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 خانواده اون یتو نخواستم من..  شم دختر نخواستم من
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  شد آغاز عشق و میگفت یاعلی

  1# پست#

 ..  دمیکش لپم یرو یدست

 .  هام انگشت یبرا یحت بود، کننده مشمئز معمول طبق

 .  ومدیم باال ی طبقه از راک و بلند یقیموس یصدا

سلام
@Rooman_nazy



 و گشاد حد از شیب یها لباس یرو به شد چنگ دستم

 .  رفته رو و رنگ

 یرو پام..  بودن دهیترک ها لوله..  کردیم صدا هنوز سقف

 ینارنج پسیکل افتاد ادمی و رفت یزیت اما یکیپالست یش

 م وونهید داشت بلندم یموها. بود شکسته شبید یرنگ

 جمعشون بتونم شه دایپ کش هی خونه نیا تو کاش..  کردیم

 دم ؟ بود یچ اصطالحش ؟ بستنیم رو موها یچجور.  کنم

 ..  دم.. 

.  انداختم نگاه رو شماره..  شد بلند صداش هم تلفن زنگ

 .  ومدیم آشنا نظر به

.  دیکش طول شتریب یکم از دیشا..  کردم نگاهش یکم

 . شد الیخیب انگار هم فرد اون و بودم نشناخته

 .  ندارم گفتن یبرا یزیچ بود دهیفهم انگار

 .  رفتم کمیکوچ حد از شیب ی اشپزخونه سمت

 زباله سطل یبو.  شدم رو به رو نشسته یها ظرف انبوه با

 اصال من و خوردیم بهم داشت حالم.  ومدیم مونده ی

 ؟ کردنیم کاریچ ظرفا نیا با...  کنم کاریچ دیبا دونستمینم

 ؟ رفتیم نیب از بو نیا یچجور

 در..  شد باز در و اومد در یتو دیکل چرخش یصدا

 .  کنم حسش تونستمیم بود، سفت یادیز

 ؟؟ ییکجا..  استقبال یمرس-



 رهیخ اوردیم در رو پالتوش داشت در کینزد که یپسر به

  ؟ بود یک.  شدم

 : کرد نگام تعجب با..  افتاد بهم نگاهش

 ؟ شد یخال تیممور تو باز ؟ کو چمدونت ؟ ینشد اماده-

 !  شناختیم منو..  کردم پا اون و پا نیا

 با..  یل شلوارک و گشاد تاپ با..  افهیق و ختیر نیا با من

  ؟ سادمیوا جلوش نداشت اشکال..  لخت بدن و سر

 یصدا که دمیچرخ یکم..  انداختم و زدم کمرم به دستمو

 : برگشتم.  اومد یزیچ افتادن

 ای روز هر..  نخور رو قرصا نیا شب گفتم بار صد یس-

 یبود کجا یهست یک یبود یک بندازم ادتی امیب دیبا من

 از بهت زده زنگ دفعه یس..  خدا بنده اون ای یهست کجا

 خودت با یدار..  نداده جوابمو بارم یس هر گهیم صبح

  ؟ یکنیم کاریچ

  کرد پرت هامو لباس پاش با

..  دکتره اون شیپ یبر دینبا دونستمیم اولشم اون از-

!  ز..پف..  بزنه حرف برامون یسوئد بلده فقط!   کهیمرت

 ..  شد بد حالم موهاتو اون ببند

 همون..  ببندمشون کنه کمکم کاش..  زدم موم به یدست

 !  افتاد ادمی االن!  یاسب دم..  دم..  دم..  یطور



 دیبا باز:  گفت اروم لبشو ی گوشه گذاشت رو یگاریس

 برو..  ندارم تو حوصله!  خدا یرضا محض ؟ ارمیب ادتی

 شیپ مدارکتم. برات زارمیم لباس خودم..  بردار چمدون

 از داره حالم.  کن دایپ جا هی از چمدون هی برو..  خودمه

 .  خورهیم بهم ت لونه نیا

 .  بود زن بهم حال..  گفتیم راست

  ؟ هیک گفتینم چرا..  کردم گوش حرفش به

 داخل اومد و اوردم در رو بود موجود که یبزرگ فیک تنها

 .. 

 بود شده دیسف موهاش یها کناره..  داشت یا بامزه کمیش

 .. 

 تازه..  کرد باز هامو کشو و داد دستم و اورد در رو کتش

 .  افتاد رنگاوارنگ یها کش و ها پسیکل به نگاهم

 موهامو..  سرم پشت اومد و برداشت رو ها ِکش از یکی

  گفتم لب ریز یاخ و اومد دردم که دیکش محکم

 الل یگرفت ادی قبال، یبود الل!  دمیشن آواتو من عجب چه-

 به کارت سر اخر..  شد ت نهیهز هم همه نیا!  یبمون

 ! ؟ دیرس نجایا

 ! ؟ من به..  دادیم فحش و گفتیم لب ریز که دمیشن

 با و شد بلند بعد و کرد جمع رو ها لباس از یسر کی

..  بردار کتاباتو برو:  گفت لبش ی گوشه گاریس همون



 هومن نییپا ایب..  بپوش گذاشتمو برات که هم ییلباسا

 !  منتظره

 ؟ بود یک هومن

  ؟ هست یک خودش

 .  شدم رهیخ رنگ یمشک گردن شال و پالتو به

 خونه ی گوشه که یبلند قد اما الغر ی کتابخونه سمت رفتم

  بود کرده راست قد نچیا 20 کیکوچ ونیزیتلو کینزد

 بود یسیانگل یها رمان شترشیب که شدم رهیخ ها کتاب به

 نیمع فرهنگ یها کتاب جلد به..  یرانیا ها یبعض و

 اتیکل به..  یفردوس ی شاهنامه کتاب به..  انداختم ینگاه

 ؟ بودن یک!  یسعد

 ساکم..  ختمیر ساک داخل و برداشتم رو ها کتاب ی همه

 .  بود شده کتاب از پر و لباس از یخال

 گفت اروم و گرفت دستم از رو ساک..  بود ستادهیا در دم

 !  وانیک..  منم: 

 !؟ وانیک

 پسر:  گفت بالخره تا کردمیم زمزمه اروم اسمشو لب ریز

 !  تییدا

 دهن بالخره و خورد رقم ذهنم یتو انوشیک ییدا ی چهره

 :  کردم باز



 ؟ کجا میریم-

 از..  دیکش و صورتش یرو برد هاشو ناخن و دیکش یپوف

 : بردم لذت کرد جادیا ششیر با ناخنش که ییصدا

 ! شد رید بدو..  جهنم میریم-

 در به میدیرس بالخره و میگرفت شیپ در رو لیطو یها پله

 شدم کوچه وارد اول من و کرد باز رو در.. 

  بود شب هنوز

 جالب چوقتیه برام نیا و میبود شده سوئد شب ماه 6 وارد

 .  نبود

 پولمون اگه..  سادهیوا کوچه سر میبر:  گفت و زد پوزخند

 پوزخند ینجوریا که گهید یجا هی متیبردیم بود شتریب

 .  اسمون به ینزن

 یول..  رونیب ینزد خونه از چند هر:  گفت تر تلخ دوباره

 مانندش شب و روز یساعتا نیا یتو رونتیب زدن همون

 ! دردسر!  برامون بود یدردسر... 

  یزنیم نق چقدر:  گفتم اروم لب ریز

 ! بوده نیهم بوده تا-

 چه..  داشت الک دستام از یکی..  شدم رهیخ دستام به

 . داشتم یزشت یناخنا

 



 رو و رنگ یها الک جون به افتادم دستم یکی اون با اروم

 : دستم رو زد که رنگ یا قهوه ی رفته

 ؟ تو چته..  یاورد در ناخوناتو تک تک پدر-

 ؟ چته تو:  گفتم بود اروم یلیخ که ییصدا با

 : زد غر

 شلوارک و تاپ واست فقط نجایا میاومد که خودم روح تو-

 یبخور یشکر چه یخوایم اونجا..  یبپوش خونه تو گرفتم

 دونمینم

 ؟ میریم میدار کجا ؟ خودشون ی خونه ؟ بود کجا منظورش

 ! بده حیتوض بهم گفتن راهیب و بد یجا به کاش

 ! یدهن بد چقدر- 

 

  2# پست#

 .  کرد نگام بد..  کرد نگام

 .هومنه نیماش نیا ؟ یریم کجا..  بوده نیهم بوده تا-

 و کردم باز رو عقب در منم و شد یرنگ دیسف نیماش سوار

  نشستم

 زنگ بهم شب هر که بود یپسر همون..  شناختم رو هومن

 .  کنم خاموش یچجور رو گاز تا گفتیم بهم و زدیم



 ؟ یدادینم منو جواب چرا..  جون دختر سالم-

 الک یها ناخن جون به افتادم باز و ریز انداختم سرمو

 : کردم اعتراف صادقانه و م خورده

 .  شناختمتینم اخه-

 روشن رو نیماش هومن و برداشت گاریس هم باز وانیک

  کرد

 نشون بهم رو خوردمیم شب هر که یقرص ی بسته وانیک

 : داد

 ؟ ببره خوابت یخوریم شب هر نویا-

  حرکت نیا از ادیم بدش دونستمینم..  دادم تکون سرمو

 : کرد اخم

 بده جواب!  من یبرا ننداز باال سرتو-

 ! وانیک:  دیغر هومن

:  گفت اروم یول تیعصبان با و هومن سمت برگشت

 اون و قرصا نیا تو خدا لعنت اصال!  ادیم بدم من دونهیم

 یچطور ادتهی!  شیبرد یبرداشت تو که یناموس یب یدکتر

 دیبا یچجور بره ادشی مونده کم که االنم..  گرفتمش لیتحو

 زدن گند!  دیاحمق همتون..  احمق ی دختره!  ییدستشو بره

 منم مونده کم!  نیگور کدوم ستین معلوم..  مونیزندگ تو

 بخدا...  کنم یبستر خودمو مارستانیت برم زیپرو مثل



 خود به بزنن گند اصال..  تره راحت شماها از اونا تحمل

 .  خداهاشونه یب خود همونا از یکی که زیپرو

 پرت پنجره از قرصو یها بسته و کرد روشن گارشویس

 : رونیب کرد

 بگم بهش دیبا روز هر نکهیا از شدم خسته..  شدم خسته-

 !  کجاست نجایا..  میک من..  یا یک تو

 : کرد میتنظ من یرو رو یبخار هومن

 خوابش بخاطر دکتر اون رو نکارایا که یدونیم خودتم-

 کنترل خودتو کمی..  بعدم ؟ که نرفته ادتی هنوز.  نکرد

  نتتیبب ینجوریا خوادینم مامان که یدونیم..  کن

 :  رونیب کرد پرت گارشویس

 تا..  دهن بد نقدریهم..  مضخرف نقدریهم..  نمیهم..  -

 من مادر که جهنم به درک به نکهیا و بوده نیهم بوده

 بگم یک به دردمو برم..  نهیبب خوااادینم پسرشو ینجوریا

 دهینم راه ش خونه یتو منو گهید مم ننه سال سه از بعد که

 !  مخم رو رهیم زنهیم ور داره رو ویراد کن ش خفه! .. ؟

 حیتوض داشت هومن..  میدیرس فرودگاه به..  شد سکوت

 ؟ اومده ادمی که دینفهم چرا...  دادیم

 :  کرد یاور ادی بهش وانیک

 اومده ادشی..  ساعت دو شده ؟ یزنیم فک نقدریا چرا-

 ؟ رمیبگ برم نیخوریم یزیچ..  ویچ همه



 : اوردم در وانیل هی صورت به دستمو

 .  بدنمه تو رخوت..  ریبگ یکاف کاپ هی-

..  دادم کش یکم خودمو و دادم سوق باال سمت به دستامو

 دهن ی مزه کردم مزه مزه و دمیکش یمدت کوتاه ی ازهیخم

 .  مو مزه یب

 گاریس هم فرودگاه تو کردنیم ولش..  داد تکون سرشو

 .  دیکشیم

 بود وانیک وان،یک!  بود وانیک نقدریهم..  بوده نیهم بوده تا

 .  بودنش وانیک..  بود اندازه به درست.. 

 :  زد لب دور از هومن که نشستم چمدون کنار

 .  افتاده ریتاخ به-

..  بود یمک کک و بور دختر به نگام.  دادم تکون سرمو

  ؟ میریم میدار کجا دمینپرس چرا

 ؟ بود!  نبود مهم

  ؟ یک تا اما.  شمنیپ هومن و وانیک که بود نیا مهم

 اومد بزرگ یکاف کاپ دوتا یحاو ییمقوا ینیس هی با وانیک

 .  سمتم

 یخوایم..  داشت هم دونات:  گفت که برداشتم رو ش دونهی

 ؟



 شهیهم.  سوخت م معده..  انداختم باال نه ی نشونه به سرمو

 .  نداشت یتعجب گهید نکهیا.  سوزهیم

 میبرگرد ستین قرار گهید:  گفت مقدمه یب و کنارم نشست

 . 

 .. باشه:  گفتم اروم

 .  هومن نه من نه..  میندار پول-

 !  باشه..  نطوریا که-

 : دیغر

 ؟ باشه مهم برات یزیچ یزندگ تو شده-

 : خوردم قلپ هی

 ارشد یحت..  یحت ایمیک و ایپرن..  ییدا زن..  هومن و تو-

  ؟ داره وجود اتیمهم برام چقدر یدید!  یمهد آبان،! 

 : زد پوزخند

  یخودم هیشب نقدریا و اوردمین بارت خوبه-

 :  کرد زمزمه

 ! دراز زبون-

 م زده الک یها انگشت جون به افتادم خودش چشم از دور

 دستم گوشت به نکارمیا با روز هی سر اخر دمیترسیم.. 

 موج توم ینامتقارن شهیهم.  کنم سوراخ ناخنمو و برسم

 .  زدهیم



 سرگرم کدومشون هر و نشست من کنار اومد هم هومن

 نمیبب نکهیا بدون برداشتم یکتاب ساکم یتو از که شدن یکار

 هیچ عنوانش

 بهش شب هر که هیرمان دمید اوردم که اولشو ی صفحه

 .  بخونمت فردا تا باشه گفتمیم و نداختمیم نگاه

 برق پول نه یوقت ؟ کردمیم کاریچ سوئد یتو من پس

 کتاب یحت..  دمیدیم نه خوردمیم نه..  گاز نه برام ومدیم

 نخونده هم رو بود شتریب لباسام از االن که رو یمختلف یها

 .  بودم

 : اومد هومن یصدا

 .  پروازمون نوبت..  پاشو-

 سوالم کدفعهی که افتادم راه دوتا اون به پشت و شدم بلند

 : کرد متوقفشون

  ؟ میریم کجا-

 سکوت

 ..  بهمون زدنیم طعنه و ومدنیم مردم

 : کرد باز دهن وانیک

 .  رانیا-

 

 دارد_ادامه#



 

 3# پست#

 

 شهیم.  افتادم راه و گفتم یا باشه و ریز انداختم سرمو

 ؟ دیکش بو رو تعجب

 ییایبو حس نیا شهیهم چند هر..  کردم حس بوشو من

 .  بود یقو مضخرف

 : متعجب..  اومد هومن یصدا

  ؟ رانیا میگردیبرم..  میدار یا یاوک-

 :  زد پوزخند وانیک

 کنهیم فک..  کجاست رانیا االن دونهینم یمریآلزا نیا-

 .  میبرگرد و شه برنز پوستمون که ییهاوا میریم میدار

 :  سمتش برگشتم

 نیع چجور و بود ییجا چه رانیا دونمیم من ندونه یک هر-

 به پوالتون دونمیم ندونه یک هر..  شد برخورد باهام یچ

..  رهیگیم داره بانک رو هامون خونه..  خورده گید ته

 نیهم دونمیم.  نبودم سوئد خودیب سال 6..  میبرگرد دیبا

 .  وانهیک ی شده فروخته نیماش ماله هم ها طیلیب پول

 با وانیک که بودم نشسته مایهواپ داخل یصندل یرو

 لم کنارم نکرده روشن یول بود لبش ی گوشه که یگاریس



 کمتر سال دو زنه..  ن خجسته ایفرنگ نیا چه:  گفت و داد

 ییجا تا.  بگرده اصفهانو بره ادیب خوادیم داره ناسوریدا از

 کردیم سوار رو مونییتا 6 موتور هی با بابامون ادمونهی که

 .  میکن کوفت دادینم موشم مرگ..  میشابدولعظ بردیم

 :  زدم ورق دستمو یتو کتاب و زدم پوزخند

 یشد غرق اونقدر هات عقده یتو که نمیبیم ادیم روز هی-

 .  کنهینم کمکت هم گاریس که

  کردیم کمک هم االن نیهم گاریس حداقل کاش-

 : گارویس دمیکش لبش ی گوشه از

 بعدش که..  ندارم رو مهماندار خیتوب ی حوصله!  نکش-

 !؟ تو یبود یچ..  بشر تو فلسفه واو بگه بخواد ساعت دو

 : کرد کج شو کله

 .  شده وا نطقت-

 : برگردوندم سرمو

 .  اوپنه یادیز یکی تو یبرا نطقم-

 :  زد تشر هومن

 رو دعواهاتون ساال نیا تو کم! ...  بسه..  رفت سرم-

 .  بخوابم شده ساعتم دو دیبزار..  نکردم تحمل

 : کرد زمزمه



 .  دمینخواب روزه کی-

 همون در و شدم سرگرم کتاب با منم و شیگوش با وانیک

 : کردم زمزمه حالت

 یدادیم یکاف بهش کاش-

 هر از خواب موقع تو کردنش تحمل..  باهات موافقم-

..  استخونم ال کردن مته انگار.  تره دردناک یا لحظه

 .  پرهیم هرز دستش یوقت

 یال..  بود مته..  استخون یال مته..  خواب..  خواب

 !  وجودم

 یب یب جون رو تو..  خدا رو تو هومن..  نخواب هومن-

 زنهیم منو یبخواب هومن..  شو داریب هومن... 

 .  بودم استخونش من..  زدم هق من

 !  مته...  دررررر..  شد کنده موهام

 !!  کن نگاش!  کن نگاش ؟ کوچولو کجا-

 یکی اون از شتریب سال 100 که نمیا..  کن نگاش:  وانیک

 .   کنه ارتیز رو قم ادیب خوادیم نیا حتما..  داره

 ته بودنش کیکم نیا..  نشست لبم یرو یمحو لبخند

 ...  که یا ساله 40 وانیک..  بود تشیجذاب

 به که کردم مشغول یرمان با خودمو و رونیب دادم نفسمو

 یواژگان رهیدا بود، مضخرف و چرت شدت به نظرم



 قالب و متن با متناسب اصال موضوعش و داشت یافتضاح

 بودمش دهیخر چرا..  نکرد جذبم هم کتاب جلد یحت..  نبود

  ؟

 ..  اها

 .  سندهینو اسم

 یتو یچ ؟ بود کرده یاضاف واقعا ایک پول...  چاپ تعداد

  ؟ دنیدیم رمان نیا

 مهماندار که انداختم میدست فیک یتو رو کتاب حوصله یب

 رو زیم و اومد سمتمون وهیآبم و کیک یحاو یا بسته با

 هومن خرناس یصدا لحظه همون که گذاشت هممون یبرا

  شد بلند

 هم باز یول میاوردین خودمون یرو به اصال وانیک و من

 .  دمیکش بو رو مهماندار تعجب

 :  دمیپرس وانیک از رفت که مهماندار

  ؟ ییدا زن ؟ یک ی خونه میریم-

 : زد پوزخند

 .  بده راه ش خونه رو هومن مامان نکنم فک-

 ؟ دونهیم-

 نقدریا تو یک..  صورتش یاجزا یرو دیچرخ چشمام

  ؟ یشد بزرگ



 ! جذابن یسالگ چهل یتو مردا که گفتنیم راست یول

 تِرسا گهید.  دهیفهم مامان کنم دماغم تو دست ور نیا من-

 .  ستین یچیه که

  ؟ میریم کجا..  خب -

..  یول..  مرگش خبر ستین که خودش..  زیپرو خونه -

 .  هست ش خونه

 : دمیخند

 میبر گهید یجا شهینم!  ادینم..  ما سیس به کمی ش خونه-

  مثال..  ایپرن خونه ؟

 چهار سه دیبا قبلش..  مینجس ماها کنهیم فک االن ایپرن -

 خونه میایب بزاره بعد کنه مونیکش اب خزر ایدر میبر بار

 .  یشد که ینبود خنگ.  ایدیم ییها شنهادیپ هی.  ش

  ؟یچ حنا ی خونه -

  ؟ یملتسم حنانه ؟ حنانه -

 .  اره -

 : کرد نگاه چشمام تو

 صورت گهید بار هی..  نزن حرفشم ؟ ادتهی اونو چطور تو-

 میریم..  گفتم که همون.  کنمیم یخودکش نمیبب رو هشیکر

 !  ستین بد جاش زمیپرو خود.  زیپرو خونه غرب، شهرک

  ؟ ایمیک ی خونه -



 یخوایم یک..  رهینم دختره اون با جوب یتو آبم من -

 !  احمق!  دونمینم یبفهم

 :  انداختم باال ابرو

 .  وقت هی ینش زده جن-

 : گرفت شگونین پام از

 هستم اگه ای..  ستمین وانیک ای..  نکنم کوتاه زبونتو رو تو-

  ؟ خوبه.  عالمم دو فرهنگ یب

 دهنم یتو تازه که رو ییمویل ادامس و دادم تکون سرمو

  کردم باد رو دمیجویم

 ؟ خبره چه نجایا ؟ زیپرو-

  ِزن!  کن نگاش...  کن نگاه زن نیا به ؟؟؟؟؟ خبره چه-

  ؟؟؟ اصال بود زن..  منه

 ی غهیت به و دمیکش پلکام یرو اشارمو و شست انگشت

 .  کردم کینزد مینیب

..  کردم باز دوباره رو شده خونده رمان و دمیکش موینیب

 .  بود رفته سر م حوصله

  زد حرف هومن با شهیم باز..  شد بلند هومن

 زیپرو خونه میریم گهیم وانیک-

 : دیکش ازهیخم 

 



 .  زیپرو خونه میریم..  خب-

  ؟ چته..  نلرز زیپرو-

 ..  که خوابمیم یتخت رو شبا دارم-

 .  شن خاموش هم ها صدا کاش..  بستم چشمامو

 کنه ازدواج بود قرار..  بگو زیپرو از خب:  دکتر

 یجد..  خودش..  کردن شیجد هیبق..  نبود قرار:  گفتم

  بود نگرفته

 حنا یگیم بهش..  حنا..  زن اون..  یبود اونجا تو:  دکتر

  ؟

..  حنا مینگفت بهش ما نبودم، که کردم زمزمه دلم یتو

 !  حامد..  بود حامد اسمش

 خدمات یتو کاش..  داشتن الک انگشتام تا سه هنوز

 .  کنن اضافه هم کن پاک الک مایهواپ

 م قهی یتو سرم   و کندمیم رو ها الک داشتم که همونجور 

 که میبدبخت ماها چقدر:  گفتم و دمیخند آروم بودم، برده فرو

 .  کردن بدبختمون که ییهمونا به میبریم پناه میدار
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 .  بود تلخ..  دمیچش رو شون سکوت من

 ! تر تلخ..  سکوتشون...  بود تلخ..  اره که حرفم

 : بست چشماشو دوباره هومن

 دارم کاش میزندگ یتو چقدر.  بود وانیک برادرم فقط کاش-

 ! 

 اسمشو یوقت شدیم مشت دستم...  ریام از یوا..  ریام

..  نبود یخوب خاطرات اصال.  نبود یخوب حس..  دمیشنیم

 ! یلعنت...  که یکس..  اصال شناسمشینم کنم وانمود بذار

  ؟ یچ انیک

 .  دمیند رو انیک اصال که من!  یچیه انیک...  انیک

..  دید ویچ همه..  دیدیم که یبدبخت امکیس ؟ یچ امکیس

 .  ومدیم در پشتم کاش..  بزنه حرف تونستیم کاش

 زار..  موال به رو تو..  قسم عباست جون رو تو امکیس-

 !!  کمک خدا یا..  بزن داد..  بگو بزن حرف نزن

 یلیخ..  ببره ضیف اونم بذار..  شو ساکت..  سسسسیییه-

 !  خوبه یلیخ نه؟ دهیم حال

  شد خفه صداها مهماندار یصدا با

 گرفته دستش یتو رو یفرانسو یها شکالت یحاو ظرف

  بود



 .  برداشتم توش از دونهی

  ؟ یبر کجا یخواستیم:  دکتر

..  ایپرن نه ایمیک نه زیپرو نه ؟ داشتم رو کجا اخه:  گفتم

 ..  داشتن مشکل همشون..  کردنینم کمک چکدومیه

 کمکت بود حاضر که اون..  که اون ؟ چرا ایپرن:  دکتر

 ؟ کنه

 ..  نگفتم یچیه

 .  بگم ندارم یچیه هنوزم

 به دیشا ؟ نکردم قبول من و کنه کمکم خواست ایپرن چرا

 ا،یپرن شیپ رفتمیم اگه دیشا..  بود کم م تخته هی وانیک قول

 ..  منو که بودیم گهید یکی

 بعد ی صفحه بزن..  نخون رو صفحه نیا نقدریا..  یبعبع-

 . 

 هر سر از هوش شیعسل یچشما..  کردم نگاه هومن به

 ! نبود یزیچ که ترسا برد،یم یدختر

  جالبه ش صفحه نیا..  خوندمش یبود خواب-

 !  گفتم دروغ

 رو شاملو شعر چون..  بود صفحه همون ش صفحه نیبدتر

 ..  داشت

 : باهاش کردم زمزمه لب ریز



 

 آمد فرود و اِستاد دیبا

 ندارد، کوبه که یدر آستانِ  بر

 و توست انتظارِ  به دربان یباشآمده گاهبه اگر که چرا

 گاهیب اگر

  دیآینم یپاسخ اتدرکوفتن به

 

 در، است کوتاه

 .یباش فروتن که به آن پس

 بود یتوان پرداختهکین یینهییآ

 

 آنجا

 را یآراستگ تا

 درآمدن از شیپ

 یکن ینظر خود در

 نه توست توهمِ  یزاده در یسو آن یغلغله که هرچند

 مهمانان،  ِیانبوه

 آنجا که



 را تو

 .ستین انتظار به یکس

 

 یخاک تو نداره یفرق چیه بفهمن و..  منو کنن درک دیشا

 رو تیجوون توش که یخاک ای یبکش نفس یاومد ایبدن که

 ..  یگذروند

 .  بودم قفس هی دربند شهیهم من

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

  شد باز در

 هنوزم..  کوتاه ی پسرونه یموها اون با..  حنا ی افهیق

 ! بود حامد هنوزم...  هیشب

 به و تو رفت تعارف بدون و انداخت باال یا شونه وانیک

 : کرد برخورد حنا

 !  جون حامد یچطور -

 .  دادم قورت مو خنده من و گرفت ش خنده هومن

:  گفت بهم رو لبخند با و چرخوند کاسه یتو چشماشو حنا

..  نیایب..  تو نیایب..  تووو یشد بزرگ چه!!!!  ماشاهلل

 .  تو ایب هومن..  هوا شده سرد االن از چرا دونمینم

 نشسته رنگش یآجر ی نهیشوم کنار همه بعد قهیدق دو

 :  سمتمون اومد ییچا ینیس هی با که میبود



  ؟ من سروقت نیاومد راست هی شد یچ -

 :  کرد نگاش چپ چپ وانیک

 سرمون ریخ میا آواره!  جون حامد میومدین که یدنید دیع-

 . 

 من:  گفت تیجد با حنا که گرفت ش خنده هم باز هومن

 .  س حنانه اسمم

 حرص لبخند با و کرد کینزد لبش به وانشویل وانیک

 حامد دمتید که یاخر بار نکهیا نه آخه:  گفت یدرآر

 !  که یدونیم..  کمی...  یبود

 : دمیخند بده رو وانیک جواب اومد تا و شد سرخ صورتش

 .  نیبش ایب..  گهید وانهیک..  نویا کن ولش-

 .  یشد خوشگل:  گفت لبخند با و روم به رو نشست

 :  دیخند هومن

 .  بگو دروغ کمتر-

 ی کله به زد بود نیزم یرو که یا گربه طرح کوسن با

 نیاومد چرا..  نینگفت.  یشعوریب هنوزم:  گفت و هومن

  ؟ من وقت سر

 ؟ میرفتیم کجا:  گفت ممکن شکل نیتر صادقانه به هومن

..  یدونیم که رو ایمیک و ایپرن..  دهینم رامون که مامان

 هم آبان!  یچیه خب که هم یمهد.  ستین تهران که ارشد



..  میستین مهمونت ادمیز..  دنشید النیگ میرفتیم دیبا که

 ..  خونه میریم

 ..  شد سکوت

  ؟ دیفهم یک زیپرو:  دکتر

 زن بهم دو یلیخ..  بود آنوشا اسمش..  وانیک همسر:  گفتم

  کردیم تیاذ یلیخ..  بود

  ؟ کردیم تیاذ هم رو تو:  دکتر

..  گفت زیپرو به آنوشا..  خب یول..  قبال بودم گفته:  گفتم

 ..  که گفت

  شد پاک لبخندش حنانه

 .  رفت ور کفشش یرو نینگ به و ریز انداخت سرشو

:  گفت دار بغض لبخند هی با خودش و نشد یطوالن سکوت

 .  نیریبگ دیکل نیاومد..  پس زیپرو ی خونه نیریم

..  زدیم لبخند یول داشت نم چشماش..  باال اورد سرشو

 !  بود حامد حنانه

 روز هر خودم..  بزرگه اتاقاشم..  زهیتم ش خونه..  خوبه-

 .  کردمیم زیتم رفتمیم

 :  زد شکمش به یدست و شد بلند جاش از وانیک

 یبزن سر هم مارستانیت تو بهش یبر شدیم روت کاش-
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 ..  بود اعصاب جنگ هم باز 

 .  نیهم یعنی بودن رانیا..  بود رانیا

 خنده با و برداشت رو تلفن..  خورد زنگ حنانه یگوش

 .  آبانه:  گفت

 ..  بود تنگ آبان یها خنده یبرا دلم

  گذاشت بلندگو یرو و داد جواب رو یگوش

 :  آبان یصدا

  ؟ یچطور..  حنا سالم-

 تونهیم چقدر حنانه دونستمیم و شد شروع ها یپرس احوال

  بزنه حرف پسرعموش یبرا

 اصال..  اصال.  بگو آبان از برام ؟ بود یک آبان:  دکتر

 ؟ پسره آبان

 بزرگتره ازم سال ده..  س حنانه یعمو پسر..  اره:  گفتم

 .  افتمیم مادربزرگم ادی نمشیبیم..  دلسوزه..  مهربونه.. 

  ؟ کرد یبد حقت در:  دکتر

  سکوت



 :  دیخند حنانه

  ؟ آبان تهران یایم یک-

 :  آبان یصدا

 امیب گهید ماه کی هی کنم فک..  لویوسا کنمیم جمع دارم-

  ؟ شما یا یراض.  شتیپ

  دیخند حنانه

 .  شدم هاش خنده عاشق گفتیم زیپرو..  ادمهی

 :  شکمش یرو گرفت ضرب وانیک

 جمع پاشو.  نجایا ادیم داره هم آبان گهید.. شد خز تهران-

 .  فرانسه میریم یپناهندگ کن

 :  دیکش ازهیخم هومن

 .  ادیم خوابم..  میبخواب فعال-

 :  کرد نگاه بهش تعجب با وانیک

  ؟ ادیم خوابت بازم!  یبود خواب راهو کل!  بشر دتویزی-

 خواب اخه" بست نقش بدنم یرو که یدست و دیچیپ صداش

 " یخانوم ارهیم خواب

 و هم تو شد جمع چندش ی نشونه به سومم و دوم انگشت

 حنانه اتاق تو رفتم و برداشتم رو چمدونم همشون از زودتر

 . 



 . شد بلند صداها که گرفتیم خوابم داشت

 جواب..  نکن هیگر حنا ؟ داد خبرشو تو به یک:  وانیک

  ؟ بود آنوشا.  بده منو سوال

 :  حنا یصدا بعد و شد سکوت

 داشت آنوشا..  بود فرودگاه یتو انیک!  گفتیم آنوشا کاش-

 جواب..  ایمیک هم من هم..  میگرفت رو آنوشا تلفن.  رفتیم

 یشدن درست گهید زیچ چیه گفت ایمیک به یول نداد که منو

 .  ستین

 :  زد پوزخند وانیک

 دختر نیا که کردینم کفش هی تو پاشو مون ننه کاش-

 هی با عمرمو از سال 10...  برات شهیم ایدن زن نیبهتر

 !  مار هی با..  کردم یزندگ مار

  ؟ کو زنت..  پس..  هومن:  حنانه

 :  هومن پوزخند

 .  میگرفت طالق هست یسال کی -

 اون!  یبود خوب باهاش توکه..  که تو ؟؟؟ چراا:  حنا

 !  باهات بود خوب

 و بند تو خدا!  میدار دوست یسمیساد ما که نه:  هومن

 که کردیم فک..  بابا بود وونهید..  زارهیم ادیز بساطمون

 .  داشت بزنم دست.  ادیم خوشم نمیبیم که یزن هر از من



 ..  آخ آخ:  وانیک

 .  گرفت م خنده

 !  جون حامد ؟ ینکرد شوهر چرا:  وانیک

 بخاطر امیب خواستمیم!  کن صدا عشقته یچ هر تو:  حنا

 یول..  بود ایمح یچ همه!  تونستممیم..  آلمان تمیوضع

 ..  زیپرو

 چرا..  حنا س رفته دست از زیپرو:  گفت آروم هومن

  ؟ یکنیم حساب روش

 : دمیشن رو حنانه بغض یصدا من

 االن مونا که سوزهیم دلم..  سوزهیم دلم کس هر از شتریب-

 داره ینطوریا..  س آواره ینطوریا..  سن سال 21 با

..  شهیم حساب رفته دست از زیپرو.  کنهیم یزندگ

 گذشته سن ماها باز..  برگشته بخت ماها..  مرده امکیس

...  فهیح مونا ؟ یچ مونا..  میکرد رد رو یس ماها..  میا

 .  افتادینم اتفاق اون چوقتیه کاش

 ...  مونا

 گفتیم مییدا شهیهم نویا..  روم بود گذاشته پدرم.  بود اسمم

 . 

!  یمن عشق نیاول توهم گفتیم..  بود عشقش نیاول اسم

 عشق..  زییپا شد بهار فصل یوقت..  کرد ریتغ یچ همه

  کرد رییتغ



 

  و شد زییپا باز

  دیچرخ باد

  هوس و

 .دییرو مرموز یاهیگ چو

 !! دییرو او
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 نور با یکیتار یتو که شده خرد یها ید یس یها کهیت به

 .. شدم رهیخ زدنیم برق ماه

 !  بود خوب...  یبچگ

 کردنیم فیتعر فر یموها از همه..  بودن خوب باهام همه

 ادگاری" گفتنیم و کردنیم عشق مادرمم هیشب نکهیا از و

 " س مهیفه امرزیخداب

  س هیراض مادرم کردمیم فکر من و

 کالف هی شکل به و بود دهیچیپ تولد بدو همون از میزندگ

  زدم چنگ بهش یه که بودم یتخس ی گربه منم و بود



 رنگ یمهتاب نور و شد باز در که شدیم گرم داشت چشمم

 چشمام یرو درست و کرد دایپ راه داخل به درز یال از

 : انداخت هیسا

 !  یخوابیم یریگیم گفتم ؟ هنوز یداریب-

 .  خوامیم قرص -

 :  نشست تخت لب و کرد نگام کمی

  ؟ یکرد کوتاه چرا موهاتو-

 .  نداشتم دوسشون -

 ..  بلند و فر..  بودن قشنگ اما -

 !  نداشتم یسن موقع اون که من!  ادتونهی خوب چه -

 به بدنم و ومدیم خوابم..  نبود مهم نه ای گرفت مو طعنه

 .  رفتینم خواب

 .  ختیرینم دور قرصامو یلعنت وانیک کاش

 . بود شده فراهم شدن جغد ی برنامه..  ستین مهم

  ؟ یندار یکاف-

  دارم داغ شکالت یول نه -

 .  سردمه هنوز ؟ یاریم ییچا-

 دیشا گفتنیم..  یخون کم.  بود سردم شهیهم..  گفتم دروغ

 باشه یخون کم میشگیهم یسرما علت



 یک..  یعنی ؟ بزنه صدا اسمتو یک یداشت دوست:  دکتر

  ؟ یشدیم خوشحال زدیم صدات

 شدمیم خوشحال خب البته!  امکیس یحت..  پدرم:  گفتم

 .  مونه خونه هم ایمیک دمیدیم و ومدمیم مدرسه از یوقت

  بگو برام انیک از:  دکتر 

 شیپ..  دمشیند چوقتیه یبچگ از..  شناسمشینم:  گفتم

  شد بزرگ مادرش

  ؟ تییدا زن ؟ مادرش:  دکتر

 .  هیکی اون پسر انیک..  دارم ییدا زن دوتا:  گفتم

 .. یگفتیم..  خب:  دکتر

 !  گفتمیم..  آره

 واسه هم یدیام که بود پراکنده میزندگ یتو یاهیس اونقدر

 دوست رو خوندن درس اصال..  نداشتم درس ی ادامه ی

 .  بودم آور تک شهیهم مدرسه تو..  نداشتم

 .  داشتم دوست رو کتاب یول

 اتاقش یتو حنانه چرا!  یدرس یکتابا جز ،یکتاب هر

 حساب خونه کتابخونه بدون ی خونه ؟ نداشت کتابخونه

 !   شدینم

 رو گذاشتش و اتاق تو اومد ییچا بزرگ وانیل هی با حنانه

 : نیزم



 .. اونجا یکرد کارایچ..  بگو خودت از خوب-

 :  دمیپرس ازش صادقانه و حیصر و کردم قطع حرفشو

  ؟ یکرد عمل چرا-

 :  زد یکمرنگ لبخند و کرد سکوت

 ینپرس ازم ای یارین روم به تو داشتم انتظار-

 دستم یتو رو بزرگ دیسف وانیل و انداختم باال یا شونه

 : گرفتم

..  گفتیم آبان ؟ تره نیرنگ هیبق از من خون مگه! چرا؟-

 .  میبد پس جواب تا میاومد ایبدن ماها گفتیم

 سکشوال ترنس که ستین یخوب حس..  برام بود سخت -

  ؟ هست!  یباش

 : زدم یمحو شدت به لبخند و کردم نگاهش

 !  بودن دختر اد،یم بهت-

 :  زد لبخند

 ..  بودن دختر گذشت ما از-

  ؟ یداشت ایپرن با یرفتار چه یدیفهم یوقت:  دکتر

 ..  داشت گناه!  سوخت براش دلم:  گفتم

  ؟ یداشت گناه هم خودت:  دکتر

 ..  کردم سکوت



 :  دیکش دراز حنانه

 .  زیپرو ی خونه ببرمتون زود صبح فردا که بخواب-

 : گذاشتم یعسل یرو رو وانیل

  زیپرو ی خونه برم خوامینم -

  شمیپ بمون-

 .  ذارنینم-

 ای هومنه، دست ای اراتتیاخت وقته یلیخ تو..  برو پس -

  ؟ یراست خبر چه ارشد از.  وانیک ای ارشد،

 .  حنا یکس از ندارم یخبر چیییه من که یدونیم خودت -

 :  زد پوزخند

  ؟ یش رو به رو ریام با یتونیم-

  ؟ بودم کرده!  بودم نکرده فکر بهش...  دیلرز بدنم

 :  داد جواب اون و دمینپرس یول کردم باز لب یسخت به

  ؟ یکن کاریچ یخوایم..  شهیم آزاد گهید ماه 5 ؟ یچ که-

 : بستم چشمامو

 .  ادیم خوابم-

 خاندانتون کل...  دیبخواب همتون!  بخواب..  بخواب-

 مواجه مشکل با دیبا یچجور کنهینم فکر نیا به چوقتیه



 ارشد، هومن، وان،یک..  تو...  کنهیم فرار عوضش و بشه

 !  زیپرو..  ایمیک

 ..  کرد صدا رو زشیپرو اسم

  ؟ زشیپرو

  ؟ یداشت دوست رو حنانه و زیپرو نیب ی رابطه:  دکتر

 یکار همه براش!  دمیدیم..  بود عاشق شتریب زیپرو:  گفتم

 جاها انگار یول نداشت دوستش کم هم حنانه.  کردیم

 !  نبود حنانه دور دور..  بود شده برعکس

 :  کرد زمزمه حنانه

 اون.  بده ادامه تویزندگ تو اد،یم ریام فوقش..  ستین مهم-

 ..  نداره کار بهت گهید که

 :  کردم زمزمه

 خوده از کرم بگن بهت یسالگ 16 سن یتو یبفهم کاش-

..  یچ یعنی شده نیا که کرده یکار دختره حتما ای درخته

 من..  یداد جواب رو همه سوال تو اگه یبفهم کاش

 هام سوال یتو من..  ندادم جواب هامو سوال چوقتیه

 ..  شدم غرق

 :  زدم زل شیمشک یچشما تو

 مونام هنوزم..  بودم مونا منم!  حنانه یشد ،یبود حامد تو-

 !  ریبخ شب..  هست یادیز یها فرق  تو و من نیب یول.. 
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 ..  گذشتیم رید کاش..  بود شده صبح

