باال ابرویی . 



- حسان؟ آقا خبریه  

چسباند خودش به رو من و کرد حلقه کمرم دور رو دستش .  

- داریم کوچولو مسافر یه هوران و من . 

 آغوش در رو من فرنوش شدم، غرق ها بچه شادباش و تبریک در

 تعطیل رو کافه حسان شب تا. بوسید رو ام گونه بار چند و کشید

 بیرون کافه از پولی هیچ دادن بدون آمد مشتری هر و نکرد

 حالم و بوسید رو من کرد، پخش موسیقی کافه درون بارها. رفت

. نگرفت ایراد بهشون و کرد بش و خوش ها بچه با پرسید، رو

 این خودش و کرده فتح رو دنیا که داشت رو کسی احساس

کرد نمی باور رو روزها . 
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 مسیرش چهارراه سر. کرد تعطیل رو کافه که بود شب انتهای

کرد تغییر .  



- نمیریم؟ خونه مگه  

- بزنیم سر نفر یک به باید نه، . 

- کی؟ به   

- ببینه رو تو داره دوست خیلی که نفر یک . 

- مادرت نکنه !  

 به رو ام تکیه. کرد بسته و باز رو پلکهاش تایید ی نشونه به

 یک طلعت دیدن. شدم غرق خودم افکار در و دادم صندلی

 و داشتم دوست رو غیرمنتظره این من و بود غیرمنتظره اتفاق

 بود، آورده دنیا به رو حسان که کسی با شدن رو به رو برای

 حال هر به داره، دوست رو من که داشتم یقین. بودم خوشحال

 از و ایستاد آپارتمانی جلوی. بودم صبورش و بساز عروس من

 پشت از نوید صدای و فشرد رو در زنگ. شدیم پیاده ماشین

شد شنیده آیفون . 

 کیه؟-

- حسان منم . 



- کنی؟ می غلطی چه اینجا شب وقت این  

- شبه ده ساعت ضمن در دارم، کار طلعت با . 

 سرویس سمت به حسان. شدیم وارد و شد باز تیکی صدای با در

گفتم رفت، پله : 

- بیام باال پله تونم نمی من نداره، آسانسور مگه . 

- اوله ی طبقه است، پله تا شش همش .  

 جلوی ما استقبال برای که زنی. رفتم باال ها پله از حسان دنبال

 پهنی لبخند و شکفت گلش از گل دیدنمون با بود، ایستاده در

 چهره در که رو فرتوتی آثار بود، نحیف و الغر. نشست لبش روی

 پوشیده گلداری آبی پیرهن. بود کرده پنهان آرایش با بود اش

 برای رو من. بود ریخته دورش رو اش شده رنگ موهای و بود

 بود، زده پیرهنش بر که عطری و گرفت بغل طوالنی دقایق

گفت حسان. کرد پر رو مشامم : 

- کردی؟ شیک است خونه کسی  

گفت و کرد جدا خودش از رو من : 



- آورده عروس برام امشب هم نوید  

گفت و کشید گردن پذیرایی داخل به حسان : 

- کجاست؟!نوید  

- میاد االن اتاقه، توی . 

 به که طور همون طلعت. نشستیم هم کنار دونفره مبل روی

گفت رفت، می آشپزخونه سمت : 

-  ایرج اون که موقع اون بینیم، می خواب دارم انگار کنید باور

 فکرش آورد تو سر رو باال این زده جزجگر شهره و گور به گور

بشی زندگی و همسر صاحب روزی یه کردم نمی هم ... 

 خاک دیوار روی های قاب و بود افتاده فنجان جای میز روی

 خود به رو دستمال رنگ انگار که هم تلویزیون میز. بود گرفته

بود خودش زیبایی فکر به فقط طلعت ظاهرا. بود ندیده .  

-  این و گرفت رو پشتت اون مطمئنم بیامرزه رو سهیال پدر خدا

گرفتن زن به چه رو تو وگرنه گذاشت دامنت توی رو دختر ...  

گفت و شد پذیرایی وارد شربت سینی با : 



-  تا من حسان نبودی تو اگه دخترم، بیامرزه هم رو تو پدر خدا

 هیچی، به هیچی هم آخرش کرد، می بساب و بشور داشت عمر

زندگی نه زنی، نه ... 

گفتم ای صمیمانه لبخند با و برداشتم رو شربت : 

 .ممنون-

گفت و گذاشت میز روی رو سینی : 

- گلم عروس کنم می خواهش !  

کرد بهم ای خریدارانه نگاه . 

-  خودت که الحق ولی داد نشون بهم حسان رو عکست

 .خوشگلتری

گفتم خجالت با و انداختم زیر رو سرم : 

 .مرسی-
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 سرش پشت و اومد بیرون نوید بود، باز درش که اتاقی داخل از

پراند جا از رو من ریما دیدن .  

 !ریما-

 پایین و لب گزیدن با و شد زده خجالت حسان و من دیدن از

گفت حسان. داد نشون رو شرمش سرش انداختن : 

- هست خانم ریما من داداش زن دونستم نمی! به . 

 کنارش خالی جای به و نشست مادرش کنار کاناپه روی نوید

بشینه ریما تا کرد اشاره . 

- بپرسیم رو مامان نظر بودیم اومده آینده، داداش زن البته ... 

گفت زیرلب سالمی و نشست نوید کنار ریما . 

-  تازه بعد کنیم، عروسی کنیم، ازدواج که نیستیم شما مثل ما

 نیست، طلعت مادرتون شما که چند هر البته. بخواییم نظر

پرپوله بانکی حساب یه با خانم سهیال ...  



 کنج لبخندی حسان. بود دلیلی بی طمع و حرص یک لحنش در

گفت آروم و نشست لبش : 

- است حامله هوران خبرنداری، تازه ! 

 های چشم با ریما. شد ساکت نوید و پرید جا از فنر مثل طلعت

 ام گونه محکم و اومد سمتم به طلعت. شد خیره بهم شده گرد

 در مدام من و گرفت سر از رو رفتن صدقه قربون باز و بوسید رو

گفتم می جوابش : 

- نکنه خدا . 

گفت و نشست سرجاش طلعت : 

-  نوه یک و کرد نصیبم خوشگل عروس دوتا خدا که خداروشکر

ده می بهم داره . 

-  حشر ایوب آقا با اینقدر نشی حامله خودت باشه حواست حاال

داری نشر و ! 

کشید هوفی و داد تکون سری حسان : 

- شدی؟ صیغه تو باز  



گفت حسان به رو و اومد نوید برای ابرویی و چشم : 

-  به میای کم هم تو بنگاهه، تو همش که این کنم؟ کار چی خب

 عقد ایوب هم بعدش. میره سر ام حوصله منم خب بزنی سر من

 زنت جلوی رو حرفا این شدم صیغه بار یه فقط من کرده، دائمم

خرابم من کنه می گمون زنی می . 

 :گفتم

- داره همدم به نیاز آدم حال هر به حرفیه چه این . 

. نشست لبش کنج لبخندی و کرد بهم معناداری نگاه حسان

 میز روی رو پاش و برداشت سرش پشت از رو تلفن طلعت

 این بود، نشسته میز اون دور نفر چند که انگار نه انگار. گذاشت

 کرده تربیت رو حسان سهیال که خوب چه بود، قید بی واقعا زن

  .بود

- بدم؟ سفارش چی غذا  

گفت نوید : 

- جوجه ریما و من ی واسه . 



گفت خنده با سهیال : 

- ریمایی؟ زبون تو  

خندید ریما . 

- دونه می خوب رو من ی سلیقه نوید . 
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کرد من به رو . 

- عروس؟ خواد می چی ام نوه  

 کشیدم می خجالت ولی کردم گوشت با پلو باقالی هوس هم باز

گفت طلعت. بود گردش در طلعت و حسان بین نگاهم. بگم : 

- شه می سیاه پشتش ات بچه وگرنه بگو . 

داد تکون سری حسان . 

- خرافات از بردار دست مامان وای ! 



-  لفظی زیر خانم، عروس بگو حاال. واقعیته عین چیه خرافات واه

خوای؟ می  

- کردم گوشت با پلو باقالی هوس . 

گفت طلعت به رو و کرد نگاهم لبخند با حسان : 

- بده سفارش رو همین منم برای .  

 در شام از بعد. بود خوشمزه واقعا آوردن رستوران از که شامی

 مشغول طلعت با و کرد چاق قلیانی نوید نشستیم، بالکن

 بود، موبایلش سرگرم که طور همان حسان. شدن کشیدنش

 :گفت

- ندید من زن سمت رو دودش . 

گفت طلعت : 

- نباش نگران آقا، نه . 

 راستی راستی شد، حالی یک دلم من زن گفت حسان وقتی

 نشسته من کنار ریما. شدم می کایا حسان ی بچه مادر داشتم



 و زدم بهش ای سقلمه.کرد می بازی شالش های ریشه با و بودم

 :گفتم

- منی؟ جاری که دونستی می تو  

-  کنم نمی فکر البته گفت بهم رو چیز همه نوید رابطه اول همون

 دیگه هم به خیلی حسان و نوید چون باشیم هم جاری خیلی

 جای به تونسته می که کنه می خیال نوید... ندارن برادری حس

 بهم بارها بده باهاش همین خاطر به نشده، ولی باشه حسان

 کایا خاندان به رو حسان من جای به ام خانواده چرا که گفته

بودم کوچکتر من کاش خب بوده، کوچکتر حسان چون دادن، .  

- همین؟ سر  

-  و کار و داللی پول با من شد، پولدار سهیال پول با حسان گه می

اومد دستم چندرغاز ها نفهم زبون با زدن سروکله و زحمت . 

- داری؟ قبول رو حرفش تو  

انداخت باال ای شونه ریما . 

- کنه قبول رو حرفهاش مجبوره کسیه عاشق وقتی آدم ولی نه . 



- توئه با حق ! 

- شدی؟ نوید عاشق شد چی  

زد زل روفرشی گل به و انداخت پایین رو سرش . 

- شدیم هم عاشق کم کم ولی شدیم دوست باهم الکی اولش . 

- باشی داشته نی نی هم تو دیگه سال تا که انشاهلل . 

- زوده خیلی ! 

-  توی داری دوستش که کسی ی بچه خوبیه حس چه دونی نمی

باشه شکمت . 

 و زدم لبخند و کردم حسان به نگاهی حرف این گفتن با همزمان

. شدیم خونه راهی که بود شب انتهای. زد بهم چشمکی اون

 و سکوت آن در شد، نمی قرمز ها چراغ و بود خلوت خیابان

 که ای خانه. رفتیم می خانه سمت به حسان کنار در شب خلوت

 جان تر بیش درونش عشق و بودن ساکن درونش نفر سه دیگر

بود گرفته . 
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 حلقه کمرم دور رو دستش حسان بودیم، تخت روی هم کنار

بود خیره بهم و بود کرده .  

- نه؟ داری دوست طلعت تر بیش رو سهیال کنم فکر  

- مادرشوهرهاست شبیه تر بیش سهیال آره، ! 

-  منو فقط طلعت مادره، طلعت از تر بیش منم برای توئه، با حق

همین آورده دنیا به ! 

-  دوران توی مادرها دونی نمی تو مادرته، حال هر به ولی

کشن می زجری چه زایمان و بارداری . 

کشید ام گونه روی رو انگشتش و خندید ملیح . 

- ندارم رو تو زجر دیدن طاقت من . 

گفتم اومد، می دل ته از که لحنی با : 

- من برم قربونت ! 



گفت آرومی و محتاط لحن با و کرد تر زبون با رو لبش : 

- گفتی؟ چی طلعت به موقع اون یادته هوران  

 کی؟-

- داره همدم به نیاز آدمی هر حال هر به گفتی که موقع همون . 

گفتم اخم با. فهمیدم نمی حرف این از رو منظورش : 

- یادمه آره، . 

- کنه می صدق هم الهه و جالل به راجع حرف این کنی نمی فکر . 

-  که کنی راضی منو خوای می تو االن! الهه؟ و جالل به راجع

مردک اون دست بدم رو هیما و هیوا ... 

-  خیلی هم رو هیما و هیوا. خوبیه مرد جالل عزیزم؟ چیه مردک

 اگه دی، می نجات رو هیما و هیوا زندگی اینطوری. داره دوست

 می خونه اون وارد رو مختلفی مردهای حتما نکنه شوهر الهه

بعد کنه ... 



 رو حق خواد نمی دلش اوقات گاهی آدم ولی بود حسان با حق

 همین تونستم نمی و بود هیما و هیوا نگرانیم تمام. کنه قبول

بسپارم کسی به رو ها اون طوری .  

-  چرا کنی؟ می دفاع مرتیکه اون از داری چرا! کافیه حسان

کنی؟ می تحمیل من به رو اون حرف داری  

-  داره، حق من گردن به اون کنم، راضی رو تو که خواست من از

 خواهشش به تونم نمی کرده، تئاتر وارد سال چند از پس رو من

باشم توجه بی . 

- شم نمی راضی من ولی گفتی نبودی توجه بی تو باشه .  

 تهوع حس با. ندادم جوابی زد صدام چه هر و بستم رو چشمهام

 چندبار. رفتم بهداشتی سرویس سمت به و شدم بیدار خواب از

 با و زد صورتم به آبی. کشید تیر دلم زیر باز هر و زدم عق

 از حسان صدای. کشیدم پایین رو دستگیره سردم، دستهای

 روی رو چایی کرد، آماده رو صبحونه میز. اومد می آشپزخونه

گفت و گذاشت میز : 

- خوبه؟ حالت   



 .خوبم-

کرد شیرین برام رو چایی . 

- بشه خوب حالت تا بخور برم، قربونت بیا . 

شد بهتر ام سرگیجه خوردم، که لقمه تا چند . 

- نبود؟ طلعت ی خونه سوین چرا راستی  

-  هم همخونه یه کنه، می زندگی دیگه ی خونه یه توی سوین

پیشش برمت می باشی داشته دوست اگه. داره . 

- کنه؟ نمی زندگی طلعت با چرا  

- شه نمی سازش .  

خورد چاییش از کمی  .  

- داریم تمرین امروز. فرنوش به بسپارم رو کافه باید . 

- سرشون باالی رم می من بخوای اگه . 

- حالت؟ این با تو  



-  توی مدام که تونم نمی طبیعیه، ها حالت این اول ماه چند

ره می سر ام حوصله. باشم خونه . 

- بخواب باال اتاق برو شد بد حالت اگه پس . 

 .باشه-
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 رو کافه اون جای به من و بود تئاتر درگیر حسان روزی چند

 بوی و شکست کاسه داخل رو مرغ تخم سحر. کردم می مدیریت

 تحریک شدن خالی برای ام معده پیچید، سرم در که مرغ تخم

 از. زدم عق همیشه مثل و رفتم بهداشتی سرویس سمت به. شد

 کارم که بود روز چند بودم، شده خسته آور سرسام ویار این

 رو فرنوش صدای و خورد در به ضربه چند. بود شده همین

 از بود، شده سرخ که چشمهایی و خیس صورت با. شنیدم

 کمرم پشت رو دستش فرنوش. اومدم بیرون بهداشتی سرویس



 دراز تخت روی. کرد هدایت باال اتاق سمت به رو من و گذاشت

 روی دستی فرنوش. گذاشتم هم روی رو چشمهام و کشیدم

گفت و گذاشت سردم پیشونی : 

- اونجاست هم طوبی دنبالتون؟ بیاد بزنم زنگ توفیق به ! 

- بگیره؟ طالق خواد می واقعا طوبی  

-  طوبی نزدیکه، طالقشون کنم فکر لج دنده رو افتادن بدجوری

ببخشه رو اش مهریه عسل گرفتن قبال در قراره هم . 

گفتم زیرلب و کشیدم هوفی : 

- خیلی حتما! عجب ... 

 جلوی ناهید فربه هیکل من بفرمایید با و خورد در به ضربه چند

شد نمودار در .  

-  کار گن می هستن آقایی یه دارن، کار شما با نفر یک کایا خانم

دارن مهم .  

گفتم تعجب با و نشستم تخت روی : 

- داره؟ کار چی  



- دونم نمی . 

  کیه؟-

انداخت باال ای شونه باز . 

- تو بیاد بگو بهش ... 

 در ی آستانه در دستش در گلی دسته با جالل بعد لحظه چند

. کردم نگاهش بود، صورتم روی که پررنگی اخم با. شد ظاهر

 سالم جالل به رفتن بیرون موقع و رفت بیرون اتاق از فرنوش

 به و داد رو فرنوش جواب لبش روی لبخند اون با جالل کرد،

رفت بود، حسان میز پشت که صندلی سمت . 

 جهت جالل دیدن برای من و بود تخت کنار حسان صندلی و میز

 گذاشت میز روی دستش در گل دسته. کردم عوض رو نشستنم

گذاشت اش چونه زیر رو دستش و .  

- شدم مزاحم خبر بی که ببخشید . 

- بشید مزاحم که ذاشتم نمی دادید می خبر اگه . 

گفت بود، لحنم در که ای طعنه به توجه بی : 



- داشتیم شهر پایین توی خونه یه ما قبال راستش ... 

 ولی کردم نمی درک ربط بی حرف این زدن از رو منظورش

 یک کنه، گوش کرد می هوس آدم که زد می حرف نفوذ با طوری

 آدم که بود طوری رفتارش ولی اومد می بدم ازش داشتم حسی

کرد می گیر رودروایسی توی .  

-  یه و فروخت رو خونه دوستهاش جلوی زدن بلوف برای بابام

 ملکی هیچ ما مرد وقتی... شهر باالی توی کرد رهن خونه

 جای به بابام چرا که داد می عذابمون جمله این همش و نداشتیم

 تو که شدم متوجه الهه و تو ی مکالمه از. گرفت تصمیم هم ما

 مجردیت دوران از لذتی هیچ و کردی کار رو زندگیت تمام

 و گیره می ات بچه رو وقتت تمام بشی مادر اینکه از بعد نبردی

 سرکار باید هم هیما و هیوا. نداری هیما و هیوا برای وقتی دیگه

 و خرج ی وظیفه پدر اون باشن، داشته پدر یه وقتی اما برن

 یا مردونه کارهای به نیست نیازی و داره رو ها اون مخارج

 یه و مرد یه چون بیارن روی کارها قبیل این از و فروشندگی

 هم من دارن دوست رو من هیما و هیوا. هست خونه توی حامی



 خودم خواد می دلم ولی گرفت رو من دخترهای خدا طور، همین

 دارم عمر تا و کنم ها اون جایگزین دختر تا دو خودم برای

 به چرا که بگن بهت بعدها هیما و هیوا شاید. بکنم رو پدریشون

بکن رو فکرهات خوب پس گرفتی تصمیم جای .  

 حرفهاش. بست سرش پشت رو در و رفت حرفهاش پایان از بعد

 سرم از دست هم شب تا حتی شد می دوره ذهنم در مدام

رفت رژه مغزم در و برنداشت . 
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 برای دستی. رفتم خیابان سمت به و سپردم فرنوش به رو کافه

 پیاده خونه در جلوی. شدم سوار و دادم تکون ماشین اولین

پیچید گوشم توی الهه صدای. فشردم رو زنگ و شدم . 

 کیه؟-

  .هورانم-



گفت تعجب با الهه. شدم خونه وارد و شد باز در : 

- کنی؟ می کار چی اینجا اغوربخیر،  

- دارم کار هیوا و هیما با .  

 ذوق با و دویدن پام جلوی من صدای شنیدن با هیوا و هیما

پریدن پایین و باال ای بچگونه . 

- هوران؟ آبجی سالم  

گفتم زیرلب و بوسیدم رو هردوشون : 

- اتاق؟ توی بریم میایید! من عزیزای سالم   

 .باشه-

 اتاق سمت به الهه های سوال به توجه بی و گرفتم رو دستشون

 چشمهای با و بودن نشسته من روبروی. بستم رو در و رفتم

 تر زبون با رو لبم. کردن می نگاه بهم شیطونشون و کنجکاو

 برای باید چطور گشتم، دلم حرف برای ای واژه دنبال و کردم

کردم می باز رو موضوع این بچه دوتا .  

- چیه؟ عموجالل به راجع نظرتون  



گفت هیوا : 

- خره می پفک برامون خوبه، خیلی وای ... 

گفت هیما : 

- شهربازی رفتیم باهم بار یه حتی ... 

- بلده بازی بلده، قصه کلی ... 

 به راجع زدن حرف موقع. گفتن جالل های خوبی از هم سر پشت

 رو جوابم انگار بود، شده آویزون اشون لوچه و لب از آب اون

 خونه از. نبود تر بیش های صحبت به نیازی دیگه و بودم گرفته

 که تصمیمی برگشتم، خونه به کرخت و خسته. اومدم بیرون

 و هیوا ی آینده به راجع بود، زا استرس  و سخت بودم گرفته

 رفتم، اتاق سمت به. بود کرده زیادی تنم به زورش و بود هیما

 چند برای بود، دستم در گلدار صورتی پیرهن که طور همان

 جالل اگه که کردم می فکر خودم با شدم، خیره زمین به لحظه

 بیاره دختربچه دو سر به بالیی و ده می نشون که نباشه اونی

ببخشم؟ رو خودم چطور وقت اون چی؟  

- کنی؟ می فکر چی به  



 و چرخیدم سمتش به. کشیدم هینی و پریدم جا حسان صدای با

گفتم لبم کنج لبخندی با : 

  .ترسیدم-

کشید رو لپم و اومد سمتم به . 

- شدی؟ ترسو  

 ...حسان-

 جانم؟-

- راضین جالل به هیما و هیوا . 

نشست لبش کنج لبخندی . 

- چی؟ تو  

-  رضایت ازدواجشون به که باشه این درستش شاید دونم، نمی

 .بدم

زد پلک لبش روی لبخند همون با حسان . 

- کنی می خوبی کار . 



کشید شکمم روی لباسم زیر از رو دستش و بوسید رو ام گونه . 

- چطوره؟ من فندق   

گفتم خنده با : 

 !عالیه-

- حساسم ام بچه رو من باشی، داشته حسابی باید رو هواش .  

- حتما بله . 

 روی لبهاش نرمی و موها زبری و کشید گردنم زیر رو سرش

 کرد باز رو لباسم های دکمه. کرد دگرگون رو حالم گردنم لختی

گفتم مانندی آه صدای با. کشید ام سینه روی رو دستش : 

- ام حامله حسان ! 

گفت خنده با و کرد بلند ام سینه روی از رو سرش : 

- شدی حامله تو اومدیم راه تو ما که حاال! شانس بخشکی . 

 .خندیدم

- شانس بخشکی واقعا ! 
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 بودن، ایستاده من روی جلوی زخمی های صورت با هیما و هیوا

 گریه صدای. کردن می گریه و بودن کرده گیر برهوت بیابانی در

 من صدای ولی کردم می صداشون پیچید، می گوشم توی اشون

 دستم ولی بردم سمتشون به بارها رو دستم شنیدن، نمی رو

 عشقبازی حال در گوشه یک الهه و جالل. رسید نمی بهشون

 رو شهره یکدفعه. شنیدن نمی زدم می صداشون چه هر و بودن

 ازش که چشمهایی و کبود گردن با دیدم هیما و هیوا سر پشت

 با حسان. پریدم خواب از و زدم بلندی داد. چکید می خون

 و نشست کنارم کرده پف چشمهای و افسارگسیخته موهای

گرفت رو بازوهام . 

- هوران؟ جانم  



 به بدنم صورتم، شدن خیس با همزمان. شکست گلوم در بغضی

 کمرم و گرفت بغلش توی رو من حسان. زدم هق و افتاد رعشه

کرد نوازش رو . 

 جانم؟-

- دیدم بد خواب حسان ... 

-  ها حالت این کردی قطع رو قرصات یکهو چون نیست چیزی

 ...طبیعیه

- گرفتم درستی تصمیم جالل به راجع من گی می تو حسان .  

 چشمهام توی. بشه کم لرزشش از تا گرفت، محکم رو دستهام

کرد نگاه نافذ . 

- کن فکر شکمت توی ی بچه به کنم می خواهش آره، . 

گذاشتم هم روی رو پلکهام . 

 !باشه-

*** 



. بود شده سخت برام رفتن راه که بودم شده سنگین آنقدر

 شدی، ها پنگوئن شبیه گفت می و کرد می ام مسخره توفیق

. فوتبال توپ شبیه شدی قلنبه و گرد گفت می بهم هم حسان

گفت حسان : 

- آرایشگاه؟ بری حالت این با واجبه حاال  

- نرم؟ آرایشگاه شه می مگه توفیقه عروسی  

. بپوشم جوراب تا اندختم رانم روی رو پام و نشستم تخت روی

 سخت برام کارها  ترین کوچک که بود شده برآمده آنقدر شکمم

گفت حسان. بود : 

- بریم؟ هم طوبی دنبال باید  

  .آره-

 دردی. اومدیم بیرون خونه و گذاشت کمرم پشت رو دستش

 درد شدت از و گذاشتم شکمم روی رو دستم پیچید، زیردلم

 رو دارم درد بگم حسان به اینکه جرئت. رفت درهم اخمهام

زد می غر رفتن آرایشگاه بابت بهم کلی چون نداشتم . 
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 کودکانه لحن با هم عسل کرد، سالم و شد ماشین سوار طوبی

گفت و کرد سالم اش : 

- خوبه؟ نیت نی هوران خاله  

 بود، حسان به نگاهم که طور همون و کرد نگاهم لبخند با حسان

 :گفتم

- خوبه که معلومه بله، ! 

 سرم حسان صدای با شدیم، پیاده ماشین از آرایشگاه در جلوی

کردم خم رو . 

  !بله؟-

- بزن زنگ بهم حتما شد بد حالت اگه گم می . 

- نباش نگران باشه، . 



 وارد. زدم چشمکی و دادم تکون خداحافظی معنای به رو دستم

 از ترکیبی اسبابش تمام که بزرگ سالن یک شدیم، آرایشگاه

 کورکننده سفید یک دیوارها و بود مشکی و سفید های رنگ

 که زنی نشستم، رنگ مشکی چرم های مبل روی. داشت

 داشت، غلیظی آرایش و بود کرده جمع کلیپسی در را موهایش

گفت و اومد طوبی سمت به : 

- جان؟ طوبی خوبی   

 .ممنون-

- اومدی؟ دخترعموت با  

 مبل روی از رو سنگینم تن سختی به کرد، من به ای اشاره طوبی

ایستادم مقابلش و کردم بلند . 

 .سالم-

-  اینجا بعدازظهر تا شکم این با تونی می جان ای عزیزم، سالم

 بمونی؟

 .بله-



کرد همهمه از پر و شلوغ سالن به ای اشاره . 

-  اتاق اون توی داری دوست اگه شلوغه خیلی اینجا که بینی می

بشه نوبتت تا بکش دراز  اونجا برو هست پتو و قالیچه . 

 ...نه-

گفت طوبی : 

- بکش دراز برو جان، هوران گه می راست . 

 رو مسافرتی پتوی. رفتم بود، سالن انتهای که کوچکی اتاق توی

 لگدهای با. کشیدم دراز پهلو به و کردم پهن قالیچه روی

 رو دستم و نشست لبم روی لبخندی زد، شکمم به که کوچکی

گذاشتم شکمم روی . 

- هیرادم باش آروم! مامانی باش آروم ... 

 نظرش حسان کردم، انتخاب براش من که بود اسمی هیراد

 ره نمی یادم. نشست کرسی به من حرف آخرش ولی بود سبحان

 نداشتیم، دل در دل دو هر. رفتیم سونوگرافی برای که روزی

 فقط آخر تا اول از من و بود کرده انتخاب دختر اسم هزار حسان



 دکتر. پسره ام بچه که بود شده برات دلم به هیراد، گفتم می

 چقدر پیداست االن از که زریه کاکل پسر یه ام بچه که گفت

 آن با نشست، لبش روی پهنی لبخند حسان. شه می توپولو

 تئاترش گریم خاطر به پشت کم موهای و بلند حنایی های ریش

 رساندن برای تمرین سر از و بود گرفته خودش به رو چهره این

 ذوق شد می بزرگتر بچه چه هر. بود آمده بیرون دکتر به خودش

 که بوسید می رو شکمم روی آنقدر شد، می برابر چند هم حسان

 شکمم کنار رو سرش های شب بعضی. زدم می داد سرش گاهی

خوابید می و ذاشت می . 
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 بلند آرامی به. شد مچاله صورتم پیچید، دلم توی که دردی با

کشیدم شکمم روی رو دستم و شدم . 

- شده؟ چی مامان  



خورد در به ضربه چند . 

- جان؟ هوران  

  جانم؟-

- بیرون بیا . 

 چندقطره برنداشت، سرم از دست درد آن آرایشگر دست زیر

 که آرایشگر. کردم پاکش سریع و ریخت ام گونه روی اشک

گفت بود، صورتم میکاپ مشغول : 

- خوبه؟ حالت  

انداختم پایین و باال بار چندین رو سرم . 

 .خوبم-

 وقتی. کنم حس رو درد اون تر کم تا کشیدم عمیقی نفس

 روز زدم، لبخند آیینه درون خودم دیدن از شد تموم میکاپم

 فقط موقع اون بودم، شده زیبا قدر همین هم ریما و نوید عقد

 خاطر به شده برابر چند زیباییت گفت می طلعت بود، دوماهم

 رو مادر حسن دختر گن می قدیمیا چون پسره ات بچه همین



 گیره، می ام خنده میارم یاد به رو روز اون وقتی هنوز. گیره می

 نویده، برادر حسان که دونست نمی ریما ی خانواده از کس هیچ

 اینقدر هم لحظه اون حتی نوید و دوستشه کردن می تصور همه

 بهش کنایه و تیکه تاالر توی و کرد می برخورد حسان با سرد

 دو این که بودن مانده واج و هاج ریما ی خانواده که انداخت

 و میکاپ باالخره که بود غروب حوالی. دوست یا هستن دشمن

 بود کرده فر رو موهاش هم عسل. شد تمام طوبی و من شینیون

. بود شده ها پرنسس شبیه بود گذاشته سرش روی که تاجی با و

 به. بپوشم رو لباسم تا کرد کمکم و پوشید رو لباسش طوبی

. برسد تا موندیم منتظر آرایشگاه در جلوی و زدم زنگ حسان

 اش مشکی موهای. شدیم سوار و کرد ترمز پامون جلوی حسان

 نیم. بود اش برازنده مشکی شلوار و کت آن و بود شده براق

گفت خنده با و انداخت بهم نگاهی : 

- شدی خوشگل . 

 روی به رو دلم در پیچیده درد لبم گزیدن با و زدم زورکی لبخند

نیاوردم خودم . 



 !ممنون-

گفت عسل : 

- توفیق؟ دایی عروسی نمیاد بابا مامان  

- نمیاد عزیزم، نه . 

 بتونه سن این توی که بود سخت چقدر گرفت، عسل برای دلم

 چی علی بدون طوبی که دونستم می. کنه درک رو طالق ی واژه

 و کنه می زندگی عمو ی خونه توی چطوره، حالش و کنه می کار

 در طوبی بدون علی دونستم نمی ولی گرده می کار پی در به در

 باشه کرده اختیار دیگری زن زودی این به اینکه فکر از حاله، چه

 مگه. سرنزده عسل به ماهه یک که گفت می طوبی آخه کردم یخ

 تاالر ورودی در جلوی. ببینه رو اش بچه نخواد پدری شه می

 از و کردم جمع رو بلندم لباس دامن. بود روشن هایی مشعل

 پاشنه بدون صندل وضعیتم خاطر به. رفتم پایین ماشین

 رو باغ های سنگفرش روی کردن تق تق مشکل و بودم پوشیده

 .نداشتم
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 که هایی فواره صدای بود، شده گلکاری تاالر ورودی در جلوی

 کنار از. بود کرده دلنواز رو محیط بودن، آورده بیرون آب از سر

 به و گذشتیم شدن می رنگ یک به لحظه هر که هایی فواره

 که شد شدید آنقدر شکمم درد. رفتیم شده گلکاری محل سمت

 روی رو دستش حسان. پیچیدم خودم به و ایستادم چندلحظه

گفت شده گرد های چشم با و گذاشت کمرم : 

- شدی؟ چی  

فشردم هم روی رو چشمهام و گزیدم رو لبم ی گوشه . 

- هیچی...ه ... 

- خوبه؟ حالت دکتر؟ ببرمت  

- نباش نگران . 

گفتم زورکی لبخندی با و کردم راست رو کمرم سختی به : 



- منتظرن عسل و طوبی بریم .  