 !  ش خونه ضا  یا نبود، یداشتن دوست چوقتیه زیپرو

 شد یطوالن سکوت اونقدر و میبود نشسته حنا نیماش یتو 

 :  زد لبخند حنا که

 .  دمیدوئیم یچجور ادهیپ یپا با رویمس نیا ییروزا هی -

 :  زد یکج لبخند و رفت ور نشیماش ضبط با وانیک

 .  کنمیم ثبت رو داستانتون خودم ها بعده.  میدونیم..  اره -

 :  دیغر ش شده دیکل یها دندون نیب از و شد یکفر حنانه

 تمسخر به رو همه ؟ وانیک یباش یجد یخوایم یک -

 !  هینجوریا تیسالگ 40 یتو هم تیزندگ و یریگیم

 !  باش خودت فکر به..  بانو گذشت که ما از -

 :  کردیم برخورد شهیش به بارون و دیخند بلند حنانه

 جور هر..  شمینم سابق آدم اون گهید من..  من نیبب -

 مونده فردا پس..  رسمینم زیپرو به چجورهیه کنم حساب



 ی اندازه منم یبفهم کاش!  بدن بهم رو شیخودکش خبر

 .  دمیکش درد شماها

 :  کرد زمزمه هومن

 !  ماست یعمو پسر اون ؟ یکرد نکارویا باهاش چرا -

  ؟ بود یک زیپرو:  دکتر

  ؟ جلسه سه بود داده زیپرو به یریگ چه

 و زیپرو..  پسرن دوتا.  بزرگم ییدا از..  مییدا پسر:  گفتم

 .  ارشد

  ؟ باهاتون داشت تییاشنا حنانه:  دکتر

 یعنی ارشد یمیصم دوست یعمو دختر حنانه!  نه:  گفتم

 .  بده ادی یاضیر بهش رفتیم زیپرو ادمهی.  بود آبان

  ؟ هیک ایمیک..  خب:  دکتر

 قبل که بزرگم ی خاله..  مه خاله دختر ایمیک ؟ ایمیک:  گفتم

 .  بود کرده فوت مادرم

 و وانیک ِ مادر یکی ؟ داشته زن دوتا تییدا یگفت:  دکتر

 .  بود پسرش انیک که یاون با..  و هومن

 و بود دکتر سرش ریخ..  هیچ یبرا دونستمیم رو مکثش

  ؟ بهم کردیم یآور ادی ینطوریا

  ؟ یبعبع یساکت چرا:  گفت من به رو آروم وانیک

 !  گشنمه من:  گفتم ها بچه نیع



 !  منم آره:  گفت بدتر من از هومن

 یخوراک بمیج تو از:  گفت و کرد نگامون تعجب با وانیک

 هی حتما زیپرو خونه دم میبرس دیسیوا ؟ براتون ارمیب در

 ..سوپرمار

 داشبرد تو کرد دست حنانه که بود نشده تموم حرفش هنوز

 نویا نیایب:  گفت و اورد در رمالیش نون از پاکت هی و

 .  میبکن رو خونه یدایخر یمارکت سوپر میبر تا نیبخور

 و داد تکون دییتا ی نشونه به یکم سرشو و برگشت وانیک

 شجاع پسر پدر یبابا ی ننه عمه مادر از یمرس:  گفت هوی

 !!!  دهیم یقر چه!  وسط ادیب بلده خوب نقدریا که

 که کرد نگاش بد نهیآ از حنا که خنده ریز زد یپق هومن

 .  کرد جور و جمع خودشو

 یاریم در منو حرص تو اگه:  گفت وانیک به رو حنانه

 !  کنهیم تیا قهوه که هست ینام ایمیک که خوشحالم

 با حنانه و داد فشار هم یرو دندوناشو حرص رو از وانیک

 یس ی دوره یتو زنا!  شم تازه:  گفت یخاص طنتیش

 قاعده نیا از هم ایمیک!  جذابن شدت به شونیزندگ یسالگ

  ؟ که یریگیم!  ستین استثنا

 بود جانبو اسم به بزرگ فروشگاه کی زیپرو ی کوچه سر

 و کامران و میشد ادهیپ..  فیتخف از پر بزرگ بنر هی با

 .  میشد جدا هم حنا و من و شدن جدا هومن



 .  نمیبب رو ایمیک خوادیم دلم:  گفتم حنا به رو

 شهیم دهیکش بو مشامش خودش..  نیش ریجاگ کمی بذار -

 ایک یبرا شده تنگ ایک یبرا االن دلت دونمیم.  ور نیهم

 .  مشخصه..  نشده تنگ

 سال و همسن یدخترا ی هیبق نیع داشتم دوست شهیهم -

 غیج کمی..  باشم طونیش کمی..  کنم یپرداز ایرو خودم

 بلدم که بدم پز برم..  باشم تر یصورت کمی..  بزنم

 پسرم دوست نیولنتا روز که بدم پز برم..  بپزم یماکارون

 هورمون داشتم دوست..  داشتم دوست.   گرفته برام ایچ

 بهم بار کی که یپسر کنم فک که باشن فعال اونقدر هام

..  حنانه باشم یعاد داشتم دوست.  منه ی وونهید کرده نگاه

..  که گذشت ییزایچ به بلوغم یساال یول..  هستم االنم

 .  کن ولش

 .  یا دنده دنده یها پسیچ بزرگ پاکت سمت به دستم و

  افتادم راه حنانه از جلوتر و ریزنج یتو انداختمش

  ؟ ومدیم بدت یچ از:  دکتر

 بدم ریام از..  از..  پشیت از..  عطرش یبو از:  گفتم

 .  ومدیم

 ..  متعلقاتش و ریام جز:  دکتر

 ..  کفشاش:  گفتم

 ! ریام جز به:  دکتر



 یدندون ریخم ای..  زدیم دست بهش که یمسواک یحت:  گفتم

  کردیم مصرف که

 ..  منو نیبب..  مونا:  دکتر

 که ی محله..  بود توش اون که یا خونه از یحت من:  گفتم

 .  ومدیم بدم..  ومدیم بدم..  ومدیم بدم..  بود توش

 ..  شد مشت دستام و راستم کتف به چسبوندم رو سرم

 !  یلعنت!  یلعنت..  بود شده قفل دستام

 :  کرد اروم منو حنانه یصدا

  ؟ بسه دونهی ماست مونا -

 :  کردم زمزمه و برگشتم

 .  داره دوست ماست وانیک..  نه -

 یتو گذاشت هم سر پشت رو ها ماست و گفت یا باشه

  ریزنج

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

 .  بود سیخ هاش اشک از لباسم هم هنوز

 یه و بود کرده بغض و بود گرفته قاب دستاش با صورتمو

 ! ؟ چقدر!  گذشت زود چقدر گفتیم

 :  گذاشت ش شونه یرو یدست وانیک

 ..  کن کنترل خودتو کمی! ایمیک -



 :  بهش دیتوپ و کرد جا به جا شو شونه ایمیک

  ؟ یکنیم کاریچ نجایا!  تو اونور برو -

 برگشت دوباره ایمیک و رفت بهش یا غره چشم وانیک

 :  زد لب و سمتم

 ؟ یخوب -
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 ..  کردم نگاه صورتش به

 الغر یکم هم هنوز..  بلندش یموها و درشتش یچشما

 که گفتیم راست حنا یول دمیدینم توش یخاص رییتغ.  بود

 !  جذابن یسالگ 30 سن یتو ها زن

 .  یشد خوشگل -

 :  دیخند

 چرا!  ماشاهلل..  ساخته بهت سوئد چه!  تو ی اندازه به نه -

  ؟ من شیپ نیومدین نیاومد

 .  دونمینم -

  ؟ بود خواهرت مثل ایمیک:  دکتر

 اونقدر چکدومشونیه با من!  نداشتم خواهر من نه،:  گفتم

 .  نبودم راحت



 .  بود کینزد بهت یلیخ ایمیک یول:  دکتر

 :  دیخند ایمیک

 .  بپزم خوشمزه یغذا هی امیب..  بشورم صورتمو بزار -

 :  شد بلند بود ونیزیتلو یجلو که هومن یصدا

..  نزار موشت گوشت هومن جون یذاریم یچ هر -

 .  ندارم دوست

 :  دیغر و داد تکون یسر ایمیک

  ؟ یخواب و کمیش فکر تو هنوزم تو -

 .  گفت یاوهوم و داد تکون سرشو هومن

  ؟ شرکت یریم:  گفت وانیک به رو

 :  رفت ور مبل ی شده کنده ی پوسته به انگشتش با وانیک

 دوباره..  یایب هم تو روز هی دیبا..  صد در صد -

 .  بود بابا ادگاری تنها.  مشیبساز

 :  زد پوزخند ایمیک

 !  ادین ش زاده خان با سیفرنگ یوفت تا -

 :  کرد زیر چشماشو و کرد ینچ وانیک

!  رانیا انیب بخوان انیک و سیفرنگ درصد هی کن فکر -

 پس که کردن سفت چنان لندن یتو رو پاشون پشت هفت

 .  ستین موشم تار هی به بدن رو داداششم که یمن خبر فردا



 ککشون ؟ کردن یخاص کار مرد، امکیس مگه:  گفتم اروم

 !  دینگز هم

 بفهمه سیفرنگ نکن شک:  گفت من به رو و برگشت ایمیک

 بزرگ انوشیک شرکت تنها کار سر هومن و وانیک که

 !  کشهینم دست رفتن،

 :  اشپزخونه یتو رفت

 دست کار خونه نیا معلومه...  زیپرو به بزنن گندش اه -

 .  بوده شلخته چقدر.  پسره به

 ..  بوده..  بوده

  ؟ زیپرو کو گهید..  گهیم راست

 .  کردیم ییخودنما وارید یرو شیقد عکس یول

 :  کرد اشاره دست به ریکفگ با ایمیک

.  نهیهم..  مکن چاه گنیم.. !  رو نسناس کن نگاش -

 ادرارشم کنترل..  کنهینم یهمکار اصال گفتیم دکترش

 .  نداره

 :  زدم پوزخند

 رو گهید ماه چند شیکار اصل..  ایمیک ستین زیپرو مهم -

  ؟ زهیپرو ترست تو..  شهیم آوار سرمون

 ادمی نذار.  کن حساب مرده رو زیپرو:  گفتم تر بلند کمی

 .  کرد امکیس با کاریچ بره



 میبود شده جمع هم کنار باز ماها..  اعصاب جنگ..  جنگ

 ! 

 :  کرد زمزمه هومن

 .  نداره یتموم چوقتیه داستان نیا -
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 :  دیپرس اروم و کرد نگاهم یکم ایمیک

  ؟ یبخور یدار دوست یچ ؟ یخوریم یچ -

 یتو.  بود گشنم...  خوردمیم یچ همه..  برام نبود مهم

 .  نبود خوشمزه واقعا وانیک دستپخت یغذاها سوئد

 .  بزار یماکارون..  دونمینم -

 !  ایسو با:  گفت دیتاک با هومن

 :  کردم شتریب دیتاک منم

 !  ایسو با -

 :  کرد یآروم ی خنده ایمیک

 شد خوب یول.  گرفت طالق ازت دمیم حق تِرسا به -

 .  دستت از بود شکار یلیخ ییدا زن..  نیگرفت طالق



 :  دیغر هومن

 .  میدار ننه مام دارن، ننه همه!  درک به -

 تکرار ونیزیتلو و نشست هومن کنار مبل یرو وانیک

 .  دادیم نشون داشت رو فوتبال

 کرده شروع شبید که یکتاب رو شونیکنار مبل یرو رفتم

 .  کردم بازش و برداشتم رو بودم

 جلدش به..  دمیند توش یبد زیچ چوقتیه که یرمان تنها

 کرد ییخودنما اسمش اول ی صفحه و دمیکش دست

 " ... مکافات و اتیجنا"

 :  دیپرس ایمیک از وانیک

خ خانوم -   ؟ چطوره لمونیوک!  یاضیر م 

 :  کرد خورد صدا با رو ها دلمه فلفل و زد پوزخند ایمیک

 ..  شیدیدیم و بود کاش.. !  داره دنید هم اون حال -

 :  کرد بغض که میشد رهیخ بهش و میبرگشت هممون

 ..  شده حامله -

 که شده حامله ییایپرن.  افتاد دستم از کتاب و دمیکش نیه

  ؟ نداشت شوهر

  ؟ یک از:  دیپرس یسخت به و مات وانیک

 و کردیم باز دهن..  نتونست و کرد باز دهن ایمیک

 :  دینال آه و اشک با و شکست بغضش..  تونستینم



 . یمهد -

 ..  شکست و افتاد هومن دست از ظرف

  ؟ شهیم تیک ایپرن:  دکتر

 بهمون ایپرن بودم که ییدا ی خونه..  بود مونیهمسا:  گفتم

 .  هیخوب دختر..  دارم دوسش.  مادرش با زدیم سر ادیز

  ؟ شده عاشق:  دکتر

 یمهد!  نه االن..  داشت دوست رو یمهد..  اره:  گفتم

 .  کرد انتیخ بهش

 افتاد زیپرو ی گرفته خاک و یمیقد گرامافون به مات نگام

 .. 

 :  کرد زمزمه هومن

 !  داره بچه و زن یمهد..  یمهد..  اخه چطور -

 ...  باال دیکش شوینیب و کرد پاک صورتشو ایمیک

 !  نیدیدیم و نیبود کاش -

 !  کرده بچه کبوتر:  کرد زمزمه لب ریز وانیک

.  گرفت مون خنده مونییتا سه ها شوک و ها غم اوج وسط

 .  خجسته همونقدر..  گهید بود وانیک

 سمتم ایمیک که میبود اشپزخونه یتو من و ایمیک شام از بعد

 :  اومد



 منم..  یراحت یخودم شیپ ؟ خودم ی خونه یایب یخوایم -

 یندار دوست رو زیپرو ی خونه دونمیم.  تره جمع المیخ

 ... 

 .  راحتم..  نه:  گفتم و دمیکش صورتم به یدست

 دستمو..  گذاشتم زیم یرو ارنجمو و نشستم یصندل یرو

 :  زدم یاروم لبخند و زدم چشمام از یکی به

 .  نیهست هنوزم خوبه یول نجامیا که ستین خوب -

 :  زد پوزخند

 چه دختر ؟ س مهین نصفه برات هامون بودن یوقت یحت -

 شهیم آزاد ریام..  مونا میباش صادق ایب.  یدار یا گنده دل

 تو..  رهیم کجا دونمینم ما..  ستین جلودارش چکسیه.. 

 یتو روزاتو و شب کل یخوایم ؟ یبکن یخوایم کاریچ

 21 فقط تو..  یجوون دختر هی تو ؟ یبگذرون ریام از ترس

 گمیم دارم بد!  یبد لیتشک یزندگ هی دیبا تو..  سالته 20

 باش خودت فکر به تو!  دختر میکرد رو عمرمون ماها ؟؟

 که ستین یدختر یمنزو و سرد و روح یب دختر نیا.. 

 تو ؟ نه ای گمیم بهت دارم یچ یفهمیم..  سالشه 20 سنش

 غاشیج که..  شناختمیم من که یستین ساله چند ی بچه اون

 .  داشتیبرم رو خونه

 هم ماها..  گذرهیم روزا..  ایمیک بچه یگیم یدار خودت -

 هنوز من..  نیشد بزرگتر شما.  میشیم بزرگ دردامون با



 یوقت بشه تر جالب قراره یلیخ ویسنار.  دارم کار یجا

 عکس حتما..  رو م موقع اون ی افهیق..  بشه آزاد ریام

 خودم یرو و رنگ شاهد خودمم دارم دوست یلیخ.  ریبگ

 .  باشم

 :  کرد نگام

 تونهیم دستات تو ایدن نیا کل..  یکنیم بزرگش یدار -

  ؟ چنده لویک ریام..  باشه

 :  زدم پوزخند بهش و شدم بلند

 و میبدوئ میبلد فقط ماها..  موافقم حنانه با موردو هی نیا -

 مهم.  میبزن داد میستیوا مینگرفت ادی..  دنبالمون هم یکی

 هی مهم..  رمیبگ پناه که دارم جا من رو ایدن هی که...  ستین

 ..  من که..  س کننده تیحما

 :  کردم زمزمه محکم و شدم رهیخ چشماش یتو

 !  ندارم -

:  گفتم وانیک و هومن به رو و رونیب زدم اشپزخونه از

 . ریبخ شبتون

 باهات خواستمیم تازه ؟ یبعبع کجا:  گفت تعجب با هومن

 .  بزنم شطرنج دست هی

 .  م خسته..  بعدا باشه -



 قرصاشو گهید که خوبه:  گفت لب ریز وانیک که دمیشن

 .  برهیم خوابش و خورهینم

  ؟ یخواب چه

 .  بودم داریب صبح تا که من
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 خوابم و بودم بسته چشمامو فقط که بود ساعت کی

 .  گرفتینم

 :  ایمیک یصدا مطابقش و اتاق در یصدا

..  پاشو..  نداره رنگ من واسه اتیباز مسخره..  پاشو -

..  بکن دیجد ی ناله هی..  بگو دیجد زیچ هی بزن حرف بامن

 !  مونا گمیم بهت پاشو

 :  شدم جا به جا اروم

 . ایمیک ادیم خوابم-

..  ترم یروان یا یروان هر از من پاشو..  یکرد غلط تو-

 آواره دوتا نیا ؟؟؟ ینداشت!!  تیحما ؟؟؟ هیحرف چه نیا

 حرفو نیا تو بعد...  نیبب رو ماها یزندگ..  بخاطرت شدن

  ؟ یکشینم خجالت ؟ یزنیم من به



 رفتم جلو یقدم چند یعصب و شدم بلند غاشیج یصدا از

 نه نندهیب یول بودن شنونده وانیک و هومن..  عقب رفت که

 ! 

 سالمه 21!  کن نگاااه خووووب منووو..  ایمیک نیبب منو-

 من یکرد فکر!  شد شروع شیپ سال 11 از یچ همه.. 

  ؟؟؟ خواااسسستممم مننن ؟؟؟؟ خواستم

 :  دیلرز صدام یول دمیکش قیعم نفس

 قسم دمیکش یچ نهیبب نبود که ییخدا به..  قرآن به-

 دم االن که ییها شما کاش..  نخواستم من چکدومشویه

 من که موقع اون..  نیکردیم یکار هی موقع اون..  نیزنیم

 ..  من.. 

  نذاشت بغض

 ..  انداختم ریز به سر

 موقع هر:  گفتم تیجد با و باال بردم سرمو..  شد سکوت

 کنم گم خودمو گور بگو..  تیزندگ تو زدم گند یکرد فکر

 .  دارم شدن گم واسه رو ایدن هی من.. 

 : اومد وانیک یصدا

 ..  ینکرد یکار چیه چوقتیه تو -

 :  کردم قطع حرفشو



 و ها یناکام و ها ییجدا..  نیدیکش دردشو سال شیش اگه-

 از ها شما..  دمیکش درد ساله 11 من..  شد شروع درداتون

 !  بود سالم ده فقط من..  چهل تا یس یس تا ستیب

 :  زدم داد کنه باز دهن خواست باز تا وانیک

 از که یا بچه..  اول همون از قرآن به..  بودم آواره من-

 از یعوض اون که یا خونه تو ادیب..  کنن رونشیب خونه

 نیفرستاد منو ؟؟؟ شماها نیفهمیم یچ...  ادیش خبر یب خدا

..  نیکرد یزندان روانشناس دکتر هی با خونه هی تو سوئد

 پلنگ ملنگ یصورت شاد دختر هی انتظار برگشتم که حاال

 یچ!! ؟؟ اورده بار خجسته نقدریا رو شماها یچ ؟؟ دیدار

 دارم حق منم ؟؟؟ ندارم!!  دارم حق منم..  نیبگ منم به! ؟

 هی مثل من وقت سر ادیم شهیم آزاد ریام که کنم فکر نیا به

 نیبگ..  نیبگ خب!  بگزه دینبا هم ککم من و یجان قاتل

 خوابتون شبا که ؟؟؟؟ نیاروم ینجوریا که نیکنیم فکر یچ

 ! رهیم ادیم دغدغه یب نفستون که...  برهیم

  رفتیم نییپا سمت به همشون سر

 :  کردم یعصب ی خنده

 اگه وال به ؟ نیا شرمنده ؟ یچ یعنی رفتاراتون نیا-

.  سرتووون فددداا! ؟ میزندگ به شد زده گند!  نیباش شرمنده

 !  هیزندگ ادهیز که یزیچ

 ..  آروم دم،یخند شد یطوالن که سکوتشون



 ؟ نیندار یکار...  بخوابم برم خوامیم -

 خوابه یجا قبال که شدم یاتاق داخل من و سکوت هم باز

 چقدر و پتو ریز دمیخز اروم و بود حامد همون ای حنانه

 !  یتیوضع و سرما نیهمچ تو اونم دنیخواب دادنیم حال

 بودم شده داریب من زودتر همه از صبح

 صبح مین و 4 ساعت

 ..  ومدیم کوچه یتو از داشت اذان یصدا

 تر بچه یوقت منم..  خوندمیم نماز بودم تر بچه یوقت منم

! ؟ شناختیم منو اون...  شناختمیم یخوب به رو خدا بودم

  ؟ ستین توانم در دنیکش یسخت دونستیم

 .  بود رفته ایمیک..  رفتم اشپزخونه سمت

 در" بود زده رشیز..  بود نوشته رو تلفنش ی شماره

 .. "  یضرور مواقع

 تو یک از!  ییاستثنا ی جمله تک نیهم به..  زدم پوزخند

  ؟؟ ایمیک یشد ترسو نقدریا

 دمیکش دردشو من

  ؟ چرا گهید شما

 فکر هنوز که بود یک..  رفتم سمتش به..  زد زنگ تلفن

  ؟ بده جوابشو و برداره ممکنه زیپرو کردیم



 یها سلول تک تک که دیچیپ ییصدا که برداشتم رو تلفن

 : شدن کام نیریش بدنم

 نمیبب بزنم زنگ گفتم ینبود خودت ی خونه ؟ حنانه الو-

  ؟ یتلفن پشت ؟ حنا..  یزیپرو خونه دیشا

..  زدم هق و کردم دور خودم از رو تلفن لرزون یدستا با

 !  ارشد یوا یا..  ارشد

 ؟ درسته..  رهنما ارشد..  ارشد:  دکتر

 ..  بله:  گفتم لرزون یدستا با و یسخت به

  ؟ یداشت دوسش!  هیا افهیق چه نیا:  دکتر

 !  دارم:  گفتم اروم
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 خونه امیم دارم...  تهران اومدم ؟؟؟؟ یمرد ؟؟؟؟؟؟؟ حنانه-

 ! برد خوابت کنم فک..  زیپرو

 و اشک با و افتادم مبل یرو..  نداشت توان گهید پاهام

 ! ارشد:  کردم زمزمه بغض



 ..  شد سکوت

 ..  شناختیم کاش

 :  شد رگه دو صداش

 که باشه سال نیچند اگه یحت شناسم،یم عطرتم یبو من-

..  تو..  تو! ..  نباشم شدنت بزرگ شاهد و دمتیند

 ؟؟؟؟؟؟ یبرگشت

 قهوه براق و کیش چمدون هی با..  بود ارشد.  شد باز در

 بود ها ساله یس هیشب کامل..  پیت خوش شهیهم مثل و یا

 .  باشه آرزوم تونستیم که یا ساله یس همون.. 

 رو ارشد که نیا کرده فکر خودش با یعنی..  بود هم ایمیک

  ؟ ومدهیم دیبا و هیضرور ستادهیوا من یرو به

 به رو تفاوت یب که یوانیک ای ایمیک به خواستمینم اصال

 توجه رفتیم در سمت که یهومن و بودن داده لم ونیزیتلو

 کنم

 :  کرد زمزمه و اومد جلوتر قدم کی ارشد

  ؟ یخودت-

 یموها..  گرفت بغل یتو محکم منو و دیدو کدفعهی

 . زدیم صدا اسممو و زدیم هق و دیکشیم بو رو سربازم

 نقدریهم..  بود ارشد..  بود کرده لونه چشمام یتو نم

 !  شدنیم عاشقش دخترا همه که یاونقدر!  یاحساس



 من عمر..  عمر..  نمیریش..  نفسم..  نفس..  برم قربونت-

 اره!  یاومد ؟ برم قربونت یاومد..  بالخره یاومد! .. 

 ..  ارشد بشه فدات..  جانم..  جانم...  یاومد

 .  شدمیم ذوب ش کلمه هر با

 ؟ داره دوست:  دکتر

 امکان نیا دخترا به!  هیاحساس یلیخ کال..  دونمینم:  گفتم

 تو دیشا!  داره دوسشون ارشد کنن فکر همه که دهیم رو

 بغلش بتونه و ادیب خوشش ازش و نهیبب دخترو هی ابونمیخ

 ! بره ش صدقه قربون و کنه

 داشتن ارشد هی شونیزندگ تو همه اگه:  دیخند دکتر

 پس بودن خوشبخت

 ! اره:  گفتم مطمئن

 که ستین زنت:  گفت حوصله یب و دیکش یپوف وانیک

 !  شد خفه...  یکرد بغلش ینجوریا

 حجم نیا!  گفتیم راست وانیک..  بود شده کر انگار ارشد

 ! کردیم خفه منو عطر تند یبو و چهیماه یها گوشت از

 بازوم بند دستاش هنوز یول گرفت فاصله یکم ازم ارشد

 ...  کردیم نگام اشک با.  بودن

 شتریب هیبق با ها سوزن سر نیچند..  داشتم دوست رو ارشد

 .. 



  ؟ عاشق خانوم هست سالش چند ارشد:  دکتر

 9 ارشد ؟ ارشد..  دارم دوستش..  ستمین عاشقش:  گفتم

 .  بزرگتره ازم سال

  ؟ لرزهیم دلت زنهیم حرف یوقت:  دکتر

 !  نکردم توجه:  گفتم

 تونستمیم تا بود یلعنت دکتر اون االن کاش...  دیلرزیم دلم

 ..  لرزهیم داره دلم که بگم بهش

 بدست ییچا وانیل مبل یرو همه که دیکش قهیدق دو به تنها

 !  بود جذاب واقعا کردمیم اعتراف دیبا من و میبود نشسته

 رهیت یدود کتون شلوار با..  رنگ یا قهوه کت اور اون با

 .  مرتب و خورده ژل یموها... 

 .  نداشتم دوست شیر ته من و داشت شیر ته

 ...  دیخند

 دکتر اون کاش..  کردیم نگاه منو یوقت زدیم برق چشماش

 یکس یچشما یوقت که دمیپرسیم ازش تا بود نجایا یلعنت

 ! ؟ یچ یعنی زنهیم برق

 :  میدیشن همه یول کرد زمزمه لب ریز

 ! یشد خوشگل-

..  باشه خوب تونستینم پوستم..  نداشتم خواب که من

  ؟ بودم خوشگل یچجور



 !  باشه زشت دیشا! ؟ دمیخندیم

 ..  کردم نگاه بهش فقط ساکت

  ؟ باهام یزنینم حرف-

 .  ندارم یحرف:  گفتم اروم

 ..  سوئد مدت همه نیا -

 کمیش و رفت باال یها ابرو با و دیپر حرفش وسط وانیک

  ؟ ینشد ایماف ؟ نگرفتت ایماف:  گفت برامده

 دم رهینم ادمی هنوز!  اینشست کیش یلیخ ؟ االن یسیپل

 دکتر! ؟ شده یچ!  دربست یگفتیم یستادیمیوا آسانسور

  ؟ یخوشحال یشد

 : بود من به نگاهش لبخند با ارشد

 رییتغ کمی توام داشتم انتظار..  یوانیک همونقدر هنوزم-

  یبکن

 :  کوندیش تخمه و زد پوزخند وانیک

 ! یِزک ؟ یعنی ستمین خوشگل-

..  زدیم لبخند و خوردیم یدنینوش دختر کی مثل چقدر

 ! نبود ارشد ارشد

 : زد خالص ریت ایمیک

 ؟ ییتنها-



 ..  شدم گوش تن همه

 ازین بهشون گهید االن یول..  نفر دو یکی انیم...  نه-

 با یخوب ی رابطه اصال..  نجایا من گرجستانن اونا ندارم

 .  ندارم دراز و طول ی فاصله

 دکتر یجا به ارشد..  نظرم از بود فیسخ کلماتش چقدر

 از خودم رو هاش کتاب دادمیم قول شدیم سندهینو اگر شدن

 وسواس روش اونقدر بزارم، کمدم یتو و بخرم جا همه

 ! بخونمشون چوقتیه نخوام که دادمیم نشون

 ارشد که ختمیر م شونه هی یرو و کردم جمع رو موهام

 :  شد بلند صداش

 ..  باشه شونیپر بزار-

 : شد جمع وانیک به ارشد حواس که زد پاش به وانیک

 یکردیم کاریچ!  یشد تحمل رقابلیغ لوس چقدر-

 ؟ ید ک گرجستان

 :  دمیپرس ازش سوال کی و کردم باز دهن

  ؟ یهست یچ دکتر-

 :  انداخت باال ابرو وانیک

 ! مانیزا زنان بگه ارشد االن دارم نویا انتظار-

  دمیخند و گرفت م خنده

  ؟ ینگفت رو موضوع اون ت خانواده به چرا:  دکتر



  کردیم بدتر رو اوضاع:  گفتم

 موضوع نیتر مهم...  موضوع اون که یدونیم تو:  دکتر

  ؟؟؟ ینگفت تو و شده تجاوز بهت ؟ تیزندگ یتو ممکنه

..  کرد نگاه بهم لبخند با هم باز و کرد زیر چشماشو ارشد

 دلم به نشیریش احساسات نقدریا که ادیم بدم اوقات یبعض

 !  نهیشیم

 !  نچسبه هم یلیخ ارشد

 ؟ شهیم یچ شه تونیقاط انیک اگه:  دکتر

 

 یانیک..  رهنما انیک ؟ بود داده انیک به یریگ چه دکتر نیا

 !  دمشیند هم یبچگ یتو یحت که

 : داد تکون یسر ارشد

 ..  نبود یخوب پرواز.  م خسته ؟ بخوابم یکم نداره اشکال-

 :  چرخوند کاسه یتو چشماشو ایمیک

 .  شما بخواب..  قربان نه-

 اروم و برگشت که رفت راه ی نصفه تا و شد بلند جاش از

 .. یلیخ من ؟ بپزه مونا رو ناهار شهیم: گفت

 .  ستمین بلد یچیه:  گفتم صادقانه و کردم قطع حرفشو

 :  کرد گرد چشماشو و دیخند



 ؟ یحت مروین-

 !  مروین یحت-

 یبر و ینزن فک نقدریا کاش:  گفت حوصله یب هومن

!  ارنیب استراگانوف فیب برات زنمیم زنگ.  ارشد یبخواب

 ؟ خوبه

 .  رفت راه دخترونه همونقدر و داد تکون یسر ارشد

 ..  ومدینم خوشش ارشد از خانواده یتو یکس

 ؟ چرا:  دکتر

 !  داره زنانه التیتما ارشد:  گفتم

  ؟ خواهر اوا مثل:  دکتر

 هی نیکن دقت یول..  ادیز اونقدر و شکل اون به نه:  گفتم

 !  گهید توش نینیبیم ییزایچ

 :  کرد زمزمه اروم وانیک

 ..  میداشت کم موردو هی نیا فقط-

 یبر دوباره که یدار پول خودت ی اندازه به:  گفتم رک

  ؟ نه!  سوئد

 ازهیخم هومن که داد فحش کنم فکر و گفت یچ هی لب ریز

 : دیکش یا



 میدار حاال..  مون خانواده از..  میکرد فرار عمر هی ماها-

 راست حنانه..  نهیهم گردون دار.  میشیم مواجه باهمشون

 ! گفتیم

 ی همه حنانه..  گهیم راست شهیهم حنانه بگم شدیم کاش

 کردیم ینیب شیپ رو روزا نیا

..  شده تجاوز بهت یباش نگفته یکس به که شهینم:  دکتر

 ! یگفت یکی به صد در صد

 ...  گفتم..  اره:  گفتم

 .  من جز به البته ؟ یک:  دکتر

 دوتا..  ایپرن و فائزه:  دادم ادامه تر آروم و کردم سکوت

 .  هامون هیهمسا

 ینگفت ت خانواده به و یکرد یفداکار هم باز تو:  دکتر

 !  حنانه به یحت! پس

 !  دونستیم اون...  شدیم متوجه حنانه!  حنانه به یحت

 

 کردم نگاه بهش و دیچرخ سرم..  زد گوشم در یا تقه ایمیک

 یتو صداش.  خودش ی نوبه به بود جذاب هم ایمیک.. 

 باهم وانیک و ایمیک بکن فکرشو" چهیپیم هنوز گوشم

 نزارن ک با رو شون بچه اسم و شن دار بچه کنن ازدواج

 " 



 !  نبود خوب نیا..  شدیم چندشم من..  دیخندیم..  دیخندیم
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  دو فصل

 

-let … let me look at your face .. Oh come on 

Dude .. It’s must be perfect … yeah .. just like 

that … oh my gosh that is amazing .. kiyan .. 

Come and see This .. It’s just like  

Heaven ! 

..  قیرف باش زود..  بندازم نگاه صورتت به بزار..  بزار)

 ایخدا یوا..  همون مثل قایدق..  اره..  باشه یعال حتما دیبا

 بهشت مثل..  نیبب نویا و ایب انیک..  س العاده فوق نیا من

 ! ( مونهیم

 ..  کردیم دور رو همه من یصدا تق تق

 حس رو نیا خودم من و گرفتیم رو همه من ابهت نیا

 !  کردمیم



 بود اورده که ییبایز مدل از داشت که مهبد سمت به اروم

 .  کردیم فیتعر

 ..  نمشیبب ؟ یکنیم شلوغش چرا ؟ شده یچ-

 عقب رفتم قدم کی دختره ی افهیق با و چرخوند رو یصندل

  بستم حرص از چشمامو و

 :  رفت وا مهبد

  ؟ شده زشت ؟ هیچ-

 نیا هیچ!!  شده خوشگل پس نه:  گفتم اروم یول حرص با

 از یکی نیع نکردم اخراجت تا ؟ یکرد درستش من یبرا

 شروع شو گهید ساعت سه دو..  کن درستش ها ژورنال

 ..  بدو مهبد بدو..  شهیم

 :  دیپرس عجله با مهبد

  ؟ مود ای مک ژورنال-

  ؟ باشه..  لباسا اتاق سر هی رمیم..  بهتره مود -

 چارهیب دخترک صورت یرو افتاد دوباره و گفت یا باشه

 . 

 به...  گذروندم نظر از رو ها لباس تک تک اتاق یتو 

 امسال کالکشن بودم دواریام.  بود تک واقعا طرحام نظرم

 .  بود شده خرج سرش هم یلیخ..  رهیبگ

 :  شد وارد یخستگ با مهبد



  ؟ میکن رو دیبا اول رو کدوما..  خب-

..  باشه ادتی شهیهم نویا:  گفتم و گرفتم رو عقاب ی دسته

..  برن راه هاش نیتر یعال شهیهم که تره موفق یکالکشن

 متوسطاش و خوب وسطاش بره یعال اول نباشه ینطوریا

 کار ی همه ؟ خب..  کنه رو گوالخ زیچ هی سرم اخر و

 حال االن که یاون..  مدلشه به اگه..  هیعال امسالمون یها

 مهبد بدو.  بره بفرست رو داره هیبق به نسبت یتر مساعد

  ؟ ستین له،یتکم که هم ها ییرایپذ..  شد شب

 :  رفت ور گردنش یتو پالک با کمی و خاروند سرشو

 و شه یاوک یقیموس گمیم االن..  بوده یچ همه اره اره-

 .  میبر

 :  زد یلبخند و برگشت که بود در دم

 !  میکن ب رد امسال قراره-

 .  شد باز لبخند هی به لبام و دادم تکون سرمو

 که ها مدل به ینگاه و افتادم راه یاصل سالن سمت به

 .  کردم کردنیم برانداز رو ها لباس داشتن

 دیشا!  ستین ادمی ؟ بودم یطراح کار یتو که بود سال چند

 ...  یسالگ 16 از

  بود من نوبت حاال اومد و رفت ها مدل نیآخر



 کفش با که یمدل با همراه و کردم درست رو گردنم دستمال

..  میرفت رونیب به بود شده من همقد تازه بلند پاشنه یها

 .  پرشکوه سالن و بود ادیز تیجمع

 شد کم ها نور و کردم میتعظ همشون یرو به لبخند با

 با و میزد حرف کارها مورد در برند چند با شینما از بعد

 یها لباس یبرا قرارداد کی تا شد قرار هم تاشون دو

 .  میبزن حرف بهار کالکشن

 .  میافتاد راه من ی خونه سمت به مهبد با که بود شب آخر

 فوق امسال:  گفت یخوشحال با که میبود قرمز چراغ پشت

  بود العاده

 :  زدم لبخند

 .  دارم قبول اره-

 : کرد باز دهن دوباره..  شد که سکوت

 تیوص نکهیا مثل..  رانیا بره خوادیم گفتیم مامانت-

 .  شهیم اجرا داره پدرت

 :  گذاشتم لبم ی گوشه یگاریس

 و مال اون دنبال یچشم من!  بوده طلب جاه شهیهم مامان-

 یوقت از که یدونیم..  دارم بهترشو خودم..  ندارم بابا منال

 رفتم بار کی فقط..  کردمیم کار داشتم نجایا بودم نوجون

 ؟ بود یک..  زن..  زن آنوشا، که بود نیا بخاطر اونم رانیا



 وانیک زن!  وانیک اها..  یوا یا...  ها رفته ادمی اسمشو

 باهاش تا فرستاد منو هم مامان و مامان به بود زده زنگ

 ادیز رانیا با من.  ارمیب و رمیبگ رو مدارک یسر هی برم

 ؟ کنم کاریچ یگیم.  ستمین ا خت

 یدونیم خوب نویا خودتم!  بره که خوادیم سیفرنگ یول -

 .. 

 اسم یحت من:  گفتم خنده با و گفتم لب ریز یا یلعنت

 یچ خانواده نیا جون از سیفرنگ!  ستین ادمی برادرامو

 .  دونمینم خوادیم

  ستین کنش ول که یدونیم-

 چه..  غهیبت خواستهیم فقط!  بوده نیهم من مادر بوده تا-

 یتو االن باش مطمئن!  ستین که االن چه بود زنده بابا

 یها نقشه از ادیب و برم من تا نشسته من منتظر خونه

 پول شیفت نیا دونمینم...  کرده م خسته!  بگه برام جالبش

 !  رهیم نیب از یک مامانم یپولدار و

 : دیخند مهبد

 .  نه حاالها حاال یدونیم خودتم-

 : دمیخند

 بلند تیجمع نیب از مامان گرفتمیم هم نوبل ی زهیجا اگه-

 ؟ چند نقدش به زهیجا نیا گفتیم شدیم

  خنده ریز میزد هردومون



 ..  هیا عاشقانه شهر..  موندمیم سیپار شهیهم یبرا کاش-

 هی تو یوقت گهید!  حتما سیدن با آره:  گفت طنتیش با مهبد

 ! به به!  به به...  نیهتل

 : ش کله پس زدم

 .  میستین هاش خانواده اون از ما-

 : کرد زمزمه یجد شد تر کمرنگ که مون خنده

 شیپ یبر سر هی دیبا رانیا یبر اگه یدونیم خودتم-

 !  ستین جالب تتیوضع...  دکترت

  ؟ بمونم یگور کدوم..  رانیا برم برفرض اصال -

  دار شدت بعد و اروم اول..  دیخند

  جون نیمیس شیپ-

 : زدم داد و شد جمع صورتم

  خورد بهم حالم..  شنهادتیپ با بزنن گند..  ییییا ییییا-

 ..  دیخندیم یه
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 .  به به..  هست دوستاشم با تازه...  که خوبه-

 !!!  نده نظر گهید تو -



 و رسوند هتل به منو اول و چشمش رو گذاشت دستشو

 .  بار بره تا رفت خودش

 و کردمیم جمع رو ها بار دوباره دیبا گهید روز دو

 عاشق..  داد جون سیپار یتو شدیم کاش لندن، گشتمیبرم

 رو طرح و هنر به عشق که بود شهر نیا!  بودم شهر نیا

 .  کرد جاودانه من یتو

 کی اتاق بزرگ یها وارید از یکی..  بودم اتاق یتو

 یبرا قهوه وانیل هی..  فلیا برج به رو بود بزرگ ی پنجره

 به رو ها پرده کنترل با و رو به رو رفتم و ختمیر خودم

 .  کردم تیهدا باال سمت

 به یرنگ ییطال بلوند یموها و شد حلقه گردنم دور یدست

 :  دیرس م قهوه وانیل ی لبه یکینزد

-I miss you honey .. you didn’t call me 

yesterday .. kiyan .. are you hearing me  ? 

..  ینزد زنگ بهم روزید..  عسلم برات شده تنگ دلم(

 ( ؟ یدیم گوش یدار..  انیک

 بلندشو یانگشتا و شد یعصب که دادم تکون تنها سرمو

 :  دیکش م ترقوه یرو

-not a good answer .. kiyan .. you will go to 

London on Friday and I will be lonely .. in this 

town, paris  ! 



 من و لندن یریم جمعه تو..  انیک..  ستین یخوب جواب(

 (سیشهر،پار نیا یتو شمیم تنها

 :  کردم زمزمه اروم و کردم وا دهنمو

-such a talkative girl .. silence .. let the silence 

stream in your mind denis 

 ذهنت یتو سکوت بزار..  سکوت..  یپرحرف دختر چه(

 (سیدن کنه دایپ انیجر

 ی کننده یتداع تونستیم دختر نیا و سوخت م قهیشق

 .  کنمینم فکر ؟ برام باشه سیپار

 ومدینم خوابم یول بودم زده چشمم به بند چشم مایهواپ یتو

 . 

 :  زدیم ورق رو بود دستش که یا مجله دیفر

 کردمینم فکر!  داشته شرفتیپ چقدر یسوئد یها ژورنال-

 .  بزنن ییکارا نیچن بتونن هم کشورا نیا

 :  کردم زمزمه اروم

 معروف یطراحا از یکی..  زدمیم حدسشو من اتفاقا -

د یرو دارن ییلو و ایکتوریو  نیچن..  کننیم کار هاشون م 

 .  نهیتحس قابل یشرفتیپ

 باهات که!  هیکیبلژ خبرنگار نیا عه! ..  واقعا اره-

 و برند امسال کالکشن از نوشته مقاله هی..  کرده مصاحبه



 ی مجله منتظر دیبا حاال..  بوده بهتر هیقبل از یلیخ ها نمره

  ؟ نه..  شهیم خوب یلیخ رهیبگ اگه.  میباش یتیس فشن

 هم نظراتشون و بود شتریب دیبازد امسال!  هیعال..  اره-

 .  امسال یکارا از بودم یراض..  بود مثبت

 :  دیپرس اروم یمدت از بعد و شد سکوت

  ؟ یکرد کاریچ سیدن با-

 :  چرخوندم سر و برداشتم رو بندم چشم

 گفت یول باهام زد بهم خودش ؟ کنم ازدواج ؟ بکنم کاریچ-

 .  بزن زنگ بهم سیپار یزد سر موقع هر

 بهم..  یعنی نیبود خوب هم کنار یلیخ..  شد فیح -

 ! نیومدیم

 ادیب اگه ای!  ادینم بهم یزیچ وقته یلیخ..  ستین مهم -

 !  مونهینم

 :  کرد ینچ

  ها موندگاره یاومدنا اون از نیمیس یول-

 ی نشونه به دستاشو و دیخند که رفتم بهش یا غره چشم

 : برد باال میتسل

 .  کردم غلط من نکن نگاه یاونجور..  خب خب-

 . نطورهیهم قطعا -



 نبود قرار ادیز که بود خوب.  گفت لب ریز بهم ییناسزا

 ..  جا هی نمیبش

 باز بود عشق از پر نکهیا با سفرا نیا..  کردیم تیاذ پام

 .  بود دردآور ش گوشه هی هم

********** 

 دارم نقشه یکل که ایب" بود نهفته توش که لبخند هی با مامان

  کردیم نگام داشت" 

 .  نداشتم دوست فنجون..  ختیر قهوه کیکوچ فنجون هی

 هوی" یمرس" هی نیهم با که کردم تشکر و نگفتم یزیچ

 :  شد منفجر

 اصال من و شهیم اجرا داره پدرت تیوص که یدونیم-

 خورده نجایا پسرم تک حق که بزارم و بمونم نجایا تونمینم

 پدرت تیوص سر افتنیب تیعوض داداش تا سه اون و بشه

 با..  رانیا یبر که ازت خوامیم..  کنن لیم و فیح اونو و

 کار داره اون و زدم حرف لمونهیوک که هم یمراد یاقا

 مال نه توعه مال شرکت اون..  انیک..  دهیم انجام هاشو

 تو چون کرده فکر خبرش یب خدا از زن اون!  اونا

 یحساب درست عقل ای یچالق حتما هیشکل نیا تتیوضع

 ..  من یول..  یندار



 حرص کمتر:  گفتم خونسرد و آروم و کردم قطع حرفشو

 اونوقت بکشه نقشه ستین یکس گهید یکنیم سکته.  بخور

  ؟ کنم کاریچ من

 :  گرفت گاز لبشو و دیکش قیعم نفس

 دیبا تو ؟ انیک گمیم یباز مسخره یبرا دارم یکرد فکر-

 ..  آنوشا به ینر تنها یخوایم!  رانیا یبر

 :  باال بردم استاپ ی نشونه به دستمو

 ؟ انوشا..  کن صبر کن صبر-

 .  هیاستیس با زن میلیخ ؟ چشه..  آره -

 یول.  برو تنها..  باشه خب:  گفت که رفتم یا غره چشم

  ؟ یفهمیم..  یبر دیبا

 . رفت بهم غره چشم که دمیکش ازهیخم و دادم تکون سرمو

 دارد_ادامه#

 

  13# پست#

 

 .  انداختم تخت یرو خودمو و اتاقم سمت رفتم

 بدنم یتو رخوت و شد بسته چشمام یآن به و بستم چشمامو

 .  کرد رخنه



 و گرفتم ساعته مین دوش هی و شدم بلند جام از صبح

 کردمیم خشک دست هی با موهامو داشتم که همونطور

 میگوش وزین یتو رفتم و برداشتم گهید دست با رو میگوش

 رو خودم یشو فشن عکس و زدم رو لیاستا و مد قسمت.. 