 وارد. رفت راه پام به پا کرد، می نگاهم نگرانی با که طور همون

 روی و بود کرده زیباتر رو عمو زن صورت آرایش شدیم، تاالر

 از طوری ماه هفت همین در فرنوش بود، لبخند عمیق خط لبش

 خودشون دختر مثل رو اون که بود کرده دلبری عمو زن و عمو

کرد شکمم به ای اشاره عمو. داشتند دوست . 

- کرد بغلت شه نمی دیگه که حیف .  

گفت شوخی به حسان : 

- شه می کردم امتحان من . 

زدم اش شونه روی ای ضربه . 

- حیا بی ! 

 و هیما همراه به جالل و الهه. شد بلند عمو های خنده صدای و

 که بود ماه شش الهه و جالل بودن، نشسته میزی سر هیوا

 احساس ازدواج این از خیلی هیما و هیوا و بودن کرده ازدواج

 به توجه بی حسان و داد تکون دستی جالل. کردن می رضایت



 دلم زیر درد یکدفعه. رفت ها اون میز سمت به من مخالفت

گفتم ناله با و زد چنگ رو حسان بازوی شد، شدیدتر : 

 !آخ-

گفت و اومد سمتم به شد، شدنم خم ی متوجه که عمو زن : 

- جان؟ هوران خوبی  

شد نزدیک بهم و شد نگرانم هم الهه حتی . 

- پریده رنگش . 

 رو جمالتی سرهم پشت و بود کرده گم رو پاش و دست حسان

کرد می ردیف . 

- شده چی...چ هوران... کنم؟ کار چی باید االن من ... 

گفتم بلندی صدای با : 

  !آخ-

 بود افتاده جانم بر که دردی. شد جلب سمتم به چندنفر توجه

 ریخت ام گونه روی پی در پی اشکهام. بود کرده داغ رو تنم تمام

گفت می مدام حسان. بردارم تونستم نمی قدم یک و : 



- بیمارستان بریم . 

- بردارم قدم یه تونم نمی . 

گفت طوبی : 

- داری؟ درد خیلی! زایمانه درد شاید  
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 به رفتم، می جلو دادم می تکیه میزها به رو دستم که طور همون

 اومد می سرم پشت حسان. بودم توجه بی دیگران متعجب نگاه

 کس هر. کرد نمی من درد به کمکی شرفتن صدقه قربون ولی

 به سوهانی صداشون و کرد می همدردی ابراز باهام جور یک

 بر شکمم درد. بودن شده نگرانم هم دور های فامیل. بود روحم

 خودم به. بردارم قدم از قدم تونستم نمی دیگه شد، چیره پاهام

 حلقه کمرم دور حسان دست. ایستادم میز به تکیه با و پیچیدم

 افتاده هن هن به سنگینیم خاطر به. کرد بلند جا از رو من و شد



 می ازم و کردم می ناله بلند. شد سرخ لبو مثل صورتش و بود

شنیدم رو طوبی صدای. باشم آروم که خواست . 

- دنبالش رم می من ! 

گفت تندی با الهه : 

-  باش داشته رو ها بچه هوای جالل داداشته، عروسی کجا؟ تو

رم می من . 

گفتن می گریه با هیما و هیوا . 

 .آِبجی-

 روی از رو خودم درد شدت از و زدم می چنگ رو حسان پیرهن

 رو من.کوبیدم می دستهاش به دوباره و کردم می بلند دستهاش

گفت و گذاشت ماشین عقب صندلی روی : 

- جلو بشین سریع خانم الهه . 

 پیچید می جلوش که کس هر کرد، می رانندگی زیادی سرعت با

 با. شد نمی برداشته بوق روی از دستش و کرد می نثارش فحش

گفت می کردم می که ای ناله هر : 



- باش آروم جانم، . 

 حس زیرم رو خیسی. شد جاری رویم و سر از عرق درد شدت از

شد جیغ به تبدیل هام ناله و کردم . 

 !آخ-

گفت الهه. رفت و کرد باز رو در زیادی شتاب با و کرد ترمز : 

- بیا زود حسان آقا. شده پاره آبش کیسه ! 

 بیمارستان سمت به و گذاشتن بالنکارد داخل رو من پرستار چند

 فریادهام و جیغ صدای و زدم می چنگ را تخت روی. بردن

 می دنبالم نگران های چشم با حسان بود، کرده پر رو بیمارستان

 گریه به سر بود ها االن که بود شده آویزون طوری لبهاش دوید،

 طرف هاش پاشنه تق تق و بلند شب لباس اون با الهه. بذاره

گفت می و اومد می تخت دیگر : 

- میاری دنیاش به سالم انشااهلل . 



 بیمارستان توی و بود شیفتش خودم دکتر که بود این امیدم تنها

 رو الهه و حسان دیگه و کردن رنگی سبز اتاق وارد رو تخت. بود

گفتم التماس با و چسبیدم محکم رو دکترم دست. ندیدم : 

- میرم می درد از دارم . 

 صدای فقط نفهمیدم چیزی دیگه کردن حس بی رو بدنم وقتی

 لذت با توام رهایی حس پیچید گوشم توی که ام بچه های گریه

 دلنواز صوت اون شنیدن ولی بودم حال بی. نشست وجودم در

کرد می دگرگون رو حالم . 
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 نگه باز توان که بودم حال بی آنقدر ولی بخوابم خواست نمی دلم

 دیدم رو دکتر تار ی هاله یک پشت از. نداشتم رو پلکهام داشتن

 با سفید و سرخ موجود اون بود، گرفته دستش توی رو ام بچه که

 صورتی لبهای و کرد می گریه من چشمان مقابل طالیی موهای



 به ناتوانی و گیجی حالت در من ولی شد می بسته و باز رنگش

 نگه باز برای تالشم. کنم بغلش تونستم نمی حتی و بردم می سر

 قربون زیرلب که طور همون نرسید جایی به چشمهام داشتن

شد بسته چشمهام رفتم می ام بچه ی صدقه . 

- جان هوران ! 

 آرومی به رو چشمهام و شنیدم گوشم نزدیک رو حسان صدای

 رو سرش حسان بودن، کرده منتقل بخش به رو من. کردم باز

 با رو سهیال. زد می صدا رو اسمم و بود داده قرار سرم نزدیک

دیدم اشکبار چشمهای .  

- شده؟ چیزی ام بچه کنید می گریه چرا  

گفت پهنی لبخند با و ایستاد صاف مقابلم حسان : 

-  اشک داره مامان! قبراقه هم خیلی! سالمه بچه برم قربونت نه،

ریزه می شوق . 

- ببینمش خوام می کجاست؟ . 

بود همیشه از تر بشاش صورتش و خندید می چشمهاش حسان  



- یو سی ای ان توی عزیزم شه نمی ... 

- بده شیرش مادرش نمیارن رو بچه مگه اونجا؟ چرا . 

گفت خنده با سهیال : 

-  تحت مدت یه باید تو فندق است، ماهه نه ی بچه برای اون

باش مراقبت . 

 رو اون دکتر که بود کوچولو اونقدر افتادم، تار ی هاله اون یاد به

 و بود آویزان دکتر های دست روی و بود داشته نگه دست یک با

شد تابش بی دلم. کرد می گریه .  

- ببینمش خوام می .  

- بخوابی باید. بشی بلند تونی نمی االن . 

 حالت به دستگاه توی گرفت، سمتم به رو موبایلش حسان

 پاهاش برای پوشک و بود باز نیمه لبهاش بود، خوابیده جنینی

 شد، جاری ام گونه از اختیار بی اشکهام و زدم پلکی. بود بزرگ

 با بودم مجبور و نداشت رو من دل گنجایش نهایت بی شادی

 بچه پدر کردم، حسان به نگاهی. کنم تخلیه رو خودم کمی گریه



 رو ام گونه. این از تر عظیم خوشحالی چه بودم، مادرش که ای

 فردای. ریخت شوق اشک هم باز سهیال و بوسید عمیق و طوالنی

 از که توفیق و فرنوش حتی آمدن، مالقاتم برای همه روز اون

 تا! ساخته شان به چقدر عروسی بود مشخص چشمهاشون برق

 برده ام بچه برای پرستار و بودم دوشیده رو شیرم بار چند صبح

 اون برای دلم و شکموئه خیلی ام بچه که گفت می پرستار بود،

 و ریما نوید، طلعت، دیدن با. رفت می ضعف میزه ریزه شکموی

 رو من و اومد سمتم به طلعت. شد گرد چشمهاش حسان سوین

  .بوسید

-  بال داشتم خوشحالی از گفت بهم سهیال وقتی! من برم قربونت

میاوردم در .  

زد حسان به ای سقلمه . 

- نگفتی من به تو . 

. بوسید رو من دست و گذاشت مقابلم میز روی رو گل دسته ریما

گفتم اعتراض با : 

- کاریه؟ چی این  



گفت شیطنت با : 

- بوسید باید رو مادرها دست . 
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گفت عمو : 

- نداشتیم رو شما با آشنایی افتخار ما . 

گفت سریع سهیال : 

- هستن خانوادگیمون های دوست . 

 مادر خودم که حاال. زد لبخند زور به و رفت هم تو کمی طلعت

 گوشم کنار سوین. کردم می درک رو طلعت حال بودم شده

 :گفت

- داداش زن باشه مبارک . 



 از بود کوچک قلب و خرس یک روش بود آورده که گلی سبد

. گرفت ام خنده کردم می حسادت خواهرشوهرم به قبال اینکه

گفت پرستار که کردن سروصدا اتاق توی آنقدر : 

- لطفا بیرون برید داره استراحت به نیاز بچه مادر ! 

گفت لبخند با رفتن موقع توفیق : 

- مادربچه کنید استراحت ! 

گفت سهیال به عمو زن : 

- مونم می هوران پیش من . 

- مونم می خودم نه، . 

 رو چشمهام. کرد می مراقبت من از دلسوز مادر یک مثل سهیال

. کردم باز رو چشمهام باز خورد در به که هایی تقه با که بستم

 زایمان که بود دوماه طنین شدن، اتاق وارد شادمهر و طنین

گفت سهیال. بود بغلش توی نوزادش و بود کرده : 

- است آلوده بیمارستان هوای آوردی رو بچه چرا .  

- ببینه رو داییش زن شدن مامان خواستم . 



 من به خیره و بود باز چشمهاش گذاشت، من بغل توی رو بچه

. گرفت رو ام بچه ی بهانه دلم و دیدم رو طنین کوچک دختر. بود

 های حالت و گفت می حسان برای بچه مکافات از شادمهر

 و بودم بیمارستان در روز سه. انداخت می خنده به رو ما حسان

 دیده رو ام بچه شیشه پشت از یکبار فقط روز سه اون توی

 از بچه بدون وقتی و بمونه دستگاه توی باید گفتن دکترها بودم،

 و کرد رخنه وجودم  بر غمی حس شدم، خارج بیمارستان

 کمرم روی گونه نوازش رو دستش حسان. شد جاری اشکهام

 .کشید

- بریم می رو بچه دیگه روز چند برم؟ قربونت کنی می گریه چرا . 

- حسان گرفت دلم ! 

 احاطه رو تنم دستهاش با که طور همون و بوسید رو سرم روی

 رفتیم، می خونه سمت به. برد ماشین سمت به رو من بود کرده

 دیشب مریضهاش از یکی حال وخامت خاطر به سهیال

 هم حاال. بود کنارم حسان فقط و بود کرده ترک رو بیمارستان



 که بود اومده سریع اونقدر. رفتیم می خونه به تنها خودمون

بود گرفته ما از رو گرفتن مراسم و کشتن گوسفند فرصت .  

-  موهامون هیچکدومون تو و من بود طالیی چرا موهاش حسان

نیست؟ طالیی  

- بود طالیی موهاش هم نوید! رفته نوید به . 

خندیدم پرصدا . 

- خوبه باباش با خیلی عموش که نه برداشته رو عموش ارث بچه . 

گفت خنده با : 

-  رو جونش بود قرار انگار بگه تبریک من به خواست می وقتی

  .بگیرن

- بشه بهتر هم نوید و تو ی رابطه باشه خوب بچه قدم انشااهلل . 

- منه به انداختن تیکه دنبال همش اون دارم دوستش واقعا من . 

انداختم باال ای شونه . 

-  حس منو بوی روزه سه نشده؟ تنگ من برای دلش هیراد

 .نکرده



کرد نگاهم قشنگی لبخند با . 

- بذاری؟ هیراد رو اسمش خوای می کردی؟ خودت کار آخر  

کشید رو لپم آروم. خندیدم و گفتم کشداری ی بله . 

- کوچولو مامان ! 

کردم نگاه حسان به تعجب با. بود باز خونه در . 

- است؟ خونه توی کسی  

- گرفت کلید من از عموت . 

- کنن؟ کار چی که  

- نخوری چشم کنن دود اسفند برات . 

گفت شوق با و دوید در جلوی عسل : 

- اومدن... اومدن ... 
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گفت و آمد مان سمت به دستش در اسفند با عمو زن : 

- کجاست؟ نی نی  

گفت حسان : 

- بمونه روز چند باید . 

 خونده که رو قولی چهار و چرخاند سرم دور چندبار رو اسفند

 و کردن بغل رو من طوبی و فرنوش. کرد فوت صورتم توی بود،

گفت ذوق با عسل و شدم خونه وارد. بوسیدن : 

- کردیم خوشگل چقدر رو نیت نی اتاق دونی نمی خاله . 

 آبی رو سرویسش تمام. رفتم هیراد خواب اتاق سمت به ذوق با 

 سفید و آبی های بادکنک با هم طوبی و فرنوش و بودم خریده

گفت حسان. بودن کرده تزیین رو اتاقش : 

- سلیقه با چه ! 

گفتم و نشستم بود، ماشین یک شبیه که تختش روی : 

- دادن می بهمون رو بچه کاش . 



زد زل چشمهام توی و شد خم تنم روی حسان . 

- نمونه مادر دن می حاال . 

گفت و ایستاد در جلوی عمو زن : 

- بشینی نباید کنی استراحت باید شما خانم هوران . 

- بگیرم دوش برم خوام می .  

- بری ما با باید شه نمی تنها خودت . 

 ...نه-

-  بری تنها خوای می چطور نداری خوردن تکون جون االن تو

بگیری؟ دوش  

 می من دور پروانه مثل عمو زن و طوبی نشدم، عمو زن حریف

 بی و گاه هم سهیال. بخورم تکون جام از ذاشتن نمی و چرخیدن

 به بچه به دادن شیر برای بودم مجبور زد، می سر بهم گاه

 می اشک گشتم، برمی بچه بدون که بار هر و برم بیمارستان

 رو ام بچه پرستار رفتم، دادنش شیر برای که روز یک. ریختم

گفت و گذاشت بغلم توی : 



- ببریدش تونید می . 

 می باران آسمان از شناختم، نمی پا از سر خوشی از روز اون

 تا. نبود پیدا که بودم پیچیده پتو در طوری رو بچه من و بارید

 من و کرد بوسش ماشین توی حسان بارها خونه به رسیدن

 ورود خاطر به شب.  زنه می جوش بچه صورت که زدم غر سرش

 و نوید حتی همه و دادم ترتیب بزرگ مهمانی یک خونه به هیراد

 به هم جالل و الهه کردم، دعوت هم رو سوین و طلعت و ریما

 به دست هیراد. داشتن حضور جمع در من دعوت و حسان اصرار

 ی صدقه قربون خودش ی شیوه به کس هر و چرخید می دست

. رفت می بودم پیچیده آبی پتوی الی که کوچک فندق اون

 هیراد و اسمش وصف در شعری سرود، قشنگی شعر براش جالل

 چند برای گرفت، بغل رو بچه که نوید. کرد خطاب اش نوه رو

 نوید انگار بود، رفته نوید به صورتش بوری کرد، نگاه بهش لحظه

. زد لبخند نوید و گفت گوشش در چیزی ریما. بود شده کوچک

گفت و داد بهم رو هیراد نوید : 

- شازده از اینم بفرمایید ! 



گفتم آروم و گرفتم بغل توی رو هیراد : 

- خودتون نوبت انشااهلل ! 

گفت شیطنت با و کشدار ریما : 

 .انشااهلل-

 اخمی با نوید و شد بلند ریما رکی این از حسان ی خنده صدای

گفت مصنوعی : 

- خندی؟ می چی به! کوفت  

گفتم بشنوه، نوید فقط که طوری زیرلب : 

- داداشش زن به .  