 .  دمید

 کردمیم ینیشبیپ من که بود یاونطور و بود خوب اتینظر

 .  برسه دستم زود صبح بود قرار که بود یا مجله مهم.. 

 صبح خدمتکارمون نیکارول به و رفتم نییپا ها پله از آروم

  داد جوابمو یلبخند با که گفتم ریبخ

 چشمم به که یزیچ نیاول و نشستم صبحونه زیم یرو

  بود مجله و روزنامه یها برگه خورد

 وانیل نیکارول دست از و برداشتم رو نظرم مورد ی مجله

 . برداشتم شکالت تست هی و گرفتم رو پرتغالم آب

 لحاظ هر از بود ها نیبهتر از یکی شوم فشن نظرشون از

 یها رنگ ی تهیتنال و بودن دهید توش یمثبت نکات و

 .  داشتن دوست هم رو امسال

 یخوب حال بودن، خوب از حجم نیا و مثبت نظرات از

 .  امروز داشتم

 I’m sorry mr but your mom:  گفت اروم نیکارول

called me to ring a bell for you to call her . 



 کنم یاداوری تا زدن زنگ مادرتون یول اقا متاسفم من)

 (دیبزن زنگ بهشون که بهتون

 به و برداشتم رو زیم یرو یگوش و دادم تکون سرمو

 : برداشت بوق نیاول با که زدم زنگ ش شماره

 دیبااا شده جور هر تو..  گمیم یچ نیبب..  پسرم انیک الو-

 ..  یعنی تو رانیا یبر

 .  کردم قطع رو یگوش

 .  بشه خراب خوبم حال تونستیم هم ینجوریا

  بود مهبد خورد، زنگ خودم یگوش

 ؟ داداش جونم-

 !  س ساخته کارمون..  چمدونو ببند-

 : شدم نگران

 ؟ شده یچ -

 یعنی..  رانیا شمیابر بافت و چرم یبرا افتاده مد قیتحق -

 ..  میبر دیبا

 " . رانیا" کردم زمزمه باهاش یول نکردم قطع حرفشو

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

 داداشاش دیبا چرا..  پسرته اونم ؟ یفهمینم چرا"  صدا

 "کنن تشیاذ



 یفهمینم چرا..  سیفرنگ کنهینم تشیاذ یکس" گهید یصدا

 " ؟ یکنیم یزن بهم دو یدار چرا ؟؟؟؟

 ..  مادر

 یپسرا اون با ریپ گور لب ی کهیزن...  شو خفه یکی تو"

 ." نفهمت ادب یب

 کشویکوچ یلبا..  کیکوچ ی بچه..  کیکوچ دختر هی نگاه

 پاشو و دست ذوقش از و کرد باد رو تفش و چسبوند بهم

 .  شد زیر چشماش و داد تکون

 بود یک ی بچه اصال ؟ یراست بود یچ اسمش..  زدم لبخند

  ؟ عمه کدوم ؟ دخترعمه...  دختر ؟

 دارم دوست!  انیک ؟ نه خوشگله"  سرم یرو پدرم دست

 " کاره و کس یب یلیخ اون..  یکن مراقبت ازش

 چشماش..  ومدینم خوشم ازش یول..  دادم تکون سرمو

 یکس نداشتم دوست!  بود رفته بابا به..  بود یرنگ من مثل

 .  بره بابا به من جز

 

  ؟ بابا کاره و کس یب چرا-

  ؟ نه بده یلیخ..  بارداره هم ش خاله..  مرده مامانش-

 .  فهممینم ؟ بده چرا-

 ." بفهمه دینبا خودشم..  زوده هنوز" زد زانو جلوم



******************* 
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 "مونا"

 .کرد ینچ که دمیکش ش اومده بر کمیش یرو یدست

  ؟ زنهیم لگدم:  دمیپرس سال سه یها بچه نیع

 مخصوصا..  بود شده مادربزرگا مثل..  کرد نگام چپ چپ

 : کنارش یبافتن یها لیم اون و نکیع اون با

 !  یشد خوشگل چقدرم..  یبزن لگد یبلد تو فقط نه-

  ؟ بودم شده واقعا..  گفتنیم همه

 :  شد ناراحت

  ؟ ننیبب منو نخواستن هومن و وانیک-

 تو کرد بغض یکس اگه گنیم.  کردم بغلش..  کرد بغض

 .  یکرد یخوب کاره یکن بغلش

 .  شد سیخ م شونه

..  نکردم گناه:  گفت هق هق با و رونیب اومد بغلم از

 کنهیم نمینفر زنهیم زنگ روز هر زنش!  بودم ش غهیص



 از..  رمیم رمیبگ شو شناسنامه ادیب ایبدن بچم بخدا گمیم.. 

 که من..  کنهیم لعنم بازم.  رونیب رمیم جفتشون یزندگ

 .  بودم یمهد ی غهیص فقط من!  نداشتم یگناه

 :  کردم زمزمه

 . دونمیم-

  ؟ حاال هیچ ت بچه:  گفتم شه پرت حواسش نکهیا یبرا

 : کرد اشاره یبافتن به و کرد ذوق

 .  ببافم یصورت جوراب هی خوامیم براش!  دختره-

 کردم ذوق لحظه کی رانیا به وردم بدو از بار نیاول یبرا

 : 

 .  یپر بودن مادر ادیم بهت-

 :  زد لبخند

 !!  بگو راست-

 .  وونهید گفتم راست-

 : گذاشتم ش شونه یرو سرمو

 ! شده تنگ برات دلم یدونیم که خوبه-

 یشد بزرگ تو..  میدید همو سال چند از بعد!  معرفت یب-

 !  شدم مادر من..  یشد خانوم یشد خوشگل

  ؟ کنه رییتغ تونستیم چقدر ایدن



 : کردم زمزمه

  ؟ کنم کاریچ ایپرن-

 ...  دیکش قیعم نفس

..  همه...  نبود اون فقط ؟؟ کنم کاریچ ادیب اون:  دادم ادامه

 ..  همه

 : گرفت دستمو ایپرن..  شد جمع دستام

 خبرایب خدا از اون.  شهینم یچیه.  باش اروم باشه..  باشه-

 !  بکنن توننینم یکار چیه

 ..  بود هم ریام..  بودن تا سه اونا

..  نه همشون..  بودن مست..  نبود معلوم هاشون چهره

 !  نبود مست ریام

 لمیف دمیترسیم..  کردیم نگاه یول کردینم یکار شونیکی

 .  کردیم نگاه فقط و کردینم یکار یول رهیبگ

 ..  بود خمار چشماش

 ..  نیکن بس.  داره گناه:  گفت ادمهی و رونیب رفت اتاق از

 ! بود نشونیتر مست اون

  ؟ یفاز و من جز ؟ ینگفت یکس به:  گفت اروم ایپرن

 . نه:  گفتم یدار خش یصدا با

 :  گذاشت یکشمش ی کلوچه برام



 .  چسبهیم..  بخور تییچا با دونهی ایب-

.  کنم یزندگ تو شیپ خوامیم:  گفتم اروم و گرفتم بازوشو

 ؟ شهیم

 : کردم حس لبخندشو

 هست بهت حواسم جوره همه.  خودم شیپ ایب..  نشه چرا-

 . 

 .  یدار دوست یلیخ رو ایپرن پس:  دکتر

 .  م یمیصم یلیخ باهاش.  دوستمه نیبهتر..  آره:  گفتم

 ؟ ؟ هیک فائزه:  دکتر

 ..  مونیهمسا که گفتم:  گفتم

  ؟ یراحت ایپرن قد اونم با:  دکتر

 ..  کمتر کمی..  اره:  گفتم

 :  دیکش یپوف ایپرن

  انین هومن کامران اون ایب تو-

 :  دمیخند

 .  کامران نه اسمش وانهیک-

 ..  یچ هر حاال -

 ..  تاره..  زنیپرو ی خونه..  انینم -

 : دمیخند



 .  اونجاست ارشدم-

 اومدن کنار ی مسئله به قهیدق ده تا..  خنده ریز زد پق

 .  میدیخندیم میداشت ارشد با وانیک و هومن

..  یکالس یخواینم یراست:  گفت و باال دیکش شوینیب ایپرن

  ؟ یکن پا و دست خودت یبرا نجایا یکار..  یدرس

 یاطیخ و یطراح کالس:  گفتم بهش و دادم تکون سرمو

 فقط سوئد تو خودم.  پارچه با کار ی واسه ؟ یشناسیم نایا

 یتونیم..  بهش دارم عالقه.  کردمیم کار رو شیتئور

  ؟ یکن کمکم

 یبافتن نیهم رفتمیم اونجا خودم..  هست اموزشگاه هی اره-

 اونجا برمتیم خودم بمون نجایا ایب تو.  گرفتمیم ادی ناشویا

!  یکل میکنیم دیخر میریم باهم روزم هی.  کنمیم نامت ثبت

  ؟ خوبه

 رو یکشمش ینیریش و دادم تکون اره ی نشونه به سرمو

 جدا خشکش از رو ش خورده سیخ متیق و زدم ییچا یتو

 . بودم ینیریش طمع نیا عاشق.  کردم دهنم یتو و کردم
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 :  گرفت کمرش به دستشو و شد بلند جاش از ایپرن

 تا یهست خودت مواظب.  دارم دکتر وقت شم اماده برم-

  ؟ امیب و برم من

  ؟ امیب باهات یخوایم-

 : داد تکون سرشو و کرد نگاه کمی

 .  رمیم یمهد با..  رمینم تنها-

 هنوزم تو:  دمیپرس و گرفتم دستشو اروم..  کرد سکوت

  ؟ یندار..  یدار دوسش

 :  دیبرچ لب

  ؟ یدار یانتظار چه!  بچمه پدر شوهرمه، اون-

 :  کردم زمزمه و کردم لمس شکمشو

  یباش داشته دوستش که-

 .  بهم زد لبخند

 یها کانال با داشتم تنها من و بود رونیب بود یساعت کی

 ..  گرفتمیم یگوش هی دیبا.  رفتمیم ور ماهواره

 کردم شروع و کردم زیم یرو خودکار و کاغذ به نگاه هی

 .  ساده لباس هی یطراح به

 اول و شد باز در که بودم مشغول هم گهید ساعت کی دیشا

 .  شد وارد یمهد بعدش ایپرن



 .  سالمه:  گفت یلبخند با ایپرن

 یشد بزرگ چه ؟ یخودت:  گفت اروم یمهد که زدم لبخند

 ! 

 کرده ایپرن با نکارویا چرا..  نزدم لبخند و کردم نگاهش

 ؟ بود

 ازین یزیچ:  گفت ایپرن به دمینم جواب بهش یدید یوقت

  بهم بزن زنگ یداشت

 کام تا الم من و کرد یخداحافظ و داد تکون سرشو هم ایپرن

  نزدم حرف

 اهنگ بلند یصدا با که ارهیب در هاشو لباس تا رفت ایپرن

 :  شد داده ونیزیتلو به م توجه

 

 توعه به حواسم منم

  توعه مال دارم دل هی

 

  ؟ اخه بود ییها اهنگ چه..  کردم خاموش ونویزیتلو

 اهنگو نیا..  بخونه یذاشتیم:  گفت اتاق یتو از بلند ایپرن

 ..  بزن دارم دوست

 واسه داره اشعه ونیزیتلو:  گفتم یجد و کردم قطع حرفشو

 ...  افتضاحه اهنگشم.  ستین خوب بچت



  ؟ یشد کالمیب اهنگ عشق نکنه:  گفت اروم ایپرن

 :  انداختم باال شونه

 یلیخ رو شاملو شعر.  خونمیم شعر..  دمینم گوش اهنگ-

 .  دارم دوست

 تو آخه ؟ همشو یبفهم یتونیم:  گفت و داد باال هاشو ابرو

 ..  دپلمتم هنوز

 .  کرد سکوت و دیفهم انداختم بهش که ینگاه با

 :  کردم زمزمه اروم و باال رفت پوزخند ی نشونه به لبم

 مساله غمزه به/  ننوشت خط و نرفت مکتب به که من نگار

  شد مدرس صد اموز

 نینسر عارض یفدا/  صبا چو عاشقان ماریب دل او یبو به

 شد نرگس چشم و

 خودت:  دیپرس کردم، حس دستام یرو رو نشیسنگ نگاه

  ؟  یدیکش

 :  پشتم زد که گفتم یا آره اروم

 پسفردا ای فردا.  ریبگ رو ش یپ حتما!  خوبه و خفن یلیخ-

 .  حتما میریم باهم

 .  بودم شده نازک دل..  بودم شدم ناراحت



 یبرا دونستیم که اون..  نتونستم چرا دونستیم که اون

 اعتقاد حرف نیا به ؟ رفت در دهنش از ؟ گفت چرا..  یچ

 ..  رهیبگ دهنشو یجلو تونهیم شهیهم زادیادم.  نداشتم

 .  امیم و رمیم..  بشناسم تهرانو خوامیم خودم-

 یخال که یا گهید اتاق سمت به بکنه یاعتراض خواست تا

  رفتم بود

 : دیکوب اتاق در به ایپرن

 ! مونا درو کن باز ؟ یشد ناراحت-

 ..  ادیم خوابم.  م خسته..  نشدم نه -

 دو یکی نیا..  شد الیخیب که زدم حرفو نیا یجد اونقدر

 نبود خوش طعمم به که ییها بحث ی همه ته و سر هفته

 .  اوردمیم هم خواب و یخستگ هی با رو

 !  بودم شده ناراحت

 !  صد در صد

 !  شدیم ناراحت بود یک هر

 من یساال و همسن ی همه و فائزه و خودش که یموقع

 اون دست ریز من مدرسه، یتو خوندنیم درس داشتن

 گرفته صخره به روحم و جون شب هر یعوض کثافت

 .  شدیم

 دمیکش ییدردا چه من دونستیم که اون



 ..  شدم زن که بود سالم 16 فقط من دونستیم که اون

  شد یطوالن اتاق یتو سکوت

 ... من

 .  دمیچش بودنو زن طمع که بود سالم 16 فقط

 ..  داشت درد و

 کنم فکر بهش تونستمینم ها سال نیا از بعد هنوز که یدرد

 .. 

 فقط تا..  خوردم ارامشبخش و یفراموش یها دارو چقدر

 ؟ بره ادمی از میزندگ ی صحنه همون

  نفر، 3 همون بخاطر صحنه، هی همون بخاطر من

 ..  اون بخاطر

 یبعد لیپات و مست نقش دو از ستمین ریدلگ یحت

 ..  اون فقط

 بود قبلش که یاون

 بود بعدش

 منو..  بود خودش دست حرکاتش..  نبود مست چوقتیه

 ! شناختمشیم..  شناختیم



 صبح که یکتاب و یعسل یرو کردم دراز یکم رو دستم

 رونیب از که یکم نور یتو و برداشتم رو بودم گذاشته

 .  کردم خوندنش به شروع ومدیم

 چراغا و 500 شد صفحه 700 از که خوندم اونقدر

 .  اومد ایپرن اتاق در یصدا و شد خاموش

  کرد نکارویا اون، یوقت از

 حس شهیهم..  بخوابم یکس از زودتر تونستمینم چوقتیه

 نشسته روشن یها چراغ یتو که یکس..  بخوابم کردمیم

 یصدا و کشهیم کمرم ای لخت یپاها یرو دستشو و ادیم

 ..  نفساش

 هم یتو خورد گره دستام

 توهم شد قفل و شد خم انگشتام

 که کردمیم حس رو عرق درشت ی دونه و شد تند نفسام

  شهیم جادیا میشونیپ یرو

 یبدون یخوایم..  هیچ واسه اعمال نیا یدیپرس ازم:  دکتر

 ؟

 کردم سکوت

 هات ییپسردا و من..  خاطراته تشنج نوع هی:  دکتر

  میکن کمکت که میینجایا

 ..  بزنم زار داشتم دوست..  دمیکشیم قیعم نفس



 بهت لعنت!  یلعنت...  رو ها قرص اون یلعنت وانیک کاش

! 

 منو ییدا کاش!  ومدینم ینامادر جاش که بود یمادر کاش

 !  شدمینم بزرگ باهاش کاش..  کاش!  ش خونه اوردینم

 ..  دیلرزیم یول شد اروم دستام

 کردن هیگر اصول بود وقت یلیخ یول..  داشت نم چشمام

 .  بودم برده ادی از رو
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 تموم رمان!  صبح 6 ساعت درست..  برد خوابم یسخت به

 که رو ییها صحنه شهیهم عادت طبق داشتم و بود شده

 !  خوندمیم باره نیچند باره، سه دوباره، بود اومده خوشم

 روشن چراغا که بود شده گرم چشمم بود ساعت دو تازه

 .  شد بلند وانیک و ارشد یصدا و شده زد خونه زنگ و شد

 با هام ییدا..  میبود تیپرجمع ی خانواده هی ما راستش

 وارید ی هیهمسا گفتنیم و داشتن ارتباط ها هیهمسا یتمام

 !  شهیم حساب آدم ی خانواده جزو یحت که وارید به



 حوض هی با..  بود یمیقد ی خونه هی..  ادمهی خوب

 یکی یکی رو ها پله شهیهم ییدا زن..  آب پر و کیکوچ

 ..  دیندو:  گفتیم اروم و ومدیم باال

 .  میبکن یباز ما تا داشت دوست هم خودش

 یباز و دیدوئیم چقدر گفتیم و زدیم غر هومن ادمهی

 ..  دیکنیم

 ..  دیخندیم زیپرو و اوردیم در زبون ریام

 یبچگ همون از ناِکس..  رفتمیم سهیر من و دادیم قر ارشد

 .  دیرقصیم خوب هم

 در رو ییدا یادا یباز مسخره به و ومدیم هم وانیک

 .  بعدش کردیم جون نوش ییدا از یگردن پس هی و اوردیم

 و دادیم سالم ناز با و تو ومدیم در از وارانه خانوم ایمیک

 ایمیک یرو که رو یوانیک یها نگاه ادمهی هم هنوز من

 .  کردیم حرکت و شستیم

 بود فائزه  ِ قرمز یها یماه توش که یآب سطل با ارشد

 از شهیهم منم و دیکشیم غیج یکل فائزه و من سمت دیدوئیم

 یتو منو ریام و ریام سمت دمیدوئیم ها یماه اون ترس

  ؟ مرده ریام داداش مگه گفتیم و گرفتیم آغوشش

 ..  شد باز در

 ..  کرد نگام فقط و داد هیتک در به ارشد



 :  کردم زمزمه لب ریز و زدم پوزخند

 .  ردیمیم ریام داداش کاش-

:  گفت اروم و زد زانو تخت نییپا..  تخت سمت اومد

  ؟ قشنگ چشم یخوب

  ؟ باشم که خوردیم م افهیق به ؟ بودم

 : داد رو خودش جواب خودش..  کردم نگاهش

 .  یستین -

 واضح صداشو و دمیکش ازهیخم..  نمونیب شد سکوت

 : هیچ منظورش دمیفهم یول دمینشن

  ؟ میبر-

 : تلخ..  دمیخند

 ما..  شهیم تکرار داره اتفاقات!  ارشد میاومد تازه که ما-

  ؟ بده!  میشیم جمع میدار هم دور هممون

 :  زد کمر به دست و شد بلند جاش از

 .  ستین خوب اصال..  ستین خوب شدن جمع نیا یول -

  ؟ بود خوب

 .  کردیم مصرف اعصاب یها دارو ایمیک

 .  دیکشیم گاریس روز هر و بود داده طالق زنشو وانیک



 که یروان زن کی با..  روزید از تر خسته روز هر هومن

 !  نگرفته طالق هنوز میدونستیم فقط ما

 گرجستان بود رفته و بود کرده ول رو زیچ همه که یارشد

 .. 

  س حنانه االن و بود حامد که یا حنانه

  بود شده مارستانیت یراه که یزیپرو

 و زن خودش که بود شده یا یمهد ی غهیص که ییایپرن

 !  داشت بچه

  ؟ چطوره حالشون اونا ؟ یچ فائزه ؟ بود چطور آبان

 نکشیع ی شهیش با باز..  بود روم به رو دکتر االن اگه

 "  بگو انیک از خب" گفتیم و کردیم یباز

 !  جهنم به انیک..  درک به انیک

 !  بودم دهیند هم رو بار کی رو انیک یحت

 :  گرفت دستمو و تخت نییپا نشست دوباره ارشد

 داره رو هممون ادرس ؟ یچ سراغت ادیب یلعنت اون اگه-

 هم یباند تد از اون!  ویچ همه دونهیم بخدا..  دونهیم.. 

 !  تره خطرناک

  ؟ بود نگران نقدریا من یبرا..  کردم نگاهش

 :  کنم راحتش بزار



!  کرد سمیسرو د،یتراش بدنمو داد، فحشم..  زد کتکم اون،-

 قفس کنار صبح تا شب هی بازم ؟ بزنه کتکم بازم نیترسیم

 یتو صبحا دوباره نیترسیم ؟ ببنده منو یشکار یسگا

 ؟ بتراشه موهامو دوباره نیترسیم ؟ بندازه زالو خوابم تخت

  ؟ بکنه ساطور با پامو پشت پوست دوباره نیترسیم

 گلوشون بیس که ییایپرن و وانیک دمید من و دیپریم رنگش

 ..  بود کرده باد شیاداوری با

 !  روز سه دو!  نه ؟ دنید رو روز کی حال اونا

 ..  دمید شکنجه همه نیا سال 4 من

 :   دمیخند

 یبود تو نه..  گرفت ازم بودنمو دختر یوقت!  نترس -

 پاره ریزنج که بودن یهومن و وانیک نه ارشد، یبش نگران

 یا حنانه نه..  بزنن داد که ییایپرن و فائزه و ایمیک نه کنن،

 دستش رهیبگ چاقو که یزیپرو نه..  سیپل به بزنه زنگ که

 سه دست ریز من!  کنه ش خفه بخواد که یآبان نه بکشتش

 .  شدم زن یسالگ 16 یتو..  مرد تا

 شد مات و نیزم یرو کامل نشست و نداشت جون پاهاش

 ایپرن و رفت رونیب در یکنار از و گفت یوا وانیک.. 

 .  ختیر اشک



 جونمو، من:  گفتم هق هق با و دمیبار..  ختمیر اشک

 و دیتراش بدنمو تک تک سال 4 که دادم یکس به عمرمو

 ..  گرفت روحمم یعوض اون..  کرد ریخاکش و خورد

 از خوادیم یچ گهید:  دمینال و زدم نمیس ی قفسه به دست با

 سالم 21..  کن نگام ؟؟؟؟ مونده ازم یچ مگه ؟؟؟ جونم

 روز و شب من ؟ هاست ساله 21 هیشب کجام!  ستین شتریب

..  نه..  دختر هی یآرزو نیا مگه..  خدا از خواستم مریآلزا

 دهنمو یجلو گذاشتم دستمو کف ؟؟؟؟ س ساله 21 زن هی

 ..  زدم زار

 و عود یبو..  سوخته یها چراغ..  بود بانیغر شام هیشب

 !  مرد هی یگفتنا یوا یوا و کیاستر یالک گاریس دود
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  ؟ بره ادشی تونستیم که بود یک

 همه اون..  عشق همه اون..  رفتیم ادشی ینامرد کدوم

  شدن گاه هیتک همه اون..  محبت

 .  ادیم دردم گفتیم..  ختیریم اشک زدیم منو یوقت یحت

 !  نبود خوب حالش



 گفتیم..  ستین خوب حالش که منه عشقه زور از گفتیم

 گهید یکس..  بشم ختیریب و زشت که بزنه اونقدر منو اگه

 .  مونمیم براش شهیهم من و کنهینم صورتم یتو نگاه

 که گفتیم دکتر مشاور و..  بوده ترسو اون گفتیم دکتر

!  بوده دهیند شویمدل نیا گفتیم!  یکیرمانت عاشق عجب

 ..  ادیب دوباره

  ؟ شهیم عاشق دوباره

  گفتم دکتر به

 اونو و بشه زشت که یبزن اونقدر ویکی یعنی عشق گفتم

  ؟ نزنه دست بهش یکس تا یبکن خودت یبرا

 کنم فکر من و شد ساکت..  نه گفت نه اره گفت نه دکتر

 !  نهیهم عشق دیشا

 یکنینم هیگر چرا:  گفت اروم ایپرن و رفت نییپا تخت

!  شد تلمبار دلت تو موند ها غصه نیا ی همه ؟ شم فدات

 ...  مونا...  رونیب زیبر کمی..  یگرفت غمباد

 از تر سرد دستم بخورم قسم حاضرم من و گرفتم دستشو

 :  بود دستاش

  ؟ ایپرن -

 : دیچرخ ارشد نگاه و برگشت وانیک سر صدام از

  ؟ ایپرن دله جونه -



 :  دمیپرس حیصر

  ؟ شده تجاوز بهت...  تاحاال -

 که یدست و شد تر ش گونه ارشد که..  بخورم قسم حاضرم

 زد بهم اون که یا یلیس از شد دهیکوب وانیک صورت به

 .  بود تر محکم

 :  کردیم زمزمه وانیک

 ..  یوا..  یوا -

 و دیکش خفه غیج ایپرن و زیم به خورد یول شد بلند ارشد

 ..  ختیر اشک

 مرد دوتا یبرا سخته چقدر دمیفهمینم..  کجام دمیفهمینم

 :  شده تجاوز بهت بفهمن که تیزندگ یتو کینزد

 یبو هنوز..  بودن مست!  بودن تا سه..  فقط نبود اون نه-

 با..  یمهد با تو..  تو..  تو ایپرن..  ایپرن.  تنم دهیم الکل

 چون ؟ هیچطور عشق..  عشق ؟ نیبود باهم عشق

 ناخناتو ؟ نکند تنتو پوست فقط یباش اون مال خواستیم

 منه ؟ دینتراش موهاتو ؟ نکرد کبود چشماتو ریز ؟؟ دینکش

 فقط..  فقط که بود من عاشق نقدریا ریام یعنی..  یعنی!! ؟

  ؟ یدینم جوابمو چرا..  چرا ؟ کرد نکارویا اون

  ؟ کردیم هیگر

 !  زدیم زار..  نه



 و شد بلند جاش از وانیک و وارید به شد مشت ارشد دست

 ..  اومد شکستن یصدا

 :  دادم ادامه باز من

 گفتیم..  کشمیم زجر منم یکشیم زجر تو گفتیم اخه -

 داره درد عشق گفتیم..  باشه داشته درد دیبا شهیهم عاشق

..  بدنم رو خواستیم..  خواستیم...  اون یعنی..  ریام.. 

 ..  خواستیم..  ریام..  اون..  خواستیم

 ..  هم یتو شد قفل دستام

 ..  دنینفهم که بودن خودشون حال تو اونقدر

 بپاچه دیاس بدنت رو خواستیم ؟ کنه کاریچ خواستیم اون

  ؟

 بهش!  یدیفهم دویاس یبو تو ؟ یزد غیج تو ؟ دینپاچ

 فقط تو..  چکسیه ای شو من مال ای گفت..  یکرد التماس

  ؟ نه..  کرد هیگر هم ریام..  یکرد هیگر

..  دیتراش بدنتو فقط..  بود یروان فقط!  داشت دوست ریام

 ؟ دیتراش زانتو تا بلند یموها فقط..  کرد تجاوز بهت فقط

 !  کرده رو نکارایا که داشته دوست ریام!  مونا

 .  دردناکه عشق..  خب:  گفتم دکتر به

 ..  داد تکون سرشو

  ؟ دمیکش من که یحد در:  دمیپرس اروم



 به دلم:  گفت یطوالن سکوت هی از بعد..  کرد نگام فقط

 !  سوزهیم حالت

 چوقتیه روانپزشک بود نوشته مطبش  در سر یول

 !  کندینم یدلسوز

 و گرفت دستش با صورتمو..  گرفت وانیک رو ایپرن یجا

 .  کردم نگاه بهش..  کنم نگاه بهش که گفتیم یه

 !  نبوده نگران نقدریا تاحاال چشماش

  ؟ صدامو یشنویم مونا..  مونا -

 ..  دادم تکون سرمو

 .  دنیفهمیم کاش..  بودم خوب

 :  کردم نگاه صورتش تو رک

 ..  ادیم خوابم -

 :  رفت غره چشم

  ؟ مگه یجغد...  دنتویخواب نیا کن بس -

 : کردم نگاه قرمز یچشما تو رک

 بودم خواب االن منم دور ینداختینم رو قرصا اون اگه -

 . ینبود من تخت رو توام

 :  کرد هم چفت دندوناشو و کرد وا دهنشو



!  بدبخت یشیم رمردایپ یشب که دور نداختمینم اگه اخه دِ  -

 تو یرفتیم یکردیم گم هم رو ییدستشو راه فردا پس

 .  وره کدوم ییدستشو یزدیم داد راهرو

 ..  نبود ارشد و شد بسته در که بگم یزیچ خواستم

:  گفت اروم ایپرن به رو و اومد خودش به انگار وانیک

 یبر یمهد با نمینب..  اشپزخونه تو گذاشتم برات داتویخر

 یبخور یخواست یگورستون هر یگوه هر..  اونور نوریا

  ؟ یدیفهم!  ابان ای هومن ای ارشد ای من..  یبر ای

  ؟ بود اومده آبان مگه..  داد تکون سرشو ایپرن

  ؟ کو آبان -

 :  داد نشون پالتوشو بیج

 . یشد قائم زشته رونیب ایب بابا آبان..  توعه نیا -

 و کرد یخداحافظ..  رفتم بهش غره چشم..  دیکش یپوف

 .  اومد دوباره در یصدا

 :  کرد من به رو ایپرن

  ؟ یخوب -

 ده ساعت...  دمیکش خودم یرو رو پتو و دمیکش دراز

 :  بود سرد یلیخ یول بود صبح

 .  ادیم خوابم -



 رفت و شد بلند جاش از کمیش به دست و نگفت یچیه

 ..  کرد خاموش رو چراغ و رونیب

 روزا اون و تیموقع اون یتو که یکرد فکر بهش:  دکتر

  ؟ یبش ریام عاشق

 و چسبوندم بهم شستامو و کردم مشت دستامو خودش مثل

 :  داشتم نگه صاف کمرمو

 که هیکس دردتون..  نیبزرگ عمارت هی یتو نیکن فک -

 اخه..  اخه..  نشدم عاشقش من یول!  همونه هم درمونتون

 .  بدم زجرش تونستمینم

 . ستین زجر عشق:  دیخند دکتر

 

 دیخوایم!  هست:  شد پاک لبخندش که گفتم یجد اونقدر

 پوست دکتر..  بدم نشون بهتون کمرمو یزخما تونمیم

 خوب چوقتیه کمر رو افتهیب قمه با که یزخم گفتیم

 .  بپاشن مویل جوهر روش که مخصوصا..  شهینم

 ..  شد بسته دکتر یچشما

 تصور شهیهم ادما!  نداشت درد کردیم فکر که اونقدرا

 ...  دارن دردناک وقوع به نسبت یتر دردناک یها

 .  دارم قبول..  بود وحشتناک ریام

 !  ادیز..  بود کابوس



 هی دل" عشق" ی کلمه نیا..  عاشقمه گفتیم یول ریام

 ! ؟ لرزوند ینم رو ساله 15 14 دختر

 منو:  گفت و کرد هیگر داشتم درد یوقت که دیلرز یوقت دلم

 ..  شو خوب یول بزن

 ..  بود کابوس ریام بازم
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 ..  ایپرن با یزندگ هفته کی..  هفته کی

 و یریدرگ همون به...  هاش یمهربون به نداشتم عادت

 هومن یها یحوصلگ یب به و وانیک با یلفظ یدعواها

 .  بودم کرده عادت

 ..  بود اومده آبان

 یلیخ کنمیم احساس ؟ مهمه برات آبان نقدریا چرا:  دکتر

 .  یهست یاوک باهاش

.  مینبود راحت باهم چوقتیه آبان و من!  برعکس:  گفتم

 .  قائلم یادیز احترام براش فقط

 .  نگفت یزیچ و باال رفت هاش ابرو



 برنامه و خوردیم یزدی کیک ونیزیتلو یجلو داشت ایپرن

 .  دیدیم رو کودک و مادر مختص ی

 ..  رفت سر م حوصله

..  هممون..  میبود زیپرو ی خونه همه دوباره امشب یول

 !  فائزه یحت

 از میخواست هممون...  میبود ییجنا ی رهیدا هومن قول به

 نیع دوباره یول میکن یریگ کناره هم یزندگ و مشکالت

 ..  میدیچسب بهم یچ

  میباهم دوباره که بود مونا بخاطر گفتیم یکی

  بود مشکالتش و زیپرو بخاطر نه گفتیم گهید یکی

 .  نهیهم رمونیتقد دیشا کردیم فکر که بود هم یکی

 در پشت که یگشاد و بزرگ یازیپ پوست یپالتو به

 ..  بود رنگ خوش چقدر.  کردم نگاه بود زونیاو

 دیسف که رو پشتش و برداشتم رو ایپرن ی باطله یها برگه

 کردم دنشیکش به شروع و دادم قرار خودم یرو به رو بود

 . 

 همون مثل گرنه و کردم عوض هاشو نیاست طرح کمی فقط

 .  بود



 و در از که ییها یطراح نیهم با خودمو هفته کی تموم

 که بود خوب.  کردمیم سرگرم بود جوراب یحت و وارید

  ؟ شدیم شلوغ برم و دور امشب

 رو شدن دعوت یمهمون حس که بودم نرفته یمهمون نقدریا

 !  نبود یمهمون نیا هرچند..  هیچطور دونستمینم

 یموها و دمیپوش رو ایپرن گشاد یها لباس از یکی شب

 میرفت یتاکس با باهم و دمیپوش مانتومو و بستم فقط رو فرم

  زیپرو ی خونه در دم تا

 .  میاومد که میبود یینفرا نیاخر مادوتا و بودن همه

 و بود جاافتاده ی ساله یس یخانوما هیشب لباس اون با ایمیک

 !  بود شده خوشگل چقدر

:  گفت بغض با و کرد بغلم محکم..  بود نکرده رییتغ فائزه

 .  شده تنگ برات دلم معرفت یب

 کردنیم بغض دنیشنیم حرفو نیا که مواقع نیا یتو مردم

 پاسش یشوخ و خنده با بعدش و ختنیریم اشک کهیچ هی و

 ؟ نه گهید کردنیم

 ..  برام بگو فائزه از:  دکتر

 ماجرام و من از..  دیترس هوی یول بود خوب فائزه:  گفتم

 .  نشد ازش یخبر و رفت...  ریام از.. 

  ؟ موضوع نیهم بخاطر دستش از یناراحت:  دکتر



 کی دیشا دمید و برگشتم حال زمان به و کردم دکتر به نگاه

 .  م رهیخ فائزه به سکوت یتو که ربعه

 .  گذاشتم تنهات که..  ببخش منو:  گفت اروم

 ..  دیچیپ مینیب یتو ییاشنا یبو

..  یحت و داشته جذبه یلیخ آبان یگیم که نطوریا:  دکتر

  ؟ نه!  بوده خوشگل

 از یتونینم تو که دورشه یا هاله هی فقط آبان..  نه:  گفتم

 .  داره جذبه اره..  دمیشا..  یبر شتریب حدت

 تو کردن نگاه کار نیتر سخت..  دادم قورت گلومو اب

 !  یبدبخت ی شده تجاوز کی تو بفهمه که ه یآبان یچشما

 رونیب اتاق یتو از هومن و شد جدا بازوم از فائزه یدستا

 ارشد...  شد قرمز چشماش یآن به من دنید با و اومد

  ؟ دنیفهم تازه اونا..  انداخت نییپا سرشو

  ؟ کردم تحمل خودمو یچجور من ؟ کنن تحمل منو توننیم

 آقا سالم یبگ و یبخند بلند غتیج یصدا با یبود بلد قبال -

  ؟ خورده زبونتو موش ؟ شده یچ..  آبان

 ..  بود میقد آبان اون نه یول

 !  میقد یمونا من نه

..  خورده زبونمو ریام:  گفتم راحت و رک و زدم پوزخند

 .  خودش برا بود یگاو..  یهمچ نبود موشم



 .  دیلرز ایپرن ی شونه و شد سکوت جا همه دوباره

  ؟ بود کجا حنانه پس

 .  زد شیات گاریس هی جا همون و کرد ینچ وانیک

 ...  ریام جون نوش -

 :  کردم نگاش یعصب

 من به بازم یاومد سال همه نیا از بعد ؟ جونش نوش -

 فکر ؟ یکرد فکر من مورد در یچ تو ؟ یبزن زبون زخم

 اون بازم..  درد همه اون با..  یبدبخت همه اون با یکرد

 ! تو؟ یاحمق ؟ سابقم ادم

 ...  شد الل

 :  شدم تر یعصبان

 ؟ بزنم داد ؟ شم یعصب ینداشت انتظار ؟؟ هیچ!  یشد الل -

 که دیبود راحت و دیداشت خواب شبا همتون که موقع همون

 شیپ شییدا و ننه و بابا ابیغ در که هم مونا..  خببب

..  کنهیم رو ایدن کوک و فیک داره محبوبش ییپسردا

 من!  شدم زن..  نامرد اون دست ریز من موقع همون

 یطلبکار حاال..  دیبخواب خوب ها شما..  دادم طالق خوابو

  ؟ من از یدار یانتظار چه ؟

 ..  نبود قبل آبان اون آبان واقعا

 ..  نبودم قبل یمونا منم



 خم و بود گرفته دستاش یتو سرشو که افتاد یارشد به نگام

 .  بود شده

 :  زدم پوزخند

  ؟ براتون شدم زیعز نقدریا یک -

 ..  کردن نگام متعجب همشون و من سمت دیچرخ سرشون

 :  بود پوزخند به هیشب که کردم یا خنده اروم

 همتون به..  مردمیم داشتم یوقت دیگزینم هم ککتون اخه -

 فرض بچه منو..  دیدادینم جواب تلفنو زدمیم زنگ که

 که ما از خوادیم لباس و عروسک حتما دیگفتیم ؟ دیکردیم

 و دیزدیم حرف سرد همتون..  ادمهی..  زده زنگ بهمون

 مزاحم هی چشم به همتون..  دیکردیم قطع روم تلفنو همتون

 .  دنیدیم منو

 :  کردم یباز اپن ی دهیپر ی لبه با و دمیخند

 تونستیم فقط لچریو یرو فلج که دیفهم یامکیس منو درد -

..  سوزوند دل برام اون.  زهیبر اشک صدا یب و کنه نگاه

 .. اون

 

 ..  کردم بغض

 .  بود هام ییتنها همدم امکیس

 .  نبود یمهمون که هرچند..  بود یا یمهمون عجب



 یبو..  فندک یصدا..  نیف یصدا..  سکوت و بود سکوت

 .  ارشد و هومن قرمز یچشما و دود

 افتاد چنگ صورت و باز شال با حنانه و دیکل با شد باز در

 ..  کرد نگامون سیخ یچشما و

  داد بد گواه دلم

 :  شد بلند ش گرفته یصدا

 من زیپرو مرد، زیپرو..  نیاریب در رو اهاتونیس لباس -

رد..   !  م 
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  کردینم هیگر نقدریا بود نشسته من کنار که یا فائزه کاش

 !  میداشت اشنا و اقوام نقدریا دونستمینم

 قبر یتو که ارشد دست به دادن رو شده پوش دیسف جسد

 .  ختیریم اشک واروم بود

 .  کردیم نگاه تیم و مرده هی مثل حنانه



 نگاه همه از شتریب.  رنگ بد ی ترمه اون و گالب یبو

 دیبا من گفتمیم بهش کاش..  کردیم من به ییزندا که یبد

  ؟ باشم طلبکار

 بابت دخترم دیببخش که بگه بهت ومدین تییدا زن:  دکتر

  ؟ پسرم

 یبنداز ضمویمر پسر کنمینم حاللت گفت فقط..  نه:  گفتم

 .  زندان

 رو حنانه که خورد ایمیک به نگام شد بلند که زجه یصدا

 :  زدیم زجه حنانه بود کرده بغل

...  کن خاکت نزار..  پاشو قران رو تو..  زیپرو پاشو -

 ..  زیپرو..  خدا رو تو..  باهاش نیکن خاک منم

 :  اومد یزن یصدا که بستم رو چشمام کالفه

  باشه اخرتون غم شاهللیا گمیم تیتسل -

 .  دادم تکون سرمو دفعه هر مثل

 .  ایمیک بده ببر:  گفت و داد دستم قند اب وانیل هی ایپرن

 .  رفتم ایمیک سمت به اروم و شدم بلند جام از

 ؟ بود یچ یبرا تالش همه نیا..  حنانه صورت به زدیم

 .  داشت یفرق بودنش مرده با زیپرو موندن زنده مگه

 :  تیجمع یصدا

 ..  هلل اال هللا ال -



 نگاه من به و بود نشسته یصندل یرو که افتاد آبان به نگام

 .  کردیم

 یکم کردم احساس..  یدونیم..  نقدریا رو ابان چرا:  دکتر

 .  مهمه برات

 رو اسممون..  ابان به بده منو بود قرار ییدا اخه:  گفتم

 .  بودن نوشته هم یپا

  ؟ پس یدار دوسش:  زد لبخند دکتر

  ؟ باشم داشته دوست رو همه من داشت دوست چرا دکتر

 راحت باهاش اصال..  اخه.  ارشد ی اندازه به نه:  گفتم

 .  ستمین

 باشه عروسش بود قرار که یکس...  بود دهیفهم اون حاال

 .  بود شده عروس قبال

 ..  کردم حس قدماشو یصدا

 .  شه تموم ایباز اهیس نیا کاش:  گفت آروم

 :  کرد نگاه بهش ایمیک

 !  ها خودته یعمو دختر خوبه!  بکش خجالت -

 ..  باشه -

 نیبهتر مرگ میدونیم که ما ندونه، یک هر:  گفت آرومتر

 .  بود زیپرو واسه راه

 :  زدم پوزخند



 یزنیم حرف ادم هی جون از یدار یول!  میدار قبول ما -

 ستنین بها گران و ارزش با و فاخر شما مثل که همه.. 