- نیست اینطور اصال ! 

 سمت به و خواباندم کریهه توی رو هیراد بود، شام موقع

 چیدیم، رو میز ریما و طوبی و فرنوش کمک با. رفتم آشپزخونه

 که فرنوش زدیم، حرف باهم کلی چیدم می که حین همون در

 گفت، ریما برای مشترک زندگی های سختی از بود عروس جوجه



 کردن درست صبحونه و داشتن شام و ناهار جوش روز هر از

آقا حضرت برای ! 
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گفت شوخی به طوبی : 

- ماهه من داداش آوردی شانس حاال ! 

گفت مصنوعی حرصی با و داد تنش به تابی فرنوش : 

- ماهه هم داداشت زن ! 

. رفت هوا به مون خنده صدای و کردن الکی کلکل به شروع

 خندید، می همیشه از تر بیش ولی داشت غم چشمهاش طوبی

 سر همه. کنه جدا خودش از رو غم خندیدن با داشت سعی انگار

 بودن، زدن حرف حال در حیاط توی نوید و حسان ولی بودن میز

ایستادم حسان داد صدای با. رفتم حیاط سمت به . 



-  خبر بابا از که کنی پنهون تونستی چطور تونستی؟ چطور تو

 داری؟

-  داشتی، عرضه اگه! بفهم ایرجه پدرت تو بود؟ مهم مگه تو برا

داشتی رو زندگی بهترین االن کردی می جلب اعتمادشو اگه . 

-  می که افتاده یادش اومده دنیا به ام بچه که حاال کیه؟ من بابای

ببینه منو خواد . 

-  فقط اومد من سراغ وقتی برگرده، خواست می چندبار اون

 می گفت بهم کردم، می کار روغنی تعویض توی بود سالم بیست

 اصال تو و بود کرده ازدواج مامان چون نه، گفتم ولی برگرده خواد

نداری ربطی ما به . 

-  رو شما همیشه من ندارم؟ ربطی شما به من کنی می فکر چرا

 ببینم، رو واقعیم پدر خواست می دلم من اصال. داشتم دوست

کردی؟ پنهون ازم چرا رفت، و گذاشت یکهو چرا ازش بپرسم  

- بینیش می حاال .  



. کردن سکوت و شدن ام متوجه دو هر من صدای شنیدن با

. بود کرده باد اش شقیقه های رگ و بود سرخ حسان صورت

 :گفتم

- حاضره شام . 

 ی رگه و بود شده تند نفسهاش حسان اومدن، من دنبال دو هر

گفت شوخی به عمو. بود چشمهاش در قرمزی : 

- جان هوران بکنی خواستی می صدا یه . 

- بزنم هیراد به سر یه رفتم قبلش ببخشید .  

 اتفاق اون از بعد حسان ولی رفتن ها مهمان که بود شب انتهای

 غرق. توفیق های خوشمزگی با نه خندید، عمو های جوک با نه

 نشون رو خودش جور یک حسان ی گذشته باز. بود خیال و فکر

 باز ایش قهوه چشمهای هیراد کشیدم، دراز تخت روی. بود داده

 قاطی رو روزش و شب ها قدیمی قول به. خورد می شیر و بود

 پهلو به حسان. خواب روزها و بود بیدار ها شب بود، کرده

 بود، گذاشته سرش زیر رو ساعدش که طور همون و بود خوابیده

بود خیره هیراد به .  



- شنیدم نوید با رو اتون مکالمه من ... 

کرد نگاهم و شد گرد چشمهاش .  

 چی؟-

- مرده پدرت کردم می فکر . 

-  رو زندگی بود حامله من سر مامانم وقتی. نداشت مرده با فرقی

ره می و کنه می رها .  

 چرا؟-

- مسئولیتی بی و فقر خاطر به ! 

- کنی؟ می شوخی  

 پایین و باال گلوش سیبک و داد تکون راست و چپ به رو سرش

  .شد

-  من سراغ پیش سال شونزده پونزده، نزدیک گه می نوید حاال

نگفتم کس هیچ به ولی داشتم خبر جاش از من بوده اومده . 

 چرا؟-



-  من ولی. بود معنی بی برگشتنش بود، کرده ازدواج مامانم چون

 تصویر بار چند ذهنم تو دونی نمی بگه بهم نوید خواست می دلم

 حقم در نوید. کردم فکر بهش چقدر کشیدم، رو واقعیم بابای

نذاشت اون و ببینه منو خواست می بابام کرد بدی .  

زد پوزخندی . 

-  منو و بیاد بابام مبادا که داشت رو این کابوس همیشه سهیال

 آدرس زور به خواد نمی حتی بابام که دونست نمی بخواد،

کنه پیدا رو پسرش . 

- گفته؟ بهت نوید چرا حاال  

- ببینه رو اش نوه خواد می گفته بابام . 

- ببینه که ریم می باشه . 

گفت آروم و گذاشت هم روی رو چشمهاش : 

 .باشه-
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 بغل در رو هیراد شدنش آرام برای نداشت دل در دل حسان

 می خونه دور زد، می حرف اون با که طور همان و بود گرفته

 و کرد می نگاه باباش به خوشگلش چشمهای با هیراد. چرخید

 حسان. شد بلند در زنگ صدای. مکید می رو کوچکش انگشت

 شدن باز ی دکمه. شد آیفون تصویر به خیره و ایستاد جاش سر

 مات حسانِ به رو. گرفتم حسان بغل از رو هیراد و فشردم رو در

گفتم مبهوت و : 

- در جلوی برو . 

گفت آرومی صدای با و شد پایین و باال گلوش سیبک : 

 .هوران-

 اول. کشاندم در سمت به رو اون و گرفتم دستم توی رو دستش

گفت و چرخاند عقب به رو سرش شد، خونه وارد نوید : 

- تو بیا ! 



. بود در میخ نگاهش شنیدم، می رو حسان بلند های نفس صدای

کرد قفل کمرش روی رو دستهاش و ایستاد باغچه کنار نوید . 

- دیگه بیا بابا، ای . 

 این. شد حبس ام سینه در نفس شد، وارد که مردی دیدن با

! بود کرده رنگ رو کافه دیوارهای که عادلی! بود عادل همان

گفت زیرلب حسان : 

- عادل آقا ... 

 صورتی و داشت اشک نم که هایی چشم با شد، خونه وارد عادل

 اش چهره در شرمندگی. بود زده ماتم و تیره حزن شدت از که

 برد، می سر به حیرت و بهت در هنوز که رو حسان. بود نمودار

 بازوی در پیشانیش فشردن با رو هاش گریه و گرفت آغوش در

 خیس چشمهاش شد، جدا حسان از وقتی. کرد پنهان حسان

 عادل و حسان وصال به خونسردی با و شد خونه وارد نوید. بود

 با حسان. بود مرده آدم این وجود در احساسات انگار کرد، نگاه

گفت بود، شده دار خش بغض خاطر به که صدایی : 

- بودی؟ کجا  



-  زیاد خیلی بودم، چرا نبودم، یادت به نکنی فکر بابا، ام شرمنده

 کافه بیام که گفتی ام، خونه توی سرزده روز اون وقتی. بودم هم

 اونجا عشقی چه با شدم، حالی چه دونی نمی کنم، رنگ رو ات

 ببرمت خواستم و بودی ام شونه رو وقتی. کردم رنگ رو

 نمی جوره هیچ که بود داده دست بهم خوبی حال یه بیمارستان،

 که بود مجبور فقط نبود، معرفت بی بابات من، پسر آره بگم، تونم

 ...بره

 های دست به عادل توجه و شد بلند هیراد گریه صدای یکدفعه

 سرخ گریه شدت از صورتش و بود رفته باال که هیراد کوچولوی

کشید هیراد گونه روی رو دستش و اومد نزدیک. شد جلب بود، .  

- نوید توئه بچگی شبیه چقدر ! 

گفت عادل و انداخت زیر رو سرش نوید : 

- اس گشنه حتما بده، شیرش اتاق تو ببرش . 

  .چشم-



 توی همچنان هیراد و نشستم تخت روی. رفتم اتاق سمت به

 می بلند اش حنجره از ریزی های جیغ و زد می پا و دست بغلم

گفتم. شد : 

- آروم پسرم، باشه . 

 رو سرش. شد غرغر به تبدیل هاش گریه دید، که رو ام سینه

 به نامفهوم غرغر با همراه زدنش مک صدای و چسباندم ام سینه

 می حسان و عادل بین چی ببینم خواست می دلم. رسید گوشم

 برنمی من سر از دست حاالحاالها شکمو هیرادِ آقا ولی گذره

شد می بلند حسان صدای. داشت . 

- نیست توجیهی قابل دلیل این ! 

گفت تمسخر با نوید : 

- شه می خوش شیرت نزن جوش . 

 گهواره. گذاشتم اش گهواره توی بود، برده خوابش که رو هیراد

 با. باشم تر راحت تا بودم گذاشته خودمون تخت کنار رو اش

رفتم بیرون اتاق از حسان بلند داد صدای . 



-  بابا منو دل ته از مرد یه خواست می دلم چقدر من دونی می تو

 گی می بود؟ گرفته برام رو بابا جای ایرج کردی فکر. کنه صدا

شدی؟ خیر به عاقبت تو که بود راحت خیالم  

گفت بلندی فریاد با و پرید جا از فنر مثل نوید  : 

- کردی؟ می کار چی بودی من جای اگه  
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داد ادامه حرفش به و زد پلک عصبی . 

-  خودم پای روی که من... کردم زندگی بدبختی با که من

 می کار دنبال در به در بود نشده قانونی هنوز سنم. وایسادم

 خوش که تو شدم، ماشین دالل دیدم اومدم خودم به. گشتم

 !بودی



-  می. شدم تحقیر خونه اون تو چقدر دونی می بودم؟ خوش من

 چی بود بانیش و باعث ایرج که کوفتی وسواس اون سر دونی

شدم؟ درمان من تا کشید چی زنم دونی می کشیدم؟  

- نخوابی؟ یارو زن با بگیری خودت جلو خواستی می! بابا شو خفه  

گفت متعجب عادل و لرزید عصبانیت از حسان : 

- نوید؟ گی می چی  

- بود گفته بهم رو چیز همه ایرج دونم، می رو چیز همه دونم می .  

گفت داری خش صدای با حسان : 

- خودتو بذاری من جای تونی نمی تو! شو خفه! شو خفه ... 

- که لوسی پسر یه تو چون آره ... 

 سیخ کمرش دیدم، سرش پشت از رو حسان دستهای لرزش

 اینکه طاقت. داد می فشار زمین به زور به رو پاهاش و بود شده

 با و رفتم حسان سمت به. نداشتم رو بشه ها حالت اون دچار باز

شدم نوید حرف ی ادامه از مانع بلندی صدای . 

- نوید آقا بیرون لطفا ... 



بود شده منقبض فکش و بود سرخ حسان صورت .  

- بیرون لطفا !  

گفت لب زیر و گرفت من از نگاه نوید : 

- نوازیتون مهمون بابت ممنون چشم، ! 

گفت زیرلب و بوسید رو حسان گونه رفتن موقع عادل : 

- ببخش رو نوید! بابا دارم دوست ... 

زد پلک محبت با و داد فشار رو من دست . 

- عروس خداحافظ . 

نشست لبم کنج لبخندی . 

 .خداحافظ-

 الی از و شد ولو مبل روی حسان در، شدن بسته صدای از بعد

غرید اش شده کلید های دندون . 

- عوضی ی مرتیکه . 

- بیارم آب برات برم . 



 گرفت دستم از رو لیوان. نشستم کنارش و برگشتم آبی لیوان با

 رو سرش و گذاشت هم روی رو لبهاش. خورد ازش جرعه یک و

داد تکون تند . 

-  به راجع هم نوید قضاوت. بود غیرمنطقی ما ترک برای دلیلش

بود منطق بی من ! 

- بود؟ رفته چرا  

-  بگه طلعت به نداشته رو گفت نداشت، عادت زندگی به چون

 میز پای باشه، رفقاش با قبل مثل تا رفته خودش بگیریم، طالق

 باشه الت گنده. کنه نوش و عیش و بخوره مشروب بشینه، قمار

 تنگ هاش بچه برا دلش مدت یه از بعد ولی باشه داشته نوچه و

بوده دیر خیلی که گرده برمی وقتی شه می .... 

رفتم اش گهواره سمت به. شد بلند هیراد گریه صدای . 

- مامان جانم ... 

 اش گونه و گرفتمش بغل توی. زد می پا و دست اش گهواره توی

. چسباند ام سینه به رو سرش و شد آروم اش گریه. بوسیدم رو

 و شد آویزون لوچه و لب ها بچه شبیه. نشستم حسان کنار



 شده برانگیز ترحم غم و ناراحتی یک به تبدیل نگاهش در خشم

 .بود

-  و تو مهمن، برام دونفر فقط خوام نمی کسو هیچ اصال من

 ...سهیال

گفتم ای بچگونه صدای با : 

- بابایی؟ چی من پس   

دادم تکون رو هیراد دست و .  

 قشنگ چشمهای به و نشست لبش روی محوی لبخند حسان

گفت زیرلب و بوسید رو هیراد دست. شد خیره هیراد : 

- زندگیمی ی همه تو. بابا برم تو قربون . 

 نگاه در رو محبت انگار نشست، لبش روی محوی لبخند هیراد

کرد حس حسان . 
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سوم فصل  

 کنارم حسان. شدم بیدار خواب از هیراد های قهقهه صدای با

. خوند می شعر هیراد برای اومد، می آشپزخونه از صداش و نبود

 خوابالوم های چشم به دستی و نشست لبم روی لبخندی

. رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند تخت روی از. کشیدم

گفت شیرینش و بچگونه لحن با و زد لبخند من دیدن با هیراد : 

 !ماما-

 یادگرفته رو کلمات تر بیش و شد می سالش دو دیگه ماه شش

 اش بچگونه لحن اون با وقتی گفت می شکسته پا و دست و بود

 پنیر و نون به. رفت می ضعف شیرینیش برای دلم زد، می حرف

کرد اشاره مقابلش . 

- به.... بابا ! 

گفتم لبخند با و نشستم مقابلشون : 

- نکنه درد بابا دست ده، می به شما به داره بابا . 



گفتم و گذاشتم ام چونه زیر رو دستم : 

- دی؟ می به منم به  

 با و گذاشت هیراد دهان توی بود، دستش توی که رو ای لقمه

گفت بهم رو چشمکی : 

- دم می به پسرم به فقط .  

 رو بعدی ی لقمه. چرخاندم سر قهر حالت به و شد آویزون لبهام

 تکون سر کیف با و خوردم رو لقمه لذت با من و گرفت من به رو

 .دادم

- داره خوردن بشه خورده سوپراستار آقای دست از که ای لقمه . 

- نشدم استار سوپر که هنوز ... 

- سوپراستار؟ گن می چی به دیگه  

 سینما دنیای به فیلم یک در بازی با که بود سالی یک حسان

 از حرف جا همه بود، شده اکران اش فیلم وقتی از بود، برگشته

. بود شده بهش سینمایی فیلم و سریال چند پیشنهاد و بود اون

 ای دیگه آدم یک حسان از سینما به بازگشت و هیراد حضور



 کرد می وقت تر کم. انرژی دنیا یک با پرشور آدمی بود، ساخته

 از منم چرخید، می فرنوش انگشت روی کافه و بزنه سر کافه به

 این به مختص وقتم تمام بود شده زندگیم وارد هیراد وقتی

نداشتم سرخاراندن وقت و بود مردکوچک .  

شد آویزون لبهاش هیراد و شد بلند میز سر از . 

 !بابا-

شد بلند اش گریه صدای رفت، بیرون که آشپزخونه از . 

- بابا! بابا ! 

 تکونش آغوشم توی که طور همون و گرفتم بغل توی رو هیراد

گفتم دادم، می : 

- مونم می تو پیش من تئاتر، تمرین سر بره باید بابا . 

 حسان های چشم همرنگ تقریبا که رنگش خوش چشمهای با

کرد نگاهم بود، .  

- فدات... عاشقتم... دارم دوست ... 