 !  البته

  گرفت دستمو مچ که رفتمیم داشتم

 یکم مچمو..  گذاشته هم یرو دندوناشو دمید و برگشتم

 :  چوندیپ

 ..  ستمین صبور قبل مثل من -

  ؟ بکشم دیبا توام از نکنه.  ستمین تحمل با قبل مثل منم -

 .  کرد زمزمه" یگستاخ" لب ریز و کرد ول دستمو

  ؟ نبود بس.  کردیم هیگر داشت هنوز که فائزه سمت رفتم

 مجلس سر اون ییدا زن و بودن شده جمع همه خونه یتو

 تا بود منتظر دیشا..  عقاب هی مثل..  کردیم نگاه همه به

 رتشیبگ چنگ به کدفعهی و کنه دایپ تیجمع نیب از غذاشو

 . 

 شده نیتزئ خوشگل یحلوا بشقاب هی دستام یتو یک دمینفهم

 .  جمع وسط برم که داد ه لم یک و گذاشت

 لبشو وانیک و شد رهیخ من به چشما اومدم یاونجور یوقت

 .  گرفت گاز

  رهیبگ چنگش به تا بود من منتظر ییدا زن دیشا



 بود مادر که اون ؟ چرا اون.  دمید لبش یرو پوزخندشو

..  کرد بزرگ منو که اون..  ینامادر گونه هر مقابل در

 !  کرد کیکوچ منو پسرش که اون

 خاله گرفتم آبان یجلو یوقت و گرفتم همه یجلو رو حلوا

 شه کینزد هم دوتا شما یعروس شاهللیا:  گفت اروم بتول

 یول نبود، ایدن به عمرش امرزیب خدا زیپرو..  بالخره.. 

 پوش دیسف..  یرخت اهیس سال کی از بعد دیبا هم شماها

 .  نیش

 و برداره حلوا راحت آبان تا شدم خم یکم و زدم یخند تک

 :  کرد شروع ییدا زن

 مرد هی آبان..  بالخره.  خانوم بتول نخورن هم بدرد دیشا -

 .  هیدار آبرو و افتاده جا و محترم

 مشت بود نشسته کنارش که هومن دست و دیگز لب آبان

 .  شد

 دخترمون مگه ؟ تو یگیم یچ!  واه:  گفت تعجب با بتول

 شده وا تخته به بزنم روش و رنگ سوئد رفته تازه ؟ چشه

 .  نهیبیم خوبشو اقبال و بخت کنتشیم نگاه ادم.. 

 ...  بتول به شدم رهیخ سکوت بدون لحظه کی

 ..  کرد نگام

  ؟ خوب..  نزد قلبم



 نگاه نیا احترام به هم عمو زن یحت..  دیدزد چشمشو

  کرد سکوت

 ..  داشت حق خب البته

 .  بود دهیند زخمامو هنوز اون

 :  زد رشویت یول

 ماشاهلل ؟ ادیب یدب از خوادینم ؟ چطوره ریام پسرت -

 !  بود آقا پارچه هی ماشاهلل

 :  کرد کنارش یزنا به رو

 د ر اصن!  اعتماد مورد..  دار مردم..  محجوب..  مومن -

 .  ختیریم تاپاش سر از که بود یگوهر و

..  شد دهیچیپ هم دور انگشتام..  دادم تکون دور چند سرمو

 .  بود گلوم یتو درست م معده اتیمحتو

 ؟؟؟ دهید پامو پوست اون..  اون...  من..  ادمهی هنوز من

  ؟؟ یچ کمرمو یزخما

  ؟؟؟ دهید اون ؟؟؟؟؟ یچ دیدینم که یراست چشم

 ..  ییدستشو سمت دمیدو و گرفتم دهنم یجلو رو دستم

 ..  شد بلند شدشون یچ شد یچ یصدا

 ناتتیمعا یتو چرا..  پس ؟ نهیبینم چشمت یچ یعنی:  دکتر

  ؟ یننوشت



 البته..  شد کور راستم چشم..  زد ضربه هی بار هی:  گفتم

 .  نرفتم دنبالش..  برگردوندش شهیم گفتنیم دکترا

 ..  اوردم باال مویخال ی معده اتیمحتو تمام

 .  رو ریام یبو..  دادمیم تعفن یبو

 افهیق در چهارچوب یتو فائزه و آبان و هومن و شد باز در

 .  شد داریپد نگرانشون

 : دیکش کمرم یرو دستشو هومن

 

 ..  دوننینم که اونا..  باش اروم -

 به کارم که بود من نوبت..  زیپرو از بعد دیشا..  دمیخند

 .  بکشه مارستانیت

 ..  شدم ولو نیزم یرو و شد هیگر هق هق به لیتبد م خنده

 ..  فهیکث..  شم فدات نجایا نینش:  گفت بغض با فائزه

 دستمو اروم و پاش دوتا یرو نشست روم به رو آبان

 :  گرفت

..  خوب دختر پاشو..  رونیب میبر ایب..  نکارویا نکن -

 .  پاشو

 ی گوشه هی:  گفتم اروم و رونیب دمیکش دستش از دستمو

 ..  کن..  دایپ برام..  دنج

 :  کردم نگاه چشماش تو و باال دمیکش دماغمو



 .  رمیبم..  خودم درد به خوامیم -

 بار چند اروم سر اخر..  بود مردد..  باال اورد رو دستش

 ..  سرم یرو دیکش

   ؟یندار دوستش واقعا رو آبان:  دکتر

 .  نیهم..  مهربونه:  گفتم
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 "انیک"

 .  ببرم گور به عواملش با رو مایهواپ نیا خواستیم دلم

 به نسبت شییدستشو:  گفت اروم و گرفت جا کنارم مهبد

 !  تره یالکچر ها مایهواپ ی هیبق

 :  کردم نگاهش کالفه

 چوقتیه.  نمیبش جا هی نقدریا ندارم عادت که یدونیم -

..  رانیا شمیابر به لعنت!  نبوده یطوالن نقدریا سفرامون

  ؟ خب



 شیپ قیتحق نیا..  زیعز نخور حرص:  گفت و دیخند

 ش گفته به یخوایم حاال.  فرستادتیم سیفرنگ ومدینم

  ؟ یکن گوش

 :  کردم روشن تامپو لپ

 .  مشیچونیبپ یجور هی کنم صحبت لهیوک با قراره -

 !  عمرااا -

 !  ینیبیم حاال:  گفتم اروم و انداختم بهش ینگاه

 خوبه چقدر:  گفت اروم و زد چشماش یرو بندشو چشم

 .  یریگیم یپ یا یو

 بعد یها دفعه وگرنه..  گرفتم یپ یا یو شناختمینم چون -

 !  رمیگینم یپ یا یو

 :  کرد ینچ

!  ستین خوب ت رابطه هم زنا با..  یریگینم زن که تو -

 شب بارم هی گفتیم بهم..  رفت یکرد شوت که زمیدن

 کن خرج من واسه پوالتو نیا حداقل!  نموندم انیک ی خونه

 ..  واال! 

 :  گرفتم لبم گرفتن گاز با خندمو یجلو

 ..  مهبد -

  ؟ جونم -

 :  دادم قورت خندمو و شدم ساکت کمی



 . بخواب ریبگ نده نظر نقدریا -

 .  دیچرخ من به پشت و لب ریز کرد ینچ

 .  اوردم رو باکسم لیمیا و شدم وصل نترنتیا به عیسر

 حتما رو اونجا رانیا میرفت تا بود داده مرکز چندتا بهم یدلف

 .  میریبگ قرار نظر ریز

 برند یبرا و کردم باز رو دیجد سال یشوها فشن فولدر

..  کردمیم یبردار نکته و کردم باز رو مختلف یها

 ..  یسالگ 16 از درست

 رودشون و دل یچیق با و داشتمیبرم رو مامان یها لباس

 .  ساختمیم خودم یبرا یدیجد پود و تار و ختمیریم بهم رو

 نیب از چوقتیه ذوقم و شوق..  شدمیم تیاذ چقدر بماند

  رفتینم

 و کردم نام ثبت لندن art مدارس از یکی یتو بود سالم 18

 پارچه و دوخت و لباس یطراح دیاسات نیبهتر دست ریز

 در کردم خدمت ساله چند..  پارچه طراحان از یکی شدم

  ؟ عرصه نیا

 .  بودم عرصه نیا یتو که بود سال ۸ درست

 زدمیم غلت اتاق سر از که ییشبا چه...  بودم کار عاشق

 !  دوختمینم لباس سوزنم و یچیق با و اتاق ته به

 ..  یاطیخ چرخ عاشق



 یاطیخ که یپسر یبرا یا ندهیآ چیه که گفتیم اول مامان

 !  ستین کنه

  خندمیم

 گفتیم ظیغ با رو پسرو ی کلمه شهیهم اون

 و پیت به یکم و انداخت بهم ینگاه یکنار یصندل زن

 ..  افتاد عصا به نگاهش...  کرد توجه لباسم

 کردن جمع عاشق بودم یاطیخ چرخ عاشق که همونقدر

 .  بودم متنوع یها عصا

 عصا باشه ادا و سیس یبرا دیشا کردنیم فکر همه اول

 .  گرفتنم دست

 ..  هیترک فرودگاه یتو نشست مایهواپ بالخره

 ..  گرفتم درد بدن کردم احساس شدم بلند یوقت

 خواب به چوقتیه ؟ بخوابه راحت تونستیم یچجور مهبد

  نکردم عادت سفر نیح

 .  ومدیم ریتاخ ساعت کی با یبعد مایهواپ

 یشو:  گفتم مهبد به رو و کردم وصل شارژ به رو تاپم لپ

 ..  بودن کرده انتقاد ازش!  نبوده جالب ادیز امسال ایکامل

 :  انداخت باال ابرو مهبد

.  هاست شو ی همه ه اف تاپ شهیهم اون!  بگو راست -

  داشته مشکل لباس اندام یطراح ای..  بوده افیال حتما



 :  گفتم یلبخند با و انداختم باال ابرومو

 بود کارشناسا نظر مد که امسال یرنگ ی تهیتنال.  رنگ -

 با..  نیگر یشا و بود الفالفا سبز..  بود یصورت و سبز

 ..  تیم چکوالت یصورت

 ببره کار به بلده خوب که اون..  انیم بهم یلیخ رنگاش -

 ییاونا و باال اومدن نداشتم انتظارشو که ییاونا!  بهیعج.. 

 .  ستنین جدول یتو حاال رفتیم انتظار که

 به کمی..  ننیهم همشون شهیهم:  گفتم و دادم تکون سرمو

 یمدال و سال یرنگا مورد در..  شنیم مغرور خودشون

 یول باشن قهیسل صاحب خوانیم.  کننینم قیتحق سال

 کار یاصول وقتا شتریب..  خوبن وقتا یبعض مد یکارشناسا

  کننیم

 ی شماره که میکردیم بحث باهم ساعت کی نطوریهم

 با مهبد مایهواپ یتو مینشست یوقت و کردن اعالم رو پرواز

 سال یا خورده و 20 بعد میدار ما..  تهران:  گفت خنده

 !  میایم
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  بود کننده خسته هم رانیا به هیترک پرواز یحت

 یها یبدبخت از هم همش که بودن ییایرانیا مسافرا شتریب

  زدنیم حرف کشورشون خارج

 .  گرفتمیم تهوع حالت داشتم گهید

 .  میرفت هتل سمت راست کی فرودگاه از بعد

  کردمیم خونهحال به یفکر هی دیبا

 دوش هی نکهیا از بعد بود یزن بهم حال یجا برام هم هتل

  نشستم وان ی لبه یرو گرفتم مفصل

  انداختم نگاه پام مچ به

 .  بود مشخص هم شیکبود و بود شده مج کامال

 :  زدم یمحو لبخند

 قیعال تمام ی جهینت تو ؟ کنم درمان رو تو تونمیم مگه -

 .  یمن

  بود سالم ۱۹ یوقت

  شد چپه پام یرو یبزرگ یفرانسو یاطیخ چرخ

 یاصل عصب گفتیم دکتر و رفت فرو پام یتو سوزنش

 .  برگرده تونهیم پات عمل تا ۱۰ یط و کرده قطع پاتو

 ..  نخواستم من یول

 ..  دونستیم یک



 طرح ی زهیجا گرفت، پامو که چرخ همون با روز اون من

 !  گرفتم رو دانشگاه برتر

 گفتیم..  زدیم غر شهیهم مهبد..  دمیپوش رو لباسام آروم

 پات شلوارو نیهم ادیب یکی سر اخر تا سراغش نرو اونقدر

 .  بکنه

 ..  زدمیم لبخند حرفاش به فقط

 :  زد در به مهبد

  ؟ یخواینم کمک ؟ یخوب -

 موهامو شد تموم نه:  گفتم اروم و کردم صاف صدامو

 .  رونیب امیم کنم خشک

 لپتاپ و نشستم تخت یرو اومدم رونیب که اتاق حموم از

 .  کردم روشن رو

  داد سفارش قهوه دوتا هتل شاپ یکاف از و زد زنگ مهبد

 و مالوند دست با گردنشو و افتاد تخت یکی اون یرو

 :  کرد زیر چشماشو

  کرده کوفته بدنمو همه یلعنت پروازه نیا -

 کردمینم نگاه بهش که یحال در و زدم چشمم به نکمویع

 .  یدیخواب یگرفت یصندل اون یرو که نهیا بخاطر:  گفتم

 :  داد تکون سر و کرد ینچ

  ؟ داره یربط چه -



 برو ادیم اروی نیا یپا یصدا برو..  داره ربط تا هزار -

 .  ریبگ ازش

 !  سینیج عه ساچ:  گفت و کرد نگام

 مهبد و اومدن در دنیکوب یصدا..  نگفتم یزیچ و دمیخند

 .  گرفت رو ها قهوه و شد بلند جاش از اروم

 ...  اریب منم تبلت اون:  گفتم اروم نهیبش نکهیا از قبل

 لوازم کدوم از امسال تو:  گفتم اروم..  دستم داد مو تبلت

  ؟ یکرد استفاده ها یشیارا

 : داد جوابشو و کرد فکر کمی

 .  بود هم ایآناستاز..  بود لم فیاور..  بود مک -

 برند از تشیوبسا یتو گرزیرودر مونیس..  گرزیرودر -

 یلیخ ایآناستاز نکهیا مثل..  زدیم حرف داشت امسال یها

 .  کرده صدا و سر

 :  کرد روشن رو ونیزیتلو

 پوست یرو قشنگ..  هیداشتن دوس یلیخ باهاش کار -

 داشت همش ؟ ادتهی..  میکرد کار گلدن با سال هی..  نهیشیم

 .  دیماسیم

 :  دمیخند

 ..  سال اون بود یافتضاح ژورنال چه..  ریبخ ادشی یوا -

 :  شد تر یجد بحث کدفعهی



 ..  انیک -

  ؟ بله:  گفتم و گرفتم تاپ لب ی صفحه از چشم

 شده یچ بگو ؟ مهبد بله:  گفتم دوباره..  کرد من و من کمی

  ؟

 هی اون..  بزن حرف باهاشون..  کن دایپ داداشاتو برو -

 اگه تو بفهمن دیبا هم اونا خود..  مادراتون نیب بوده مشکل

 کال ای یومدیم ها تر قبل یبود راثیم و ارث دنبال

 مضخرف ی فاصله نیا و نهیک نیا به..  رانیا یموندیم

 یا خورده و یس!  انیک یپدرت دوم پسر تو..  بده یتموم

 ..  یامکیس یحت ای هومن ای ریام از تر بزرگ..  یدار سال

...  هومن..  ریام..  بود ناآشنا گوش با چقدر اسماشون

 !  امکیس

 :  زد پوزخند مهبد

 ..  بلدم بهتر برادراتو اسم من کنم فکر -

 من از شتریب تو:  گفتم اروم لحن همون با و صادقانه

 همه برات یاخر دم سیفرنگ دونمیم که من..  یرفت دنبالش

 .  داده حیتوض ویچ

 : دیپر رنگش کمی

 ..سراغش یبر ارث بخاطر که بگم نخواستم من -

 : کردم قطع حرفشو



 باشه..  خواسته سیفرنگ که دونمیم من یول ینخواست تو -

  دونمینم رو اسماشون نکهیا با..  گردمیم دنبالشون.. 

 ازت وانیک..  یدار داداش تا چهار:  گفت ذوق با و عیسر

 دو و یس هم هومن..  ییتو بعد تره بزرگ یسال 5 4 هی

 و همسن هم امکیس و نشده یس هنوز ریام..  باشه دیبا نایا

 سال کی ای دو ی فاصله با یول ستنین قلو دو..  رهیام سال

 ..  و عمه دوتا و یدار عمو اهم دونهی.  اومدن ایبدن

 :  گرفت م خنده

 تولدشون روز تازه که هیا ساله 4 یها بچه مثل تمیوضع -

 صیتشخ هم از رو عمه و عمو دارن تازه و دنیفهم رو

 .  دنیم

 یتلخ ای بود درد حرفم پشت..  ننداخت خنده به اونو م خنده

 .  شد لشیموبا سرگرم و نگفت یزیچ گهید که

 چه:  گفتم خودم با دلم یتو و دمیکش پام مچ به یدست

 ! ؟ خانواده دنید..  سال همه نیا از بعد..  باشه دیبا یدارید
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 دمید رو افشونیق نه شناسمیم نه ؟ کنم داشونیپ یچجور -

 .  ادمهی هنوز مویپدر ی خونه ادرس فقط..  فقط.. 

 : بهم کوبوند دستاشو دوتا مهبد

 ؟ ادتهی قشنگ..  بهش میزنیم سر رمیم فردا!  که هیعال-

  ؟ کرد پنهون دیبا یک از..  دادم تکون سرمو

 نداره دوست یک..  نمیبب مو خانواده داشتم دوست منم خب

  ؟

 :  دمیپرس اروم ها بچه نیع

  ؟ پسندنیم منو نظرت به -

 : دیخند بعد و کرد نگام تعجب با اول

 !  یداداششون تو ؟ تو یگیم یدار یچ -

 از که میدونستیم هم یبچگ اوج تو.  مینبود خوب که باهم -

..  هووش و مامان یدعواها بخاطر..  میستین مادر هی

 .  کنم برقرار ارتباط خوب پسرا با نتونستم چوقتیه

 :  کردم یباز تخت یرو ی مالفه با و زدم لبخند

..  کردش درک دیبا دمیشا..  مامانه ریتقص همش دیشا -

 .  داشتن هوو سخته

 ..  نزد یحرف

 محل از من که یآدرس نکهیا مثل و بود گذشته روز سه دو

  بود یمیقد کامال داشتم مونیزندگ



 نگاه کامل داشتم و بودم گرفته هتل از رو تهران ی نقشه

 هی دنبال ها بنگاه یتو هم مهبد مدت نیا یتو و کردمیم

 .  بود کامل رهن واسه خونه

 االن خونه دمیفهم جو و پرس و نقشه و سرچ یکل با بالخره

 ..  ه فرهنگ ابونیخ یتو

 آژانس یتو االن و تهران به ورود روز چهار بود شده

 و کرد بهمون ینگاه راننده..  خونه سمت میرفتیم میداشت

 .  دینبود رانیا بوده وقت یلیخ نکهیا مثل:  گفت

 :  کردم صاف صدامو

 .  مینبود وقته یلیخ..  بله-

 یهمچ..  یعنی..  خورهیم یرانیا به افتونیق یول..  گمیم -

 .  هیشرق.. 

 اونجا از اگه:  گفت گوشم دم مهبد..  میزد بهش یلبخند

 ؟ یچ باشن رفته

 :  انداختم باال یا شونه

 !  سال همه نیا مثل..  شمیم الشیخیب..  دونمینم -

:  گفت اروم و گذاشت بود پام یرو که دستم یرو دستشو

 .  همونه که شاهللیا

 ..  کردینم یاری پام من و کرد ادهیپ رو ما کوچه سر



 سادهیوا که بود خوب..  بود سادهیوا هنوز یتاکس ی راننده

 .  بود

 :  زد لبخند که کرد نگاهش مهبد

 ..  نجایا سادمیوا من..  نیبیغر هم شوما نباشه نجایا دیشا -

 دادم شده خشک درخت و دار پر ی کوچه به نگامو دوباره

  ؟ پس کو برفش..  تهران نیا داشت یبیغر زمستون چه.. 

 ..  دهینم یخوب گواه دلم:  گفت اروم مهبد

 ..  منم:  گفتم لب ریز

 شکل همون..  افتادم راه خونه سمت به حال نیا با یول

 یواراید با یمیقد یمشبک در اون..  داشت رو یبچگ

 ..  یاجر

 و میکردیم یباز فوتبال..  شدم پرت یبچگ یتو لحظه کی

 ..  بودم فروش یبستن یها یبستن عاشق من

 رو دیچسبیم پام به که ییها گل یبو هنوز..  زدم لبخند

 .  کردمیم حس

 نماد رانیا تو یمشک پارچه:  گفت تعجب با کدفعهی مهبد

  ؟ یعزادار ؟ بود یچ

 ..  خاطرات از شدم پرت

 ..  آره:  گفتم اروم

 بندش پشت لنگون لنگون من و رفت تر عیسر مهبد



  در به دمیرس

  دمیکش قیعم نفس

 نکهیا مثل مکثم..  برگشت دوباره..  رفت زنگ سمت دستم

  زد زنگو من یجا مهبد که چرا بود یطوالن یلیخ

 ...  ریز انداختم سرمو

 :  اومد یدختر یصدا

  ؟ هیک -

 دیشا ؟ یچ میگفتیم..  بده تا نداشت یجواب چکدوممونیه

 گهید یکس یبرا االن و نباشه من یپدر ی خونه اصال

 .  باشه

..  بود زیبرانگ تامل ش افهیق که یدختر..  کرد باز  رو در

 :  کرد صاف صداشو

  ؟ بله -

 :  کرد باز لب مهبد

  ؟ رهنما منزل -

 !  نبود یعاد..  کرد نگاه دوتامون هر به یکم دختر

  ؟ رهنما کدوم-

  ؟ رهنما انوشیک گفتمیم..  دیبا ؟ گفتمیم پدرمو



 عذر من..  شده اشتباه نکهیا مثل:  گفتم کالفه کدفعهی

 ..  شدم مزاحمتون که خوامیم
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 :  اومد یمرد یصدا

 تو انیب بگو زنیپرو یدوستا اگه ؟ زده زنگ هیک ؟ مونا-

 .. 

  ؟ نیزیپرو یدوستا:  گفت و برگشت اروم دختر

 چشمام قاب دختر از دور و پشت از شکسته یزن ی چهره

 ..  شد

 .  داشت ییاشنا ی چهره چه

 منزل:  گفت دیند من از یجواب یوقت و زد پهلوم به مهبد

  ؟ رهنماست انوشیک

 رو عصام و برگردوندم چپ سمت به سرمو..  سادیوا قلبم

 .  زدم چنگ محکم

 :  کرد باز لب بالخره..  کردیم نگاهم هم باز دختر

  ؟ دیداشت کار یکس با..  بله -



:  گفتم لب ریز و دمیکش صورتم به یدست و بستم چشمامو

 ..  خدا یه..  خدا یه

 :  بود خوشحال مهبد یصدا

 .  میستین بهیغر هم اونچنان ما ؟ تو میایب میتونیم -

 ..  کنار رفت و انداخت باال شونه تفاوت یب دختر دمید

 چنگ عصامو و مهبد ارنج که یحال در لرزون یپاها با

 .  شدم وارد بودم زده

 تاب همون و بود شده خشک االن که یتوت یدرختا دنید

 .  کرد مهمون گلوم به رو بغض یبچگ ی شده زونیاو

 !  پدر آغوش یبو..  مامن یبو..  دادیم یبچگ یبو

 نگاه من به تعجب با و ساختمون از اومدن رونیب مرد دوتا

 ..  کردن

 :  دیپرس شونیکی

  ؟ دیزیپرو یدوستا از..  سالم-

 ..  اطیح داخل چرخوندم سر و نکردم توجه حرفش به

 : اومد یمرد یصدا

 نیا که میاریب رو یکی ایب گفتم هومن نیا به بار صدیس -

 ادم مستراب هی..  بابا میبست خی..  کنه یریهواگ رو شوفاژا

 ..کیم عذاب پشتش هفت ادیم رهیم



 نیع افشیق االن دونستمیم..  کرد قطع ما دنید با حرفشو

 ..  سواله عالمت

 ..  دوباره در سمت دمیچرخ

 ینیس اونم و افتاد و شد شل عصا به بند دستم دنشید با

 ..  کرد ول رو ها وانیل

 : میکرد باز لب باهم همزمان

 ؟ انیک-

  ؟ وانیک-

 ..  من به شدن رهیخ تعجب با مرد دوتا و دیکش ینیه زن

 :  افتاد تپه تپه به

 ..  تو..  کجا از..  نجایا.. تو..  تو-

 :  کردم باز دهن

 سیفرنگ بخاطر..  رمیم بعدش..  نمتونیبب اومدم فقط -

 ..  اومدم میبچگ بخاطر..  اومدم خودم دل بخاطر..  ومدمین

 برادر..  کردم نگاهش و رفتم جلو دردمند یپا اون با

 خوب اخالقش نکهیا با!  چقدر داشتم دوسش..  بزرگترم

 !  نبود کار در هم یمحبت یول کردینم تمیاذ..  نبود

  ؟ مرگته چه!  مرد..  گرفتم گاز رو دیلرزیم که نمییپا لب

!  امکویس و ریام..  رو هومن..  وانیک نمیبب رو تو اومدم -

 ..  امیب بده حق من به!  دمشونیند هم بار هی یحت که



 دم دختر اون که توت درخت به زونیاو تاب سمت برگشتم

  بود رهیخ هاش کفش به و بود نشسته سکو یرو کنارش در

 :  زدم لبخند

 ..  اون..  هست هنوزم تاب اون -

:  گفت ممکن لحن نیتر آروم با و کرد قطع حرفمو وانیک

 !  داداش یاومد خوش

 :  زد صدا رو یکی

 مهمون..  نیکن جور و جمع نیپاش ؟؟ ایپرن ؟؟ فائزه -

 .  میدار

 :  کرد دختر به ینگاه

 .  میدار کار..  پاشو مونا -

  ؟ ییتو..  انیک:  گفت من به رو و باال اورد سرشو دختر

 ..  بود توت درخت به نگاهم هنوز..  نگفتم یچیه

 :  زد تشر انگار بهش یکی

 حداقل..  ینشست اونجا ساله دو یها بچه نیع..  پاشو -

 .  دمشونید صبح خورد بهم حالم..  کن جمع التویوسا

 دستور که ستمین زنت:  گفت پوزخند با و شد بلند جاش از

 ..  یدیم



 لمس رو تاب اون خواستیم دلم..  گنیم یچ نبود مهم برام

 یا شاخه رفتن قبل کاش..  بکشم بو رو درخت اون..  کنم

 .  ببرم بتونم رو درخت اون از

 ..  بود سرد هم خونه داخل

 .  بودن پوش یمشک همه

 ..  گمیم تیتسل:  گفت اروم مهبد

 یعمو پسر..  بود آشنا:  گفت حرص با شکسته زن همون

..  زیپرو آقا..  شد تموم شبید هفتش تازه.  بود انیک اقا

 به رو ما..  هیعیطب! ستین ادتونی یچیه شما البته ؟ ادتونهی

 .  دیشناسیم زور

 ..  بود پر توپش

 بازوش به یدست و نشست روم به رو ییچا ینیس با وانیک

 :  دیکش

 ادشی به دیشا چند هر..  ستین نمونیب زیپرو هیروز چند -

 . هممون میجمع نجایا ما نهیهم برا..  یارین

 

 ..  افتاد عصا به چشمش..  کردم نگاهش فقط

 :  دیگز لب

 .  نده بد خدا -

 : زدم لبخند



 .  شد موندگار..  بود حادثه!  دهینم بد خدا -

 منم..  داداش سالم:  گفت اروم که نشست وانیک شیپ یکس

 .  هومن.. 

 حتما دادنیم رو پدر یبو..  کنم بغلشون داشتم دوست

 .  دوتاشون

 :  شکستمش من بالخره تا بود برقرار سکوت

 دلم انگار هوی..  رانیا میاومد یقاتیتحق ی پروژه هی یبرا -

 در به در روز 4..  بود سخت..  کنم داتونیپ که زد پر

 رو ادرس نیهم جز یا ینشون چیه.  گشتمیم ادرس دنبال

 شاهده خدا..  راستش..  کردم داتونیپ که امروز تا.  نداشتم

 ارث یبرا یول امیب ارث یبرا که خواست ازم سیفرنگ.. 

 بهش یازین و نخوام ارث که دارم اونقدر..  خودم.  ومدمین

 ..  هیکاف برام کوتاه دارید هی نیهم..  االنم.  باشم نداشته

 کردم نگاه یدختر به..  کرد متوقف منو شونیکی پوزخند

 زار شیچ همه یتو فرق نیا و داشت فرق همشون با که

 ..  زدیم

 :  زد تشر بهش هومن که جاش از شد بلند

  ؟ یبر یخوایم کجا اومده مهمون -

 :  دیخند

 !  نشینکن ما مثل!  سالمه نیا ؟ نیا وونه،ید -



 :  زد تشر بهش یا حامله دختر

 ..  مهمون جلو زشته!  خانوم مونا -

 :  کرد تکرار رو اطیح یتو ی جمله همون و کرد نگاه بهم

 !  خوبه..  خوبه..  ییتو انیک پس -

 :  دیخند

 .  شد کامل جمعمون -

 و تیجنا قطور کتاب و داد لم یصندل نیتر دور یرو

 به شروع یکس به توجه بدون و برداشت رو مکافات

 .  کرد خوندن

 هی:  گفت من به رو و رفت بهش یا غره چشم وانیک

 گذشت بد اگه بعد..  شو اشنا باهممون..  باش ما با امشبو

 .  برو
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 :  کردم تعجب

 !  یمهربون باهام -

  یداداشم -



 ..  بودم داداشت هم یبچگ -

  بود مادرت -

  هست مادرم االنم -

  دوره -

  هست بهتون حواسش -

 .  میدونیم -

  ؟ ارثم دنبال یکنیم فکر نکنه -

 بابامون غازه چندر دنبال معلومه مارت پوست کت از -

 .  بزرگترم ازت سال 4 نباشه یچ هر..  یستین

 .  یشد ریپ..  وانیک یشد ریپ -

 : شد بلند مونا ای دختر همون یصدا

 !  من..  کردم رشونیپ من -

 .  خوند کتابشو و نییپا انداخت دوباره و باال برد دستشو

 ..  گفت یا استغفرهللا لب ریز و کرد ینچ حامله زن همون

 ت خانواده نیا برم شکلت قربون یا:  گفت گوشم دم مهبد

 !  نرمالن ان حد از شیب ذره هی

 .  دادم تکون زیر سرمو

 .  بودم موافق



 بودن تلخ همشون..  نبود تلخ ینام زیپرو مرگ بخاطر جو

 . 

 سرد توییچا داداش بخور:  گفت و کرد نگاه بهم اروم وانیک

 .افتاد دهن از شد

 ..  بود شده تنگ هم رانیا یها ییچا یبرا دلم یحت

 ن،یسنگ یها نگاه بار اون ریز قلوپ، دو یکی از بعد

 :  دمیپرس اروم و کردم جدا لبم از رو کیبار کمر استکان

 امکیس و ریام..  پس..  هومن و یهست تو فقط..  چرا-

  ؟ کوشن

 دمید کتاب یتو از رو مونا سر شدن بلند چشم ی گوشه از

 .. 

 .  گرفت گاز اروم نشوییپا لب

 چند امکیس:  گفت هومن جاش به و دیکش یپوف وانیک

 .  کرده فوت..  که شهیم یسال

 ..  گرفت دلم و بودمش دهیند

  بودم ش ادامه منتظر و انداختم نییپا سرمو

 ..  هم ریام:  گفت تر اروم وانیک

 هنوز که یدختر به ای شد دوخته نیزم به ای همشون نگاه

 .  بود دستش کتاب

 !  یبیغر شوم عهد چه:  گفت بلند دختر



 :  من سمت برگشت و زد پوزخند

 که یچ اون از یلیخ ششونیپ یبرگشت تو که خانواده نیا-

 گوشه هی کدوم هر داداشت..  تره داغون یکنیم فکر االن

 شونیکی زندان، تو یکی قبرستون، نهیس یکی..  دنیخواب

 دنبال آروم ی چله چل هی دنبال هم یکی اون زنش از دور

  ؟ یاومد یچ واسه!  یمخمل خواب هی

 ادمو درون یزیچ هر از تر اروم یلیخ اخرش سوال

 ..  شکستیم

 ؟ یا یک تو:  گفتم و زدم پلک دور کی

 :  اومد یدختر یصدا

 .  مهیفه..  هیراض عمه.  ت عمه دختر-

 :  دیپرس گنگ مهبد

  ؟ مهیفه ای هیراض-

 :  دیکش پوف و شد بلند جمع اون از یکی

 اوردن بازپرس انگار..  دیبد حیتوض براش همشو دینیبش -

 .  شمیم دارم خفه..  گذاشتن روم جلو

 :  زد یتلخ لبخند وانیک

 .  یفهمیم ویچ همه...  یفهمیم-

 ..  کرد آشنا من با رو ها بچه



 از یمحو ریتصو فقط و بودن بیغر من با همشون و

 .  بود ادمی ایمیک ینوازد

..  باشه عکس آلبوم کنم فکر:  گفت لبخند با و شد بلند فائزه

 .  کنم دایپ برم دیبزار

 رمانش چطوره:  گفت لبخند با و رفت مونا سمت به ارشد

  ؟

 موضوعش..  خوبه:  گفت و اورد رونیب کتاب از سرشو

 .  خوبه

  ؟ یریبگ رادیا یخواینم که نیا از گهید-

 !  ادهیز یادیز..  کمی.  مونده نصفش هنوز..  نمیبب دیبا -

 :  من سمت کرد رو آبان

  ؟ یهست یکار چه مشغول لندن بخواد، خدا شاهللیا-

 :  زدم یآروم لبخند

 یها برند و کالکشن یتو..  هستم مد و لباس طراح من-

 ییرونما بار هی سال سه دو هر بایتقر و کنمیم کار یمختلف

 .  دارم هم
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 گفتن نیافر و خورد تکون بار نیچند و نیچند همشون سر

 . 

 : نشست من به رو وانیک کنار اومد و بست رو کتاب مونا

  ؟ هیچ امسال رنگ-

 خوردم جا یکم شیبعد سوال با که گرفت م خنده سوالش از

: 

 دست یپالتو ای ؟ بکشم انیفابر طرح یکن کمکم یتونیم-

  ؟ گرد قهی باز

 :  دیپرس مهبد

  ؟ هیطراح رشتتون-

  کرد ینچ ساله دو یها بچه نیع

 اروم..  نگفت یزیچ یول بودم اضافه حیتوض کی منتظر

 یدار..  فقط.  عمه دختر کنم کمکت تونمیم اره:  گفتم

  ؟ لشویوسا

.  ندارم یچیه پارچه.  ندارم نه:  گفت رک و صادقانه

 .  دارم ورق

 :  زدم بهش یفیلط و نرم لبخند

 .  میکنیم شیکار هی -



 از داشت پ اسمش اول بود ادمی فقط که یا حامله دختر

 چندتا هی..  وانیک:  گفت اروم و اومد رونیب اشپزخونه

 ..  یریبگ دیبا زهیچ

 ..  شد بلند جاش از وانیک

 !  دختر نیا داشت یا کننده رسوخ نگاه چه

 یتر بیعج همه از تو..  دیبیعج همتون شماها:  گفتم آروم

 . 

 یآدم هر:  گفت صورتش حالت همون و نگاه همون با

 داستانم که نبود خوب من تولد..  شده متولد یداستان یبرا

 .  باشه خوب

 ؟ ییدا پسر یمجرد:  گفت اروم و دیکش عقب کمی

 .  دادم تکون سرمو

 ..  بود دستش البوم که داد فائزه به جاشو

 بود یموقع مال  عکسا شتریب..  گذاشتم پام یرو رو آلبوم

 .  بودم کایامر من که

 مالقه که افتاد بزرگ گید کنار ریام یتک عکس به نگاهم

 .  دیخندیم و بود دستش یبزرگ یچوب دسته ی

  ؟ زندانه چرا آخه:  گفتم فائزه به رو و دمیکش ییباال بلند آه

 .  نگفت یچیه و دیپر رنگش



 اون از رونیب که خودم یبچگ اتاق یتو که بود ناهار موقع

 من و میبود نشسته مهبد با بود اطیح یتو و ییرایپذ سالن

 اطیح یتو از صدا که زدمیم ورق رو آلبوم چندم بار یبرا

  رفت رونیب به مهبد و من نگاه و شد بلند

  ؟ چه من به بگو بهش یچ هی خب-

 ..  اراین باال منو سگه یرو اون ایپرن -

 : بود وانیک یصدا

 ..  مارستانیب ببرمت پاشو -

 :  مونا یصدا

 هم بهشت تو تا باشه هم قبرستون تو تا..  مارستانیب امینم -

 !  امینم من باشه

 : آبان یصدا

 یفالن زن ؟ مگه شده یچ ؟ یکشیم نازشو چرا کن ولش-

 ؟ نبوده ریام حاج چرا که کنهیم یناراحت ابراز زده زنگ

 .  توام کن ولمون بابا ؟ خورده بهم حالت دوباره تو بعد

 :  زد داد مونا

 16 فقط من..  من..  آبان شناسمتینم که قسم قرآن به -

 یلیخ ؟؟؟؟ دمیکش یچ من یدونیم یچ تو..  آبان بود سالم

 !  اصال همتون..  یانصاف یب



 عادت ؟ کوش ریام بگن همه کن عادت..  کن عادت یول -

 به کن عااادت!  مینکرد ازدواج تو و من چرا بگن همه کن

 !  یچ همه

  شد سکوت

 :  زد پوزخند مونا

 میینجایا چرا ما..  کجاست ریام نیبگ!  نیبگ همه به پس -

 . 

 :  ارشد غرلند یصدا

 !  سر رهیخ..  شو خفه-

 : زد قهقه

  ؟؟ رهیم آبروتون ؟؟ هیچ-

 :  شد تر دور صداش

 .  داره یبستگ کردنتون عادت به من کردن عادت -

 :  بود مایروشیه بمب انگار وانیک یصدا

 !  آزاده گهید ماه دو ریام -

 ..  اومد ایپرن ابرفرض ای یصدا

 :  بود آبان مخاطبش انگار

  ؟ کنه عادت دیبا نمیا به-



 حرفا نیا از شتریب حبسش اون..  اون ؟ گفته بهت یک -

 !  بود

.  ازاده گهید ماه سه دو.  داشته یکسر شیماریب صیتشخ -

 .  بوده زیپرو که ییجا برنشیم البته

 :  ایمیک یصدا دنبالش به و اومد در یصدا

  ؟ میشیم نگران ما یگینم ؟ تو یبود کجا-

 :  اومد یدختر یصدا

 .  بخوابم خوامیم فقط..  ایمیک کن ولم -

 :  اومد هومن یصدا

  ؟ زیپرو لیوک شیپ یرفت-

 ؟ یا یچ دنبال هومن:  گفت شناختمشینم که دیجد دختر

   ز؟یپرو غازه چندر

 :  زد داد وانیک

..  موندمینم زیپرو غاز چندر ریگ که داشتم اگه خوب دِ -

 50 ی خونه هی رهن پول حداقل االن زیپرو پول همون

!  میندار ما بابا ؟ حنانه یبفهم یخواینم چرا!  واسم متره

 نویا..  برسه جا هی به تا یکن خرجش دیبا رو بابا شرکت

 100 یروز االن نیهم  ش؟ ومدهین ایبدن ی بچه با ینیبیم

 دخترو نیا دست داشتم اگه من حنانه..  پولشه تومن هزار



 سوراخ تو کنم قائمش فردا پس که رانیا ارمیب گرفتمینم

 .  باشه نداشته نیا به یکار عنتر اون که موش

 :  بود حرفا تمام ختم انگار ارشد یصدا

 .  مینبود جمع هم دور نجایا االن میداشت پول اگه ما-

  شد سکوت

 اسمش و بودم دهیند هم رو افشیق یحت که یدیجد دختر

 :  کرد باز دهن بود حنانه

 .  زده مونا نام به شوییدارا تمام..  زیپرو -

 ..  شد تر یطوالن سکوت

  اتاق نیا یتو نمیبش نقدریا تونستمینم

  دیچرخ سمتم به همه نگاه که کردم باز رو اتاق در اروم

 :  زدم یخجول لبخند

 .  کمی برم راه گفتم..  گرفت درد پام کمی -

:  گفت بود باال سن زن کی که حنانه به رو وانیک

 .  اومده لندن از تازه..  انیک برادرمون

 ..  کرد نگام

 .  اومدن خوش:  گفت گرفته یصدا با
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 . نیکن حساب خانواده جزو منم:  گفتم بلند کمی

 :  دیغر و برگشت ضیغ با مونا کدفعهی

 سادمیوا نجایا که یمن قرآن به ؟؟؟ ییدا پسر یا یچ دنبال-

 نیبهتر یتو تویزندگ قهیدق کی له له دارم سنتو نصف و

 میندار هم رو تو پول نصف چکدومیه ما!  زنمیم ایدن شهر

 سال همه نیا از بعد.  میندار رو تو یها یخوش نصف.. 

 و کنارش عموت پسر قبرستونه، نهیس داداشت هی ،یاومد

 دیسف ازدواج داداشت هی!  دهیخواب زندون کنج داداشت هی

 س وهیب خالت دختر!  داده طالق زنشو داداشت هی و کرده

 بخت یکی اون و س حامله شونیکی هاتون هیهمسا و

 مملکته کاریب دکتر که هم هات عمو پسر از یکی برگشته،

 یخوش داستان چه دنبال..  تر بخت هیس همشون از منم! 