 نخودی و کرد می تکرار گفتم می من که رو چه هر طوطی شبیه

مسکن وجودش و بود من کوچولوی همدم. خندید می ! 
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 طوبی بعد لحظه چند و کردم باز رو در. شد بلند در زنگ صدای

 با بود، عسل با بازی عاشق که هیراد. شد خونه وارد عسل با

زد زمین به رو کوچولوش پاهای و خندید او دیدن . 

- علس... علس ... 

گفت کیف با و بود تنش اش مدرسه های لباس عسل : 

- شد تعطیل مدرسه اومد می برف خاله .  

 خوشحالی ولی بود خوشحال مدرسه تعطیلی شوق از عسل

 روی از رو ها برف و شد خونه وارد. کردم نمی درک رو طوبی

 همون طوبی کنه، بغل رو هیراد خواست عسل. زد کنار شالش

گفت رفت، می شومینه سمت به که طور : 



- خوره می سرما بچه کن، بغلش بعد شی گرم بیا . 

 رو اسمش و رفت می عسل سر پشت اردک جوجه شبیه هیراد

. رفتم پذیرایی سمت به و ریختم چای سینی یک. زد می صدا

 بود بلد هیراد که بازی تنها بودن، بازی مشغول هیراد و عسل

 که طور همون. بود زمین روی ماشین کشیدن و توپ کردن پرت

 قان قان صدای خودش از کشیدم می زمین روی رو ماشین

. انداخت پاش روی رو پاش و نشست روبروم طوبی. آورد درمی

 اولین. بود باطراوت و بشاش و بود صورتش روی ملیحی آرایش

دیدم می اینطوری رو طوبی که بود بار .  

- بگم بهت چیزی یه خوام می هوران ... 

- عزیزم بگو . 

- باشه تو پیش عسل ظهر شه می . 

گفتم خنده با : 

- بگی؟ خواستی می اینو  

کرد عسل به نگاهی . 



- کنید بازی طرف اون ببر رو هیراد .  

 و برداشت رو ها بازی اسباب و شد بلند جاش از مطیع عسل

 با و شد خم من به رو طوبی. رفت سرش پشت غرغر با هیراد

گفت آرومی صدای : 

- دارم قرار آقایی یه با امروز من . 

خندیدم بلند صدای با و شد گرد چشمهام . 

 چی؟-

- گم می جدی . 

 خیلی طوبی بود، رفته علی وقتی از بودم، خوشحال دل ته از

 رو اون امروز چشمهاش برق و بود شده سرخورده و گرا درون

بود علی که وقتی از بهتر حتی بود، کرده همیشه از بهتر ! 

-  از دوستش درس. کرده فوت همسرش عسله، دوست بابای

 باهم که بردم می اونجا رو اون امتحانتش ایام من و بهتره عسل

 و کرد می بدرقه رو عسل در جلوی تا باباش هربار و بخونن درس

 چندبار همون بود خوبی خیلی مرد. کرد می تعارف و سالم من با



 و اولیا ی جلسه توی دیروز. کرد جذب رو من نزاکتش و ادب

کرد دعوت رستورانش به ناهار برای منو دیدمش، مربیان . 

 حداقلش داشتم، آشنایی این به خوبی حس ولی چرا دونم نمی

. گرفت می سروسامانی تنهایی همه این از پس طوبی که بود این

دادم تکون رو سرم لبخند با . 

- باشه خوبی آشنایی که امیدوارم ! 

شد سفید و سرخ ساله چهارده های دختربچه شبیه و زد پلکی . 

-

                                                                                                  !                                                                                                                            امیدوارم

 هیراد و نوشت می ور هاش مشق عسل بود، بعدازظهر حوالی

 از وقتی. زدم لبخند شنیدم، که رو در شدن باز صدای. بود خواب

 آثار صورتش روی. شد می خواستنی خیلی گشت برمی تمرین

 روی گسیخته افسار موهاش بود، مختلف های حس و خستگی

 به که طور همون. بود حال بی چشمهاش و بود ریخته صورتش

گفتم رفتم، می آشپزخونه سمت : 

- آقاحسان برای کردم دم سوز لب چای ! 



کردم عسل به رو . 

- عموجان سالم . 

- عمو سالم . 

 و گرفت دستم از رو فنجون. اومد آشپزخونه توی سرم پشت

گفتم گذاشت، اپن روی : 

- کنی؟ می کار چی  

 با و کرد نگاهم نافذ. رفتم عقب من و اومد جلو قدم چند

گفت شیطنت : 

- بخورم رو تو خوام می چای از قبل .  

 دیوار به کمرم رفتم، عقب که دیگر قدم یک و خندیدم ریز

. گرفت قرار لبانم روی لبانش و شدم اسیر دیوار و اون بین. خورد

 می سوزنده حس آن در غرق رو من و بوسید می عمیق و نرم

 روز هر و رفت نمی بین از هیچوقت اون و من میان عشق کرد،

شد می ور شعله تر بیش آتشش . 
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کشید لبش روی دستی و شد جدا ازم در زنگ صدای شنیدن با .  

- محل؟ بی خروس این کیه  

گفتم رفتم، می بیرون آشپزخونه از که طور همون : 

- طوباست حتما .  

. ایستادم انتظار به در جلوی و فشردم رو در شدن باز ی دکمه

 آورد پایین بود، کشیده دهنش جلوی که رو گردنش شال طوبی

 عجیبی طرز به چشمهاش. شد نمایان لبخندش عمیق طرح و

گفتم خنده با. بود سرخوش : 

- گذشته؟ خوش بهت حسابی  

گفت و ایستاد در جلوی : 

- زنم می یخ دارم. بیاد بگو عسل به . 



 چپ به رو خودش و بود برده فرو پالتوش جیب توی رو دستهاش

داد می تکون راست و .  

- تو بیا خب ! 

- بیاد بگو عسل به نه، .  

 و من کرد، می جمع رو وسایلش صبر سر عسل که طور همون

 در جلوی کوتاه آستین یک با. کردیم زدن حرف به  شروع طوبی

 شد، نمی طوبی حریف ولی لرزیدم می زمستانی باد از و بودم

 تمام کرد، مرد اون به راجع زدن حرف به شروع وقتی. بیاد داخل

 به مو. برد یاد از رو سرما و شد گرم اش چانه شبیه تنش اجزای

 و لحن در که ادبی از داد، می توضیح تاب و آب با رو حرکاتش مو

 برای کردنش باز در از. بود رفتارش در که احترامی تا بود کالمش

 برای انتظار و کشیدن بیرون صندلی تا گرمش استقبال و طوبی

 مرد آن انگار بود، ارزشمند خیلی طوبی برای ها این نشستنش،

 این اهل علی چون بود، دیده زندگیش توی که بود مردی اولین

 می دستور طوبی به تر بیش نبود، اداواطوارها و ها بازی قرتی



 شدن تموم از بعد. کنه اطاعت دستوراتش از اینکه تا داد

گفت حرفهاش : 

-  اون هوران، کنم می انتخاب تجربه از باری کوله با دارم االن

 خوام نمی ولی کردم زیاد خامی هم خودم بودم، خام خیلی زمان

کنم تکرارش . 

کرد جلب اون سمت به رو ما توجه عسل صدای . 

- کنی؟ انتخاب قراره رو چی مامان؟ شده چی  

خندید دستپاچه طوبی . 

- مادر هیچی ! 

 دوباره بود، کرده شک مادرش به و بود باهوشی دختر عسل

 عاصی عسل سرتقی حجم از که طوبی و کرد تکرار رو سوالش

گفت بود، شده  

- منتظره در دم تاکسی بریم بیا بچه؟ کنی می سواالیی چه واه .  

گذاشتم عسل کمر پشت رو دستم . 

- برم قربونت برو جون، خاله برو .  



 یک با حسان برگشتم، آشپزخونه به. رفتن و کردن خداحافظی

 که بود معلوم بود، صورتش روی که اخمی از زد می حرف نفر

 گفت، می خیر و بله مدام اش مکالمه آخر. کنه می جدی صحبت

گفتم سریع کرد، قطع رو تلفن اینکه محض به : 

- بود؟ کی  

- من و ایرج وکیل .  

شد گرد چشمهام .  

- رسیده؟ ایرج از خبری نکنه  

گفت زیرلب و انداخت پایین و باال رو سرش : 

 .رسیده-

گفتم. کرد می لمس رو صفحه تند  : 

- بزنی؟ زنگ کسی به خوای می  

-  وصیت  شبیه یادداشت یک ایرج بریم، طنین با باید. مامانم به

کرده ارسال وکیل برای نامه ! 

گفتم زده بهت : 



- نامه؟ وصیت ! 

زد پلک تایید نشونه به بود، گوشش روی گوشی که طور همان . 
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 از زودتر و انداخت وال و هول به رو سهیال و طنین حسان، خبر

. رسوندن ما خونه به رو خودشون داشتیم، رو انتظارش که وقتی

 دربیارم ماجرا این از سر و برم همراهشون خواست می دلم منم

نیست ضروری اونجا من حضور گفت شد، مانع حسان ولی . 

 حسان

 در نفس دیدم که تصویری با شدیم، مجد عباس دفتر وارد وقتی

 حالتی با طنین و شد گرد چشمهاش مامان. شد حبس ام سینه

 توی رو خودش و دوید ایرج سمت به زاری و عجز از آمیخته

 موهاش سفیدی بود، نشسته صندلی روی ایرج. انداخت بغلش

 خسته. کرد نمی استفاده مو رنگ از دیگر انگار بود، شده نمایان



 و شدنش دار بچه از طنین. کرد نوازش رو طنین سر رمق بی و

گفت مجد عباس. کرد سکوت اون و گفت هاش دلتنگی : 

-  دیگه مراجع یه من باشید، مسلط خودتون به لطفا کایا خانم

دارم هم .  

 می پاک رو اشکهاش که طور همون و شد بلند جاش از طنین

 و گذاشتم سهیال کمر پشت رو دستم. نشست ایرج کنار کرد،

 دیدن از. نشستیم بود، دونفر اون مقابل که هایی صندلی روی

 نه بودم خوشحال نه نداشتم، احساسی هیچ سال دو از پس ایرج

 صدای. نبود مهم برام نبودش و بود که بود آدمی شبیه! ناراحت

شد بلند دفتر کوچک اتاقک توی اش خسته . 

-  سهیال هستم خودم و نیست یادداشت بگم اگه دونستم می

نداره منو دیدن چشم آخه نمیاد، .  

-  همینه کارم. دادم من رو شما کشتار و کشت پول اتون اجازه با

 می کاری هر تو کارهای دست از حسان موندن امان در برای

 .کنم



 نوازش رو دستش روی و گذاشتم سهیال دست روی رو دستم

 ایرج گلوی سیبک. کرد می دلگرمم من به محبتش حجم. کردم

 توی اشک ی حلقه ولی بود نکردنی باور شد، پایین و باال

گفت. شد نمایان چشمهاش : 

-  برای... گردونم برمی بهت دادی شهره ی خانواده به که رو پولی

اینجام ای دیگه چیز یه ... 

- چی؟ برای  

- کنم پیدا رو پسرم خوام می ... 

 کدام! پسرش. کردم صدا سرم در ناقوسی شبیه ایرج ی جمله

 بود کرده تعجب من شبیه هم طنین داشت؟ پسر ایرج مگه! پسر

داشت خبر ماجرا این از انگار بود، مغموم فقط سهیال ولی .  

گفت صداش در لرزشی با سهیال : 

- کار؟ چی خوای می رو پسرت  

گفتم بلند نداشتم، سکوت طاقت این از تر بیش : 

- پسر کدوم ... 



 خنثی نداشت، رنگی هیچ نگاهش. زد زل چشمهام توی ایرج

 .بود

-  اهورا! من واقعی پسر من، پسر

                                    !                                                                                                                            کایا

کردم سهیال به رو . 

- مامان؟ گه می چی  

گفت حرص با ایرج : 

-  شهره من شدی باعث تو برسه؟ تو به ارثم ذارم می کردی فکر

 االن زنم گرفتی می رو کوفتیت شهوت جلوی اگه! بکشم رو

 طنینه، برای من پول نصف فهمیدی؟ فهمی؟ می بود، کنارم

پسرم برای نصفش ... 

 می نگاه ما به سکوت در مجد عباس بود، کرده باز رو گذشته باز

 تا بود اومده باز ایرج. بودم شده تحقیر اون جلوی من ولی کرد

کنه خراب رو من حال . 

-  گی می اینطوری که حاال اصال... ندارم تو ارث به کاری من

کنم می پیدا رو پسرت خودم . 



گفت سهیال : 

-  تو یعنی کرده فرار که پسری پسر؟ کدوم حسان؟ گی می چی

ایرج خواسته نمی رو . 

-  این از ببینه رو پول چشمش که االن بوده کم سنش موقع اون

 گرده، برمی اصلیش جای سر گدا گشنه. شه می رو اون به رو

اصلیش سرجای منم پسر ! 

 بلند و پریدم جا از فنر مثل! بودم من گدا گشنه از منظورش

 :گفتم

- خودم! کنم می پیدا رو پسرت خودم ! 
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 موهاش به مدام و زد می دودو عصبانیت شدت از چشمهاش

 می بابا و دوید می دنبالش که هم هیراد به حتی. زد می چنگ

 دستش توی رو موبایلش و نشست مبل روی. بود توجه بی کرد

 رو دستش بود، شده دلگیر حسان توجهی بی از که هیراد. گرفت

 گذاشت، زانوم روی رو سرش مظلومانه و کرد حلقه من پای دور

 بغل رو من االن خودش خیال به و بود من زانوی روی تا قدش

 سرش باالی. کنم مقابله کنجکاویم حس با نتونستم. بود کرده

. کند می کار چه موبایلش داخل که نبود معلوم ولی بودم ایستاده

گفت. زدم صدا رو اسمش سوالی حالت با : 

- هوران نگو چیزی کنم می خواهش ... 

- نوشته؟ یادداشتی چه ایرج شده؟ چی بگی بهم خوای نمی  

- ندارم زدن حرف ی حوصله فعال . 

 که طور همون. نشستم مبل روی و گرفتم بغل توی رو هیراد

 قد جایی هیچ به فکرم. زدم زل صورتش به جویدم می رو ناخنم

 با مدام. بود ریخته هم به اینقدر رو حسان چیزی چه داد، نمی

گفتم کالفه. کرد می زمزمه زیرلب رو چیزی خودش : 



- شده چی بگو کنم می خواهش حسان . 

-  من کنه می فکر... گشنه گدا گه می من به عوضی ی مرتیکه

 رو پسرش خودم... مالش به بزنن گند اونه، مال دنبال چشمم

 فکر که بغلش توی میندازم رو جن تخم اون خودم کنم، می پیدا

خیلی نکنه ... 

 خاطرات قسمت آن یاد به شنیدم، نمی رو حسان صدای دیگه

فراری ی بچه و فالگیر زن با ایرج ازدواج همان افتادم، سهیال ! 

- بود؟ نوشته یادداشت تو رو اینا ایرج  

- بود نشسته اونجا نکبتش خودِ نه، . 

کشیدم جیغی غافلگیری و تعجب شدت از . 

  خودش؟-

-  پیرمرد اگه گداگشنه، گه می مجد جلوی من به. خودش آره،

که حلقش تو رفتم می پا جفت همچین که نبود ... 

- باش آروم باشه، ! 

گفت ذوق با و کرد گوشیش به رو نگاهش دوباره : 



 ...آهان-

- شده؟ چی  

-  چاپ آگهی بگم بهش خوام می کردم، پیدا رو دوستم شماره

 ....کنه

- گمشده؟ آگهی  

 .آره-

 خواب اتاق سمت به بود، گوشش روی گوشی که طور همون

 بودم، خوشحال کرد می رو کار این حسان که این از دلم ته. رفت

 با هیراد. داد می نشون ایرج به رو زندگیمون استقالل کار این با

. کرد بابا بابا و گرفت رو حسان ی بهانه باز اش کودکانه لحن اون

 اومد می خونه به که بار هر و بود کرده لوس رو پسر این بس از

 که اتاق از. خوند می شعر براش و رفت می اش صدقه قربون

 برای آگهی درخواست با انگار. بود بهتر حالش کمی اومد، بیرون

 گرفت بغل توی رو هیراد. بود شده تر آروم ایرج پسر شدن پیدا

 پخش اتاق در هیراد کودکانه های قهقهه صدای و انداخت باال و



 وارد پرخاشگر و عصبانی سهیال شد، بلند در زنگ صدای. شد

رفت حسان سمت به کنه سالم من به اینکه بدون شد، خونه . 
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-  کسی کنم؟ می پیدا رو پسرت خودم گی می ایرج به چی یعنی

 چی که کنی پیدا خوای می کرده فرار پیش سال چندین که رو

 بشه؟

 تعجب با. شد بلند زنگ صدای باز که بود نشده تمام سهیال حرف

کردم نگاه آیفون تصویر به . 