  ؟ انیک ییماها تو

 ..  شد سکوت

 :  کرد بغض انگار

!  ستین یا کننده شاد زیچ چیه نجایا..  برو..  انیک برو-

  گذشت یچ همه..  یبچگ خاطرات یبابا گور

 یاب حوض به مات و ختیر یاروم اشک و نشست پله لب

 !  گذشت یچ همه...  شد تموم روزا اون:  گفت رنگ

 :  زد پوزخند و شکست رو همه سکوت آبان 



 بهت زیپرو یونیلیم ارث که تو...  یندار یغم که تو -

 !  کن عشق باهاش برو پاشو..  پاشو!  کوچولو دختر دهیرس

 با بده ادامه هم باز خواست تا..  بست لحظه کی چشماشو

 داستان تا ومدمین من:  گفتم خودم یتو یشگیهم ارامش

 اومدم کیکوچ دارید کی یبرا فقط من.  عمه دختر بشنوم

 هامون داستان زده، وندیپ هم کنار رو ما خونه نیا اما.. 

 تمام یشیم داخل خونه نیا در از که اول از کرده، یکی رو

 هاش درخت..  رهیگیم فرا آدمو وجود وجودتون، یها غم

 .  ترن دار عزا شهیهم از

 راست مونا:  گفت آروم وانیک..  ریز افتاد همشون سر

..  شهیم درست یچ همه ای.  نشو ریدرگ ادیز..  انیک گهیم

 !  فقط گذرهیم ای

 . نشست م شونه یرو یدست که کنم باز لب خواستم

 :  انداخت نیطن گوشم یتو که بود مهبد یصدا

 انیک.  وانیک اقا میهست نجایا رو شب کی نیهم فقط ماهم-

 .  نتتونیبب گهید بار کی خواستیم فقط

 .  گفتینم رو نیا مهبد کاش

 با کدفعهی و باشه نداشته خانواده یعمر آدم! خب سخته

 کی فقط بخواد و بشه رو به رو خانواده از یمیعظ لیس

 یستادگیا خانواده اون با انیطغ اون و لیس اون در شب

 .  کنه



 .  بود مهبد با حق یول

 ؟ کجا من

  ؟ کجا اونا

 :  شد بلند بود مونا به متعلق که اونور از ییصدا

.  کرد فوت ت،یراض عمه مادرم، اومدم ایبدن یوقت من-

 کمیکوچ ی خاله با ادین سرم ینامادر نکهیا یبرا..  پدرم

 دوست مهیفه عمه منو.  مهیفه عمه یعنی..  کرد یعروس

 پدرم..  داشتن دوستم همه..  نطوریهم هم پدرت..  داشت

.  مو خاله نه مادرمو، نه داشت دوست منو نه پدرم!  نه

 فقط که زن هی..  بود شده زن هی عاشق یجوون یتو اون

 ..  بودتش دهید بار کی

 :  برد هاش کفش سمت به دستاشو و زد محو لبخند

 بود دهیفهم آخه..  مخدر مواد سراغ رفت سال چند از بعد -

 اکیتر یوقت شهیهم.  مرده دتشید بار کی فقط که زن اون

 بهم ادمهی بار هی..  کردیم باز لب شد،یم آروم و دیکشیم

 نیب از تیواقع پرتو نیاول با و ئه مه کی فقط عشق گفت

 فراموش راحت رو ما ی همه..  یبر هم تو اگه.  رهیم

 !   نمون..  انیک نمون.  یکنیم

 نیهم و اطیح نیهم یتو شد پرت انگار..  کرد سکوت

 رو وجودم اعماق تا نگاهش..  کرد نگاه بهم و ستادیا ل؛یس

  داد قرار خودش نفوذ تحت



 خارج کمرنگش یها لب اون از یصوت یول کرد باز لب

 باال سمت به یعقبک پله کی و ریز انداخت سرشو..  نشد

 .  رفت

 رو ها ظرف خونه یریم:  گفت ایمیک که تو رفتیم داشت

  بشور هم

 انگشت به و دیکش رو بلندش یمشک یمانتو نیاست ی لبه

 .  دیچرخ ما سمت به پا، ی پاشنه یرو و گرفت

 : شد ساله 2 ای ساله 1 نوزاد هی مثل نگاهش

 !  ستمین بلد..  آخه -

 اروم ایپرن و کرد اشاره من به و دیگز لب ایمیک که دمید

 .  کرد اخم بهش

 هم یرو دادنشون فشار و هام لب کردم جمع با لبخندمو

 .  کردم کنترل

 :  دیغر وانیک

  ؟ تو یخوریم یدرد چه به-

 داداش و همتون یزندگ روند به بزنم گند نکهیا:  گفت رک

 .  زندون کش نهیس بفرستم زتویعز

 :  زد بهش تشر هومن

 !  موناااا -

 .  تو رفت و زد پوزخند



 : اومد سمتم به ارشد

 .  یشیم خسته جا، هی نیبش انیک -

 :  زدم بهش لبخند

 .  خوبم -

 عصا ریش یرو دستامو..  شدیم تر خلوت اطیح کم کم

 .  کردم نگاه خسته و زونیاو تاب تک به و گذاشتم

 :  نشست روم به رو مهبد

 واقعا!  ییتو ت خانواده داغون عضو کردمیم فکر االن تا-

 خودشون با خودشونم نایا.  یبمون نشونیب یبخوا اگه یخل

 ..  دارن دعوا

 :  زدم تاب به رو یلبخند

 .  کنجکاوم-

  ؟ اخه یچ یبرا -

 نبودم که ییها سال تک تک یبرا.  هاشون داستان یبرا -

 .  نبود نشونیب یانیک که ییها سال تک تک یبرا.. 

..  دختره اون مخصوصا.  گنینم خودشون به خودشون -

 نیع و داره زبون یچ نیع بچه فسقله!  مونا..  اسمش هیچ

 غلط یخاص یجورا هی من.  کنهیم یبدرفتار همه با یچ

  ینیبب خانوادتو تو خواستم که کردم



 میعظ ی کهیت هی..  انگار..  انگار..  ممنونم ازت من و -

 کهیت اون..  کهیت اون و یکرد دایپ برام خودمو در گمشده

 ! شده من ی تپنده نبض

 

 چند که رفت یاتاق سمت به و شد بلند و کرد ینچ مهبد

 .  میبود جدال و بحث کی شاهد سمعا توش، قبل ساعت
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  مونا

 

..  دمیکشیم صورتم و سر به دست و زدمیم قدم هال یتو

 .  آروم نا بودم، کالفه

 دیشا میبچگ خاطرات..  گفتیم یبچگ خاطرات از انیک

 !  بود تر نیریش هم انیک مال از یحت

  شهیم آزاد ریام گفتیم ؟ گفتیم یچ وانیک

 !  بشه خب..  خب

 !  شهیم آزاد ریام..  آخه یول



 آبان اول و شد باز بزرگ ی شده یکار نایم و یمشبک در

 لیمتما صورت به و نهیس به دست..  شدن وارد ایمیک بعد و

 :  دیغر ایمیک که کردمیم نگاه بهشون

 واسه تیسرا قصه اون..  مونا یش الل دیبا وقتا یبعض -

  ؟ مونا یبفهمون بشر نیا به یخوایم ویچ ؟ هیچ

 یحت شد،یم تر یگوشت شهیهم از شینیب شدیم یعصب یوقت

 دیسف پوست یرو از رو گردنش یآب و سبز یها رگ شدیم

 به دوباره و رسنیم انفجار حد به یچطور که داد صیتشخ

 .  گردنیبرم خواب

 باشه حمله ی اماده انگار کرد،یم مشت رو لرزونش یدستا

 .  شدیم خم جلو به کامل و زاشتیم جلو پاهاشو از یکی

  ؟ یکنیم زیآنال منو هیچ ؟؟ یدینم جواب چرا!!!  باتوام -

 نظرم به:  گفتم لحنم نیتر معمول با و حالت همون یتو

 .  شده ِست امروز شالت با تیفرش رو یها کفش

 .  بازموند حرف از و گرفت تعجب حالت صورتش

 .  دیپوشیم شلوار و کت شهیهم..  زد موهاش به یچنگ آبان

  ؟ یندون یزیچ انیک از شهیم مگه:  دکتر

  ؟ مهمه یلیخ انیک دکتر،:  گفتم

 :  دمیپرس نفر دو اون از رو سوال همون

  ؟ مهمه یلیخ انیک -



 اماده ایمیک از تر یعصبان و بدتر صد و برگشت آبان

 .  شد باز محکم در که بود انفجار

 ..  فیح

 . داشت دنید میقد دلسوز و مهربون آبان تیعصبان

 ..  بود ارشد

  ؟ بود یعصبان هم اون

 هاشو لب و سادیوا فرش دوتا نیب مرز و اومد سمتم به

 .  کرد مشت دستشو و برد فرو داخل به محکم

 .  شدنیم خورده راحت چقدر حرفا

 :  تو اومد اروم اروم ایپرن

 !  مهمونه اون زشته ؟ یشینم ساکت چرا تو دختر -

 :  انداختم باال شونه

 ..  بدونه خوادیم گفت خودش -

 :  گرفت من یجلو صاف دستشو و کرد باز دهن ارشد

 رو ما یحت ؟؟؟ ستین ما با که ساله نیچند یدونیم -

 یچ یبر ؟؟؟ مگه سرت به زده!  وونهید آخه!  شناسهینم

 محل هی کل که داداشت گلت، دست داداش یبگ ؟ یبگ بهش

 ..  چون..  چون زندونه کنج االن خوردنیم قسم اسمش رو

  ِباد به کلماتشو ی همه!  یطفلک ارشد، بود گرسنه چقدر

 .  گرفتیم خوردن



!  اصال همشون یبرا کردم، میمستق براش رو راه خودم

 هزار پشت و ینیماش چیه پشت ،یبرف جاده هی یتو انگار

 ی بچه کی تا بودن منتظر و بودن سادهیوا برف دونه

 براشون زنهیم داره خی سرما یتو که فروش دست کیکوچ

 ..  زهیبر نمک

 چه..  یجنس ،یجسم ،یروح..  کرد تیاذ منو چون -

  ؟ داره اشکال

 یحت نگرفت، سمتم به رو مشتش د،ینکش نعره نزد، داد آبان

 ..  ومدین جلو

 به شد مشت د،یکش نعره زد، داد که ینگاه..  کرد نگاه

 " بترس آبروت از"  گفتیم که ینگاه..  سمتم

 ی آدما ی همه و بود شده پر سالن کل یک بودم دهینفهم

 به تا بود دستشون گبر و گرز کی و ریشمش کی داخلش

 . انیب حرفام و من جنگ

 سرشو و بود گذاشته هاش زانو یرو ارنجاشو دوتا هومن

 گرفته یصدا با و باال آورد سرشو. بود گرفته دستاش یال

 دونهینم یچیه...  یچیه اون..  میدونستیم ما:  گفت یا

 .  مونا

  نیدونستینم هم شما -



 بود شیقاط تعجب و پوزخند و خنده که یتیعصبان با ایمیک

 یچ اون..  میبود شتیپ اولش اون از ما..  ی دختره:  گفت

  ؟

 ..  کردم سکوت

 .  باز لبخند به لبم و شد زیر کم کم چشمام

 تنور زنان مثل و کرد باز گلو به افراگمید از راهشو صدام

 ..  خنده ریز زدم اپرا خون

 از و بود شده پهلوم چفت دستام که یحال در رفتمیم راه

 .  بود گرفته شکمم عضالت خنده

 .  بود کرده پر من ی خنده یصدا فقط رو سالن

 .  دیکش ته گهید م خنده و سادمیوا همشون یرو به رو

 گشاد مینیب یها پره و شدن داریب خواب از گردنم یها رگ

  تر گشاد و

 : دمیغر

 نیهم از یعضو..  ریام ؟ نیبود من شیپ قایدق کدومتون -

 گفت بهم!  خون نیهم..  رگ نیهم خانواده، و خونه

 به بدن منو نداره تحمل گفت..  برام رهیمیم گفت..  عاشقمه

!  گفتاااینم روم تو..  کنه کارمیچ دیبا دونهیم گفتیم..  آبان

 ..  رهیام شماره اون دونستمینم یحت من.  فرستادیم امیپ برام

 ..  شدم کنده انگار



 همشو..  اومده روزت به چه که بگو بهم مونا، خب:  دکتر

 ..  بگو بهم

 یها طرح با سقف به شدم رهیخ و دمیکش دراز تخت یرو

  بیغر و بیعج

 ییدا ی خونه اون یتو.  بود لدای شبش..  بود آذر 30 -

 ازدواج که ایمیک..  امکیس و ریام و بودم من وقتا شتریب

 ییدا زن.  کردنیم یزندگ جدا هم وانیک و هومن بود کرده

 شنبه سه ماه هر ییدا زن.  نبودن شتریب هیبق..  البته بود هم

 من هم دوبار یکی.  محل مسجد با..  جمکران رفتیم ها

 راحت اصال هاش بوس ینیم با راستش خب یول رفتم

 اون من.  برام سخته یلیخ کال هم چادر کنترل.  ستمین

 خونمون کنار موقع اون.  بود سالم 14..  نداشتم یسن موقع

 بود یمیقد هم ما ی خونه و کردنیم یبردار گود داشتن رو

 خوب کال حالش امکیس روز اون البته.  نبود محکم ادیز و

 نکهیا هم بود فلج نییپا به گردن از هم امکیس آخه.  نبود

 .  کنه تحمل رو یادیز یصدا تونستینم

 .. خورد م شونه به یدست
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 زیم به و رفتم عقب قدم سه کیکوچ تکون هی همون با

 .  خوردم یا شهیش



 :  بود نگران..  اومد آبان یصدا

 .  یشد ساکت ساعته کی ؟؟؟ تو شد چت -

 جنس از یمیقد یها مبل از یکی یرو و دادم تکون سرمو

 پا یرو پا و گرفتم دستم با مویشونیپ و نشستم ییرایپذ چوب

 .  کردم دادنش تکون به شروع و انداختم

  ؟ خب:  دکتر

 بلند بلند اتویادب کتاب یشعرا واسش شهیهم منم:  گفتم

 رو نایماش ای بولدوزر یصدا وقت هی مبادا که خوندمیم

 صدا و سر داشتن نایماش یلیخ که ادمهی روز اون.  بشنوه

.  ادیم فرود داره یچ همه که کردیم احساس ادم..  کردنیم

 به کمی.  میبود امکیس و من که یاتاق تو دیدو ریام ادمهی

 جمع امکویس خودمو لیوسا دیبا گفت بعد..  کرد نگاه من

 ادیب ممکنه آن هر خونه گفتیم.  وانیک ی خونه میبر کنم

 گهید دمیشا..  دوسته طال یلیخ ییدا زن راستش،!  نییپا

 به.  روشون داشت وسواس چقدر ادمهی..  خب یول ستین

 گفت.  مدارکاشو و بردارم طالهاشو برم دیبا که گفتم ریام

.  کنهیم جمع اون امکویس لیوسا که گفت بهم..  باشه

 نیهم!  بود شده ها زده جنگ مثل تمونیوضع..  راستش

 یلیخ ییزندا اتاق.  گرفتنیم پناه دنیشنیم رویآژ یصدا که

 یتو رو ها طال داشتم...  نایماش به نسبت بود تر کینزد

 که افتاد بولدوزر نیماش به نگام قهیدق کی که ختمیریم فیک

 و کردم جور و جمع عیسر.  بهمون بود کینزد چقدر



 بعد و اومد اجر یصدا اومدم که نیهم و رونیب اومدم

.  گفت ناسزا یکی به و زد داد که ناظرشون مهندس یصدا

 شده درست االن البته..  شده خراب اتاق کل دمید و برگشتم

 !  ها

..  کن جمع عیسر یچیه گفتم و شد یچ که زد داد ریام بعد

 یه تازه..  لچریو با امکیس کردن حمل بود سخت یلیخ

 رو صداهاشون و سر و ها فحش که میزدیم حرف باهاش

 ما و داد خودشو ی شماره ناظر مهندس به ریام.  نشنوه

 بگم رفت ادمی.  رنگش یمشک دیپرا نیماش تو مینشست

 خب نیبپرس نیخوایم اگه..  بزنه تونستینم حرفم امکیس

 ..  شده ینطوریا امکیس چرا

 

  ؟ مونا -

 یفلز ینیس هی که فائزه به و برداشتم میشونیپ یرو از دست

 وانیل یتو و وانیل هی ینیس یتو.  کردم نگاه بود دستش

 از دهینچش و نخورده هم االن نیهم.  بود پرمالت قند آب

 دلم بودن شدن انباشته هم یرو که یا شده اب مهین یها قند

 .  شد نیریش

 :  دمیفهمیم دستاش لرزش از نویا من و بود نگران

 .  یندار رو به رنگ..  زمیعز بخور ایب -

 :  اومد وانیک یصدا



 .  کشمینم گهید ؟ شهیم تموم ایبدبخت نیا ی همه یک -

 :  اومد در صدام

 ؟ کشتت فلجت برادر داغ ؟ چرا ؟ وانیک یکشینم چرا تو -

 ؟ زدنشو پا و دست یچجور یدید تو ؟؟؟ یدید مرگشو تو

 حدقه از یمشک یچشما تو ؟؟ زدنشو لب یچجور یدید تو

 ؟؟؟ نیدید کدومتون ؟؟؟؟ وانیک یدید شو زده رونیب

 کی حاال تا شما ؟؟؟؟ نیدید رویام یگر یوحش کدومتون

 زتونیعز مرگ حاال تا ؟ نیدیخواب یشکار سگ شیپ شب

 3 تا زتونیعز جسد با حاال تا ؟ نیدید چشمتون جلو رو

 دارو نوش! ؟ نیهست یک شما ؟؟؟؟ نیبود خونه هی تو روز

 زخم من نیدیفهم که نیهم ؟؟؟ سهراب مرگ از پس

 اون! نیگرفت دورمو..  خوردم یخود از من..  خوردم

  ؟ وانیک شهیم عوض یچ االن ؟ نیبود کجا موقع

 بودم من..  بودم گبر و گرز صاحب که بودم من نیا حاال

 یها ریت هام ریت و داشتم دست یتو شدمو آماده کمان که

 اون از..  زجرآور سم کی!  نه کشنده سم کی..  بود یسم

 کشهینم که گفتنیم و زدنیم قلب ای چشم یتو که ییها ریت

 !  جاست همون جاش ابد تا یول.. 

 ..  بودم من ریت اون دمیشا

 به ی خورده زخم بودم، جنگ دونیم ی دهیدر نهیس من

 !  معنا تمام



 زدن فواره دن،یترک شدن، باز اشاره هی با نمیچرک یها زخم

 داد پوشش هامو استخون تمام یوحشتناک و سرد سوزش و

 . 

 و دمیکش زجر من که ییها شب تک تک به..  قرآن به -

 ها شما!  همتون به داره شرف انیک..  کرد هیگر امکیس

!  داره یروان مشکل ریام دیدونستیم..  هستم من دیدونستیم

 چرا ؟ دیگذاشت تنها باهاش منو چرا..  دیدونستیم قرآن به

 ؟ نیکن عوض نیخوایم ویچ االن ؟ دینداد هامو تلفن جواب

 یجلو..  خونه نیا یتو ادیب..  شه ازاد ریام نیمنتظر االن

 نیبش ؟ یدفاع سنگر هی نیبش دست به دست همتون من

  ؟ یچ همه و رتیغ و جنگ مرد ؟ وریغ مرد

 به و برداشتم رو ایپرن رنگ قرمز شنل و شدم بلند جام از

  رفتم در سمت

 که یمرس.  یمرس!  باشه:  گفتم و برگشتم دمیرس که در به

 از یمرس.  دیکرد خرجم که یمرس..  دیکرد کمک همتون

 هی..  ایدن هی..  یمرس.  من به اصال داد پولشو که زیپرو

 !  تشکر عمر
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 بد سوز کردم حس که یزیچ نیاول و کردم باز رو در

 .  سوزوند خشکمو پوست که بود سرما

 به هوا یرو فیکث اطیح یها خاک خورده و ها برگ

 .  بودن اومده در رقص

 .  نره توش یگرد تا کردم زیر رو چشمم یکم

 .  انداختم دوشم یرو و کردم باز رو شنل

 که بود انیک یعصا و برداشتم قدم یمیقد تاب سمت به

 .  کرد جلب توجهمو

  ؟ کجاست خودش نجاست،یا عصاش

 .  دادم تکون خودمو یکم و نشستم تاب یرو

 یتو شده گم کودک کی مثل..  ساله دو ی بچه کی مثل

 .  یباز شهر

 کردم مشت یکنف طناب دور به دستمو و بستمو رو چشمام

..  بود نجاتم طناب انگار که بودمش گرفته سفت یطور. 

 ..  درد از آوار، از ق،یحر از

 که بود یزمستون سرد سوز دردم ؟ یراست بود یچ من درد

 من درد ؟ دادینم رو پوش دیسف عروس کی دینوم چوقتیه

 ؟ دادیم آزار رو دستم کف که بود یزمخت یکنف یها طناب

 هم و دنیفهمیم هم که بودن خونه داخل جماعت من درد

  ؟ دنیفهمینم



 بود ریام من درد.  افتاد ام شونه یرو و خورد سر میروسر

 که یدرد.  بود خودش خود دردم ؟ برم دیبا طفره چرا.. 

 .  ستین اون یبرا ییدوا و ستین مداواش هم خودش یحت

  بود ریام یها نوازش من درد

  بود ریام قراریب یها ییالال من درد

 ...  بود ریام یها درد من درد

 نهیس به افراگممید نامعلوم یانتها یانتها یانتها از یآه

 شد، خارج آه اون و دیکش ریت قلب آغوش در نهیس و دیرس

 .  شد محو شد، بخار

  ؟ یرفت کجا ریام با:  دکتر

 شهیهم..  بود دور..  داشت یمجرد ی خونه هی ریام:  گفتم

 دور دیبا قاعدتا رهیگیم خونه یمجرد یوقت ادم که گفتیم

 میبود راه تو یساعت سه دو هی دیشا.  خونه ی هیبق از باشه

.  بود برده خوابش امکیس و بود شب میبود دهیرس که یوقت

.  بگه بهم یزیچ هی دیبا که گفت و کرد بهم رو برگشت

 ازم یول ویچ همه دونهیم گفت کمه سنم دونهیم گفت

 !  شم زنش که خواست

 :  کرد تعجب دکتر

 ؟ یشد زنش -

 ..  زدم لبخند



 ؟ دیاریب رو من یعصا دیتونیم ؟ خانوم مونا-

 یعصا سمت به رو نگاه و کردم جدا طناب از رو سرم

 .  دادم سوق رنگش خوش

 .  برداشتم رو عصا و شدم بلند جام از آروم

 .  نداشتم هم رو شالم دنیکش جلو ی حوصله یحت

 .  دادم رو عصا بهش و رفتم سمتش به

 !  بود جنتلمن چقدر.  زد لبخند

 از که بود پاش به رهیخ نگاهم و گرفتم سمتش به رو عصا

 .  بود شده چپ یکم مچ

  ؟ یشد ینطوریا که شد یچ -

 رفتیم اعصابم یرو داشت که نیمت لبخند همون با باز

 . روش افتاد کارخونه یاطیخ چرخ شیپ سال یلیخ:  گفت

 شد جمع باشه داشته دیبا که یدرد مقدار تصور از صورتم

. 

 کمکت یخواست ظهر ازم یراست:  گفت که شد سکوت کمی

 میکاریب دوتامون که االن یخوایم.  یبکش یزیچ هی کنم

  ؟ کنم کمکت

 : کردم نگاهش کمی

  ؟ رانیا یاومد چرا واقعا -

 :  کدفعهی شد نیغمگ لبخندش



  ؟ ومدمیم دینبا-

  ؟ زدم یحرف نیهمچ من -

 ... نه:  گفت اروم و کرد چپ سرشو

..  کردم نگاه ش افهیق به.  شد بخار هاش که کرد ییها

 .  بود بلند قدش

 .  پرنگ نه و رنگ کم نه یا قهوه یها شیر ته

 :  کرد ریغافلگ نگاهمو و برگشت

  ؟ شده یزیچ -

 به کفشم نوک با و کردم بند راستم یبازو به چپمو دست

 :  دمیکوب نیزم

 .  یدار فرق هممون با تو-

 :  گرفت تعجب از یرنگ چشماش

 .  فهممتونینم -

 .  باهامون فرقت نهیهم -

  ؟ یدینم حق بهم -

  دمیم حق بهت -

  بدونم خوامیم -

 .  یندون کن یسع -

 ..  تو -



  کردم نگاه بهش میمستق

 !  دمشیدیم تا کردمیم علم سر دیبا چقدر

 :  گذاشت بشیج یتو دستشو و دیخند

  ؟ یعنی بلنده یادیز قدم من -

 !  کوتاهه یلیخ من قد یبگ یخوایم نکنه -

 :  داد تکون سرشو و دیخند

 .  جذاب و ییبایز شما!  بانو کنمینم جسارت -

 :  شدم یجد

  ؟ هستم هم جوون ؟ یچ جوون -

 به وصل که یدست و گرفت گاز لبشو و کرد جمع لبخندشو

 : شد چفتش شتریب بود عصا

 .  یستین جوون یول..  یجوون یسن!  نه -

 موقع هی دخترا ی هیبق مثل منم.  بودم جوون منم یول -

 .  بود درس م دغدغه

 لبخند هی با و کردم جمع نمیس یتو دستامو..  کرد سکوت

 ریغ یلیخ!  شد عاشقم.  بود داداشت ریتقص:  گفتم محو

  ؟ یدیشن رو عشقه اهیگ داستان.  منتظره

 : داد تکون نه ی نشونه به سرشو



 معموال.  داره ازین گاه هیتک هی به رشدش یبرا عشقه اهیگ -

 چهیپیم عشقه اهیگ و زارنیم تنومد درخت هی ای چوب هی

 کنهیم نصف رو چوب که شهیم یقو اهیگ اونقدر.  دورش

.  برتشیم نیب از و کنهیم ریخاکش و خرد رو چوب.. 

 اون پشت بخوام اصال من نکهیا بدون دیچیپ من دور عشق

 .  ستمیوا

 وسواس نیا دوباره.  شصتم ناخن جون به افتادم دوباره

 .  بود شده شروع ناخنم کردن ریخاکش و خورد

  ؟ کرد هم ازدواج درخواست ازت:  گفت اروم انیک

 .  دادم تکون سرمو بار سه دو حالت همون یتو

  ؟ بهش یگفت یچ -

 :  زدم یدردمند لبخند

 .  بخوام خودم نکهیا بدون شدم زنش -

 ! ؟ شدینم خرد دستش فشار همه اون بار ریز عصاش
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 شده کنجکاو همه اون که یدکتر از بهیغر انیک یانگار

 . بود گوش برام شتریب موردم، در بود



 در شدن باز و بزنم حرف و بکنم باز دهن دوباره خواستم

 یتو وفتادهیجان لق یها شهیش افتادن و همانا خونه یمشبک

 . همانا قاب

 .  برگشت عقب به و خورد جا یکم انیک یول دمینترس

 ما به نگاهش بعد و گفت لب ریز ییناسزا..  بود ارشد

 .  شد دهیکش

 ستین سرد نظرتون به:  گفت اروم بعد و کرد نگامون کمی

  ؟ داخل دیاینم چرا ؟

 لبخند همون با انیک شد یطوالن که سکوت و نگفتم یچیه

 پسر عمه دختر میدار کمی.  میایم:  گفت نشیسنگ و نیمت

 .  میزنیم گپ یا ییدا

 خونه یاصل در سمت به و کرد کج لبشو ی گوشه ارشد

 .  رفت رونیب خونه از و رفت

  ؟ نیستین خوب باهم:  گفت اروم انیک

 . کردم خارج شیعاد روال از رو شونیزندگ من -

 ! بود باهوش

  ؟ ریام ای تو -

 : دیناام اردک جوجه منم

 .  من -

  بود باهوش واقعا



 پس ؟ ننداختت روز نیا به مگه ؟ نکرده تتیاذ ریام مگه -

 ؟ تو چرا

 : بودم نیتر دیناام

 سکته ییدا نه مرد،یم مادرم نه..  اومدم ینم ایبدن اگه -

 همش.  ردیمیم امکیس نه شد،یم عوض ریام نه کرد،یم

 .  منه ریتقص

 .  کردم یباز شالم یها شهیر با و ریز انداختم سرمو

 سر.  نشست دستم یرو مانند یا شهیش یش کی دفعه کی

  بود عصاش

 .  سمتش برگشتم

 تونستینم انیک قاعدتا زد،یم موج توش یخاص آرامش کی

 ! نباشه یداشتن دوست

 یراض هاتون یلیخ دیشا و شده یچ قیدق دونمینم من -

 دلم..  یول حال هر به نیدار هم حق.  بدونم من که نینباش

 ؟ نه درکه قابله.  نمتونیبب ناراحت خوادینم

 .  گفتم یا آره و دادم تکون سرمو

 رسم کنمینم فکر یول..  کنه رحمتش خدا مرد زیپرو -

 .  باشه تنتون اهیس لباس همش که باشه

 آوردم در بود گرفته خودش به که یقوز حال از رو کمرم

 رو زیپرو پول خوادیم دلم:  گفتم آروم و نشستم صاف و



 گهید شهر هی برم جماعت نیا ی همه از دور به و رمیبگ

 .  کنم شروع خودمو یزندگ

 !؟ چقدر! ؟ انیک بود دواریام چقدر

 ..  یتونیم.  برو خب -

..  داشت ییرایگ یچشما.  شدم رهیخ بهش و دمیکش یآه

 وقارش به و صورتش به اجزاش کل..  بود جالب هم شینیب

 .  ومدیم

 .  ومدینم بهش تیعصبان و اخم کنم فکر

 :  زدم یمحو لبخند

 .  خورهینم شین دوبار سوراخ هی از مومن -

 :  شد بلند آهسته و باال انداخت شو شونه

 به.  بدم ادتی رو یخواستیم که مدله اون بهت میبر پاشو -

 .  شماهام مهمون چهارساعت سه فقط من حال هر

 ..  انیک

 .  رهنما انیک

 و بود لباس طراح که ییرهنما انیک پز تونستمیم االن کاش

 به رو داشت لندن و سیپار یتو رو ها لباس یشو نیبهتر

 .  بدم چندش دکتر اون

  ؟یراست بود نکرده ازدواج چرا..  بود یکامل مرد

 ؟ پاش بخاطر



 .  بود پوش کیش بود، پولدار بود، موقر و نیمت یول

 ..  من نظر به بود خوب شیچ همه

 ینقاش خوب چه و کردیم حرکت تند تند ورق یرو دستش

 !  بود

 ..  انگشتاش مقابل در بود زیناچ چقدر ورق

 دادیم حیتوض و زدیم حرف و کردیم حرکت تند تند زبونش

 . 

 .  بود گنده ریام یدستا مثل دستاش

  ؟ کشهیم درد من مثل بزنه رو یکی انیک اگه یعنی

 یوقت نداشتم یسن که من..  داره طرف سن به یبستگ خب

 .  صورتم تو زدیم دستش با محکم ریام

 ..  خب..  یعنی..  باشه مرهم تونستیم خوب یول

 ..  دستاش کردیم پاک اشک خوب

  ؟ بود یخوب اشک ی کننده پاک هم انیک یدستا یعنی

 رو هاشون ناخن و چسبوندم بهم رو شستم و اشاره انگشت

  بود جلوم یها دندون نیب که یا فاصله یال کردم زور به

 ونیزیتلو یجلو ژامهیپ هی با که بود ییمردا مثل ژستم

 فهمنینم اصال و خورنیم تخمه پر ظرف هی دارن و نشستن

 .  شهیم تموم یچجور که

 .  دمیکش خجالت نگاهش از..  کرد نگاهم و برگشت



 : بود مخ یرو االن و نشستیم دل به هاش لبخند

  ؟ گفتم یچ یدیفهم اصال -

 !  نه:  گفتم رک

 : زد لبخند هی و باال انداخت هاشو ابرو

 بهش نویهم ببر خواست ازت معلمت اگه.  نداره اشکال -

 .  یکن کار روش یتونیم خودت بعدا بده

 :  دمیپرس یقبل موضوع بدون و مقدمه یب

  ؟ یکرد بلند یکس یرو دست حاال تا -

 :  کرد نگام تعجب با

 ! ؟ یچ -

  ؟ یزد ویکس -

 .  کرد زیر رو چشماش و کرد سکوت کمی

 واکنش کی منتظر و بهش بودم زده زل وار پرو چشمام با

 ..  بودم ازش کیکوچ

  ؟ کنم ثابت خودم به خواستمیم ویچ

 ریام تونهیم هم برادرش یحت!  ستین ریام که یمرد هر

 ! نباشه

 من حرکت نیا انگار و زدم پلک یادیز مدت از بعد

 . سوالم به دادنش پاسخ یبرا بود یشروع ای استارت



 :  گذاشت گردنش پشت و کرد گره هم یتو دستاشو

 رو خودش یحت.  باشه نزده ویکس تونهینم زادیادم.  آره -

 .  زده هم

 داداششه اون..  اون..  تونهیم..  تونهیم ؟ باشه ریام تونهیم

 ! 

 ؟ ویک -

 :  کرد کج سرشو و زد یخجول لبخند

 .  خودمو -

 ! باشه ریام تونهینم

 

 افتاده بانمک و دار خنده و نیریش یا خاطره ادی انگار

 آب از رفتمیم که ساحل بودم که بچه راستش:  گفت باشه

 پا و دست نکهیا یجا به آب تو افتادم بار هی.  دمیترسیم

 چرا که زدمیم خودمو کنم دور و بدم فشار رو موج و بزنم

 هی یوقت رو حرکت همون و شدم بزرگتر بعدا آب تو رفتم

 شدمیم یعصبان یکس از یوقت ای دادمیم انجام احمقانه کار

 !  محکم.  زدمیم خودمو.   دادمیم انجام

 :  دمیپرس مقدمه یب هم باز و هوا یب

  ؟ سالته چند -



 دهیکش صورتش یرو ماهرانه ینقاش هی با انگار لبخندش

 که نقدریا بودن زده کننده کسیف یاسپر بهش و بود شده

 !  رفتینم که نقدریا و یعیطب

 .  شیش و یس -

  ؟ ینگرفت زن چرا -

 :  کرد نگاه صورتم به برگشت

 .  یباش کنجکاو که خوردینم افتیق به -

 برهما مثل و کردم صاف کمرمو و باال دادم هامو ابرو

 کنجکاو:  گفتم و گذاشتم زانوهام یرو دستمو ییهندو یها

 االن که یکتاب مثل.  شمیم کنجکاو بخونم که کتاب..  ستمین

  ؟ شیخوند.  عشق ملت کتاب مثال ای..  خونمیم

 .  داد تکون نه ی نشونه به سرشو

 :  شدم خارج بودم گرفتم بدنم به که یخشک حالت از کمی

 کنجکاو...  حتما بخون.  موالناست و شمس عشق داستان -

 .  یشیم

 :  دیپر وسط به محتوا یب که بود اون حاال

 ی آماده و صدا یب و معصوم.  ییها گربه بچه هیشب -

 .  زدن چنگ ی آماده هم موقعش به و شدن نوازش

 .  نشدم هم خوشحال نشدم، ناراحت رشیتفس ای فیتعر از

 .  کردم کج سرمو و باال انداختم فقط مو شونه



 دستم یتو..  کردم نگاه نیزم یرو یها برگه به

  شدم بلند جام از و گرفتمشون
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 دم؛یرس در چوب چهار به که نیهم و رفتم در سمت به

 :  دادم لشیتحو محسوس و کیکوچ لبخند کی و برگشتم

 .  یمرس ان،یک حاتتیتوض نیا بابت حال هر به -

 تر نیدلنش و تر پررنگ برابر صد من مال از انیک لبخند

 : بود

 .  گربه بچه نبود دار قابل -

 .  دادم تکون سرمو و شد محو کم کم لبخندم

 داشت، وجود شهیهم توش چوب یبو که یمیقد اتاقک از

 .  شدم خارج

 و شدم نهیس به دست افتاد؛ ییرو به رو اتاق به چشمم

 کردم کج سرمو

 ...  شدم رهیخ



 قبول تو که شد شروع یوقت ریام آزار و تیاذ پس:  دکتر

  یبش زنش ینکرد

 بلد یچیه گفتم ندارم، یسن من که گفتم بهش اخه:  گفتم

 رفتیم م صدقه قربون.  ستمین

 : گرفتیم م خنده افتادم یم که حرفاش ادی دم،یخند

 تو یب!  نفسم آروم وجودم، ییالال جونم، زیعز گفتیم -

 فقط بود، مهربون.  شهینم یزندگ م،یزندگ چوقتیه که

 دختر هی خب، بکنه، خرم خواسته یم دیشا اصال.  اوالش

 ادیم خوشش حرفا نیهم از فعال هورمون یکل با ساله 16

 خر نه، گفت یم بهم ییندا هی اول همون از یانگار یول

 که کنم متقاعدش خواستم یم تونستم یم که ییجا تا!  نشو

 کردم فکر.  خودش بدرد نه خورمیم ازدواج بدرد نه من

 آزاراش و تیاذ تازه.  باطل الیخ یزه یول شده الیخیب

 که یاتاق یتو اومد یم بود کرده شروع اولش.  شد شروع

 یقشنگ یچشما.  دیخوابیم شبا نصف بودم ساکن توش من

 بکنه نگاهت و بزنه زل بهت شهیهم یداشت دوست!  داشت

 .  باشه یزیچ نگاهش یتو ینداشت دوست یول

 ..  کردم سکوت

 .  برام زدن حرف بود سخت انگار

 ... نه انگار

 ! واقعا بود سخت



 .  بود ش دوباره یتداع ازش، زدن حرف

 :  بخورم یفیخف تکون شد باعث آبان یصدا

 هم سرما یتو یشکل نیا خوبه حالت یلیخ یکرد فکر -

  ؟ یستادیوا

 بیج یتو دستامو.  شدم رهیخ بهش و برگردوندم سرمو

 .  امیم:  گفتم آروم و کردم رنگ قرمز شنل

 . مچاله و بودن شده چروک ها برگه

 .  داشتم یم بر قدم استوار، یول آهسته و آروم سمتش به

 .  بودم انیک شیپ:  گفتم آروم و ستادمیوا شیقدم دو

 : شد خط چشماش

 هی.  نکرده که کارا چه نیبب مهمونه روز هی!  غلطا چه -

 .  شده باز زبونت که توام هم جون به انداخته ل  یا

  بود باز -

.  خواهشا نشه وا نطقت گهید من یرو تو!  حاال خوبه -

 .  ندارم اعصاب

 در رو یرنگ یآب گاریس پاکت مارکش کت بیج یتو از

 . گرفت ضرب دربش یرو انگشتش با و آورد

 .  اومد رونیب جعبه یتو از گاریس دونه کی

 .  بده منم به:  گفتم آروم که گذاشت لبش ی گوشه



 از کردیم روشن فندک با رو گاریس داشت که دستش

 ستادیوا حرکت

 به چشماش برگشت، و کرد صاف رو ش شده خم کمر

 شیشونیپ یرو ی برجسته یها رگ بود شده زیر شدت

 : بود زده رونیب

 ! دمینفهم ؟ یچ -

 .  آلود وهم و غضبناک نگاه جفت کی اون از دیترسیم آدم

 .  کنم امتحان خوامیم-

 نکردم، یحرکت چیه من شد؛ باز دهنش و رفت باال دستش

 .  گرفتم صورتمو یجلو نه و عقب رفتم نه زدم، غیج نه

 و دیخند کیستریه که کردم یم نگاهش صاف صاف

 :  کرد مشت رو دستش

 .  نکردم ناکارت نزدم تا تو برو -

 : زدم روش به یدرآر حرص لبخند

 برات هستم یمهم فرد من، مگه ؟ یش یم یعصبان چرا -

  ؟

 چشماش یها مردمک.  کرد یم نگاهم سکوت یتو فقط

 .بود کاوش حال در دائم

 .  دید یم چشمام یتو از رو خودش ریتصو داشت دیشا

 .  شد دور یکم ازم و گفت یالیخیب



 قدم و نهیبش بدنم به یلرز تا شد باعث دیوز که یسرد سوز

 .  خونه سمت کنم راست

 .  شدم خونه وارد

 .  نبود ریدلپذ اصال خونه داخل موجود جو

 به رو بود گرفته دستش کف که رو یسبز یها پول هومن

 .  دیکوب یم رفته رو و رنگ اپن ی لبه

 ایب.  شه یم سردت:  گفت آروم و انداخت بهم یکوتاه نگاه

 .  بشه گرمت نیبش شوفاژ کینزد برو

 سرم یرو از رو رنگ یمشک یروسر و دادم تکون سرمو

 . برداشتم

 رو بوش م،یروسر بود گرفته حلوا و گالب یبو راستش،

 .  داشتم دوست

 .  نشستم فائزه کنار و انداختم مبل یدست یرو

 یرو از تونستمیم رو نیا کرد،یم درست ساالد داشت فائزه

 .  کنم حس شده له یها گوجه و شده خرد یها اریخ

  ؟ شده دعوات آبان با -

 داده قرار خطاب مورد منو که حنانه یصدا سمت برگشتم

 :  بود

  ؟ من ؟ یک -

 . باهم نیستین میقد مثل.  آره -



 :  دیپرس من یجا فائزه

 !  گهید بودن نیهم ؟ بودن چطور مایقد مگه -

 رو فرش کنار نامرتب یها شهیر و زد یمحو لبخند حنانه

 :  دیکش دست

 ای کیکوچ خانوم بانو، سالم گفتیم بهش آبان قبال آخه -

 و یشد یم دیسف و سرخ هم تو!  یچ هر..  دونم ینم

 نیشد االن.  یشمارد یم یقال گل و نییپا ینداخت یم سرتو

 .  گربه و سگ نیع

 .  کرده رییتغ زیچ همه:  گفتم جوابش در عیسر

 .  کرد ریگ فرش یها شهیر به پاش شد، بلند فرش یرو از

 بود داده انجام فرش اون یبرا که ییها یساز مرتب تمام

 .  شد پودر

  ؟ اصال هست یچ آبان و تو یماجرا:  دکتر

 تا خواستن شناختن همو ها خانواده که موقع اون از:  گفتم

 آبان، از اومد یم بدش یلیخ ریام.  میباش هم اسم به ماها

 برد یم منو ای رونیب زد یم ای بود خونه آبان موقع هر

 .  بخوره بهمون ییهوا هی نکهیا اسم به امکیس با رونیب

  ؟ داره دوست-

 .  دونمینم -

  ؟ یدار دوستش تو خب، -



 : زدم زل ینکیع دکتر یچشما یتو

 

 !  داشتم دوست رویام من نه، -

 دنیکش دست و نکشیع آوردن در از نویا کرد؛ تعجب دکتر

 .  دمیفه صورتش کل به

 :  گذاشت پام یرو دستشو فائزه

 .  رمیبگ نایا لباس ایپرن ی بچه ی واسه برم دیبا کم کم -

 !  نه بایز اما بود یداشتن دوست کردم، نگاه بهش

  ؟ یریبگ یخوایم لباس -

 که بس از.  هست یچ نمیبب اصال برم...  وهللا دونم ینم -

 .  ماشاهلل گرونه یچ همه

 رمیم دارم:  گفت و اومد رونیب آشپزخونه یتو از هومن

  ؟ خوادینم یزیچ یکس.  رمیبگ کباب

 :  گرفت خودش به یمهربون صورت فائزه

 .  کرده اریو ایپرن. ریبگ آلو بسته هی -

 : انداخت باال ابرو و دیکش یپوف هومن

 باشه!  بلعه یم ویچ همه داره تراکتور نیع که نمیا -

 ارشدم خوابه باال وانیک د،یباش خودتون مواظب.  رمیگیم

 .  دیبزن زنگ بهم بود یکار رونیب که



 :  زد داد اتاق یتو از ایمیک که میگفت یا باشه

 !  نره ادتی خرما خرما، -

 .  رفت رونیب در از و گفت یا باشه حرص با

 :  دیخند آروم فائزه

 .  آقا دهینرس کمشیش به خوبم.  روز چند نیا شده کالفه -

 :  زدم لبخند

 .  کموئهیش یلیخ آره -

 :  دیخند ینخود

 فکر ندونه یک هر وهللا،.  معلومه ش اومده جلو کمیش از -

 .  بارداره هومن ا،یپرن جا کنهیم

  ؟ ایپرن حاال کجاست:  گفتم آروم و دمیخند

 .  اتاقا نیا از یکی تو دیخواب گرفت -

 :  دمیکش باال بلند یا ازهیخم ناخودآگاه

 .  دمیخواب بخورم   شام.  ادیم خوابم منم -

 ..  حنانه جز.  مینیهم هممون -

 :  افتاد اریخ جون به و کرد ینچ

 ای.  دهینخواب اصال شبو چند نیا..  بده صبر بهش خدا -

 تو شبو نجوریهم ای زیپرو ی خونه زهرا، بهشت رفته

 .  داره شو پسرونه یخو هنوز الحق.  دهیخواب نیماش



 .  براش سخته -

 :  شد زونیآو ش لوچه و لب

  ؟ چطوره انیک!  یراست..  یلیخ آره -

 :  انداختم باال شونه

 .  گهید خوبه -

 :  دیخند یموذ

 .  جذابه..  گمایم -

 :  دادم تکون سرمو لبخند با

 .  ازش ادیم خوشش آدم.  داره زمایکار آره -

 ازدواج حاال تا یآدم نیهمچ چطور دونمینم!  کاهللیبار -

 خوش و یپوش خوش و منال و مال همه نیا.  نکرده

 .  داره تعجب یجا موندنش صاحب یب ،یمشرب

 میبخور نویا ی غصه مونده کم بابا شهیم دایپ هم صاحبش -

 . ما

 :  داد تکون سرشو

 دردسر بشه نیا..  ریو و ریه نیا تو..  یگیم راست -

 . نوبره گهید
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 .  بودم آبان یرو به رو درست شام ی سفره سر

 ی کهیت با دست به چنگال و کردم جمع ور کی به پاهامو

 با چرا، دونم ینم کردم؛ یم یباز یباز کباب کیکوچ

 .  بخورم تونستمینم بود، گشنم نکهیا

 یک هر.  خورد یم غذا ولع با و بود نشسته من کنار ایپرن

 . شد یم باز اشتهاش کرد، یم نگاهش

 ینم چرا:  گفت و کرد نگاه غذا بشقاب و من به پر دهن با

  ؟ یخور

 گفتم آروم و گذاشتم بشقابش یتو چنگال با رو کبابم ی کهیت

 .  ستین م گرسنه.  بخور تو: 

 که ببره حمله کباب سمت به محکم چاقوش با خواست

 :  اومد سفره طرف اون از آبان یصدا

 .  نمیبب بخور!  خودیب -

 یچیه آخه:  گفت تر آروم و شد تر آروم..  کردم نگاه بهش

 .  ینخورد یحساب درست روزه چند نیا

 .  ندارم لیم -

 .  نکرد اصرار گهید

 تتو لبخند همون با انیک کدفعهی سفره کردن جمع از بعد

 نیهم تا.  میدینم زحمت گهید ما..  راستش:  گفت ش شده



 شهیم اگه دوستم، هم و من هم م،یشد مزاحم یلیخ هم جاش

 .  میکن زحمت رفع ما یزیچ یآژانس کی به نیبزن زنگ

 گفت حنانه که رفت تلفن سمت به هم وانیک و شد بلند انیک

 .  انیک آقا دیباش: 

 .  میشد رهیخ بهش هممون کرد، نگاه بهش انیک

 هفته کی تا ماها خواسته ش نامه تیوص یتو زیپرو -

 اگه بود کرده ذکر یحت.  میباش هم کنار خونه نیا یتو

 بود دور ای بود رانیا از خارج یهرک ای و شما ای و ارشد

 .  ادیب تا میبگ بهش

 یم خواهش حنانه:  گفت اعصاب یب و کرد ینچ وانیک

 چرا تو!  نوشت اونو که بود یروان زیپرو.  کن بس کنم

  ؟ یکنیم باور

 :  دیفهم شد یم شینیب یها پره از نویا شد، یعصبان حنانه

 سالم زیپرو!  یگرفت مسخره به زویچ همه انگار وانیک -

 ..  بود

 :  کرد قطع حرفشو هومن

  ؟ حنا مارستانهیت یتو سالم آدم یجا -

 :  بود مشخص گلوش بکیس از کرد، بغض حنانه

 .  داشت مشکل ما مثل اونم -



 بودمش دهیند ینطوریا حال به تا..  رفت در کوره از ارشد

 : 

 من داداش!  شد ینجوریا تو بخاطر اون!  حنا!  حنا!  حنا -

 ..  بود تر سالم همه از ؟؟ حنا یمشکل چه ؟ داشت مشکل

 :  باهاش کردم بغض..  کرد بغض ارشد

 تا تا،..  بود گرفته شو خونه اون اون، حنا..  اون...  اون -

 عشق، با یچجور یدونینم زد،یم زنگ بهم.  بسازتش تو با

 یم عکساشو!  رو خونتون کردیم فیتوص حال و شور با

 داداش گفت یم زد یم زنگ بندش پشت..  برام فرستاد

 .  براش کنم بهشتش خوام یم ؟ یدید

 و انیک جز به سرشون مردا..  شد بلند ایپرن نیف نیف یصدا

 .  بود نییپا دوستش

 من ریتقص:  گفت دار بغض یصدا با و ختیر اشک حنانه

  ؟ ارشد هیچ

 :  زد داد بغض و اشک همون با ارشد

 !  یگفت یم بهش اول از دیبا -

 :  کرد تکرار و دیلرز هاش شونه

 !  یگفتیم دیبا.  یگفتیم دیبا -

.  کرد هیگر زار زار و گرفت دهنش یجلو دست حنانه

 :  نبود کن ول ارشد



 ..  دستاش ؟ دید یم عکساتو یوقت شیدید تو ؟ شیدید تو -

 گرفتشون حنانه به رو و زد زل بهشون و باال آورد دستاشو

 : 

 ی حنانه نیا گفتیم یه.  دیلرز یم رمردایپ نیع دستاش -

 حامد که حنانه گفت یم..  گفت یم..  گفت یم!  ستین من

 !  ستین

 ارشد بسه:  گفت و گذاشت ارشد ی شونه یرو دست آبان

 .  کن تمومش.. 

 ش شونه یرو از آبان دست و داد تکون شو شونه ارشد

 .  افتاد

 :  دیکش نعره بلندتر

 ریتقص یگفت ینم..  شیدید یم اگه تو!  حنانه شیدیند تو -

 اسمت خواست ینم!  کرد تشنج..  دیلرز یم!  ستین من

 که کردم ازدواج یکس با من گفت یم همش.  بشنوه رو

 دست گفت یم..  براش بود سخت باورش!  بوده پسر قبال

 !  بوده خودم جنس هم قبال که زدم یکس به

 تکرار یه و گذاشت گوشاش یرو دست و زد غیج حنانه

  بسه کردیم

 ..  شد تر آروم جو

 باشن دهید یسوز شیآت ی صحنه که ییها آدم مثل ارشد

 .  دیچیپ دستاش یال سرشو



 .  دیلرز یم و بود شده جمع خودش یتو حنانه

 .  بودن ناراحت پسرا و کردنیم هیگر دخترا

 و کردمیم یباز شالم یها گوشه با دنج ی گوشه کی من و

 .  بودم ماجرا شاهد

 .  رفت ارشد سمت به و گرفت دست به رو عصاش انیک

 . سفت و محکم کرد، بغلش

 .  افتاد راه حنانه سمت به و گفت یزیچ گوشش دم

   زد لبخند روش به و گرفت حنانه سمت به رو عصاش ته

 چیه خوام ینم من:  گفت بلند یکم انیک و شد بلند حنانه

 بکنم مسائل نیا ی همه و روابط نیا یتو بکنم یدخالت گونه

 رو خودتون خودتون، نیخوایم نکنه.  درست مرد، زیپرو. 

 و نیدار مشکل همتون!   نیا خانواده هی شماها ؟ نیبکش

 یوقت مشکالت.  باشه بهم حواستون.  نیرشیدرگ هنوز

 و نیبنداز کهیت خودتون به خودتون، که شنیم بزرگتر

 .  نینباش هم پشت

 :  اومد رونیب بودنش یداشتن دوست الک از وانیک

 ؟ یدیم شعار ؟ یشد یزیتبر شمس یاومد!  من برادر -

  ؟ یدونیم یچ تو

 .  یچیه:  گفت صادقانه انیک

 : شد منفجر وانیک
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 ؟ یاومد یچ واسه اصال ؟ یزنیم حرف چرا پس -

 و بدبخت و داغون چقدر یدید ؟؟؟ یدید ؟ ینیبب خانوادتو

 مثال من،!  پولم یب.  ندارم کار و سالمه 40 من، ؟ میمفلوک

 شوهرش اون ؟ ینیبیم دخترو اون.  م خانواده نیا بزرگ

 ترنس قبال زنش چون بوده، مارستانیت قبال!  مرده

 خرج لشویتحص پول ؟ ینیبیم ارشدو نیا.  بوده سکشوال

 بود قرار ؟ ینیبیم آبان  !  کرد خانوم نیهم عمل ی نهیهز

 .  شد زن گهید یکی ی حجله تو عروسش!  میکن دومادش

 .  گرفت نفسم..  آورد کم نفس

 حاال که کرد ازدواج یکی ای ؟ ینیبیم رو هومن نیا -

 مویجاسوس عمر هی زنم ؟ ینیبیم منو!  رهیبگ طالق تونهینم

 و سر از یوگیب ؟؟ نیبب رو ایمیک!  مادرت به..  کردهیم

 یچ ایپرن.  بود معتاد ؟ شوهرش از بگم یچ!  بارهیم پاش

 شوهرش ؟ کجاست المصبش شوهر نیا یدینپرس چرا ؟

.  تنگش زده زاپاس رو یکی نیا بچه هی و داره زن خودش

 چوقتیه نیهم واسه!  ناباروره فائزه ؟ ینیبیم هم رو فائزه

 داشت دنید مونیچ ؟؟ یدید رو ما!  نداشته خواستگارم هی

 ؟ نداشتمون یشاد ؟؟ مونیندار و یپول یب ؟ مونیبدبخت ؟

 تیوص ینجوریا کرد غلط زیپرو ؟؟؟ یینجایا چرا انیک

 .  یدیند رو ما چوقتیه انگار که برو یطور!  برو.  کرد



  شد سکوت

 زن همون نیا بگه کنه نگاه بهم نشد روش ؟ بگه نشد روش

  ؟ بود آبان

 فروکش که یتیعصبان با و گذاشت لبش ی گوشه گارشویس

 سگ نیع گهید روز دو خانواده نیهم:  گفت بود شده

 مشت هی ماها.  بدبخت رهیبگ پول ازت سرت تو زنهیم

 ...  میافتاد یزخم صحرا تو که میا گرسنه سگ

 ماها کرد ترک آروم انیک.  شد فرما حکم سکوت دوباره

 .  نیکن خبر آژانس هی شهیم اگه:  گفت آروم یآخر دم و رو

 .  رسونمتونیم خودم روقتهید:  گفت جوابش در آبان که

 نشد روت:  گفتم و گرفتم فاصله در از شد بسته در یوقت

  ؟ یبگ

 :  کرد نگاه بهم فقط وانیک

 من داداش ریز داشت مونا یوقت یبگ بهش نشد روت -

 سرت فدا ؟ هیک مونا گفتم بهش من زد زنگ بهم دادیم جون

 . 

 .  رفتم اتاق سمت به و گفتم ریبخ شب و انداختم باال شونه

 حق در که بگم برادرم به شد ینم روم بودم منم خب، آره

 .  کردم کارایچ کرد، هممون به سفارششو پدرمون که یاون

  ؟ داشت حق



 کوتاه، سقف به و دمیکش دراز نیزم یرو افتاده تشک یرو

 : شدم رهیخ اتاق ی برداشته ترک و دیسف

  ؟ نداشتم حق من مگه ؟ یچ من پس -

 خودش که داشتم درد.  نداشتم یچیه من که گفتم خودم به

 .  بود پشتگاه خودش که یپرتگاه.  بود درمون

 

 دارد_ادامه#
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 .  بخوابن تا اتاق تو اومدن دخترا ساعت مین از بعد

 .  کنم حسشون تونستمیم یول بود بسته چشمام

 بهم غره چشم ایمیک که نشستم سرجام و کردم باز چشمامو

 :  رفت

 ییچا هی حداقل رونیب یومدیم ؟ یدیکش دراز ساعته کی -

 .  یخوردیم

:  گفتم آروم و کردم باز بود دهیچیپ گردنم دور که شالمو

 .  رهیگیم مییدستشو شب آخر بخورم ییچا

 هاش گوشه که یقد ی نهیآ یجلو و انداخت باال شو شونه

 .  کرد موهاش بافتن به شروع بود، برداشته ترک



 .  شدیم دهید چروک دوتا یکی چشمش یها کناره

 بهش فائزه.  دیکش یپوف و نشست اتاق تخت تنها یرو ایپرن

  ؟ چته:  گفت آروم و شد رهیخ

 دلم ریپن نون لقمه هی.  گشنمه:  گفت آروم و معصوم یلیخ

 ..  االن خوادیم

 گفتم و پاشدم آروم کنه غرغر خواست تا و دیکش یپوف ایمیک

 .  برات یزیچ هی ارمیم رمیم من: 

 .  زد ینیریش چشمک بهم

 .  رونیب رفتم و کردم باز اروم رو اتاق در

 اون و بودن دهیخواب شوفاژ کینزد هال یتو ارشد و هومن

 .  بود رفته خواب به کنان خرخر وانیک گهید ی گوشه

 .  زدم روش به یلبخند

 .  نامرد هم بود مرد هم

 .  نبود آبان از یخبر

 یرو آبان دمید که رفتم خچالی سمت و شدم آشپزخونه وارد

 .  کشهیم گاریس داره و نشسته یخور ناهار زیم یصندل

 دست پشت از و شدم روونه سمتش به بود، نشده من متوجه

 .  گرفتم گارشویس و برم

 قیعم نفس یصدا.  صورتش یرو شد ول فرم یموها

 .  دمیشن رو دنشیکش



 : دمیشن رو صداش گرفتم، انگشتام یال رو گاریس

 مثل درست..  ستین یچیه!  بکش ،یبکش یخوایم اگه -

 !  خودم

 کیکوچ سبد یتو و بردم ییشو ظرف سمت به رو گاریس

 :  گرفتم آب روش و انداختم یفلز

 همه.  بخواب ریبگ. ببرم ایپرن یبرا یچ هی اومدم -

 ..  دنیخواب

 .  رسوندم بردم دوستشو و انیک.  دمیرس تازه -

  ؟ داشتن خونه -

 واقعا..  گفت بهش خوب وانیک.  بودن ناسیاسپ هتل!  نه -

 به لباسش و پیت داره، تیشخص پولداره،!  خورهینم ما به

 ؟ یدید عصاشو..  زنهیم لبخند همش.  ارزهیم ما یسرتاپا

 بود مونده کم..  داشت وونیح ی کله هی!  بود اصل عصاش

 .  کنه شیطالکار

 :  کرد روشنش و برداشت گهید گاریس هی

 یم دلش آدم!  زد یم حرف جنتلمن و محکم چقدر -

!  ماست لیفام فرد، نیا ن،یا بگه بده پز همه به خواست

 به افتخار با رو کدوممون..  ادیب ایبدن یپر ی بچه پسفردا

 یپر به نگفتم ؟ بگه خوادیم یچ باباش از ؟ گهیم دوستاش

 کردم بحث و جر باهاش.  یمهد ی مغازه رفتم سر هی یول

 بچه و زن ؟ کرده یادیز نونت..  یحساب آدم آخه گفتم.. 



 یپر آخه گفت ؟ برات کرده یکار کم زنت ؟ ینداشت

 نیا یچ واسه.  ستین عاشقت گهید..  بود گفتم.  عاشقمه

 گفت ؟ خواستت ینم گهید یوقت یآورد سرش رو بال

 خب گفتم.  زنه ینم یحرف شماها به و خواد یم هنوزم

 یخوایم ؟ شهیم یچ ش ندهیآ..  تو زن یپر اصال

 گفتم کنم یم عقدش گفت ؟ یکن ش غهیص یه ینجوریهم

 نکهیا قبل یبود مردش اگه گفتم!  یخورد کریش تو

..  واسم اوردیم بهونه.  یکرد یم عقدش باال ادیب کمشیش

 گفت.  میکرد ینم صحبت باهم خوبم یول میزد ینم داد

 گفت.  یتون یم تو حتما گفتم خودش شیپ ارهیم ویپر

 به دیلرز اومد که وانیک اسم.  زارهینم وانیک گفتم ؟ چطور

 به پس گفتم.  افتهیب در وانیک با خوادینم گفت بهم.  خودش

 نیا به دل چرا ایپرن موندم هنوزم.  اومدم..  کن فکر طالق

 .  داد آدم

 درستش یبدبخت با که بود یا شده گرفته ی لقمه به نگام

 :  کردم

 نه افه،یق نه شناسه،یم جنس نه..  گهید زادهیآدم دل -

 قول به.  دهیلرز گهید..  بلرزه یوقت دل..  سن نه اخالق،

 دیبا.  دله ی کاشونه اونجا..  س ره یم دل ییجا هی ییدا زن

 .  دهیس ر کجا یپر دل ینیبب

 خارج اشپزخونه از خواستم تا و گرفتم دستم یتو رو لقمه

 :  کرد متوقفم که دیپرس یسوال بشم،



  ؟ دهیس ر  کجا دلت -

  ؟ کردیم رفتار عاشقونه باهات ریام:  دکتر

 موهام خواستم یم و اومدم یم که حموم از:  زدم لبخند

 باز رو موهام یها گوله تک تک برام شستیم کنم خشک

.  خوند یم شعر برام زد،یم عطر بهشون بافتش،یم کرد،یم

 باغچه هی روز، هر کرد یم درست چوب با برام گوشواره

 و نرگس گل رو بود من اتاق ی پنجره ریز که خونش ی

 .  دیچیپیم بوش شبا بود، کرده اسی

 :  شد تکرار دوباره صداش

 گهید یکی یحت ای ؟ ریام ای من واسه ؟ دهیس ر دلت اصال -

  ؟ یشد عاشق حاال تا اصال..  پوووف...  یعنی ؟

 حاال تا امم، بپرسم، نویا ازت یاول ی جلسه بزار:  دکتر

  ؟ یشد عاشق

 ی شاخه و ندازهیم بلندم و فر یموها موج یتو دست ریام

 :  گهیم و زارهیم الشون یمیمر گل

  ؟ یشد عاشق حاال، تا -

 یاشک قطره آبان چشم از دور و شهیم یبارون چشمم

 :  زمیریم

 چرا که وانیک به دمیم فحش شب هر ییها موقع هی -

 . ریبخ شبت!  دور ختیر قرصامو
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 .  دمیکش دراز جام یتو و دادم رو لقمه ایپرن به

 :  دیپرس طنتیش با فائزه

  ؟ نبود بود، داریب آبان -

 یبش آبان الیخیب شهیم فائزه،:  گفتم بهش رو و کردم ینچ

  ؟

 یبود رفته!  که یدیند آخه نه:  گفت و باال داد هاشو ابرو

 هم گرشیج آدم خوردیم ولز و جز یطور هی انیک اتاق

 .  شدیم کباب هم ومدیم حال

 :  شد اضافه هم ایمیک

 !  هاا رهیبگ زن ادینم بدش آبان واال -

 :   دادم نشونشون حرفم با رو میتیاهم یب

  ؟ چه من به.  باشه مبارک.  رهیبگ خب، -

 که نهیا ربطش:  گفت ش گرفته یصدا با و کرد ینچ حنانه

  ؟ آندرستند.  گرفته رو شما چشمش

 :  دمیخند



  ؟ من چرا ؟ منو -

 :  کرد یزیر اخم ایمیک

  ؟ چته تو مگه -

 :  زدم خند تک و کردم نگاه بهش لحظه کی

 ؟ چمه من.  یدیپرس یخوب سوال -

 خودت به یتونیم خودت جوابشو:  گفتم و دمیکش یا ازهیخم

 .  دمیخواب گرفتم که من..  م خسته.  یبد

 :  کرد مایقد ادی فائزه

 یتو!  مینداشت خواب دختر ما شبا ها پنجشنبه ر،یبخ ادشی -

 هی هم وانیک.  میاوردیم تخمه میشدیم جمع اتاق نیهم

 یو ید دستگاه هی با بود گذاشته برامون نچیا 20 ونیزیتلو

 سقفش نه قبال.  میدید یم لمیف شب 4 3 تا میشست یم!  ید

 درو ریام...  بود سالم یچ همه.  واراشید نه داشت ترک

 مگه استغفرهللا گفتیم کردیم دار خنده اخم هی کردیم باز

 و بند ادیم مامان االن نینکن!  شکنهیم تخمه دخترم

!  ها زنهیم بهم شود یم وارد اژدها لمیف با رو بساطتون

 یم هاش عشوه اون از هم ارشد و دیخند یم هم هومن

 نکهیا تا میشد یم رهیخ بهش وار چندش هممون و اومد

.  نیکن نگاه بد داداشم یابج به نمینب گفتیم اومد یم زیپرو

 نیخند یم چقدر زدیم غر وانیک نکهیا تا میدیخندیم هممون

 هی با آبان.  شد یم زده خونه زنگ تازه.  بخوابم نیبزار ؟



 یشاد و خنده با خونه تو اومد یم یا خامه ینیریش جعبه

 یا خامه نون"  خوند یم بلند بلند ینیریش ی جعبه به زدیم

 پتو و شدیم دیسف و سرخ مونا"  میبرد رو دخترتون میآورد

 یم یول خورد یم حرص ریام و دیکش یم سرش یرو رو

 ماها حاال..  داد یم قر و وسط ومدیم..  امکیس.  دیخند

 امکیس و زیپرو اد،ینم در صداش گهید آبان ؟ مییکجا

 ..  ینجوریا ماها..  زندانه ریام.  قبرستونن ی گوشه

..  میبرداشت ترک سقفا نیهم نیع ماها:  گفت بغض با ایپرن

 .  میبش خراب هم ماها بهیقر عن

 بلند بلند کدفعهی و شدم رهیخ سقف برهم درهم یها ترک به

 .  خنده ریز زدم

 .  کردن تعجب دونستم یم

 هم ییوقتا هی:  گفتم و باال دمیکش موینیب شد تموم که م خنده

 .  بخندم تونم یم که نره ادمی ،ینجوریهم خندم یم

 سفر برو زیپرو چهل از بعد:  گفت ینیغمگ یصدا با حنانه

 ..  باش دور ازمون کمی!  تنها خودت. 

 .  ریبخ شب..  باشه -

 با که بود صبح 5 یکاینزد و دمیخواب زودتر شون همه از

 .  شدم بلند شکایگنج یصدا

 یتو رو سرش آبان..  خوابن همه هنوز دمید و رونیب رفتم

 .  بود اپن یرو آرنجاش و بود گرفته دستاش



 .  زدم صداش و کردم کج سرمو

 !  یلعنت

 .  بودن رنگ خوش السیگ دوتا چشماش

 !  گس..  دادیم خرمالو ی مزه صداش!  صداش

  ؟ جانم -

  ؟ یدینخواب چرا -

 گردنش، یرو کردیم یاضاف که سرش از زد،یم جیگ

 :  دمیفهم

 .  کردم فکر شبو کل..  ومدینم خوابم -

 :  شدم فضول

  ؟ یچ به -

 !  تو به -

 :  کرد ریگ نفسم

  ؟ من چرا، -

 اپن یرو دستش و ختیر شیشونیپ یرو نامرتبش یموها

 گلوش از ییصدا داد، تکون لب و کرد باز دهن.  شد مشت

 " یمیزندگ چون"  دمیفهم من، یول نشد خارج

 :  کردم زمزمه بغض با و زد حلقه چشمام یتو اشک

  ؟ یشد یک عاشق..  بخت اهیس آبان..  بدبخت آبان -



 مالوندن به شروع دستش یانگشتا با افتاد، ریز به سرش

  کرد ش خسته یچشما جفت

 :  ختمیر اشک

 .  آبان نه من باشه، یک هر -

 بودن خواب همه که خوبه اومد، سمتم به و شد بلند جاش از

 . 

 یچشما.  گرفت قاب صورتمو و ستادیوا روم به رو

 :  شدن سیخ شیالسیگ

 شب کی تو گرفتن، یم پامو و دست ازم کاش..  کاش -

 .  یدیکش ینم درد

 :  کردم زمزمه دار بغض

 .  دمیکش یول -

 !  یموند ینم ریام کنار تو و مردمیم کاش -

 .  موندم یول -

 :  کرد پاک شستش با چشمامو ریز نم

 یوقت دوباره فقط..  فقط.  شمیم گم...  ینخواست موقع هر -

 دوباره کن، طنتیش دوباره بشو، دیسف و سرخ ینیب یم منو

 .  بشو مونا همون دوباره..  دوباره بخون، آواز بلند بلند

 صورتم از و گذاشتم دارش تب یدستا یرو سردمو یدستا

 :  کردم جداشون



 ..  آبان -

 :  داد جوابمو عیسر

  ؟ جانم -

 :  انداختم دستاشو و کردم نگاه بهش

 ازم نخواه محال زیچ.  میشینم سابق آدم..  چکدوممونیه -

 . 

 .  گرفت درد قلبم که بود دردمند اونقدر نگاهش

 خونه رفته آبان بگو شدن بلند ها بچه:  گفت و شد دور ازم

 .  بده سامون و سر کمی خودش ی

 .  رفت یم راه و خوردیم تلو تلو..  گفتم یا باشه

  ؟ من یبرا...  حتما بود دهیس ر دلش

 !  چارهیب آبان
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 رفتم، اطیح سمت به عیسر و رمیبگ خودمو یجلو نتونستم

 در محکم یصدا چون نرفته و هست هنوز دونستم یم

 .  بود ومدهین اطیح



 کردم صداش که در سمت رفت یم آروم داشت که دمشید

 . 

 : برنگشت یول ستادیا

 .  خونه یبر یتون ینم تتیوضع نیا با..  خونه ایب -

 آب رو یزن هر دل مرد نیا ی خسته نگاه سمتم، برگشت

 : کرد یم

  ؟ برات هستم یمهم فرد من، مگه ؟ یشیم نگران چرا -

 آبان نیا!  آره.  بود داده خودم لیتحو خودمو، روزید حرف

 ...  ستین میقد آبان اون

 .  کردم خواهش ازت آبان -

 :  دینال

 .  کردم خواهش ازت منم -

 :  شدم کالفه

 رو ما دوباره بزنه بهت نمیماش هی برو!  درک به اصال -

 .  کن پوش اهیس

 :  رفت یم مخ یرو یول نبود بلند.  دیخند

  ؟ خوبه.  زارمیم شدنت بهتر یپا به جملتو هی نیهم من، -

 و داد تکون هوا تو دستمو و دمیکش باال بلند و یحرص پوف

 .  شدم خونه داخل



 .  بود کرده داریب رو مردا و زد یم زنگ خونه تلفن

 :  برداشتم یول شناختمینم رو شماره برداشتم،

  ؟ بله -

 ...  بدو.  ستادمیوا رونیب ساعته کی کن باز رو خونه در -

 !  بود ییدا زن

 یم نگاهم سوال با هومن و ارشد..  کرد قطع زود رو تلفن

 پشت.  بود ییدا زن:  گفتم و انداختم باال شونه که کردن

 .  دره

 انداخت همه جون به ییال و هول" ییدا زن" ی کلمه نیهم

 اومده شاهزاده خونه، یدخترا از یکی یبرا که یانگار

 .  یخواستگار

 .  بودم ستادهیوا تلفن کنار یعادد نجوریهم من

 نگاهش که یکس نیاول شد، خونه وارد اقتدار با ییدا زن

 .  بودم من رفت، نشونه

 چقدر لباسات ؟ هینطوریا چرا موهات ؟ وضعشه چه نیا -

 .  شلخته ی دختره یدیم عرق بو.  فهیکث

 :  دنیترس یم نیهم از همه شد، باز زبونم

 بخاطرش پسرت که بود شلخته موجود نیهم متاسفانه، -

 چشمش بهتر شما از حتما.  زندان ی گوشه افتاد شد یروان

 .  منو دهید



 .  سوخت ایمیک شگونین شدت از پهلوم شد، سرخ صورتش

 ازش یکی.  نهیبش هال ی باال بره ادیب کردن تعارفش یکل

 یچ خورده یچ دیپرس یم یکی ؟ اومده یک دیپرس یم

 نگاه فقط من و مالوند یم رو هاش شونه یکی ؟ نخورده

 .  کردم یم

!  تو یرینم الل:  گفت خنده همراه حرص با گوشم دم ایمیک

  ؟ یگفت بهش بود یچ نیا

  ؟ گفتم بد.  حق و راست حرف -

 :  گذاشت هاش پهلو یرو دستاشو و گرفت گاز نشوییپا لب

 ازت یپدر هی االن ؟ که یشناس یم نویا یول ینگفت بد -

 .  نیبب و ایب ارهیم در

 نیا گفتیم ییدا به.  نبود خوب باهام هم یبچگ همون از -

 و سن نکهیا با بود بهتر من با امرزیب خدا تو مادر.  هیاضاف

 .  بود شتریب سالش

..  هیراض ای بگه مهیفه از سرش ریخ اومده االن نیا -

 .  کال رینگ یجد ای نده جواب ای تو گفت یچ هر کن ولش

 .  ایمیک گشنمه.  ندارم بهش یکار که من -

 نیا چرا آبان.  نمیبب سایوا..  شهیم درست صبحونه االن -

  ؟ هیشکل

 :  انداختم باال شونه و انداختم آبان به کوتاه نگاه هی



 ...  بپرس خودش از!  دونمیچم -

 .  نیشد بلند همه از زودتر دوتا شما آخه -

 :  شد طونیش

 .  شده بحثتون دیشا گفتم -

 تو از:  گفت و کرد ینچ که کردم نگاه بهش رهیخ اونقدر

 .  امیب نمیبچ رو صبحونه برم.  بابا شهینم بلند یبخار

 وونهید داشت نگاهش که یرزنیپ به دوباره و گفتم یا باشه

 .  شدم رهیخ کرد یم م

 اسمت:  گفت و زد پوزخند کنمیم نگاهش دیفهم که نیهم

  چرخه یم لیفام زبون یرو داره نجوریهم

 :  انداختم باال شونه

  یسالمت به -

  ؟ کو ریام حاج ؟ کو ریام گنیم همه -

 :  زدم پوزخند

 .  کو ریام نیبگ خب -

 :  کرد اخم و شد یجد صورتش

  ؟ زندان افتاده وونهید ی دختره هی بخاطر پسرم بگم -

  ؟ م وونهید من:  گفتم تعجب با و دمیخند

 .  یکرد یم قبول شنهادشویپ ینبود اگه -



 :  دمیخند بلند بلند

 از تر وونهید برابر صد شما پسر پس م وونهید من اگه -

 ی کرده نشون موقع اون من ؟ بگم لشویدل نیخوایم.  منه

 همون دخترا ی همه کال محل نیا تو!  درسته.  بودم آبان

 کرده نشون منم.  کردن یم ازدواج یسالگ 16 17 سن

 همون مگه ؟ کنه ازدواج درخواست من از دیبا چرا.  بودم

 پاشو خاک ؟ خوردنیم قسم اسمش رو همه که نبود یریام

 به.  دیدزد ناموس ؟ شد یچ ؟ کردن یم بوس محل مردم

 یک حاال ؟ خب.  کرد یدراز دست گهید یکی ناموس

  ؟ س وونهید

  زد ینم حرف و بود شده سرخ

 هی اگه:  گفتم تمام تیمعصوم با و انداختم نییپا سرمو

 .  نداشتم حالو نیا بودم مقصر هم درصد

 حرف هم توش بود بغض هم که یسکوت..  شد سکوت

 ..  راست
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  انیک

 

 گرفتم دهنم یجلو برداشتم، رو رنگ دیسف کیکوچ فنجون

 یم لبم و چونه به که بود یداغ بخار.  کردم فوت توش و

 .  خورد

 :  اومد مهبد یصدا

 داده برات یاستفان که برگه اون از گرفتم نتیپر هی خب، -

!  میریدرگ هم گهید سال تا ما ت،یوضع نیا با..  نیبب.  بود

 من که آوردن در رانویا یروستاها از یسر هی اسم نشستن

 .  باشه ییجاها نیهمچ دیرس ینم ذهنمم به یحت

 بودم فکر تو و بودم دوخته یکنار زیم به چشم که یحال در

 .  خوب چه:  ،گفتم

 نگاه بهش و برگشتم.  داد تکون چشمم یجلو رو دستش

 : کردم

 ؟ خوبه کجاش ؟؟؟ ییکجا!  انیک -

 به جا یصندل یرو و زد یخند تک که ندادم بهش یجواب

 :  شد جا

 !  یشد عاشق یدید خانوادتو یوقت از -

 :  دمیپرس آروم

  ؟ بود یچ من یبرا بابا ارث -



 . یدار برابرشو صد که تو ؟ یپرس یم چرا -

 ..  حاال تو بگو -

 .  گفت یم ییزایچ لب ریز و کردیم یباز داشت دستاش با

.  میبود توش که یا خونه نصف:  گفت قهیدق پنج از بعد

 !!!  بابا س خرابه

 .  دادم تکون سرمو

 من:  گفتم وار زمزمه و آروم خوردم، مویدنینوش از کمی

 .  بخشمشیم

 اون تهیچ واسه!  شد یم چهارتا چشمام یدیبخش ینم -

  ؟ آخه ارث

 چیه ریام یبرا بابا:  گفتم زیم به رهیخ و دادم تکون سرمو

 بهم لشیوک روزید ، گرفته هم رو ش خونه!  نذاشته یارث

 .  گفت

  ؟ فکرته تو یا نقشه چه -

 نه دونمیم من نه که کرده تیاذ ینحو هی به رو مونا ریام -

 .  تو

  ؟ خب -

 .  کنهیم کنجکاو آدمو ماجرا نیا...  یول ستمین فضول من -

 :  دیخند

 .  ینر اونا سراغ گهید که بهتره یول..  آره -



 ... مهربونن -

 .  دادنیم قورتمون داشتن! ؟ یشد وونهید -

 خوب رو اومده شیپ براشون که ییها داستان مهربونن، -

 من نخواستن!  دردن از یکوه خودشون ؟ یداد گوش

...  یول یروش هر به حاال منو کردن رونیب.  شم ریدرگ

 نوع هی خودش باشم ماجرا یتو منم نخواستن که نیهم

 !  خودشون نظر از ؟ نظر چه از.  هیمهربون

 :  کرد جمع صورتشو

 !  انیک یکنیم جمیگ -

  ؟ کجاست سفرمون نیاول حاال:  گفتم و زدم یآروم لبخند

 . زیتبر -

  ؟ یکنیم کاریچ رو طایبل - 

 :  کرد غرغر و شد بلند جاش از

 رانیا یماهایهواپ از یکی یتو سرم آخر!  گهید رمیگیم -

 .  دونمیم من.  میدیم حون

 : دمیخند بلند بلند

 .  یشد فشن و مد راه دیشه -

 .  رفت آسانسور سمت یعصب و گفت ییبابا برو

 .  برگشتم و کردم جمع یکیکوچ لبخند به بلندمو ی خنده



 یبغل زیم که یا افهیق خوش و پوش خوش دختر با نگاهم

 .  کرد برخورد بود، نشسته

 کلفتش یها ابرو.  ببرم نیب از لبخندمو تا گرفتم گاز لبمو

 مرتب شالشو انداخت، باال رو بود مداد دست حاصل که

 .  داد هیتک شیصندل به و کرد

 چیه مونا یول بودن سال و همسن کنم فکر.  افتادم مونا ادی

 !  نداشت ییرو و رنگ

 صورتش، یرو یا یوابستگ چیه بدون فرش یموها

 .  کردن یم حرکت آزادانه

 .  داشت یا یداشتن دوست ی افهیق

 آروم و اومد سمتم به.  باال بردم گارسون سمت به دستمو

  ؟ دیداشت یشیفرما:  گفت

 کهیت هی با ؟ دیزیبر ییچا برام هم گهید فنجون هی شهیم -

 .  ییگردو کیک

 .  شد دور ازم و داد تکون سر زد، لبخند

 ی قهیدق پنج و چهل که یا یطراح به و کردم باز رو دفتر

 .  کردم نگاه بودم، دهیکش شیپ

 .  کنارش نوشتم شیبند رنگ و طرحش مورد در نظراتمو

 طرح داشتم هوا به سر دختر اون یبرا که افتادم یموقع ادی

 .  دمیکش یم



 م خنده یصدا تا کردم یم یسع!  لحظه کی گرفت م خنده

 .  دیلرز یم آشکارا هام شونه یول نشه بلند

 ..  بگم مهند به نشد روم راستش

 .  براشون بود تنگ دلم

 !  خب سخته

 صاحب روزه کی نداشتم، یا خانواده چیه حاال تا که یمن

 .  رنشونیبگ ازم حاال و بشم خانواده

 .  سمتم اومد کیک و یچا یحاو ینیس با گارسون

 .  شدم رهیخ دفتر به دوباره و کردم یکیکوچ تشکر ازش

 که بزنم رو ییها مانتو و کت یها طرح بودن خواسته ازم

 .  باشه کینزد یرانیا کیکالس یمیقد یها طرح به کینزد

 و بودم دنبالش جا همه و یگوش یتو سخت شبید از

 .  کنم دایپ چندتا زور به بودم تونسته

 .  آوردم در رو تبلتم و کردم مزه مزه رو کمیک از یکم

 کردم یم احساس کردم، نگاه بودم گرفته که ییها عکس به

 .  کمه که هست توش یزیچ

 .  بود کم که بود من تو یزیچ دمیشا

 .  دیچیپ سالن یتو یکفش تق تق یصدا

 یکار من با یکس اومد یم نظر به چون اوردمین باال سرمو

 .  باشه نداشته



 حرکت، نیا با همزمان و شد دهیکش میرو به رو یصندل

 .  شد متوقف ها کفش یصدا

 .  دادم باال هامو ابرو دنشید از و آوردم باال سرمو

 ی تویموه هی:  گفت نازکش یصدا اون با بلند و نشستم

 .  لطفا خنک

 یآقا دارید مشتاق:  گفت من به رو و داد یچرخ گردنش به

 .  رهنما

 من،:  گفتم بود یجد که یلبخند با و آوردم در رو نکمیع

 .   دارید مشتاق

 یبود مشتاق اگه بخدا:  گفت وارانه لوس و کرد جمع لباشو

 . یستین یخوب یدروغگو!  انیک

 جدا هم از رو هاش انگشت که گرفت یطور رو وانشیل

 .  کردیم

..  نجایا یگذرونیم خوش دمیشن:  گفت و داد تکونش یکم

 !  ما بدون

 :  شدم یجد

  ؟ فرستادت سیفرنگ -

 :  کرد گرد چشماشو

  ؟ هیک سیفرنگ -



 که دادمینم بهش یجواب و کردمیم نگاهش یجد همونطور

 : اومد حرف به
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 خواستم خودم یول رمیبگ خبر ازت امیب گفت سیفرنگ -

 یم زودتر ببرم خبر سیفرنگ یبرا خواستمیم اگه.  نمتیبب

 !  خاله پسر.  اومدم

 :  کردم نگاه بهش حوصله یب

  ؟ یچ گهید..  یدید منو که االن -

 :  دیخند

 یرفت دمیشن...  خاله پسر کن استپ!  اعصاب یب چقدر -

 !  یپدر ی خانواده دنید

  ؟ چه تو به.  آره:  گفتم رک و عیسر

 :  شد خم جلو به

 به ،یول نداره یربط من به!  یگیم راست...  آره -

 !  چرا سیفرنگ

  ؟ تو به یازین چه.  بهش گمیم خودم -

 :  دینوش رو رنگش سبز یتویموه یا جرعه و شد یجد



 وبیمع که مخت داره بیع پات!  انیک یشد مسخره -

 ارثتو نصف تو زده یبدبخت به خودشو خانواده اون ؟ ستین

 !  اونا به یبد

 :  زدم پوزخند

 !  ستنین خودت جنس از که همه -

 :  شد یعصب

 !  بزن حرف درست انیک -

 از منو خواستنیم منو پول اگه اونا...  کن بس فرانک -

 ! کردنینم رونیب شون خونه

 : دیخند یعصب

 که ن گشنه گدا مشت هی نایا!  نقششونه نایا مظلوم، بدبخت -

 گذرنینم ازش ننیبب دیمروار باشن غرق هم طال یایدر تو

 .  باباتن زن یها بچه ی هیترک و تخم شون همه! 

 ..  دمیخند بلند بلند

 دمیفهم یم پاش دیشد یها تکون از م، خنده از شد یعصب

 : 

 .  نیکن یم شاد منو شماها که خوبه -

 :  زدم چمبره زیم یرو و شدم یجد هوی



 یتو اگه که منه مادر!  منه خود مادر پول ی گشنه گدا-

 تو!  خوادیم دیمروار دلش بازم بشه غرق هم طال یایدر

 .  یمن مادر ی ترکه و تخم هم

 که کردم یم ششیستا بود، دهینرس انفجارش به یزیچ

 :  دهینترک االن تا هیچجور

 از زیچ همه اون...  مادرته اون!  انیک بکش خجالت -

 .  داده بهت کنده خودش

 خواستمیم ازش کهیت هی فقط من:  گفتم ناراحت و یعصب

 بهم که خواست ینم و تونست ینم گهید یول...  کندش... 