 !ایرجه-

کرد نگاه حسان به و شد گرد چشمهاش سهیال . 

- بیاد؟ گفتی بهش تو  

- دارم؟ اون به کار چی من  



 بغل در هیراد دیدن از. شد خونه وارد ایرج و شد باز خونه در

 براش هیراد حضور اصال انگار. نداد نشان واکنشی هیچ حسان

 می نزدیک حسان به که ای غریبه آدم دیدن با هیراد. نبود مهم

 حسان بغل از. کرد باز من به رو رو دستهاش و ورچید لب شد،

 ما زندگی و بود اومده ایرج باز. ایستادم دورتر کمی و گرفتمش

بود کرده مختل رو .  

- کنی؟ پیدا منو پسر خوای می هستی؟ حرفت سر واقعا  

- دادم آگهی سفارش هستم، آره .  

گفت بلند و کشید هینی سهیال : 

- دادی؟ آگهی چی برای کردی؟ کار چی تو  

کرد سهیال به رو ایرج . 

-  مرگ از بعد خوای می کنی؟ می نظر اظهار که ای کاره چه تو

 بهت هم اول از برسه، که خوام نمی من برسه حسان به پولم من

کنی می الکی تالش داری تو گفتم ! 

گفت حسان : 



- اموالتو نه خوام، می رو خودت نه. برسه که خوام نمی منم ... 

 حال به تا که هیراد بود، گرفته باال فریادشون و داد صدای

 برای. کرد می گریه من بغل توی بود ندیده شدت اون به دعوایی

 و شد نمی آروم صداشون ولی بردم اتاق به رو اون شدنش آروم

 پایان دعوا به حرفش با سهیال. شد می تر بیش هیراد ی گریه

 .داد

-  آقا بکن خوای می غلطی هر نداره، ربطی هیچ من به اصال

ایرج ی لنگه یکی دنبال بیفت خود بده، آگهی حسان، ... 

 اتاق از. برگشت فضا به آرامش و شد بسته بدی صدای با در

 می رو اش چونه زیر و بود نشسته مبل روی ایرج. رفتم بیرون

 خم جلو سمت به بود، نشسته اون از فاصله با حسان. خاراند

. بود پایین سرش و بود کرده قفل درهم رو دستهاش بود، شده

خندید بود، شده هیراد متوجه تازه انگار که ایرج .  

- نویده شبیه پدرسوخته ... 

 و بود سرخ های رگه چشمهاش در کرد، باال رو سرش حسان

 طور همون هیراد و نشستم مقابلشون. بود شده منقبض فکش



 ایرج. فشرد من به رو خودش بود، زده زل ایرج به باز دهان با که

 :گفت

-  نه دارم، رو حالش نه بگردم، پسرم دنبال تونم نمی خودم

رو وقتش .... 

گفت حسان : 

-  میراث و ارث تقسیم فکر به شده چی ولی گردم می من

 افتادی؟

- اومده سراغم مریضی . 

 شدنش الغر متوجه تازه. گرفتم باال رو سرم و شد گرد چشمهام

پرید باال ابروش دوتای حسان. شدم زیرچشمهاش شدن گود و . 

- مریضی؟ چه  

رفت بیرون در از خداحافظی بی و نگفت چیزی ایرج . 
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 خونه از تاریخ یک در که کایا اهورا نام با رو شهر تمام حسان

 یا بود سرکاری ولی زدن زنگ نفری چند. بود کرده پر کرده فرار

 ناامید ایرج. نداشتن گذاشتن سرکار و خندیدن جز قصدی اصال

پرسید می و اومد می ما خونه به ها شب تر بیش بود، شده : 

- نشد؟ خبری  

 هر و مرض از چیز هیچ و رفت می و کرد می رو سوال همین فقط

 زل ای نقطه به تفکر غرق حسان. گفت نمی شدنش فرسوده روز

 دور رو دستم. نشستم کنارش و خواباندم رو هیراد. بود زده

 پشت رو دستش. بوسیدم رو اش گونه و کردم حلقه گردنش

چسباند خودش به رو من و گذاشت کمرم . 

- حسان؟ کنی می فکر چی به  

-  بار چند داره؟ مریضی چه که گه نمی چرا نظرت به! ایرج به

 می همینو فقط. نیست درمانش به امیدی گه می پرسیدم ازش

 .گه



-  رو تالشت داری تو شده؟ مهم برات اینقدر ایرج بیماری چرا

بیماریش دیگه کنی، می پسرش کردن پیدا برای ... 

-  هر خواد می بندازم، جلوش کنم پیدا رو پسرش! گی می راست

چه من به... باشه باشه، طوریش ... 

 نوازش رو بازوش که طور همون و کشیدم بازوش روی رو دستم

گفتم کردم، می : 

- مهربونه دلت بس از ! 

 کرد، پر رو مشامم ادکلنش بوی و چسباندم اش شونه به رو سرم

 بودن برای کمتری وقت بود اومده زندگیمون به هیراد وقتی از

 رو من بچه حضور که کنه حس نداشتم دوست ولی داشتیم باهم

 از تر بیش اون و بودم مراقبش همیشه کرده، سرد اون به نسبت

 لبهای با و گذاشت بغلم توی رو سرش. بود وابسته من به هیراد

گفت آویزون : 

- کردم؟ خوبی کار نظرت به  

- کاری؟ چه  



- دادم آگهی اهورا شدن پیدا برای که همین .  

-  میراث و ارث به نیازی هیچ ما کردی، خوبی خیلی کار آره،

 زیادی چیز من. خوبه کافه کار و کسب خداروشکر نداریم، ایرج

 برام کنیم زندگی باهم سقف یک زیر که همین... خوام نمی تو از

داره ارزش دنیا یه .  

 روزها این پرید، جا از برق مثل موبایلش زنگ صدای شنیدن با

 از خبری برای زنگ به گوش و بود بسته موبایلش به جونش

شد گرد چشمهاش و کرد وصل رو تماس! اهورا . 

- گید؟ می راست بدونم کجا از  

-... 

- تلنگر کافه بیارید تشریف! حتما باشه، .... 

-... 

- کنم می پیامک براتون رو آدرس . 

گفتم کرد، قطع رو گوشی وقتی : 

- بود؟ کی  



 و گرد های چشم با. بود شگفتی دچار اش مکالمه از هم خودش

گفت پریده رنگ صورت : 

- زن یه ... 
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 می دست به دست هیراد. رفتیم کافه به که بود بعدازظهر حوالی

 شده عاشقش حسابدار و بود کرده ذوق براش دخترها چرخید،

 خیلی اینجا خستگیم رفع برای گرفتش می بغل توی مدام و بود

 های دوست و شد می پیداش من دوروبر تر کم هیراد بود، خوب

 غروب دمای دم بود، گذشته پنچ از ساعت. کرد می پیدا جدید

ایستادم کنارش. بود شده خشک در به نگاهش حسان و بود . 

- نداد؟ بهت نشونه  

- دوششه رو هم طوسی کیف یه است، حامله گفت ... 



 کافه ی شیشه پشت از باران نم نم و پیچید مغرب اذان صدای

گفتم. داد نشون رو خودش : 

- نمیاد سرده هوا چون شاید . 

- میاد حتما گفت. میاد نه، .  

 چادر با زنی و درآمد صدا به در باالی ی زنگوله بعد اندکی

 پیچیده اش برآمده شکم دور رو چادرش که حالی در مشکی

 روی رو رنگش طوسی کیف و نشست میزی سر. شد وارد بود،

گفتم. کرد نگاه اطراف به و گذاشت میز : 

- برم من اول بذار .... 

 و ماتم از آثاری صورتش در. نشستم روبروش و رفتم سمتش به

 اینجا اینکه از انگار و کرد می دل دل زدن حرف برای. بود حزن

گفتم. بود پشیمون بود : 

- کردید؟ صحبت من همسر با شما  

 ...بله-

- بزنی؟ حرفی خوای نمی خب،  



چرخاند اطراف به رو سرش کالفه .  

- اهورایید؟ کار و کس شما  

- داری؟ خبر ازش شما  

 نازک های لب و شد گرد رنگش مشکی درشت های چشم

خورد تکان رنگش صورتی . 

- همسرشم من .  

- خودش چرا ... 

کشید هینی و پرید حرفم وسط . 

-  نمی دلش اصال... کشه می منو اینجام من بفهمه اگه خودش

 شاید گفتم من بوده پولدار باباش چون ولی ببینه رو باباش خواد

بگیره رو ما دست بتونه که داره چیزی منالی مالی ... 

گفت تری آهسته صدای با و کشید جلوتر رو خودش : 

- . نیست خیالش عین که هم اهورا داره، عمل به نیاز من مادر

 یه زیناله اسمش کنن می فکر همه اهورا گیم نمی بهش ما البته



 خانواده از... عقد ی سفره سر اونم کردن صدا اهورا رو اسمش بار

اسمش از تر بیش فامیلش از داره، نفرت اش ... 

 چرا؟-

انداخت باال ای شونه . 

- کنه می اخم فقط گه، نمی هیچی گم می بهش چی هر .  

 دیدن با دختر. شد ملحق ما به بود شده طاقت بی که حسان

شد بلند و پرید جا حسان . 

- هستید؟ کایا حسان شما شماست؟ فامیل اهورا  

 در و بیاره خوردن برای چیزی که کرد اشاره گارسون به حسان

گفت فقط زن حرف جواب : 

-  رو اش شناسنامه بود قرار فامیل، گفت شه می جورایی یه

 .بیارید

 حسان. آورد بیرون رو جلدی سه و رفت کیفش سمت به دستش

 نامش. کشیدم سرک کنجکاوی از من و کرد باز رو اول صفحه

 چیز همه... صنوبر مادرش و ایرج پدرش کایا، فامیلش و بود اهورا



 های چشم همرنگ چشمهایی با که پسری. بود حقیقت عین

 گمشده همان بود، عکس در درشت بینی و سبزه صورت ایرج،

 با بود، اومده ذوق سر اش شناسنامه دیدن از حسان. بود ایرج ی

گفت هیجان : 

- ببینمش؟ تونم می کی  

-  بگید گفتم، من که نگید خدا رو تو فقط دم، می پیامک بهتون

زد زنگ باجه با بگید گرفت، تماس آقایی یه . 

زد پلکی اطمینان نشانه به حسان . 

- دم نمی بروز چیزی نباشید، نگران . 

 و قهوه از ای ذره آنکه بدون. رفت و برداشت رو کیفش زن

 حسابش وگرنه بره خونه به تر سریع باید که گفت. بخوره کیکش

 می شوهرش از اینقدر چرا که بود عجیب برام الکاتبینه، کرام با

 .ترسه
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 موبایلش کنار از حسان گذشت، می زن آن با مالقات از روز دو

 شدن پشیمان از مدام هم خواب اتاق توی حتی خورد، نمی جم

. کرد می کالفه رو آدم که قدری به زد می حرف زن آن احتمالی

 حسان تکراری های حرف و خواباندم اش گهواره توی رو هیراد

پیچید گوشم در باز . 

-  شوهرش گفته شوهرش به شاید زنه؟ می زنگ یعنی حاال

هان؟ گفته؟ بهش چیزی ! 

کردم رها دورم رو موهام و کردم باز رو سرم کش حوصله بی . 

- دونم نمی .  

-  نمی من نکنه فکر ایرج حاال گه؟ نمی هیچی دلتو یعنی هوران

گفتم الکی کنم، پیدا پسرشو خوام . 

. کردم روشن رو تخت کنار خواب چراغ و کردم خاموش رو برق

 روی رو دستش. دوختم سقف به رو نگاهم و خوابیدم باز طاق

گفت آروم و گذاشت ام سینه : 

- تو نظر هوران ... 



گفتم کالفه : 

-  اصال اهورا، شده ذکرت و فکر ی همه! دیگه بسه حسان

هست؟ هیراد و من به حواست   

- باید شده که هم شما خاطر به من توئه، با حق ... 

زدم زل چشمهاش به آباژور نور زیر و چرخیدم پهلو به . 

- کنی؟ آزاد رو فکرت باید. خودت خاطر به نه، ما خاطر به  

گفتم شناختم، می رو جنسش که لحنی با : 

- کنی آروم منو چطور بلدی همیشه تو . 

خندیدم شیطنت با . 

- کنم؟ آرومت خوای می  

 .اوهوم-

 الی به ال به رو انگشتانم و کرد حلقه گردنش دور رو دستم

 قرار لبش روی رو لبم و بردم نزدیک رو سرم رساندم، موهاش

 جا از رو من. بود هم های لب بند لبهامون که طور همون. دادم

 آرام او همیشه مثل بودم، تنش روی. خوابید باز طاق و کرد بلند



 مثل! عجله پر و تند حرکاتم و تصاحب برای تاب بی من و بود

 رو خودم من و شد وحشی کم کم حرکاتش شد، من رام همیشه

 خاموش وجودمون در نیاز حس نرمک نرم و سپردم او به رها

 پیامک زنگ صدای که بودم کشیده دراز هم کنار حال بی. شد

 ی سینه روی دستم و دستش روی سرم. شد بلند موبایلش

 خوندن با. زدم زل صورتش به و کردم باال رو سرم. بود عریانش

نشست لبش روی لبخندی پیامک . 

- فرستاده آدرس ... 

- رسیدی آرزوت به پس ! 

 و کرد بغل رو من آزادش دست با و گذاشت کناری رو موبایلش

بوسید رو موهام روی . 

- توئی من آرزوی رسیدم، وقته خیلی که آرزوم به ! 

 تخت باالی هوای. بستم رو چشمهام و نشست لبم روی لبخندی

بود آرامش و مهر عشق، حس از آکنده ما .  

*** 



 و کشید سر هورت رو چاییش. شد بیدار همیشه از زودتر صبح

گفتم شد، بلند جاش از : 

- زودی این به کجا؟ ... 

-  می دیر برسیم تا شهره پایین ضمن در کافه، برم باید بعدش

 ...شه

- بیام باهات دارم دوست . 

کرد اخمی . 

- کنیم؟ کار چی رو هیراد پس چی؟ دیگه  

- خونه گردم برمی خودم داریم، برمی هم رو هیراد ... 

گفتم ملتسمانه حالتی با : 

- کنم می خواهش . 

 به تونست نمی زدم، می حرف باهاش لحن و حالت این با وقتی

 و زدم جیغی ذوق از من و کرد قبول بده، رد جواب درخواستم

 مشتاق کایا اهورا دیدن برای نهایت بی. بوسیدم رو بازوش روی

 .بودم
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 بیرون خونه از و پیچیدم پتویی در بود، خواب غرق که رو هیراد

 می رو هیراد های گوش روی مدام هوا سرمای ترس از. رفتیم

گفت حسان. چسباندم می خودم به رو اون و پوشاندم : 

- بچه خوره می سرما بودی نیومده کاش .  

- قشنگ پوشوندمش . 

 راه کرد، می زندگی درونش اهورا که ای محله به رسیدن تا

 معلوم حسان ی چهره از و زدیم نمی حرف هیچکدام. بود زیادی

 کوچه. اهوراست العمل عکس فکر به من مثل هم اون که بود

 شدیم مجبور شد، نمی رد درونش از ماشین که بود تنگ آنقدر

پرسیدم. بریم پیاده و کنیم پارک کوچه اول در رو ماشین : 

- است؟ خونه  

- نجاریه ی مغازه عزیزم، نه . 



 درش که ای مغازه به. گشت می نجاری ی مغازه پی در چشمم

کرد اشاره بود، بسته .  

 اینجاست؟-

کرد نگاه مقابلش ی خانه پالک به و چرخاند سر .  

- دو و سی پالک روبروی دیگه، آره .  

- است؟ بسته درش چرا پس  

انداخت ما به نگاهی ای چرده سیه و اندام الغر پسر .  

- دارید؟ کار خان زینال با  

کرد نگاهش گیج حسان . 

- بله... بله!... زینال؟ .... 

کرد اشاره ای زده زنگ قرمز در به . 

- کنم صداش خواید می اونه، اش خونه ... 

- شم می ممنون .  



 لحظه چند و فشرد رو زنگ بود، ما به نگاهش که طور همان پسر

پیچید آیفون در زنی صدای بعد . 

 کیه؟-

- دارن کار خان زینال با اومدن آقایی و خانم یه . 

شد می حس وضوح به شد، پیدا زن صدای در که لرزشی .  

- کنم بیدارش وایسا .  

گفت خنده با پسر : 

-  به ما، خونه تو بازیه پاسور بساط پای سه و دو تا زینال آقا

شه می بیدار دیر ها صبح همین خاطر ... 

کردن صداش خودش سال و سن هم بچه چند . 

  ...اوراقی-

داد تکون دستی . 

 .اومدم-



 با مردی باالخره تا کشید طول مدتی. دوید دوستاش سمت به و

 و وحشی حالت همون چشمهاش. اومد در جلوی سفید زیرپوش

 بود، گیرا اش طوسی رنگ و داشت رو ایرج های چشم سرکش

. بود بزرگ خالکوبی یک دستش روی و بود گردنش دور زنجیری

 باخت رنگ نگاه آن سریع ولی انداخت حسان به نگاهی تعجب با

کشید آه و .  

-  می حدس... ایرجه بابات اسم که خوندم موشی گوشی توی

برداشتی رو ما رسم و اسم زدم ... 

نشست لبش روی پوزخندی .  

- ایرج مثل پدری نه خوام، می رو کایا فامیل نه البته ... 

گفت بود، لحنش در که تحکمی با حسان : 

-  تو بذارم رو تو دست خوام می همین خاطر به. خوام نمی منم

بابات دست ... 

 کلفتش های لب ی گوشه و نشست ابروهاش میان عمیقی اخم

بست بدی صدای با رو در یکدفعه و گرفت دندان به رو . 
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 شدت از حسان و کردیم نگاه بسته در به تعجب با من و حسان

رفت عقب قدم چند زیاد بهت . 

- بست؟ من روی رو در  

شد شنیده بسته در پشت از زن صدای .  

- زینال؟ بود کی  

- داده منو سآدر ای حرومزاده کدوم نیست معلوم . 

 روی که عمیقی اخم با و فشرد هم روی رو لبهاش حسان

زد در به هم سر پشت و تند های ضربه بود، پیشونیش .  

- خان زینال زینال، زینال، زینال، آقا زینال، آقا ... 

کرد بلندتر رو صداش .  

 !اهورا-



 آفتاب های دست توسط حسان ی یقه و شد باز در یکدفعه

 دست روی رو دستش حسان شد، گرفته اهورا زمخت و سوخته

زد زل چشمهاش به حرص با و گذاشت اون .  

- نیست نوازی مهمون رسم این ! 

بود گرفته رو اهورا چشمهای جلوی خون . 

-  چی که زنی می صدا اهورا منو ببری؟ منو حیثت خوای می

 بشه؟

- بزنم حرف باهات خوام می .  

 سر پشت بود، چسبانده گلویش زیر رو چادرش که حالی در زن

گفت ماهری بازیگر شبیه و شد ظاهر اهورا : 

- تو بفرمایید سرما، این تو کنه می یخ بچه! سرم بر خاک واه ... 

 شوهرش دست روی رو دستش زن. شد شل اهورا های دست

  .گذاشت

- باش آروم جان، زینال .  



 رو گردنش زیادی حرص با و انداخت پایین رو دستش اهورا

 ولی بود سرخ عصبانیت شدت از صورتش حسان. داد تکون

 خونه وارد زن تعارف با. کنه حفظ رو آرامشش کرد می سعی

 هر و بود وسطش گلداری قرمز فرش که کوچکی ی خونه. شدیم

 به کامل اش آشپزخانه. بود گرفته قرار پشتی یک اش گوشه

 کابینت و قدیمی یخچال و گاز یک جز و بود مشرف پذیرایی

 پاش یک اهورا. شد نمی دیده درونش چیزی سفید آهنی های

 قلیان. کرد دراز رو دیگرش پای و کرد جمع شکمش در رو

 هن هن زن. بود پهن هنوز شان رختخواب و بود خانه کنار بزرگی

 محکم که حالی در و ریخت چای بزرگش شکم آن با کنان

 اهورا کنار و کرد تعارف چایی ما به بود چسبیده رو چادرش

 نگرفت همسرش از رو چای سینی چرا بود متکبر چقدر. نشست

 عهده به رو من وظایف بیشتر حسان بودم حامله من وقتی

بزنم سفید و سیاه به دست ذاشت نمی و بود گرفته . 
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گفت آرومی صدای با و کرد صاف رو گلوش حسان : 

-  موضوع به راجع باهاتون خواستیم می همسرم و من راستش

کنیم صحبت مهمی . 

- بشنوم خوام نمی ایرجه به راجع اگه . 

داد باال رو ابروش تای یک حسان . 

-  با چون نداره پرسیدن میاد، بدت ایرج از اینقدر چرا پرسم نمی

 ها آدم به ارزش پرسته، پول متکبره، اون آشنام، هاش خصلت

ده نمی ... 

 لحظه هر هایش نفس صدای و بود بادکرده اهورا شقیقه های رگ

شد می بلندتر و سنگین .  

- تر بیش خیلی فطرته، پست اینا از تر بیش خیلی ... 

شد بلند صداش .  

- شه نمی سرش ناموسم حتی اون ... 



. افتاد گریه به و پرید جا از هیراد که بود بلند اونقدر صداش

 بلند جام از دادم می تکون بغلم توی رو هیراد که طور همون

گفتم و شدم : 

- جانم؟ مامان؟ جانم  

گفت ای مظلومانه حالت با زن : 

- شد بیدار بچه زدی داد زینال آقا .  

 دوخته زمین به رو نگاهش که حالی در و شد بلند جاش از اهورا

گفت بود، : 

- بده شیرش راحت رم می من آبجی، ببخشید .  

 دیدن محض به هیراد و نشستم زمین روی رفت، بیرون اتاق از

 با حسان. کرد مکیدن به شروع و شد آروم اش گریه ام سینه

رفت اهورا دنبال و شد بلند جاش از زن، از عذرخواهی .  

 حسان

 آن در. کرد می دود سیگار و بود نشسته کوچک ی باغچه کنار

 وسط حوض و نبود دیگری گیاه خشکیده درخت یک جز باغچه



 پام پشت رو پام و ایستادم کنارش. بود آب بی هم حیاط

  .انداختم

- بشین واینسا، من سر باال طلبکارها شبیه .  

پدرش مثل درست بود، آمرانه لحنش !  

- بشه خاکی لباسم خوام نمی . 

نشست لبش روی پوزخندی .  

- آورده بارت سوسول ایرج پس . 

-  زد کتکم خیلی بیاره، بارم مرد کرد سعی خیلی اتفاقا نه، ایرج

 فطرتیش پست از شایدم. بشم دیده آب خواست می کنم فکر

  .بود

- میاد؟ خوشت ایرج از تو  

- بیاد بدش اون از من اندازه به کس هیچ کنم نمی فکر .  

- من؟ دنبال اومدی چرا پس   

-  یه اونم خوردم، رو ایرج نمک و نون سال چند حال هر به

بدم بهش رد جواب نتونستم ازم کرد خواهش .  



-  خونده پسر ایرج که گفت می شنیدم، ام ننه از ها موقع اون

  .داره

-  مرگش از بعد ده نمی بار چشمش که ای خونده پسر آره

 وارثش دنبال در به در داره همین خاطر به برسه، اون به اموالش

 ولی کردی فرار خونه از چرا دونم نمی گرده، می باشی تو که

 یه چون بمونه وارث بی اموالش  نیست درست. برگردی وقتشه

نمونده مرگش به چیزی داره سخت مریضی . 
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چرخاند سر و کرد خاموش سنگی روی رو سیگارش . 

- مریضه؟ ایرج  

انداختم باال ای شونه . 

- ببینیش؟ خوای نمی شده الغر و ضعیف خیلی  



 .نه-

- کردی؟ فرار خونه از شد چی  

شد پایین و باال گلوش سیبک و ایستاد کنارم . 

- دیدم ناموسی بی ... 

- چی؟ یعنی  

 و انداخت پایین سر شد، پدیدار سرخی های رگه چشمهاش در

 و کردم تکرار رو سوالم باز. زد ضربه روش پیش سنگ به پاش با

کرد سکوت .  

 هوران

 اهورا زن فهمیدم مکالمه اون طی و زدیم حرف باهم مدتی

 و بود شده بیدار خواب از تازه هیراد. است محبوبه اسمش

 کرد می بازی خودش خیال به و دوید می خونه دور بود، سرحال

کرد می نگاه هیراد کردن بازی به لذت با محبوبه و .  

- گردن؟ می زینال دنبال اش خانواده چرا دونی نمی شما  

گفت آروم و کرد مزه مزه دهانش در رو حرفش : 



- منالی؟ مالی  

 صورتش اولش. رفت فرو فکر توی کمی گفتم، براش که رو ماجرا

شد ساکن اش چهره بر غم رفته رفته ولی گرفت شادی رنگ .  

- زینال آقا نکنم گمون البته ... 

-  هر نفع به اتفاق این... کنی راضی رو شوهرت بتونی باید زنی تو

 توی بیاد، دستتون که پول شکمته، توی ی بچه نفع به و دوتون

رید می بهتر ی محله یه ... 

 به رو و بوسیدم و انداختم بغل توی رو خودش که رو هیراد

دادم ادامه رو حرفم محبوبه . 

- داره تری بیش رفاهی امکانات ات بچه ... 

- زینال ولی دونم می رو اینا ی همه من ... 

-  کنه، راضی رو همسرش تونه می بخواد اگه زن که گفتم

خاصه شرایطت و بارداری که االن مخصوصا .  

گفت آروم و انداخت زیر رو سرش : 

- نیست ها راحتی این به زینال آقا متقاعدکردن آخه .  



 به خندید، می نخودی و کشید می ام سینه به رو سرش هیراد

گفت خنده با محبوبه. گفت می ماما ماما و زد می زبون لپم : 

- شیرینه چقدر جان ای ! 

- شی می ها شیرینی این اسیر دیگه وقته چند تا هم تو . 

- بشه زینال شبیه چشمهاش خواد می دلم من ... 

 توی رو دستهاش که طور همون و نشوندم بغل توی رو هیراد

 می بازی شبیه رو کار این. دادم می تکون بودم گرفته دستم

کرد می ذوق و دونست . 

-  شبیه هم چندان خب ولی بشه حسان شبیه داشتم دوست منم

 .نشده

- رفته اون به اش چهره از کم یه . 

- کردی؟ ازدواج عشق با تو  

انداخت زیر رو سرش و گزید رو لبش ی گوشه .  

 .آره-
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گفت شد، باز خنده به که لبی با : 

-  می آمد و رفت خونمون خیلی بود، دوست داداشم با زینال

 رو معتادم داداشم وقتی ولی نه اولش شدم، عاشقش منم. کرد

 کردن، اعتماد بهش ام خانواده اینقدر دیدم وقتی داد، ترک

 تو مردونگی گفت می بابام. شدم عاشقش ناخواسته یا خواسته

مرامش تو گری لوطی و خونشه ... 

کرد قطع رو امون مکالمه حسان صدای . 

- بریم جان هوران . 

 ی گونه. شد بلند من احترام به هم محبوبه و شدم بلند جام از

 صورت توی رو کوچولوش های دست هیراد و بوسید رو هیراد

گفت اش کودکانه زبان به و زد محبوبه : 

 .خاله-



بوسیدش باز بود، اومده کیف سر هیراد زدن حرف از که محبوبه . 

- برم گفتنت خاله قربون .  

شدیم ماشین سوار و اومدیم بیرون خونه از .  

- ببینه رو ایرج که شد متقاعد حسان؟ شد چی . 

-  ولی گفت بهم تا کشید طول خیلی یعنی فهمیدم، چیزهایی یه

 رگ بود، سرخ های رگه چشمهاش توی گفت می وقتی. گفت

داشت خش صداش بود، شده برجسته گردنش های ...  

گفتم مشتاق : 

- گفت؟ چی آخرش خب  

-  خونه توی رو غریبه مرد یه چشمش جلوی مادرش گفت می

 حرکتی هیچ ایرج گه می ایرج به وقتی بودن، باهم و داده راه

 فرار خونه از نداشته خیانت و ناموسی بی طاقت اونم کنه، نمی

 رو انگ از پر ی خانواده این که ده می قول خودش به و کنه می

کنه دور خودش از . 



 قان هوای رفت، می کلنجار حسان بغل توی نشستن برای هیراد

 خواست می اش کودکانه منطق با و بود زده سرش به کردن قان

 گریه از کالفه. بشونه حسان بغل توی رو خودش گریه زور به

کردم بلند  رو صدام هیراد های . 

- کنی؟ کار چی خوای می حاال  

کشید هیراد چونه زیر رو دستش حسان . 

- کنی؟ می گریه چرا بابا؟ جانم  

- حسان بده جوابمو . 

-  خوب زندگی یه حقشه حال هر به بزنم، حرف باهاش باید

بود؟ زندگی چه و خونه چه این. باشه داشته  

-  گفتم میراث و ارث از بهش وقتی بود، راضی خیلی همسرش

زد برق چشمهاش . 

- کنه راضیش بتونه اون شاید .... 

نشست لبش روی آمیزی شیطنت لبخند . 

- دادی می یاد بهش ات زنانه سیاست از ! 



- بدن پول باید شه نمی رایگان نه، . 

- خسیس چه اوه ! 

 و بود ایستاده من پای روی بود، شده خسته تقال از که هیراد

 این کردم نمی باور. بود دوخته شیشه پشت به رو نگاهش

 که هایی زمان! رو بودن هیراد و حسان کنار رو، خوشبختی

 ولی آوردم می شیشه روی شن با رو غمهام همیشه بودم مجرد

 لک دلم و بود شده ممنوع من برای شن دیگه که بود ها مدت

بیارم شیشه روی شن با رو شادیهام اینکه برای زده . 
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 کابینت در معمول طبق هیراد. بودم شام میز چیدن مشغول

 کرده پال و پخش دورش رو ظرفا و بود کرده باز رو ها پالستیک

 دستش از کرد می ایجاد نظمی بی اینقدر اینکه از اوایل. بود

 فهمم می تازه. کردم عادت زمان مرور به ولی خوردم می حرص



 آروم و مهربون اینقدر شن می مادر اینکه از پس ها زن چرا

 رو صبوری کردنشون اذیت با که هاست وروجک تقصیر. هستن

 از مادرها آغوش به نیازشون با و دن می یاد مادرها به

گفت خنده با و شد آشپزخونه وارد حسان! رو خودگذشتگی : 

- همسرم سالم . 

دادم گردنم به قری ناز با و گذاشتم میز روی رو لوبیاپلو دیس . 

  !سالم-

 گونه پی در پی که طور همون و بود گرفته بغلش توی رو هیراد

 سروکله حوصله حسان. نشست صندلی روی بوسید، می رو اش

 می غذا هیراد به اون ها وقت تر بیش و داشت رو بچه با زدن

 و کرد صفحه به نگاهی. شد بلند موبایلش زنگ صدای. داد

رفت درهم اخمهاش .  

 کیه؟-

- اهورا زن ! 



 از بعد. گذاشت گوشش روی رو گوشی و کرد وصل رو تماس

گفتم تعجب با. داد بهش رو خونمون آدرس معمول تعارفات : 

- دادی؟ آدرس چرا  

-  به نیاز شه نمی راضی اهورا گه می کنه، صحبت تو با خواد می

دارم کمکتون . 

- نیستن آقا من آقای مثل همه! قلقی بد مرد چه .  

پرید باال ابروش تای یک . 

- کردی آقا منو تو بودم، بدقلق منم باشه یادت اگه البته ! 

خندیدم صدا پر . 

- یادمه بله !  

 دل بزنم خواستم می که حرفی برای و کردم نگاهش زیرچشمی

گفت خنده با و شناخت رو نگاهم جنس. کردم دل : 

- بگی؟ خوای می چی  

- چیه؟ شن با نقاشی به راجع نظرت تو... که بگم خواستم می  



شد پیشونیش روی ظریفی اخم . 

- شن؟ با نقاشی خط تو رفتی  

- گذاشتم کنار تو خاطر به ولی بودم شن با نقاشی خط تو ! 