 چرا.  خواستم یم مو خانواده من!  فرانک م خانواده!  بده

  ؟ نداد

 .  نمونیب شد سکوت

 .  کرد خی تییچا:  گفت آروم قهیدق سه دو از بعد

 :  شدم بلند جام از

 .  یایب که کنمیم خبرت بود ازین موقع هر...  فرانک برو -

  کردم حرکت آسانسور سمت به و برداشتم هامو دفتر

 :  اومد صداش

  ؟ بدم یچ سویفرنگ جواب -

 :  گفتم بلند و گرفتم قرار آسانسور داخل



 خانوم رونیب بکش من یزندگ از پاتو گهیم انیک بگو -

 .  روئه یباز..  شده ریش انیک!  رهنما سیفرنگ

 .  شد گرد روشنش یا قهوه یچشما

 یرو یا پروزمندانه لبخند من یوقت شد، بسته آسانسور در

 . بود لبم
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 .  دمیچسب سفت رو عصام و ستادمیوا اتاق یرو به رو

 .  داشتم جنگ قصد در، به زدم محکم

 .  شد رهیخ بهم تعجب با و کرد باز رو در مهند

 شد، شتریب تعجبش.  بود خصمانه نگاهم کردم، کج سرمو

 : دمیجنب زودتر من که بکنه باز دهن خواست

  ؟ دمید ویک یدونیم -

 .  میعصب دیفهم لحنم از

 داد من سر یبخوا بده نجایا.  تو میبر ایب باشه،:  گفت آروم

 .  انیک یبزن



 .  داد یم درونم تیعصبان از ینشون رفتنمم راه یحت

!  فرانک:  گفتم تیعصبان با یول آروم بست درو که نیهم

 ؟ کرده خبرش یک یکن یم فکر.  دمید اونو!  م خاله دختر

 ؟ مهند هان

 : زد شیشونیپ به دست هی و کمر به دست هی

 !  کردم خبرش من..  من -

 :  زدم داد

 ویحق نیهمچ بهت یک!  یکرد جایب تو!  یکرد غلط تو -

 !  من یبرا نامرد دوست هی جز ؟ اصال یهست یک تو ؟ داد

 تیعصبان با همونجور و کردم پرت تخت یرو خودمو

 :  دمینال

 خانواده، بدون نصب، و اصل بدون!  نیبب منو تیوضع -

 رفتم که بود یا خونه نیاول.  میزندگ یتو یمحبت چیه بدون

 با بود شلوغ که بود یا خونه نیاول!  مهبد دادن جا بهم و

 زیم هی سر مامانم با یک.  شستم یم سفره هی سر همشون

 منو کردم باز چشم ؟ مهبد داد جا بهم یک ؟ خوردم غذا

 هی...  یمجرد خونه و دانشگاه کالج، خوابگاه، فرستاد

!  منه مادر که کردم یم شک کرد، یم ییرفتارا هی ییوقتا

!  شونیکی یحت!  نکرد شرکت من یها ومیپود از یکی یتو

 چطوره شیمال تیوضع پسرم فرستاد یم امیپ برام آخرش

 منو یدار یسع چرا..  چرا ؟ بگم یچ بهت من مهبد! ؟



 خاله فردا پس یکنیم خبر فرانکو!  یبد وندیپ بهم مامانمو

 من اگر تا بگو...  اصال بگو رو همه!  کن خبر هم رو بایز

 سیفرنگ ی واسه عکساشو باشن، جاش همه رفتم، جا هر

  ؟ خوبه.  بفرستن

 .  بود کرده سکوت و گفت ینم یچیه

 سیفرنگ یکرد فکر تو:  گفتم و کردم کم رو صدام شدت

 که یمن فقط نه.  پول فقط.  پول ؟ من از خوادیم یچ

 شون همه از.  هام خاله یحت و فرانک از تو، از پسرشم،

 . هممون حال به!  سوزهیم دلم...  خوادیم پول

 :  اومد در چاه ته از صداش

 دار خانواده تا یندار یا عالقه گهید دونستم ینم.  متاسفم -

 .  یبش

 .  دمیخند بلند بعد و زدم یآروم لبخند اول

 :  شد وا نطقم دیکش ته که م خنده

 ش دسته سر و سیرئ که یا خانواده.  نگو چرت مهبد -

 .  ارزه ینم هم قرون دو باشه، سیفرنگ

 ... انیک -

  کردم نگاهش

 .  کنن ینم قبولت هات خانواده از چکدومیه که متاسفم-

 . کردم بسنده" نداره اشکال" گفتن به زدم ینیغمگ لبخند



 رو ها قتیحق تا اومد، یم ایبدن آدم که بود نیا از ریغ مگه

 بشه دفن باهاشون سر آخر و ادیب کنار باهاشون کنه، قبول

  ؟

 :  دیپرس آروم و برداشت کمد یتو از زیتم ی حوله هی مهبد

  ؟ یبر یخوایم زیپرو چهل ی واسه -

 :  کردم نگاه بهش

 .  دونمینم ؟ برم -

 .  یبر اگه ستین بد -

 لیفام و فک یکل!  نمایبیم تعدادو نیهم که نکن فکر -

 .  هست اونجا

 !  برو پس -

 .  بکنم نگاهش تونستم فقط که گفت نویا محکم اونقدر

 بگن همشون ؟ بشم همشون ینما انگشت که برم ؟ چرا -

 دست، به عصا و افهیق پ،یت ت،یوضع نیا با رهنما انیک

  ؟ کنهیم یغلط چه داره نجایا

 : دیخند

 هم یگون با که یبود آدم همون تو!  انیک شهینم باورم -

 که یهست یآدم همون تو ؟ یدوختیم لباس ها شرکت یبرا

 تو ؟ بود همراهت کاغذت و قلم هم مارستانیب یتو یحت

 و مد طراح گفتنیم بهت انتیاطراف ی همه یوقت که یهمون



 برات حاال، ؟ همشون دهن تو یزد تو زنه هی شغل لباس

 یچ افتیق و پیت مورد در پدرت یها لیفام که شده مهم

 .  آدمو یندازیم خنده به ؟ گنیم

 .  داشت حق دیشا

 .  بود خورده تکون توم یزیچ یول بودم آدم همون من

:  گفتم حالت همون یتو و دوختم نیزم کف به رو نگاهم

 .  دمیم من رو چهلش مراسم پول

  ؟ یچ:  گفت آروم و ستادیوا حرکت از دستاش

 :  کردم تکرار دوباره

 با سالن نیبهتر.  دمیم من رو زیپرو چهل مراسم پول -

 آورد نه چقدرم هر.  بگو وانیک به بزن زنگ.  غذا نیبهتر

 بده.  خوادیم خودش ینجوریا یگیم یرینم بار ریز تو

 .  رمیبگ دوش برم خوامیم رو حوله

 . بود برده ماتش نداد، رو حوله

 سمت رفتم و دمیقاپ دستش از رو حوله و شدم بلند خودم

 .  حموم

*** 

  ؟ برنداشتن ؟ شد یچ -

 دوتا با لباسشو گذاشت، کتفش و گوش نیب رو یگوش

 .  کرد ینچ آروم و کرد تا دستاش



 .  براشون بزار امیپ خب -

 . ستادیوا دستاش و شد ساکت یا کدفعهی

 :  زدن حرف کرد شروع

 .  انیک دوست هستم مهبد ؟ هومن آقا الو -

 .  کرد تکرار رو جمله همون دوباره که ومدین ییصدا انگار

 :  زد لبخند یا کدفعهی

  ؟ شما حال خانوم مونا سالم عه -

 خودم و ازش رمیبگ رو یگوش برم خواست دلم ؟ مونا گفت

 .  بزنم حرف یعصب و سرد دختر اون با

 و یجد روش هم یلیخ که داره یشنهادیپ هی انیک راستش -

 امرزیب خدا زیپرو چهلمه مراسم پول که خوادیم.  مصممه

 .  بده رو

 یچ هر بشنوم، رو مونا یصدا تونستم ینم که بود بد چقدر

 : نبود مهند مراد به گفت

...  ناسیاسپ.  دونمینم قیدق منم واال تهران، آباد سعادت -

 .  بدونن نیریبگ یتاکس ای نیبپرس کنم فکر بله،

  ؟ ادیب خودش ؟ وانیک به بده رو نجایا آدرس خواست یم

 . ادیب خودش کاش
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 : کرد زمزمه ن،یزم به مات کرد، قطع رو یگوش

 .  خواست آدرس نگفت؛ یزیچ -

 به آهسته و آروم.  برداشتم رو عصام و دادم تکون سرمو

 .  رفتم کمد سمت

 .  نکردن توجه نیا بود خوب کرد،ینم یتوجه بهم مهبد

 .  کردمیم نگاه هام لباس به داشتم

  ؟ یک یبرا ؟ زنمیم پیت دارم ؟ شده چم من

 اصال آخه.  کرد هشیتوج شهیم ینجوریا!  خودم یبرا

 ؟ یپوش یم یچ تو که داره هم یتیاهم براش مونا مگه

 .  گرفت م خنده

  ؟ دهیرس کجا به کارم سن سال شیش و یس با

 .  دیکش طول ساعت مین

 فیح یول نییپا برم عصا با رو ها پله تمام خواستیم دلم

 .  بود کم طبقات نه داشت کشش پا نه که

 پله با رفتن نییپا صرف بود قرار که یوقت مقدار همون

 .  شد آسانسور یبرا ستادنیوا منتظر صرف بشه،

 .  بودم ستادهیوا تبار یلندیتا زوج کی کنار آسانسور یتو

 .  شدینم برداشته عصا یرو از نگاهشون



 ییفکرا چه ؟ کردن ینم توجه بهم چرا ؟ نبودن زوج مگه

  دیرس یم ذهنم به موقع نیا بود

  ؟ نییپا اومدم چرا اصال

 .  نه ؟ نمیبش ییجا.  نه ؟ بخورم قهوه

 چقدر.  ومدین وانمیک.  ومدین مونا و میاومد اصال حاال

 ! دمیم خودم به خودیب یدایام

 یروز هی دنیم قول بهش که یا ساله 2 پسرک قایدق شدم

 .  گردهیبرم ت مرده پدر

 !  یول بودم دهیرس رید چقدر من

 بود معلوم که یا یروسر و ساده یمشک یمانتو کی با

 .  بود نشسته گوشه هی کنه،یم ش خفه داره ش گره

 .  ادیم داره یکس که بودن گفته بهش حتما

 .  کرد جلب توجهشو عصام یصدا

 .  کرد سالم سرد و احترامم به شد بلند

 .  جاش سر نهیبش تا کردم دعوتش و داد جوابشو لبخند با

 :  دمیشن صداشو که ادیب تا کردم اشاره دست با رو گارسون

  ؟ میپولت محتاج یکرد فکر -

 .  نطوریهم لبخندمم شد، خشک دستم

  ؟ یچ:  گفتم و برگشتم



 :  زدیم موج صداش یتو نیا و بود شده ناراحت

 یدید رو ما تیوضع یاومد!  انیک میخواینم پولتو ما -

 بزنه زنگ ییدا لیوک دیبا چرا ؟ سوخته حالمون به دلت

 امروز، ای! ؟ داداشات به یداد ارثتو کل تو میبفهم بهمون

 ؟ چرا.  یبد یخوایم تو زویپرو چهل پول بگه دوستت

  ؟ تهیچ واسه

 ... م خانواده -

 .  زد پوزخند و کرد قطع حرفمو

 :  بودم حرفش منتظر

 ما ،یدنبالش تو که یا خانواده رهنما، انیک یآقا نیبب -

 یشاد و یخوش سر ما!  میستین خانواده یحت ماها.  میستین

 گهید...  بگذره زیپرو چهل بزار!  میستین جمع هم کنار

 .  میستین بند هم کنار چکدوممونیه

 .  خورد زنگ شیگوش که کردم نگاهش متعجب

 .  بود ساده یاینوک هی

:  گفت و دیگز لبشو بعد کرد نگاه شماره به یکم اولش

 .  س حنانه ی شماره

 .  شد قطع برداره خواست تا

 .  برداشت عیسر حنانه و زد زنگ خودش



 که دمیشن فقط یول دیشن رو مکالمه شدینم که بود بد هم باز

 یبرا ؟ یگرفت طیبل من یبرا زیپرو چهل از بعد:  گفت

  ؟ کجا

 .  افتاد هاش ناخن جون به و کرد سکوت

 تنم به لرز و شد چندشم ش، کهیت کهیت یها ناخن دنید از

 .  نشست

 که اونو آره.  گفتن بهت آموزشگاه از آها.  خوبه ؟ زیتبر -

 کنن مامور منو گهید دور هی گفتم بهشون یول رفتمیم دیبا

 .  زنمیم حرف باهات نمتیبیم خونه امیم.  یاوک...  حاال که

  دیلرز میگوش

 نیاول ان،یک ریبخ صبحت"  بود هاکان از یاس ام اس

 "  کردم مشخص رو سفرتون

 .  گرفت مونا ی مکالمه از توجهمو اسش ام اس

 " ؟ شاهللیا کجا"  زدم براش جواب تو

 و بود اصفهان هاکان باز خوبه.  بره تا دیکش طول یکم

 .  بود سخت باهاش ارتباط نقدریا

 دیبا اول"  کرد روشن رو میگوش ی صفحه یرو کلمه هی

 گهید ی هفته سه یبرا.  زیتبر هفته کی بعد ن،یقزو نیبر

 "  یباش موفق زو،یتبر گرفتم



 مونا توجه که زدم یلبخند یا کدفعهی اسش ام اس دنید از

 .  شد جلب

 .  یشیم ییدا مثل ،یخندیم:  گفت آروم و کرد نگاه بهم

  ؟ خندمیم بد -

 :  دمید لبخندشو بود بار نیاول یبرا

 ییدا هیشب یلیخ.  داشتم دوست رو ییدا هیچ همه من -

 .  شدم متوجه االن.  یهست

 :  دمیخند

  ؟ یبزن منو یخوایم بازم -

 :  کرد جور و جمع خودشو کمی

 یلیخ خبر هی از االن اولش، بود شده بد حالم کمی راستش -

 .  بزنمت خوامینم گهید گه،ید شدم خوشحال

 .  دمیخند یبچگ لحن و دادیم تیجد یبو که ییحرفا نیا از

 :  شد متعجب

   ؟یخندیم من به -

 هی با خودمو و دادم تکون نه ی نشونه به سرمو خنده تو

 :  کردم جور و جمع سرفه

 .  گرفت م خنده خوندم.  بود دار خنده اس ام اس هی نه -

 .  برام بخون خب -



 !  بود یسجم دختر عجب

  ؟ ارمیب در کجام از جوک حاال

 دوتا روز هی:  گفتم یول هست یا مزهیب جوک دونستمیم

 ...  ینیچ

 :  زدم لبخند و ندادم ادامه گهید شد جمع که صورتش

 .  یبود دهیشن کنم فکر -

 :  انداخت باال شونه

 .  گهید نگو دروغ حداقل یستین بلد جوک -

 .  خوردیم بهش سن سال 21 امروز!  یبیعج دختر چه

 تاب مخش ای شده عوض امروز یمونا نیا نکن فکر -

 یشوخ وانمیک با.  کنمیم یراحت احساس باهات.  برداشته

 یشوخ اعصاب ادیز وانیک.  البته وقتا یبعض خب، کنمیم

 .  نداره

 : زدم لبخند

  ؟ یخوریم یچ بگو، حاال.  دونمیم -

 که دیکش رو شیروسر ی دنباله و کرد نگاه اطرافش به کمی

 :  شد تر کور ش گره

 .  نخوردم وقته یلیخ.  خوامیم الته قهوه -

 . چشم یرو به -



 

 :  اومد صداش که بردم باال گارسون یبرا دستمو و برگشتم

 .  ییدا مثل ،یمهربون -
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 بودم، گارسون جواب منتظر و زدم لبخند روش به پشت

 .  اومد سمتم به و شد بلند لبخند با د،ید منو بالخره

 که شده تنگ برام دلت عمه، دختر خب:  گفتم و برگشتم

  ؟ یاومد یپاشد

 !  نه:  گفت رک

 :  باال دیپر هام ابرو بودنش رک از

 ! ؟ نه -

  ؟ شه تنگ دلم دیبا -

 هم یا قهوه نداره، اشکال گفتیم بهم بود مهبد االن اگه

 .  خداست رنگ

 ...  یاومد یپاشد که شده تنگ دیشا کردم فکر خب، -



 کوچه هی جز تهران   اومدم، هم یوقت از بودم، تنها خونه -

 ...  یول امروز کنم یگرد تهران خوادیم دلم.  شناسمینم ش

 .  گفت یالیخیب و دیگز لبشو

 :  شدم خم جلو به کمی

  ؟ یول -

 .  شنیم نگران هومن و وانیک.  یچیه نه -

 هی و میریگیم هتل از نقشه هی ؟ میبر باهم یخوایم خب، -

 ...  م بهیغر شهر نیا با تو مثل منم آژانس،

 :  کرد یسرسخت بازم

 .  گهید دفعه هی باشه -

 .  بود معذب دیشا.  نکردم اصرار گهید

 رهنما یآقا:  گفت لبخند با و گرفت رو ها سفارش گارسون

 .  نمتونیبیم شهیهم که خوبه

 .  بود شاد واقعا ای بود کهیت ای زدم، لبخند

 ...  نبود مهم

  ؟ شده چت!  انیک

 برات چرا یول ستین مهم برات که یهست یآدم نیهم تو

 موردت در یفکر چه تیپدر ی خانواده از یکی شده مهم

  ؟ هان ؟ کنهیم



  ؟ بود شده مرگم چه واقعا

 .  شد بلند کافه یتو آهنگ یصدا

 دختر هی با جمعه، صبح مخصوص...  بود ینیدلنش آهنگ

 . پدرت ی خانواده از تخس ی بچه

   ؟یدار دوست قهوه -

 .  گفت یا ساده اوهوم

 .  کرد یم نگاه اطرافش به هم باز

 :  دمیخند

  ؟ الته ی قهوه -

 .  ستین یخوب بحث:  گفت بهم و برگشت

 جواب نیهمچ ،یدختر نیهمچ که بود یبار نیاول دیشا

 .  دادیم بهم ییها

 بود، دورت دختر لندن یتو همه اون!  انیک آقا شد خوبت

 کی دور بودن حوره یول ینداشت باهاشون یکار درسته

 .  نشسته جلوت انگور ی خوشه حاال انگور، خوشه

 .  دادیم تکون آهنگ تمیر با بدنشو

 

  یسادگ اوج یتو

 باستیز چه



 ...  تو اندوه

 ها واژه نیا که یوا

  اللند

  تو شیپ در

 

  ؟ شد ینم تیاذ افتاد، گلوش بکیس به نگام

 عقب ش،یروسر سفت ی گره سمت رفت دستم ناخوداگاه

 . کرد نگاه دستام به زده وحشت و دیکش

 .  زد پلک تند تند و شد تند نفساش

 .  کنم درست تویروسر خوامیم د،یببخش:  گفتم آروم

 :  شد یآب رنگش یشمی یچشما

 بزرگه، همونقدر.  رهیام یدستا مثل هم تو یدستا -

 .  باشه داشته درد تونهیم هم همونقدر

 :  کردم یا خنده تک

 ...  ی گره خوامیم...  که بزنمت نخواستم بابا -

 :  ختیر یاشک قطره و باال آورد سرشو

 .  شده تنگ براش دلم -

 .  خورد گره دارش نم یچشما یتو چشمام

 ...  کردم نگاه صورتش یاجزا به



 شده جمع ی چونه لرزون، یها لب غمناک، و سرد نگاه

 . ش

 

 ها واژه نیا که یوا

  اللند

 ...  تو شیپ در

 

  دادم یم حرکت صورتش یاجزا یرو تند تند رو چشمامو

 :  کردم زمزمه آروم

  ؟ یک یبرا -

 .  بود شده تر آروم

 .  اومد ها سفارش ینیس با گارسون

 .  رفت یعاد تشکر هی از بعد

 فنجون یرو نشست دستش که داشتمیبرم داشتم رو ش قهوه

 .  دستش یرو من دست و داغش ی قهوه

 .  ختیر ش سرقهوه از یکم عقب، دیکش دستشو عیسر

 ...  ختیر:  گفت و دیگز لبشو

 .  کنم یم پاکش نداره اشکال -



 برداشتم هم رو خودم ییچا و گذاشتم روش یکاغذ دستمال

 . 

 شونیا هیثان صدم دو لمس از...  بود کرده خی دستاش

  ؟ دیترس یم دستام از.  دمیفهم

 .  مهربونم گفت...  یول ؟ دیترس یم من از نکنه

 رون،یب بودن زده شیروسر یال به ال از فرش یموها

  بود جذاب ،یول دیرس یم نظر به شلخته چقدر

 .  یخی یشمی نگاه اون با

 یم استفاده ازش مدل عنوان به حتما داشت یتر بلند قد اگر

 .  کردم

 یا ینیریش چیه کرد، ینم آب رو چکسیه دل نگاهش

 .  باشه داشته دوسش بخواد یکس نداشت، وجود توش

 .  بود مخ رو

 .  آدمو کرد یم تیاذ

 نیهمچ تونهیم یک یکرد یم فکر نیا به اول دیشا اصال

  ؟ باشه داشته دوست ویآدم

 ! بود نیریش من نظر به یول

 از افتاد فرش یموها ی طره که داد تکون سرشو

 .   رونیب شیروسر

 



  تو یمو موج موج،

  حادثه نیتر نرم

  باستیز چه

 ...  تو یرو دور

 

 دارد_ادامه#

 

  41# پست

 .  رفت خورد، عیسر ش   قهوه نکهیا از بعد

 کرد فراموش شهینم رو کرد من به هتل، به که یآخر نگاه

 . 

 رو سوزش لندن، یبهار یها بارون تمام از سردتر ینگاه

 .  گرفت دهیناد شهینم

 طیمح از داشت کم کم حالم.  کردم حرکت اتاق سمت به

 .  خورد یم بهم هتل

 نیتر افتضاح ها، هتل نیتر کیش هم ییها موقع هی

 .  انیدن یها مارستانیب

 .  خوابه غرق مهبد دمید کردم باز که رو در



 شدم، رهیخ نمیآست سر به که اوردمیم در داشتم هامو لباس

 .  بود شده ختهیر قهوه روش

 !  نشدم نیخشمگ ای ناراحت ،یعصب

 گذاشته ماه سه که یلباس یرو بود ختهیر فقط ش قهوه

 .  ارمیب ریگ پارچشو جنس بودم،

 .  زدم رنگ یا قهوه زشت و بزرگ ی لکه به یلبخند

 .  کنمیم شک بهت، دارم گهید -

 ...  متفاوته -

 نیماش از یطور ادمه،ی هنوز!  بود متفاوت هم نیجاسم -

 .  داد یم فحشت سال سه تا که ،یکرد ش ادهیپ

 .  تره متفاوت نیجاسم از -

 :  زد غلت جاش تو

 یموها اون با.  مخه رو و خی یلیخ.  ادیم بدم ازش!  اه -

 قورتش.  نکنتش ابونیب گرگ بینص خدا اصال ش،یوز وز

 .  دهیم

 :  دمیخند

  ؟ یزنیم حرف ینطوریا که کرده کارتیچ -

 بلند پوف و دیکش موهاش یتو یدست شد، بلند جاش از

 :  داد سر ییباال



 رو شیا قهوه سبز یچشما اون! هیجور هی اصال اصال، -

 اصال!  دهیم قورتت کنه،یم نگات کنه،یم درشت قشنگ

 !  گهید بگو...  زیچ ،یزیچ ،یکنیم احساس

 یکنیم احساس:  گفت و زد بشکن کردم، نگاهش منتظر

 .  کنه رو که یدار یچ نهیبب کنه،یم کاوشت داره

 :  نشستم تخت یرو

 !  مرموزه یلیخ ،یول -

 :  کرد ینچ

 گفت، رو همه داستان و کرد انیطغ داداشت که موقع اون -

 .  نداشت یداستان چیه دختره

 چیه راستش،:  گفتم و کردم مشت یکم دستم یتو رو لباس

 !  ستین دیبع چکسیه از زیچ

*** 

-hello ? kiyan ? I don’t have you’r voice ! 

could you speak loader  ? 

 حرف تر بلند یتونیم!  ندارم صداتو من ؟ انیک ؟ سالم"

 "  ؟ یبزن

-wait … is it better ? 

 " ؟ بهتره...  سایوا"



-yeap … fine . kiyan, dear … you must do 

some thing soon . you know that other 

company wont be silent about this program . 

soon or later, they will understand every thing 

 . 

 یکار هی عایسر دیبا تو...  زمیعز ان،یک. خوبه...  اره"

 نیا مورد در گهید یها یکمپان که یدونیم تو.  یبکن

 رو یچ همه اونا زود، ای رید.  موننینم ساکت موضوع،

 " فهمنن یم

- yes I know about that. its not easy to find all 

citys with all the things you want . look … its 

take a long time for searching . I … I need 

much more time  . 

 اون با ییشهرها کردن دایپ موردش، در دونمیم اره"

 مدت...  نیبب.  ستین آسون ،یخوایم که ییها یژگیو

 زمان من من،...  یبکن قیتحق تا کشهیم یا یطوالن

 ." خوامیم یشتریب

 . گذاشت زیم یرو برام رو یا قهوه بزرگ وانیل مهبد

 .  کرد قطع" یاوک" گفتن با و داد تکون یسر

 : شد کار به دست عیسر مهبد

  ؟ نه فهمهینم -



 :  دادم تکون یسر

 گهیم.  بمونه عقب گهید یشرکتا از نداره دوست فقط نه، -

 شرکتا ی هیبق یکنیم قیتحق یدار تو که یمدت نیا یتو

 یدونیم.  رنیم رو تابستونشون و بهار یها لهیدف حداقل

 .  صهیحر زایچ نیا سر شهیهم که،

 :  داد تکون سرشو

 .  زد زنگ وانیک ،یبود خواب صبح -

 :  شد زیت گوشام

  ؟ خب -

 :  انداخت باال شونه

 خدا از اصال.  یبد تو رو زیپرو چهلم پول کرد قبول -

 واقعا انیک امرزهیب پدرمونو خدا گفت عیسر ها، خواست

 گدا مشت هی نایا نگفته، بد فرانکم.  کنهیم کمک که مرده

 ...  ن گشنه

 :  کردم ساکتش

 ! مهبد -

 :  آورد باال میتسل حالت به دستاشو و انداخت باال شو شونه

 !  بهت گفتم یک نیبب باشه، -

 

 مونا
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 .  بود زیپرو چهل

 عکس با گوشه هی حنانه...  بود غلغله خونه یتو صبح از

 شلوار کت تا 4 یقسط ارشد کرد، یم دل و درد زیپرو

 .  بود کرده مشغول کردنشون، پرو با رو پسرا و بود گرفته

 یم نشون رو لباساشون گهید هم به داشتن هم ایپرن و ایمیک

 .  دادن

 یحلوا اما بود، شلوار کت قسط پول بود، ها حلوا سر فائزه

 .  نه آماده

 یمشک حیتسب و کرد یم نگاه چپ چپ همه به ییدا زن

 .  چرخوند یم دستاش یتو رو رنگش

 دستم رو انیتاس کتاب بودم، نشسته دنج ی گوشه هی اما من

 .  خوندم یم و بودم گرفته

 :  ختیر بهم کرمشو ییدا زن

 . نیبچ رو ها خرما بپز، حلوا پاشو -

 .  ستمین بلد بگم نخواستم کردم، نگاهش کمی

 یتو رفتم.  گذاشتم گوشه هی کتابو و شدم بلند جام از

 .  نمیبچ رو خرماها بده:  گفتم فائزه به و آشپزخونه

 .  کرد اشاره خرماها ی جعبه به



 دادن سالم از بعد و شد وارد آبان که دنشونیچ کردم شروع

 .  افتاد من به چشمش همه، به

  ؟ تو یپاشد یک -

 .  نبرد خوابم -

 :  کرد تعجب

  ؟ یبود داریب شبو کل -

 .  بود السیگ شربت ی کاسه چشمام دونستم،یم

 .  دادم تکون آروم سرمو

 گرفتم میتصم دم،ید رو ریام خواب شب کل بگم نشد روم

 .  نخوابم

 .  شدم آور خواب یها قرص معتاد که نگفتم

 : کرد نگاهم و شد خم

  ؟ یخورد قهوه باز -

 .   نخوردم قهوه نه،:  گفتم کالفه

  ؟ گشت یم یچ دنبال کرد، نگاه چشمام تو

 .  بده لوینارگ پودر نیا ایب:  گفتم فائزه به کالفه

 . کرد اشاره اپن نییپا به فائزه

 .  برداشتم رو لینارگ پودر و دمیکش یپوف

 .  شد زده خونه در زنگ



  ؟ هیک:  گفت تعجب با وانیک

 دیسف و سبز فونیآ هومن.  میکرد ندونستن اظهار هممون

 : برداشت رو یمیقد

  ؟ بله -

-... 

 .  دییبفرما بله، بله آها -

 هی گفت.  مهبد انه،یک دوست:  گفت بلند گذاشت، رو یگوش

 .  آورده پرت و خرت یسر

 :  دینال فائزه

 کستیش دستم باشه، بالش و دست تو یخوراک کمی کاش -

 .  پختم حلوا بس از

 .  ختیریم رو پودر دستم و فرش به شدم رهیخ

 :  اومدم خودم به آبان، بشکن با

  ؟ ییکجا -

 .  جا چیه -

 :  شد مهربون

 . کنمیم درستشون من بخواب، کمی برو -
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  ؟ گفت یم ایچ گهید بهت ریام:  دکتر

 یتو استخر هی.  بکشم خودمو خواستم بار، هی ادمهی:  گفتم

 یلیخ استخرشم نبودم، بلد شنا کردم، آبش.  داشت ش خونه

 داد، نجات منو.  توش انداختم خودمو کدفعهی.  بود قیعم

 دست و دیبوس یم صورتمو مدام. کرد تنم آرود در لباسشو

 آروم گفتیم.  رفتیم م صدقه قربون.  کرد یم موهام یتو

 یم خودم سر یتو یخاک چه من شد یم تیزیچ جونم

 ی همه نلرز باش آروم جونم به دردت گفتیم.  ختمیر

 نبود یروان کاش گم،یم وقتا، یگاه.  نلرز تنم، به دردات

 !  بودم درمونش کاش نبود، من درد کاش... 

 ترمه نیا ؟ ینیریش همه نیا ؟ مهند اقا هیچ کارا نیا بابا -

 !  میداشت ترمه که ما... 

 . کردن یم تشکر ازش همه

 از بعد.  برگردوند روشو و انداخت بهم یسرسر نگاه هی

 .  رفت میایب کجا و امیب یک داد حیتوض نکهیا

 یم زهرا بهشت سمت ن،یماش یتو همه که بود 1 ساعت

 .  میرفت

 . بودن نشسته جلو آبان و ارشد بود، م شونه یرو حنانه سر

 نایا گفت...  زد زنگ بهم:  گفت و دیکش باال شوینیب حنانه

 یعکسا...  عکسا نیا گفت ؟ زیپرو ایک گفتم ؟ گنیم یچ



.  گهید یپسرا با خواب رخت یتو پسرونه، بدن با لختت

...  زدیم داد.  ستین خوب م گذشته بودم گفته ز،یپرو گفتم

 .  زدیم داد فقط

 .  گرفت ش هیگر

  ؟ نبود ترنس مگه حامد، همون ای حنانه:  دکتر

.  داشت موافق جنس با رابطه به یالتیتما یول آره،:  گفتم

 خودمون ما...  بود بد یلیخ عکساش.  بود باز همجنس

 مثل.  بود یمعتقد آدم یلیخ زیپرو.  میکرد ینم باور میدید

 حالش یلیخ.  شد یم سرش خوب رو ناموس یول بود ریام

 کردن، درمان خودشو کرد شروع قرص با اولش.  شد بد

 شون رابطه نیاول سر یول کرد ازدواج حنانه با یحت

 رهیم خودشم و وارید یتو کوبونهیم رو حنانه سر زیپرو

 شیپ خوب داشت.  خوابه یم بوم پشت یتو صبح تا شب

 یعکس هی زیپرو یکار یدشمنا از یکی که...  رفت یم

 چکسیه.  کرد مارستانشیت ی روونه که فرستاد، براش رو

 .  حنا جز بوده یچ عکس اون دونهینم هنوز

 : شد کالفه ارشد

 5 از زیپرو ؟ خب کن بس...  ازت کنمیم خواهش! حنا -

 .  شد یم حساب مرده شیپ سال 6

 یجا کی دنبال حتما برداشت، رو ش پوره و پاره دستمال

 : گشت یم توش سالم



 ... کرد ینم ازدواج باهام کاش -

 :  کرد زمزمه هم ارشد

 !  کاش -

 زمونه بد چه...  شد یم پخش نیماش یتو کوتاه آهنگ هی

 !  بود یا

 

 سوخت یم براش دلم

  هاش هیگر یبرا

 

 :  کردم نوازش رو حنا ی شونه

 .  ما چارهیب...  حنانه چارهیب -

 :  فرمون به زد مشت تیعصبان با و دیترک کدفعهی آبان

 روز هی ،یخی کوه روز هی ؟چرا هیچ مشکلت یلعنت ده -

...  بگو!  یدار رو بهار طراوت روز هی و یبغض یایدر

 میکن باور دیبا کدومو ؟ میکن قبول دیبا رو مونا کدوم ما بگو

 از ش چونه االن نیهم...  نشیبب...  شدم خسته قرآن به ؟

 .  لرزهیم داره بغض

 :  شد مهربون باز شد، تر آروم

 نایا ی همه.  یکرد فرق دونمیم ،یدیکش یسخت دونمیم -

  ؟ کنم باور تو چهره کدوم بگو بهم ،یول!  دونمیم رو



 .  کرد یم نگاه رهیخ رهیخ بهم حاال حنانه

 :  کردم نگاه رونیب به

.  شم لیس شم، بارون شم، ابر سال 10 تا خوادیم دلم، -

 یبرا بهشتشم، من کرد یم فکر ریام...  شدم یخال دیشا

 .  بود جهنم من

 

 بمون فقط گفت یم

 ...  باش نداشته دوستم اصال

 

 :  دیلغز اشکم

 نداشتم، رو چکدومتونیه که یموقع!  شده تنگ براش دلم -

 هر.  اوردیم گل برام صبحا شهیهم...  شهیهم.  بود اون

 نرم شهیهم دستاش...  دستاش.  اتاقم داشت ییبو هی روز

 مال تو گفت یم بهم.  بود آرامش شد ینم یروان اگه بود،

 تو گفت یم آشپزخونه، یبزار پاتو زارمیم مگه شو، من

 درمونم تو گفت یم.  ؟ یش آب زارمیم مگه شو، من عمر

 ...  بود دروغ همش...  بود دروغ.  یش درد زارمینم شو،

 

 شدن ینم تموم

  اشیباز وونهید



 

 :  هیگر ریز زدم

.  زد دست تنم به که یمرد یبرا...  شده تنگ براش دلم -

 ...  که یمرد یبرا

 :  شد بلند صدام

 شب هی تو اونقدر که یدختر...  کن باورش دخترو نیا -

 که یدختر!  دهیکش ته حرفاش االن کرده، التماس و ناله

 که یدختر شه،یم شاد و خورهیم بهش گل یبو وقتا یبعض

 اون من...  تنشه یتو هنوز 89 سال زمستون یسرما

 ...  رهینم ادمی رو زمستون

 :  شد بلند هقم هق

 کن باور زخمو نیا دردو، نیا!  کن باور رو ها زجه نیا -

 ! 

 

  یحرف چیه بدون

  کردم، ول دستاشو

 

 :  زدم غیج

 حوصله یب ندارم، اعصاب خم،ی همتونم، مخ رو دونم،یم -

 یامانت همون من باشه ادتونی یول...  ریگ پا و دست و م



!  نبود بهش حواستون ر،یام از قبل چوقتیه که بودم یا

 ...  یول بود یروان یلعنت اون

 :  دمینال هیگر با و شدم آروم

 یول برهینم خوابم شب ادیم اسمش.  شده تنگ براش دلم -

!  شده تنگ براش دلم یول نبود مرهم!  شده تنگ براش دلم

 یرو اسمشو باهاش که ،یزنجان زیت ی چاقو یجا هنوز

 ...  شده تنگ براش دلم هست، کرده هک پشتم

 

 هاش خنده دنبال

 .  گردمیم ساله چند
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 که هم نایماش ی هیبق داشت، نگه گوشه کی رو نیماش آبان

 .  داشتن نگه بودن ما پشت

 . بزن غیج نییپا برو:  گفت آروم

 ... کردم نگاهش



 : زد داد

 خودتو اصال بزن زجه بکش، هوار بزن، غیج برو گفتم -

 !  گمشو.  بکش

 .  شدم ادهیپ آروم و ختمیر اشک

 .  بود مینیب یتو هنوز ها حلوا یبو...  داشتم تهوع حالت

 .  بود افتاده سرم یرو از شالم

 .  زد صدام و کرد نگاهم نگران دم،ید وانویک

 .  زدم لبخند

  دیچیپ گوشم یتو صداش

 یم ییالال هی برام مامان برد، ینم خوابم که وقت هر -

  ؟ بخونم برات یخوایم.  خوند

 دیخندیم.  بود قرآن یقار ادمهی...  بود یعال صداش ،یلعنت

 !"؟ کرد کاریچ من با عشق" 

 

 یشیم ستاره که تو

  ینیشیم کنارم

 شمیم یابر منم

  رمیگیم روتو

 یشیم یابر که تو



  یریگیم رومو

 

 .  سرد...  بود سردم داشتم، تهوع حالت.  خوردم تلو تلو

 یبو...  یبو...  گالب یبو اومد، یم گالب و حلوا یبو

 و کردم یم ش مسخره بخاطرش شهیهم که یمشهد عطر

 !  اصله گالب گفت یم

 

 شمیم بارون منم

  بارمیم شر شر

 یشیم بارون که تو

  یباریم شر شر

  شمیم سبزه منم

  ارمیم در سر

 

 هامو گوش یرو حال نیا با یول بود شده قفل بهم دستام

 .  گرفتم

 دستمو یکی...  زدم غیج.  اومد یم مغزم یتو از صداش

 . دیکش

 !  ریام یبو...  دادیم گالب یبو



 :  سرش دمیکش نعره زدمش، محکم و برگشتم

 یزد من به دست...  متنفرم ازت...  یعوض...  کثافت -

 ...  ینزد

 ...  زد صدام

 .  بود پخش صورتم یتو موهام دم،یدوئ

  دمیکش یم غیج و دمیدوئ یم

 . دمید ینم وجه چیه به جلومو

 که افتادم یم کله با داشتم و کرد ریگ ییجا به پام انگار

 .  روش افتادم من و شد هیتک یا یقو دست

 یتو موهام و رهنشیپ به شد چنگ دستام د،یچرخ دست

 .  افتاد صورتش

 ...  خسته بودم، سرخ سرخ

 .  رهنما انیک...  بود انیک.  کردم نگاهش رخ مین از

 یبو...  داد ینم بو!  جلو به بود شده رهیخ یجد چقدر

 .  داد ینم گالب

 :  دیترک بغضم و شد تر محکم چنگم

 ...  ازش متنفرم ازش متنفرم ازش -

 .  امنه جات!  سیه:  گفت آروم



 به شد باعث یول ندیخوشا لرز هی.  نشست تنم به یلرز

 .  بشم جدا ازش و امیب خودم

 : شدم سرد

 .  وفتمیب ینذاشت که یمرس -

 !  لبخندت به لعنت...  لبخندش اون دوباره

 با دورترن، یلیخ ها بچه کنم فکر.  بانو کنمیم خواهش -

 .  ایب ما

 نیماش به و کرد تر پررنگ لبخندشو کردم، نگاهش فقط

 .  کرد اشاره

 .  یمرس:  گفتم آروم

 .  شدم سوار و

 حامله دار اریو یها زن هیشب ،یول داشتم یبد تهوع حالت

 یم آروم رو خودشون شوهرشون عطر یبو با که بودم یا

 . کردن

 .  بودم شده انیک عطر یبو عاشق

 میمال و آروم نه بود، زیت و تند نه.  بود تلخ کامال یبو کی

 !  تلخ... 

 .  کرد نگاهم نیماش ی نهیآ یتو از مهبد

 .  رهیم غره چشم بهم کردم احساس

  ؟ یبهتر:  گفت و زد لبخند انیک



 : دادم تکون سرمو

 .  کمی -

 و آورد در رو یا یران ی شهیش نیماش داشبرد یتو از

 .  اصال یندار رو به رنگ.  بخور کمی ا،یب:  گفت

 وانیک به بزار:  گفت و پشت از برداشت هم رو شیگوش

 .  نشن نگران یمن شیپ بگم نایا

 . شنینم نگران:  گفتم مقدمه یب

 :  زد یخند تک کرد، نگام تعجب با

 . دمیم اس ام اس هی حاال بزار ؟ شهیم مگه -

 .  کرد یم یخوب کار دیشا.  نشدم جلودارش

 موهات:  گفت که رفتمیم ور میروسر یها شهیر با داشتم

  ؟ هیچ شامپوت...  دهیم یخوب یبو

 .  گالبه و اسی مثل یچ هی ؟ عطرته یبو نیا:  دکتر

 یم درست برام ریام...  سازه دست.  شامپومه نه،:  گفتم

 .  کرد

 .  سازه دست -

 :  شد باز صورتش

 ...  نایا ومیلیل ای باشه اسی دیبا توش کنم فکر.  بامزه چه -



 یم گالب یبو ش خونه شهیهم داداشت.  گالبه و اسی -

 .  گالب یبو عشق گه،ید بود یحاج.  داد

 .  گفت دیببخش و گرفت جلوشو خنده، ریز زد یپق مهبد

  ؟ بود دار خنده -

 :  شد یجد

 !  دیببخش گفتم باشه -

 بدونم خواستم نشه، سوتفاهم وقت هی نکردم مواخذه نه، -

 .  کردم فیتعر دار خنده من

 :  شد مظلوم صدام

 توم یدار خنده زیچ یکس نه ادیم بهم خنده نه وقته یلیخ -

 .  نهیبیم

 .  شد ساکت نیماش

 حالم.  خوردم ازش قلوپ دو یکی و کردم باز رو یران در

 تشنج ؟ گفتیم یچ حاالت نیا به دکتر.  بود شده بهتر

 اد،یم ادتی!  مدته کوتاه گفتیم فقط...  دونمینم ؟ خاطرات

 .  رهیم شهیم تموم و شهیم یتداع مغزت یتو

 :  دیپرس مقدمه بدون کدفعهی

  ؟ بود بد یلیخ ریام -

 .  زدم زل خلوت خلوت ی جاده به و کردم کج سرمو



 .  قهیدق 5 درست شد سکوتم

 :  بدم جوابشو گرفتم میتصم قهیدق 5 از بعد

 !  نه -
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 .  زدینم یحرف چیه چکسیه زهرا بهشت خود تا

 بود، بد من یبرا ریام.  نه گفتم بهش که کردم یخوب کار

  ؟ باشه بد هم هیبق یبرا معلوم کجا از

 !  نرسوند یکس به من، جز به یآزار که اون

 که یمن.  بود پخش حال در نیماش یتو یفرانسو آهنگ

 که رفت ینم یانتظار دم،یفهم ینم یسوئد بودم، هم سوئد

 .  کنم برقرار ارتباط یفرانسو با بتونم

!  داد ینم لینارگ پودر و حلوا یبو نیماش که بود خوب

 .  بود حلوا یرو گالب یبو عالم یبو نیبدتر

 آفتاب.  میدیرس نظرمون مورد ی قطعه و زهرا بهشت به

 به و دنیپوش یمشک یجا به تونستم یم کاش بود، یبد

 .  بپوشم تر روشن لباس دست کی گرما، دنیخر جون



 شدم ادهیپ نیماش از آروم ستادن،یوا که هم کنار ها نیماش

 : زد داد بلند.  گرفت خرمو وانیک که

  ؟ هان ؟ یرفت یم یداشت یگور کدوم -

 :  گفتم آروم

 تو.  انیک یجلو ینجوریا نکن.  بود شده بد حالم!  سیه -

 .  نکن مینجوریا پس یبد حیتوض شهینم روت که

 .  کرد نگاهم پرحرص

 .  رفتم زیپرو قبر سر و گرفتم رو ترمه شدم، رد کنارش از

 گذاشت کرد، انتخاب یصندل هی کار اول همون ییدا زن

 دمانیچ ریدرگ ساعت مین هی.  نشست روش و قبر کینزد

 .  میبود ها یخوراک و ها یصندل

 .  اومدن یم ها مهمون کم کم

 و بلند یها زجه جلو یکی دیبا حاال د،یرس هم مداح

 .  گرفت یم رو حنانه دلخراش

 نیب دیترس یم دیشا.  بودن نشسته نیماش یتو مهبد و انیک

 .  بده نشون رو خودش تیجمع نیا

 دمیکش یپوف.  شد یم شارژ حنانه یها هیگر با انگار مداح

 نیب رو حلوا ظرف گهید بار و شدم بلند یصندل یرو از و

 بچرخونه مردا نیب تا ارشد دادم بعدم و کردم پخش مهمونا

 . 