 جدی؟-

- کنم شروع خوام می چیه نظرت حاال . 

- بچه آخه ... 

-  هم کلی کردن می بازی گل ها بچه قدیما! حسان وای

بودن سرومروگنده ... 

نشست لبش کنج لبخندی .  

- باشه داری دوست تو اگه .  

زدم هم به رو دستهام و پریدم باال جام سر کیف با . 

- جون آخ ! 

*** 



 زنگ صدای. برگشت خونه به کافه از حسان که بود ظهر حوالی

کرد ساعت به نگاهی حسان شد، بلند در . 

- بیاد؟ بوده قرار کسی  

انداختم باال ای شونه . 

- اهورا زن است، محبوبه شاید . 

- ظهری؟ سر ! 

دیدم رو تصویرش و کردم مانیتور به نگاهی . 

 .خودشه-

. رفتم استقبالش به در جلوی و فشردم رو در شدن باز ی دکمه

 چسبیده پدرش به همیشه که هیراد و اومد من دنبال حسان

ایستاد کنارش بود، . 
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 کلی شد، خونه وارد معذبی و مضطرب حالت با محبوبه

 معمول تعارفات از بعد و شده مزاحم بدموقع که کرد عذرخواهی

 رو هیراد که طور همون حسان. نشست پذیرایی در مبل روی

 رفت، می باال کولش و سر به هیراد و بود گرفته بغل توی

 به پذیرایی وسایل آوردن برای خواستم. نشست نزدیکش

شد مانع محبوبه که برم آشپزخونه .  

- برم زود باید من! بشینید کنم می خواهش .  

 تشویش شدت از که مضطربش چشمان به و نشستم حسان کنار

شد باز نطقش باالخره. زدم زل چرخید می کاسه در . 

- ولی زدم حرف باهاش بارها شم، نمی زینال حریف من ... 

شد قطع کالمش در زنگ صدای شنیدن با .  

- بود مغازه اینکه وای بود، کرده تعقیبم شاید! زیناله نکنه وای ! 

 سمت به کرد می ردیف سرهم پشت که جمالتی به توجه بی

 تار تصویر توی از حتی نگاهش وحشی و تند حالت. رفتم آیفون

بود پیدا هم مانیتور . 



 .اهوراست-

گفت حسان : 

- کن باز رو در . 

 ولی نکنم باز رو در که کرد می التماس و خواهش عجز با محبوبه

 با رو در. ندارم نگه در پشت رو اهورا که کرد می حکم ادب

 شتاب و تندی های قدم با. شد خونه وارد و کرد باز تندی شتاب

گفت کشان فریاد و اومد محبوبه سمت به ای زده : 

- محبوبه! محبوبه ! 

 قطره و انداخت زیر رو سرش محبوبه. شد خم محبوبه سمت به

افتاد اش برآمده شکم روی چادر روی از اشکی ی .  

-  دونستم می دادی، رو خونه آدرس تو دونستم می که من

 شرم نکردی؟ حیا تو خونی، نمی من گوش زیر جهت بی و بیخود

 می که توی هان؟ کردی رو کار این جرئتی چه به نکردی؟

میاد بدم بابام از من دونستی .... 



 ترس از داشت احتمال لحظه هر و بود شده آویزون لبهاش هیراد

 رو من حتی بلندش صدای و اهورا وحشی چشمهای کنه، گریه

 روی رو سرش و گرفتم حسان بغل از رو هیراد. بود ترسانده هم

 برای رو هیش معنی بی ی واژه سرهم پشت و گذاشتم ام شونه

کردم تکرار کردنش آروم . 

-  جای باز داشتم؟ حالی چه آگهی اون دیدن با من نفهمیدی تو

بشه؟ چی که دادی اینا نشون رو من  

گفت داری خش صدای با محبوبه : 

- برسم پول به که ! 

 بیش. شد بلند هیراد ی گریه صدای و کشید بلندی فریاد اهورا

 داشتم سعی اش گونه بوسیدن با و دادم تکونش بغلم توی تر

کنم آرومش . 

- دادم گشنگی بهت مگه . 

گفت حسان : 

- است حامله همسرت آروم، ! 



کوبید سرش توی دستی دو اهورا . 

-  گذاشتم کم برات مگه نداره، نمک دستم که من سر بر  خاک

 ...که

 زل چشمهاش توی و کرد باال رو سرش و گرفت جرئت محبوبه

 .زد

-  نمی مشکالت به زورت ولی زدی رو زورت همه نذاشتی کم تو

 گفتی می که تو رسه، نمی مامانم قلب عمل پول به زورت رسه،

 نمی فکر من مادر به االن منن، ی نداشته ی خانواده تو خانواده

  ...کنی

شد روان اش گونه از اشک .  

-  چرا شی می پولدار تونی می تو کنی، نمی فکر موندنش زنده به

 کردی، فکر دخترمون به توئه، حق ارث و سهم اون خوای؟ نمی

 نداشته رو خواد می که چیزهایی و بشه بزرگ وقتی کردی فکر

 شاید درمیاد؟ چقدر مگه نجاری اون از کشه، می عذابی چه باشه

 شاید بپوشه، رو ها لباس بهترین باشه داشته دوست دخترمون

 رو جوابش موقع اون تونی می تو ولی بخواد رو امکانات بهترین



 و باشیم تونستیم می ما نیستیم پولدار ما چرا بگی و بدی

 یه دارم دوست گفتی می همیشه نیست یادت اصال نخواستیم؟

 جهاز برا بی بی به دارم دوست باشم، داشته اعتیاد کمپ

 شو وسیله برات خدا اهلل، بسم بفرما خب کنم، کمک دخترش

 ولی بزنم بهت رو حرفا این خونه تو بارخواستم چند... ساخته

هیس گفتی هربار ! 

زد موهاش به چنگی و کشید آهی اهورا . 

-  خبر بی که حاال بردی، منو آبروی و مردم خونه اومدی که حاال

گذاشتی مدار قرار غریبه آدم یه با من از ! 

-  حرفم به بودی اگه نیستی، عاشقم تو چون ترسیدم، ازت چون

 به بزن زنگ گفتم و دیدم رو آگهی که موقع اون دادی، می گوش

دادی می گوش حرفم . 

-  تا کردم تعقیبت دادی، لو  رو آدرس تو دونستم می اولشم از

بشم مطمئن . 

-  همین خاطر به مامانمم، قلب و دخترمون آینده فکر به چون

کردم رو کار این تو از پنهانی ! 
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 خشم داشت سعی که صدایی با و شد پایین و باال گلوش سیبک

گفت کنه کنترل رو درونش : 

- حاال بریم پاشو ! 

 :گفتم

- باشیم خدمت در بفرمایید حاضره ناهار کجا؟ . 

- خوردیم ناهار ما .  

 ما کنار رو ناهار و داد جواب حسان و من اصرارهای و تعارفات

 وقتی اهورا کنه، متقاعدش کرد سعی حرفهاش با حسان. موندن

 در و بود شده تر آروم کمی رفت، می بیرون ما خونه از

 محبوبه پیشنهاد به داشت انگار. بود رضایت از ردی چشمهاش

بود باخته رنگ حرفش بر صراحت اون و کرد می فکر .  



 خواد می که گفت و زد زنگ حسان به خودش اهورا بعد روز سه

 به بار چند نبود بند پاش روی خوشحالی از حسان. ببینه رو ایرج

گفت. نگرفت جوابی ولی زد زنگ ایرج : 

- خونشون بریم باید . 

 چرا؟-

-  نگاهش حالت کردم پیدا پسرشو گممی بهش وقتی خوام می

ببینم رو .  

 رو ایرج خواست می حسان بود، کشیدن رخ به یک شبیه

 بکشه، سنگدل مرد این رخ به رو مهربونیش و کنه شرمنده

                 فهمه؟ می رو مهربونی نیست، بلد رو مهربونی که کسی

 وارد. شد باز در تا کشید طول زیاد مدتی فشرد، رو در زنگ

 خشکیده درخت چند سرسبز حیاط اون از شدیم، خانه حیاط

 بود، نشسته درخت روی که گنجشکی آواز و بود مانده باقی

 ای خانه شدیم، وارد و کردیم باز رو در. بود انگیز حزن و دلگیر

 و کرد صدا رو ایرج چندبار حسان. بود مرده درونش زندگی که

شد شنیده اتاقی درون از ناله شبیه صدایی . 



 .اینجام-

 آن ایرج این شد، گشاد تعجب از چشمهام شدیم که اتاق وارد

 لب و دیوار گچ مثل صورتش. شناختم می من که نبود ایرجی

 ها دکمه و بود عرق ذرات اش پیشانی روی. بود سفید هایش

. داد می نشون رو اش تکیده و الغر اندام بود، باز که لباسش

گفت و رفت سمتش به نگران حسان : 

- خان ایرج... با...ب ! 

 صوت با و کرد نگاه رو حسان اش بسته نیمه های پلک الی از

گفت ضعیفی : 

- کردی؟ پیدا رو ام بچه  

گذاشت ایرج پیشونی روی رو دستش  . 

- داغی؟ اینقدر چرا   

- معده سرطان دارم، سرطان .  



 ایرج کردم نمی باور پرید، حسان صورت از رنگ و شد شل پاهام

 باز حسان. ببینم سخت بیماری یک بستر در نزار حال این با رو

گفت من به رو و گذاشت ایرج پیشانی روی دست : 

- بدم اش پاشویه باید بیار، یخ آب برو هوران .  

 به نگاهش که طور همون هیراد و گذاشتم زمین روی رو هیراد

رفت حسان سمت به مکید می رو انگشتش و بود ایرج . 
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 که بود ای خانه شبیه بود، گرفته خاک بود، آشپزخونه در چه هر

 خاطرات که انگار نه انگار. نکرده زندگی درونش کسی ها سال

 ایرج جوالنگاه روزی که ای خانه افتاده، اتفاق خانه این در سهیال

. بود جبروت و جالل پر ی متروکه یک شبیه االن بود شهره و

 رفتم، باال طبقه به دستمال همراه و کردم پر آب تشت یک

 می ایرج پاهای و پیشانی روی و کرد می خیس دستمال حسان



. خورد نمی تکان و بود نشسته بغلم توی ساکت هیراد. گذاشت

 ایرج و گرفت ایرج های لب سمت به بود، آبمیوه درون که رو نی

 رو آبمیوه بود، حسان به نگاهش چشم گوشه از که طور همون

  .خورد

- کردی؟ پیدا پسرمو  

زد پلکی .  

- کردم پیدا . 

گفت آروم و شد پایین و باال گلوش سیبک : 

- حسان کن حاللم ... 

 می نگاه ایرج به باز دهان با شنید، می اشتباه گوشهام انگار

گفت و داد بیرون مانند آه رو نفسش حسان. کردم : 

-  به که بود اون نبودم، شهره با من که بگم بهت خواستم صدبار

تو ولی داد می نخ من ... 

- کن تمومش کنم می خواهش حسان، بسه ! 

بود خسته زندگی ادامه از انگار بود، التماس و عجز صداش در . 



*** 

 

 

 براش حسان که ای آبرومندانه مراسم. بود ایرج چهلم مراسم

 در سهیال. کرد دعوت رو آشناهاش و دوستان تمام و داد ترتیب

 اهورا به ساکت. ناراحت نه و بود خوشحال نه بود، خنثی مراسم

 و بود زده زل بود، ایستاده حسان کنار مشکی لباس در که

 ایرج سازی چرم شرکت ریاست و کارخانه سهام. زد نمی حرفی

 اهورا بین قانونی شیوه به اموالش تمام بود، شده سپرده اهورا به

. نخواست ایرج از سهمی هیچ حسان و بود شده تقسیم طنین و

 اش گی عرضه بی از که نوید های کنایه و طعنه به توجه بی

 اوج که زمانی حتی و ایستاد خودش پاهای روی کرد می شکایت

 ایرج اینکه از بود کنارش اوقات تر بیش و بود ایرج بیماری

 این و استقالل این منم. نزد حرفی کنه، نامش به رو چیزی

 از بعد. داشتم دوست رو منتش و مزد بدون کردن مهربونی

 و بود نشسته اهورا کنار محبوبه رفتم، رستوران به ختم مراسم

 رو داشت اهورا چشمان رنگ به چشمانی که اش ماه سه دختر



 زد، می حرف باهاش کودکانه زبان با و داد می تکان آغوش در

 که داری سرمایه بود، شده ای دیگه آدم اهورا اینکه از بود شاد

 مرام اهورا که چند هر خوردن، می غبطه اش سرمایه به همه

 خیلی بال و پر زیر و زد اعتیاد کمپ نکرد، ترک رو گریش لوطی

 ولی نرساند خیر کسی به بودنش زنده به ایرج گرفت، رو ها

 نشست ما میز سر نوید. رساند خیر ها خیلی به زحماتش حاصل

گفت خنده با و : 

-  بری کنی فرار دیگه خوبه رسید، نوایی و نون یه به پسره این

بشی دار سرمایه آخرم حال و عشق ... 

کرد حسان به رو . 

-  می فکر من کردی می موس موس ایرج دور خوب آخری این

 و جیره بی پرستار نگو بزنه، نامت به چیزی خوای می کردم

بودی مواجب .  

 که بود وقت خیلی کرد، سکوت و نداد حرفش به جوابی حسان

 دید، می رو من فقط انگار. کرد می سکوت دیگران جواب در



 فقط منم و زد می حرف کردم می درکش که منی برای فقط

بودم شنوا گوش اون های حرف برای و دیدم می رو حسان . 
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 پسرش و من کنار همیشه از تر سرخوش حسان و بود جمعه روز

 هنوز بیارم شیشه روی رو شن تا رفتم کارم اتاق سمت به. بود

 و بزرگ شیشه یک با حسان که افتم می روزی یاد به وقتی هم

. زند می تند هیجان از قلبم شد، خونه وارد شن کیسه یک

 خنده صدای. است هدیه بهترین هدیه، این کردم می احساس

 موسیقی بودن، دیگه باهم بازی مشغول که هیراد و حسان های

 دو تصویر و بردم شن داخل دست. شد من ی کننده سرگرم

 اتاق وارد حسان و هیراد. کشیدم هم دست در دست رو عاشق

 آن سر باالی و برد شن توی دست ایستاد، من کنار حسان شدن،

 و زد می دست ها شن توی زده ذوق هیراد کشید، ابر عاشق دو



 رو ما نقاشی کوچولش های انگشت با و کرد می پخش هوا به

 در عشق. زدم می قهقهه من و خندید می حسان. کرد می خراب

 رو هیراد بود، کرده پیدا جریان اون و من میان شیرین جمعه یک

 و من. رفت میز روی قلموها سمت به هیراد و گذاشت زمین روی

 بود، اتاق ریختن هم به حال در هیراد اینکه از خیال بی حسان

 تن دور شنمون به آغشته دستان. رفتیم هم آغوش توی

 هم های چشم به و خندیدم می ریز دو هر. کردیم حلقه همدیگر

گفت وار زمزمه حسان. بودیم زده زل : 

-  تو کردی، بزرگ رو من تو! بودی من زندگی شانس تو هوران

 می رو من خودِ فقط که مرسی هوران! دادی تغییر رو من

برگردوندی هنر دنیای به منو که مرسی خواستی، ... 

پریدم حرفش میان .  

- کردی عاشق منو که مرسی ! 

کشیدم بیرون بغلش توی از رو خودم . 

 کجا؟-

- لحظه یک ...  



. برگشتم سمتش به و کردم پلی موبایلم داخل از رو موسیقی

گفتم چشمهاش توی زده زل و گرفتم دستهام توی رو دستهاش : 

 .برقصیم-

 بود، رویش کثیفی های لکه که لباسی و شنی های دست اون با

 رقص از اومده وجد به هیراد و رقصیدیم می هم آغوش در

 قدرت. پرید می پایین و باال زده ذوق و زد می دست پدرومادرش

 بر حسان، سختگیری بر شد، پیروز چیز همه بر ما عشق

 من برای او کردم نمی فکر دیدم رو حسان که اولی روز! بیماریش

 قلبم و بودم فرزندش مادر بودم، آغوشش در حاال ولی باشد

 تا! بود کرده عادت دیدنش به چشمهام و بود او مهر از مملو

 باد زنده گیری، نمی یاد رو زندگی نیاد، زندگیت در عشق وقتی

 !عشق

 پایان#