 اومد یم آروم که یانیک یسو به شد خم همه گردن کدفعهی

 . 

 !  ماها با کرد یم فرق چقدر ،یراست

 شهیش نکیع فرم، خوش کتون شلوار ،یمشک بلند یبارون

 بود یخال و خط خوش مار سرش که ییعصا و شفاف گرد

 .  بود شده دهیچیپ عصا دور بدنش که

 "؟ هیک مرد نیا. "شد شروع ها پچ پچ همه که دمیشن

 هیشب چقدر:  گفت زیپرو  ِییدا برداشت، که رو نکشیع

 .  انوشهیک امرزیخداب

 ...  انیک.  پسرشه:  گفت آروم نه و بلند نه یصدا با ارشد

 .  انداخت همهمه نشونیب" انیک" ی کلمه هی نیهم

 .  زد زیپرو قبر سنگ یرو و شد خم

 بهش دیشا.  گفت یزیچ بود نشسته کنارش که حنانه به

 .  گهید زیچ هی دمیشا!  گفت تیتسل

 !  زدیم لبخند چشماشم.  افتاد من به نگاهش و شد بلند

 .  دیکش گردنش به یدست و هومن کنار نشست

 :  شد بلند حنانه ی خاله دختر یصدا

!  س معروفه طراح همون نیا ؟ شیدید!  یوا یوا یوا -

 که یهمون بابا!  بود بسته داد قرار مدت هی شانل کوکو با

 یشهرا ی همه ذاره یم شو یکل.  بود دهیچیپ خبرشم



 خوبه یلیخ.  رهنما...  ست العاده فوق کاراش.  معروف

 !  یلیخ

 .  کرد نگاهم و برگشت که کردم یم نگاه بهش

 .  کرد سالم و زد بهم یا کوله و کج لبخند

 .  خودشه آره،:  گفتم و شدم رهیخ انیک به

 حنانه، چارهیب.  جلو رفتم و گرفتم ارشد از رو یخال ینیس

 !  کرد یم ییها هیگر چه

 و اومده که یکس هر از کردن تشکر به کرده شروع مداح

 .  کرد اعالم مردم به رو ناهار صرف محل

 .  بود یتلخی خداحافظ چه.  میبود ستادهیوا همه قبر دم

 .  شدن یم نیماش سوار و گفتن یم تیتسل همه

 نگاه رو همه و بود زده عصاش سر به دستاشو دوتا انیک

 !  رو انیک هم همه کرد، یم

 دیکش ایچ طفلکم.  گذشت روزش 40:  گفت هیگر با حنانه

 ... سنگ نیا ریز

 :  کرد باز لب انیک

 یداد بـمیرقـ به ارمی لب از ها بوسه -

  یداد بــمیطبــ ـادی من، کشتن یدارو 

  یداد بمیفر که یبود تو عشق یا یآر



 . یداد بـمیحــب به را ام زده ســـودا دل
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 .  شد بلند حنانه ی ناله بود، خاکستر ریز شیآت شعرش

 رو روحش و کنه رحمتش خدا:  گفت و شد بلند جاش از

 .  بود عشق ها یقربان از حتما زیپرو.  بده قرار آرامش در

 شد جدا"  نمتونیب یم رستوران یتو"  گفتن با و زد لبخند

 : زدم صداش که رفت یم داشت و

  ؟ انیک آقا -

  ؟ بله:  گفت آروم لبخند با و برگشت

  ؟ من امیب شما با شهیم -

 نگاه بهم چپ چپ ایپرن و گرفت شگونین بازوم از ایمیک

 .  کرد

 :  شد پررنگ لبخندش

 .  شه یم حتما باشن، نداشته یمشکل هیبق اگه -

 قرمز یچشما یول شدم رهیخ بود دسترس در که هومن به

 .  کرد جلوه شتریب نظرم تو آبان یعصبان و

 :  زد لب لبخند با



 .  برو -

 که افتادم راه انیک سمت به و زدم یکیکوچ لبخند روش به

 نگران انیک ی چهره.  نیزم افتادم و شد دهیکش دستم مچ

 .  شد

 : شد دهیشن سرم پشت از آبان یعصبان یصدا

 جوجه با بزارم باشم مرده من مگه!  یبر یکن یم توغلط -

 !  االی!  ییجا یبر یاجنب ی بچه

 .  بود ریام ر،یام.  شکست یم داشت دستم

 بود ریام جاش به و دمید ینم رو آبان.  برگردوند رو من

 زنبق گل یکل که یروز همون.  داد یم جولون روم تو که

.  بودم کرده کوتاه رو موهام من که یروز اون بود، دهیچ

 از کرد پرت رو ها گل و شد یعصب که بود روز همون

 بسته سرم به که یا یروسر جون به افتاد و رونیب پنجره

 . بودم

!  نمیبب موهاتو بذار  گفت یم.  زد یم داد ریام زد، یم داد

 موهاتو دیبا من گفت یم و دیکش یم موهامو!  نه گفتم یم

 بهش.  صورتم یرو د،یکش لبم یرو رو دستش.  کنم لمس

 زدم کمشیش یتو محکم نکهیا تا داد یخال جا اول زدم، لگد

 . کرد ولم. 

 .  بود امکیس یصدا ه،یگر یصدا

 !   بلندتر بلند،.  زدم غیج



 .  دمیکش غیج گذاشتم، گوشام یرو دستامو

 و شم بلند تونستم ینم.  دمیکش یم غیج و کردم یم هیگر

 .  ستمیوا پام دوتا یرو

 تر بلند حنانه ی هیگر از م هیگر یصدا و شد تموم غامیج

 .  بود

 دم؛یچیپ یم خودم به بودم، شده جمع خودم یتو نیجن مثل

  ؟ بود نبود، یخوب تیوضع

 .  دیرس یم گوشم به تازه ها صدا

 :  زد یم داد آبان سر وانیک

 شه بلند تونهینم! کن نگاش ؟ یخواستیم نویهم کهیمرت د -

 .  رمتیگ یم گل واحد و احد یخدا به.  جاش از

 ایپرن جون رو تو...  زمیعز:  گفت یم یناراحت با ایپرن

  ؟ زمیعز ؟مونا جان مونا.  شو بلند

 !  بود ناراحت هم ییدا زن دیشا کرد، یم هیگر فائزه

 . ارهین آبان سر ییبال تا کرد یم التماس رو وانیک ایمیک

 .  اومد عصا تق تق یصدا

 :  زد صدام یجد

  ؟ مونا -

 شونه لرزش.  بشه قطع صدام تا گرفتم دهنم ییرو دستمو

 .  دیچیپ یم باد بود، شده کمتر هام



 !  مونا -

 بهش و باال آوردم آروم سرمو که بود صداش یتو یقدرت

 .  شدم رهیخ

 .  بود کرده باد هیگر زور از چشمام

 . بود مشخص اومد، دردش نشست، پاش دوتا یرو

 در رو بود کتش بیج یتو که یا شده یگلدوز دستمال

 .  گرفت سمتم و آورد

 :  زد یمهربون لبخند

 کنن، یم خورد کمرتو که هستن ایدن تو زایچ یلیخ -

 خاطرات نیا چوقتیه یکاشک.  خاطرات مخصوصا

 .  بزن زار پس دوشت، یرو نکنن ینیسنگ

 همه اون با.  هیگر ریز زدم بلند.  بودم ش اشاره منتظر

 گرفت، کمرمو و نشست یخاک نیزم یرو پز و دک

 .  افتاد پاهاش یرو سرم و شدم خم که یطور

 سیخ شلوار نیا کن هیگر یطور...  بزن زار:  گفت بلند

 از خونه، ببرم خودم با بارون   خواد یم دلم!  شه سیخ

 .  ببرم لذت نمش

.  دمیلرز یم کردم، یم هق هق.  هیگر ریز زدم تر بلند

 ازش یخوا یم که ینم ؟ منم بارون...  انیک آخ ان،یک

  ؟ منم یببر لذت



 !  انیک نکن اشتباه

 شد، انداخته دوشم یرو ینیسنگ جسم که بود شده سردم

 ازش بتونم یکاشک.  بود انیک کت تلخ، تلخ یبو همون

 بگم بهش تونم یم اونوفت!   هیچ عطرش یبو که بپرسم

 .  شه یم تنگ گالب یبو یبرا دلم وقتا، یبعض
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 بسه مونا،:  گفت من به خطاب باشه شده کالفه انگار ارشد

 زشته سالن میبر زود دیبا ماهم شن،یم خسته انیک آقا!  پاشو

 .  میرس یم تر رید.  میستادیوا نجایا

 :  کمرم یرو دیکش دستشو کنارم، زد زانو انگار

 ییمونا تو.  پاشو عمرم جونم،!  من برم قربونت آخه -

 من که ییمونا.  یش داغون ینجوریا یبخوا که یستین

 لعنتش خدا.  تونه یم نمیا از بعد رفته، نجاشیا تا شناختم

 ...  کنه

 .  داد قورت حرفشو



 فقط ریام ؟ سوخت ینم دلش ؟ کنه لعنت خدا رو ریام

 بود نیبهتر که اونا یبرا داد، آزار منو فقط!  داشت مشکل

 . 

 شدن چشم تو چشم و همانا سرم آوردن.  باال آوردم سرمو

 .  همانا انیک با

 :  زد بهم ینامطمئن لبخند

 .  بگو بهم یبود حاضر وقت هر.  آرمت یم من -

 تا گرفت سمتم به شو عصا.  شد بلند یسخت به و رفت کنار

 انگار.  نداشتم گرفتنش یبرا یتوان چیه دستام.  بشم بلند

 که جلو ادیب خواست.  رمیبگ عصاشو تونم ینم که دیفهم

 :  گفت ارشد

 یم درد پات نیبش جا هی برو تو ان،یک کنم یم بلندش من -

 .  رهیگ

 مثل اصال لبخندش.  زد لبخند نشست، روم به رو ارشد

 !  نبود انیک یها لبخند

 .  پاشو زم،یعز پاشو.  ارشد سر تو دردت شم، فدات پاشو -

 : کرد نگاه بهم گرفتم، دستشو

 !  ادیم بدم خودم، از -

 :  دیگز لبشو



 دینبا رو حرفا نیا بده کمی حالت.  نگو چرت نقدریا پاشو -

 .  یبزن

 ها یصندل از یکی یرو و کرد بلندم گرفت، بغلمو ریز

.  داد دستم به رو شربت یکیپالست وانیل ایمیک.  نشوند

 آبان.  دیلرز یم استرس از پاهاش و بود نگران نگاهش

 .  نبودن ایلیخ چون بود رفته دیشا.  دمید ینم رو

 :  گفت آروم ایمیک

 شه ینم اعتبارم.  میآ یم انیک و تو با هم ارشد و من -

 .  یبر تنها بذارم

 ...  افتاد زیپرو قبر به نگاهم

 !  فهیکث ایدن نیا چقدر زیپرو

 .  کن فیتعر برام تویبچگ خوب ی خاطره هی:  دکتر

 :  دمیخند

 تا بود آورده کمال ییدا کار برق هی بودم، که ساله 9 -

 هیشب یلیخ کاره برق.  بکنه درست رو ساختمون یبرقا

 کار داره که مدت نیا یتو که گفت بهمون!  بود سونیاد

 منم.  مینر سمتشون کال ای مینزن برق به ویچیه ما کنه یم

 از که گفت زیپرو هوی.  کردم قبول کن گوش حرف یلیخ

 .  میکن تشیاذ ایب گفت یم آد، یم بدش کاره برق نیا

 خب،:  گفت باشه شده جالب که انگار لبخند، با دکتر

  ؟ نیکرد کارشیچ



 لرزه یم کاره برق داره میدید هوی م،یزد رو تلفن زیپر -

 یصداها یسر هی و آورد در کل یصدا زمیپرو بعد

 .  بعدش میدیخند یلیخ.  آورد در یهرمز

 و فائزه آبان، پس.  خورد هومن و ایپرن حنانه، به نگاهم

 .  بودن رفته وانیک

 زمزمه و کردم زیپرو قبر به رو که شد رهیخ بهم ییدا زن

 :  کردم

 .  شه یم تنگ برات منم دل -

 .  داد سر ونیش حنانه و دیلرز هاش شونه ایمیک

 خورد سر اشکام گذاشتم، هم یرو چشمامو و تو دادم لبامو

 .  هام گونه یرو چشمام از

  اومد یم بارون

 

  زائر یب خون چاووش خودت، با یکرد چه

 عابر یب یابونایخ بغض خودت، با یکرد چه

 

 سرش، یرو دیکش رو چادرش ترمه، یرو افتاد حنانه

 .  دیلرز هاش شونه و شدن پرت ها ظرف و ها گل یتمام

 ا،یمیک و ارشد یجا به.  بود نیسنگ یلیخ جو نیماش یتو

 .  شدن نیماش سوار ایپرن و حنانه



 .  کنار حنانه و من بود، نشسته وسط ایپرن

 ییپررو با ایپرن که داد بهمون پرتغال یران تا سه انیک

 .  خواست حلوا دلم ؟ میدار حلوا:  گفت

 :  دیغر و کرد ینچ گرفته یصدا با حنانه

 !  یبخور منو مونده کم -

 :  زد غر و شد یشاک هم ایپرن

 .  کردم هوس خورد بهم بوش ؟ کنم کاریچ خب -

 :  دمیپرس آروم و رفتم ور گرفته بخار ی شهیش با

  ؟ گالب یبو -

 بود خورده بهش گالب، یبو.  گفت"  یاوهوم"  جوابم در

 که یمن!  هیچ من تیوضع نیبب ایپرن!  بود کرده هوس و

 یبو رفتم یم جا هر که یمن.  شدم زنده و مردم امروز

 .  بود ریام یبو گالب
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 :  دیپرس حنانه از انیک

  ؟ نجاستیا هم امکیس و بابا قبر -



 و برداشت دماغش یرو از رو ش پوره پاره دستمال حنانه

 :  گفت گرفته یصدا با

 و عباس آقا قبر.  تره طرف اون قطعه دوتا یکی نه، -

 .  ه ینعلیز ینعلیع امامزاده هم خانوم مهیفه و هیراض

 : وسط دیپر کدفعهی مهبد

 ینم که من چون.  رم یم درست دارم من نینیبب شما -

 .  رو ها نجایا شناسم

 میدید تاالر سر میدیرس یوقت.  دادن آدرس کرد شروع ایپرن

 ما تا وانیک.  منتظرن و ستادنیوا رونیب ای نیماش یتو همه

 کرد دعوت تاالر به رو همه و رونیب داد رو نفسش دید رو

 . 

 یخداحافظ و تیتسل گفتن با همه ناهار صرف از بعد

 .  گذاشتن تنهامون

 :  گفت حنانه به و جاش از شد بلند وانیک

  ؟ االن آد یم زیپرو لیوک یگفت -

 رو که یکمرنگ ییچا وانیل به.  داد تکون رو سرش حنانه

 یها ییدارا تمام مالک من ،یراست.  شدم رهیخ بود روم به

 و نهصد داشتم، درد تا هزار ؟ یچ که خب، ؟ بودم زیپرو

  ؟ یچ شیکی اون شد، یم رفع پول با تاش نه و نود

 .  نشست جا کی یناراحت یکل با و اومد لشیوک



 :  کرد شروع و کرد هممون به ینگاه

 اموال یدارا دیدون یم خودتون که همونطور رهنما یآقا -

 شونیقانون همسر نام به اموال نیا سوم کی.  بودن یادیز

 مونا خانوم شون عمه دختر یبرا شیبعد سوم کی و هست

 .  هست زیچنگ

 نامه چندتا هی و استیچ شامل اموال نیا که گفت یم داشت

 .  شدم پرت ها گذشته به من یول هممون یبرا زیپرو از

.  بود ستادهیوا در دم دستش، بود گرفته سبد کی ریام

 پر یمشک یها شیر اون و پلماتشید قهی دیسف رهنیپ

 .  بود نیتر جذاب برام رنگ،

 :  گفت یم و زد یم لبخند روم به

 بانو، گرفتم برات ایچ نیبب ایب ؟ ییکجا یپر یا تو -

 دیسف و سرخ روم جلو ینجوریا گهید بار هی.  دلبر خانوم،

 !  ینالوط رفتم دست از یش

  ؟ ریام تو ای بودم ینالوط من!  آخ

 ریز و بود شده جدا ساقه از که ینرگس یها گل سبد یتو

 دستش.  خوشگل رنگ یا نقره گردنبند هی نرگس یها گل

 :  دیچیپ یم  خونه یتو صداش و گردنم به خورد یم

 تصدق یاله.  بشه خوشگلت یموها نیا قربون ریام یاله -

 من، عمر.   ده یم یزندگ یبو که بشم ش کننده مست یبو



 تو جهینپ عطرت ،ینباش تو.  ریام دلبر تک جونم، آروم

 ؟ بکنه یغلط چه ریام خونه،

 :  شد یم یعصب کدفعهی دم،یخند یم ینخود

 اون!  بشه باز گهید یکی یرو تو هات خنده نیا نمینب -

 هم رو کهیمرت اون گردن.  منه کردن دفن روز روز،

 دیسف و سرخ تو شد یم باعث شهیهم که کنم یم خورد

 !  رشیام دلبر گل.  یبش

 ...  بود آبان منظورش

  ؟یکرد چه...  ریام آخ ر،یام آخ

 

  زائر یب خاک خون چاووش خودت با یکرد چه

  عابر یب یابونایخ بغض خودت با یکرد چه

 

 ریام آخ شکستم، کردم، بغض دم،ینال لب ریز و کردم بغض

: 

 

 . خونه یم نوحه مزارت رو داره زاده موذن

 . شاعر یب شهر خون آوازه ؟ خودت با یکرد چه

 . دونه یم زییپا فقط ؟ عاشق کشه یم یدرد چه



 . دونه یم زیچنگ فقط ؟ ناله یم چه از خراسون

 

 :  کردم زمزمه لب ریز و ختمیر یاشک قطره

 ...  خونه یم نوحه مزارت رو داره زاده موذن -

 شدم، رهیخ بهش.  دیکش رونیب هپروت تو از منو یدست

 :  گفت و زد یناآروم لبخند

 رونیب ها بچه.  میبر که بزن امضاتو برو مونا، شو بلند -

 .  منتظرتن

 گفتم یجون کم ی باشه و شدم رهیخ ش شده بزرگ کمیش به

.  کرد یم بهم یچندش نگاه که زیپرو لیوک سمت رفتم. 

 ؟ بود یشکل اون نگاهش که بودم شده زیبرانگ ترحم چقدر

 

 دارد_ادامه#
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 :  گفتم آروم و کردم نگاه ورقه به

  ؟ بزنم مهر شه یم -



 که داشتم، حق منم.  داشت حق خب.  کرد نگام تعجب با

 ریام یامضا.  ستمین بلد خودمو مخصوص یامضا نگفتم

 یم ادامه رو R ی دامنه که بود بزرگ  R هی.  بودم بلد رو

 " . ریام" نوشت یم رشیز و داد

 لهیوک البد.  زدم برگه یرو مو اشاره انگشت و زدم لبخند

 .  بودم ؟ بودم!  میروان من کرد یم فکر

 از یکی هم شدن دار بچه.  شدم رهیخ دوباره ایپرن کمیش به

 تنقضات از یکی بود، یزندگ یها یخوب و مشکالت

 .  یزندگ

 که یدرد بود، عمر کی درد.  نبود ماهه نه درد درد،

 .  بود لذت همراهش

 اریو گالب یبو به فقط دم یم قول شدم، باردار یروز اگه

 !  دم یم قول کنم،

 کرده جمع زودتر همه از من. میبود کرده جمع رو لیوسا

 تهران از رو زیتبر ی نقشه دیشا بودم، زیتبر منتظر.  بودم

 .  گرفتم یم ادی بهتر

 ایمیک و بود گذاشته برام خودشو یمیقد یها لباس ایپرن

 .  هاشو مانتو

 هی:  گفتم آروم و انداختم رفته رو و رنگ چمدون به ینگاه

 و نیریبگ منو یمیقد یلباسا نیبخوا شماها شه، یم روزم

 .  سفر نیبر



 یتند با و کرد یدیشد اخم ایمیک.  افتاد کار از دستاشون

 :  گفت

 که یغمباد و غم یزانو نیا فعال تو!  خدامونه از ما -

 .  شکشیپ ش هیبق کن، ول رو یگرفت

.  ندم جواب یزیچ خواست ازم و شد اتاق وارد ارشد

 گفت یم راست بدم، جوابشو خواستم ینم خودمم راستش

 .  بود دهینکش دردشو اون ،یول ییجورا هی

 رونیب و برداشت رو یرنگ سبز صورت ی حوله ارشد

 .  رفت

 و برگشتم.  آوردم درش لباسم، سمت به رفت دستم آروم

 .  شد بلند ایپرن غیج یصدا شدم، خم

 رو بپوشمش تا بود دستم که یخواب لباس ؟ دیترس یچ از

 .  کردم نگاه تعجب با بهش و انداختم

 :  سمتش دیپر عیسر ایمیک

  ؟ شد شیزیچ بچه ؟ بچه ؟ شد یچ -

 اومدن پسرا که دمیپوش لباسمو.  بود شده رهیخ من به ایپرن

 .  زد ینم حرف کام تا الم ایپرن.  اتاق تو

 اشک اومد، جا کمی حالش میداد خوردش به که رو قند آب

 :  گفت من به رو نفرت با شد، جمع چشماش تو



 بود یچ اون...  اون ؟ کرده تینطوریا خبریب خدا از اون -

  ؟ کمرت پشت

 ! ؟ گفت یم رو چاقو رد

 .  بود من به همه یها نگاه حاال انداختم، ریز سرمو

 :  دیرس گوشم به ایپرن لرزون یصدا

...  اون ؟ بود یچ المصب اون مونا!  بگو ایپرن جان بگو -

 ...  اون

 :  کردم قطع حرفشو

 نوه هی که بودن یرمردیپ رزنیپ هی ریام ی خونه کینزد -

 کی برام و اومد.  بود اومده خوشش من از داشتن، پسر ی

 یجا به ر،یام دست دیرس.  کرد عالقه ابراز نوشت، نامه

 .  من جون افتاد کنه دعوا پسره اون با بره نکهیا

 :  شد تنگ نفسام و نداشت توان پاهام.  بهم خورد گره دستام

.  سمتم اومد و کرد زشیت داشت، زنجان اصل یچاقو هی -

 ستین دستت حلقه چرا ،یمن ی کرده نشون تو گفت یم یه

  ؟

 .  شد کبود که دمید د،یلرز آبان که دمید

 یم یچ هر بهش.  دیشن ینم غامویج.  داد جر بلوزمو -

 گوشمه، یتو هنوز یچاووش یصدا.  کرد ینم باور گفتم

.  دیشن ینم غامویج هنوزم.  کمرم یرو نشست چاقوش



 یشتریب اومدنشون خون و کمرم یپوستا کندن از انگار

 خودش به هوی شب اون.  بکشه تر محکم تا شد یم یجر

 که بفهمم تونستم یسخت به ظهر فردا.  شد گور و گم اومد،

 یریام شد یم باز که وقتم هر.  نوشته چاقو با پشتم اسمشو

 .   ختیر یم مویل جوهر و نمک روش نبود، ریام که

 .  شد کیکوچ درد از چشماشون

 .  بود قرمز چشماش جلو، اومد آبان

 شیپ من یول کرد باز دهن بود، صورتم یجلو صورتش

 :  گفتم یآور در بغض با و کردم یدست

 اون چکدومتونیه ستمین حاضر واحد، و احد یخدا به -

 ! یلیخ...  داشت درد یلیخ.  نیبکش دردو

 .  دمید رو مرد نیا شکستن من شکست، آبان

 شد خم و هیگر ریز زد بلند

 پاش به پا.  شد مشت دستاش نشست، پاهام یرو سرش

 داره، درد یلیخ مرد هی یاشکا دنید ختم،یر اشک

 باشه، کرده هیگر یباش دهیند چوقتیه که مخصوصا

 .  کنه هیگر تونه یم اونم ینکن فکر چوقتیه

 :  کرد زمزمه لب ریز قرمز یچشما با هومن

 ...  صبر.  بده صبر هللا ای -



 لبش ی گوشه رو گاریس و زد چمبره گوشه هی وانیک

 خالص سیخ مینخ شلوار زد، یم زار هنوز آبان.  گذاشت

 .  بود شده

 .  میباش تنها ما تا قهیدق ده از بعد کردن ترک اتاقو همه

 چه قایدق ریام دونه یم که یهست یکس تنها تو،:  دکتر

 .  داره یا یماریب

 .  شدم ساکت

 ...  کمک هم به میخوا یم ما...  مونا:  دکتر

 . شکنه یم مرَدم غرور:  گفتم آروم و باال اومد سرم

 

  50# پست

 

 :  گفت هیگر با و گرفت قاب صورتمو اومد، باال آبان سر

 ...  شونمش یم عزا به -

 :  زدم لبخند بغض همراه و کردم بغض

 !  منم ا،یدن یتو داره که یکس تنها -

 : دیلرز

 ...  کنم یم نابودش -

 : من و بودم من هم باز



 !  منم بودش، تنها -

 :  رازیش انار آب ی کاسه شد چشماش

 . رمیگ یم ازش شویهست -

 ... : هم باز

 .  منم هم هستش -

 . دمیفهم شدش خفه یصدا از نویا.  شد درمونده

 

  دم یم قول بهت

  ستین سخت

 ...  تو یبرا القل

 

 : گفتم و کردم جدا صورتم از دستاشو

 .  اومدم ینم ایبدن کاش -

 .  چشمام یتو بود رونیح چشماش

 .  کرد صداش وانیک

 :  گفتم آروم

 ...  آبان -



 بود، ریام مثل همه و همه لحنش، یبو حرفاش، صداش،

  ؟ کجا من ریام و کجا نیا یول

  ؟ آبان جان -

 : ؟ بودم شده رحم یب همه نیا یک

 شده ریخاکش تونه ینم یمرد چیه.  رونیب برو میزندگ از -

 هست، اگه.  کنه یباساز دوباره رو یا گهید مرد ی

 و عشقه اهیگ بشم من بزاره.  بده قرار سرراهم خدا یکاشک

 !  آبان یستین اون تو تو،...  چمیبپ دورش

 

  تو یایدن و تو از دورم

 ...  باش راحت

 

 : گفت آروم و ریز انداخت سرشو

 ...  یول تو، یجا آد ینم چکس،یه -

 .  شد خفه بازم صداش

 

 !  باشه یمرد نیهمچ داشتم، شک خودمم

 رونیب یحرف چیه یب اتاق از.  بود کرده خم کمر آبان،

 .  رفت



 

  تو یفردا واسه من، دارم دلشوره

 !  جداست مقصد یول بود، یکی رامونیمس

 

 .  بود باز هنوز چمدونم بودن، خواب همه شب

 .  بگو راستشو بهم دارم، ییها شک خودم من:  دکتر

 .  کردم من و من

 .  داد قول بهم

 .  گفتم

 در!  یتیهو دو داره، یتیشخص دو یماریب ریام که گفتم

 و یسمیمازوخ آدم کی که دومش تیهو یطیشرا یط

!  ریام...  بود بهشت من ریام.  آد یم کار یرو وحشتناکه

 .  کنه تیاذ منو تا رفت یم جلدش یتو که یفرد اون نه

 ها بچه به گفتم بهش آخه بود، کرده درست تاب هی ریام

 .  خورن یم تاب و شن یم جا راحت که کنم یم یحسود

 ها پارک یباز نیزم انگار.  برد اونجا تا و گرفت چشمامو

 .  گاراژ اون یتو بود آورده برام رو

 .  کردم تشکر کردم، نگاه بهش

 :  گفت و گذاشت قلبش یرو رو دستش



 یموها تاب هی!  نفس ا،یدن بانو، خانوم، شوفر دربست -

 .  ها تاب نیا یصدتا به ارزه یم فرت

 .  یش عاشقش که دم یم حق بهت حاال:  دکتر

 .  کردم نگاه رهیخ دکتر به فقط

 :  دیپرس

  ؟ یکرد رد ازدواجشو درخواست چرا ،یول -

 ...  آبان

 .  داشتم دستم رو آبان انگشتر من بود، آبان

 :  دیخند دکتر

 .  بوده وانهید اولشم تیهو یحت ریام -

 یباز وونهید اهل شهیهم عاشق هی کنم فکر:  گفتم یجد

  ؟ نیکن ینم فکر نطوریا.  باشه

 :  شد یجد

  ؟ یآورد در یباز وونهید ریام ی واسه چقدر تو -

 :  کردم زمزمه لب ریز

 .  یچیه -

 بودم ساله شونزده دختر کی من ض،ینق و ضد از بودم پر

  ؟ کردن یم خودشون شیپ یفکر چه. 

 .  رفت یم م صدقه قربون یوقت بردم یم لذت من



 . زمیعز گفت یم بهم یوقت کردم یم عشق من

 .  داد یم هیهد گل بهم یوقت گرفت یم  رنگ هام گونه

 یتو شد زمزمه دکتر حرف که یحال در دم،یکش دراز

 : گوشم

 !  یستین عاشقش ،یش وابسته تو نکن، اشتباه -

 نیا از منو یکی کاش نشست، هم یرو دردمندم یپلکا

 !  کاش بده، نجات منجالب

 .  بود دستش شیگوش د،یکش دراز کنارم آروم حنانه

 :  دمیپرس کنان وز وز

  ؟ یکرد یم نگاه زویپرو عکس -

 : داد تکون نه ی نشونه به سرشو و زد یدار بغض لبخند

 گفت ؟ رانیا یایم یک گفتم بهش.  بود زده زنگ گانهی -

 !  گذشته خوش بهش جانیآذربا کنم فکر.  دونم ینم

 :  شدم رهیخ برداشته ترک سقف به

 شه ماجرا یقاط گانهی مونده کم گهید ؟ یچ که نجایا ادیب -

 . 

 :  زد یم موج صداش یتو شوق من، سمت دیخواب پهلو به

 صبح گفت بود گرفته گریج یشب نصفه بود پاشده آبان -

 ره یم گفت.  کنه کبابشون یبر تو نکهیا از قبل خواد یم

 .  داره دوست مونا گفت یم.  رهیبگ ممیحل



 :  گفتم یتفاوت یب با

 .  نکنه درد دسش -

 : بازوم به زد

.  کنه یم برات داره کار همه نیا!  دختر تو یوبسی چقدر -

 !  بده نشون بهش خوش یرو هی

 : یجد و آروم کردم، نگاه بهش

 هم.  کنم هیتک بهش بخوام من که ستین یمرد اون آبان -

 گهید زیچ فاجعه، جز دوتامون بیترک.  من هم شکسته اون

 .  گهید یکی سراغ بره بهتره.  ستین یا

 نگفت ریبخ شب جز یا گهید زیچ

 .  گرفت م خنده شد، بلند پفش و خر یصدا که نیهم

 .  افتادم زیپرو ادی

 :  گفت حنانه به و برگشت

 . هاا سبکه خوابم من ؟ یکن ینم پف خرو شبا که شاهللیا -

 :  گفت نانیاطم با حنانه

 .  دهینشن من از ییصدا یکس حاال تا بابا نه -

 دمید رو زیپرو ی افهیق صبح یوقت بود، شونینامزد دوران

 : دیغر.  دمیخند بلند بلند



 یم پف خرو آدمم زن تا که شانس، نیا به بزن گند یعنی -

 ! صبر هللا.  پرونه یم لگدم!  چیه که کنه

 رو آشوبم و داغ پلک دوتا کردم یسع و کردم جمع لبخندمو

 . بذارم هم یرو
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************************ 

 شدم مخصوص اتوبوس وارد و گرفتم رو چمدونم ی دسته

 . 

 یترک ی خانواده کی روم به رو بودم، ستادهیوا گوشه هی

 .  زدن یم حرف باهم و بودن نشسته زبان

 یم یچ ارشد کر،یپ غول مایهواپ کنار ستادیوا اتوبوس

  ؟ گفت

 شه رد نعشم رو از باشه اگه ست؟ین که توپولوف گفت یم

 .  بره بذارم تا

 !  نبود توپولوف

 و درست ی خاتمه هی یزندگ نیا به فوقش!  باشه خب

 !  دم یم یحساب



 و کرد نگاه بهم یژکوند لبخند با باال و قد خوش مهماندار

 .  گفت آمد خوش

 .  کردم اکتفا یلبخند زدن به

 .  بود پنجره کنار که بود خوب داد، نشون بهم رو جام

 از و برداشتم رو هیسا انیتاس کتاب نشستم که نیهم

 که خوندن به کردم شروع بودم گذاشته نشونه که ییاونجا

 :  دیچیپ گوشم تو آشنا ییصدا

 .  بانو سالم -

 .  کردم نگاه تعجب با کنارم به و برگشتم

 و هاش لب چشماش، د،یچیپ مشامم یتو تلخش عطر یبو

 .  بود دنیخند حال در صورتش یاجزا یتمام اصال

 :  شد باز دهنم تعجب با

  ؟ نجایا...  تو...  تو.  سالم -

 :  شد صاف و دیخند

 به خورد سفرمون نیاول ق،یتحق ی واسه ماهم راستش -

 کنار که میکرد عوض رو جاها میزد زنگ گهید ز،یتبر

 بانو یصبح اول یشد بایز چه ؟ شما حال.  بانو میباش شما

 ! 

 ! کنم اعتراف هی خواستم یم

 ! بهتر گالب از بود، کننده مست بوش



 

  ییخدا عشق از بگو من با

 ؟ ییکجا تو ؟ ییکجا ؟ ییکجا

 

 ! بدتر ریام از بود، کننده یروان گفتش بانو

 

  مییجدا هم از تو و من هاست سال

  ؟ ییکجا ؟ ییکجا ؟ ییکجا

 

 : گفتم یا گرفته یصدا با

 ! س گرفته هوا -

 :  زد لبخند

 ؟ س گرفته من حضور بخاطر نکنه -

 :  گفتم یجد

 ! نه -

 .  گرفت یشکالت ظرف جلومون مهماندار

 بهم و برداشت هاش آبدار خوشمزه اون از دونهی خودش

 :  داد



 .  شما مال نیا -

 .  کرد تشکر و برداشت خودش هم دونهی

 : دمیپرس و گفتم یجون کم یمرس بهش

  ؟ کو مهبد -

 : کرد نگاه یاونور فیرد به

 گهید نور،یا مهبد و من بانو، راستش بود اونجا شما یجا -

 .  اونور انداختمش

 .  دمیخند آروم و گرفت م خنده

 : گفتم خنده همون با

  ؟ یداشت مرض مگه آخه -

 سکوتش نیا و کرد سکوت.  شد رهیخ چشمام یتو یجد

 : کرد قطع هم رو من ی خنده

 .  داشتم مرض آره، -

 

  ببخش صدام   بغض بانو

 ببخش هام   گونه یرو اشک

 

 .  دمیخند باز من که زد همراهش یلبخند

 : کرد اشاره دستم یتو کتاب به



 بسم پس،!  خوند دیبا شهیهم رو هیسا شم، ینم مزاحمت -

 ! هللا

 شییجا به جا هی با که بار هر یول خوندن به کردم شروع

 .  بخونم تونستم ینم د،یچیپ یم مینیب یتو عطرش یبو

 : سمتش برگشتم و شدم کالفه

 ؟ انیک -

 از رو روح زد که یحرف یول بود تاپش لپ به حواسش

 : کرد یم جدا بدن

  ؟ انیک جان -

 من.  امیب خودم به تا کردم یم سکوت دیبا.  کردم سکوت

 ! نبودم ساله شونزده دختر گهید که

 

 ! بده دوباره عمر بانو،

  ببخش نگاه   نیا التهاب

 

 بزرگ سوال عالمت دوتا شیرنگ یچشما سمتم، برگشت

 : بود شده

  ؟ شده یزیچ -

 .  کردم بسنده یچیه گفتن به و دمیکش یپوف



 کتاب مثل و کتاب به شم متوسل بود مونده کم یدرموندگ از

 ! کن کمک هیسا حضرت بگم بزنم داد بلند حافظ

 گرفت مهبد بود، شده خودش یها کار ریدرگ گهید انیک

 .  نخوره بهم انیک یبو بودم مواظب من و دیخواب

 یم فکر دید یم یک هر که پنجره به بودم دهیچسب یجور

 .  کنم یم یدور شپش گرفتن از دارم کرد

 ! زارمیب شدن مبتال از من

 سمتم به تعجب با دم،یکش رو شیهندزفر گوشش یتو از

 .  برگشت

 : دمیپرس ها بچه مثل راست، و رک

  ؟ ینکرد ازدواج چرا -

 :  گفت آروم و دیکش لبش دور یدست د،یخند

 .  بانو چشم شدم،!  نشدم مبتال حاال تا -

 دوباره و گفت یا اجازه با گرفت، دستم از رو یهندزفر

 .  شد مشغول
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  انیک

 

  ؟ ذاشت یم آدم ی واسه حواس دختر نیا مگه

 .  نکردم ازدواج چرا گه یم و چشمام تو زده زل! سرتق

 گفت یم و زد یم قهقه د،یخند یم حتما بود داریب مهبد اگه

 نیا حاال کردن رفتار یجنتلمن باهات همه مدت همه نیا" 

 ! " بچه فسقل هی

 !  گفت یم راست خب

 .  بود کتاب محو کردم، یم نگاه یچشم ریز بهش

 .  داد یم عذابم که دیکش یم بلند بلند ینفسا ییوقتا هی

 گرنه و شده دیسف صورتش ،ینخور یرو از بود معلوم

 !  نبود شیآرا اهل

 ینجوریهم فِرش یموها و داشت یرنگ یب کیکوچ یلبا

 .  رونیب زد یم شالش از

 !  ادیز! نه کممی بود، شلخته کمی

 که ینگاه با مهبد دمید برگشتم خورد، ام شونه به یدست

 .  کنه یم نگام داره خوردم پدرشو ارث انگار

 :  دمیخند



 ؟ چته -

 :  دیغر و سمتم شد خم

 یچیه بود، توش دختره نیا که ییمایهواپ سراغ یرفت -

 یپ یآ یو طیبل.  نگفتم یچیه ،یکرد عوض طویبل. نگفتم

 نامسلمون، گهید.  نگفتم یــچــیه ،یکرد عوضش میداشت

 لب ریز ساعته دو طرف ؟ یکرد ما بینص بود جا نمیا

 دختره آد یم خوشمم!  ده یم فحش یکی به یترک به داره

 ببرن شورتو مرده یا!  نشده همکالم باهات هم نقدریا هی

 و یبر فیخف و خار ینجوریا دیبا یچهل کینزد که مهبد،

 !  یایب

 آروم شد که تموم نخندم، تا بودم گرفته دهنم یجلو دستمو

 :  گفتم

  ؟ شد تموم تیسخنران -

 .  نثارم یشیا و کرد نگام چپ چپ

 : دیکش مو قهی که گشتم یم بر تاپ لپ سمت دوباره داشتم

 ...  نیا به دل وقت هی!  منو نیبب -

 : کرد نگاه مونا به و برگشت

 وقت هی!  یتر اونور بزرگش بابا تو!  ایند شلخته نیا به -

...  نیا هینفهم زبون آدم عجب!  اِه گاین منو انیک!  اینش خر

...  اصال یبد گوش بهم یخوا ینم که جهنم به!  درک به



 ازدواج خوشگال یها مدل اون از یکی با بودم جات من

 ...  نچ نچ نچ.  کردم یم

 پرت و کردم باز خودمو شکالت که داد یم ادامه داشت

 .  دهنش تو کردم

 : گفت تشر با بعد کرد نگام چپ چپ اولش

 چقدرم!  شد ینم هم ینجوریا بهم یداد یم اول از خب -

 .  المصب س خوشمزه

 صفحه تو مونا سر دمید که تاپ لپ سمت برگشتم و دمیخند

 .  تاپه لپ ی

 :  گفت یول نکرد بلند سرشو.  زدم یا خنده تک

 از اگه ؟ زده برش ینجوریا چرا منو، یدید دونم یم -

.  ستادیمیوا تر فرم خوش یلیخ زد یم برش کمر یرو

 ...  رو نجایا نیبب

 تازه که یلباس چاک یرو گذاشت رو کشیکوچ یانگشتا

 : بودم کرده یطراح

 تر باال ادیب یول دوختش تو ستهیمیوا یجور هی نجایا -

 اسم.  داره خودشو یکرخت حالت هی نییپا آد یم لَمه قشنگ

 !  چشم باحاله، طرحش

 !  بود گفته آها ؟ زد یم موهاش به یچ

  ؟ س کننده رهیخ چشم ی اندازه -



 :  گفت رک

 .  جالبه یول باشه تر خاص دیبا نظرم به.  ادیز نه -

 .  کرد نگاه من به و کرد بلند سرشو

 دم،یکش شالشو ی گوشه که کتابش سمت رفت یم داشت

 یرو ختیر رنگش یا قهوه فر یموها و شد باز شالش

 به ال رنگش یشیم یوحش یچشما جفت صورتش، و شونه

 !  بود چشم طرح نیا...  فرش یموها یال

 

  نیغمگ چشم هزار دو

  گشته چشمواره دو به

  ـدمیرسـ جان جهان به

  گـشـتــه ترانه غـزلــم

 

 :  دیپرس آروم و دیکش رو شالش

  ؟ یبگ یخواست یم یزیچ -

 :  گفتم آروم

 ...  نه -

 

  یشهر خواب به روان تو



  ترسان الیخ نیا از من

  المیخ از زیمگر

 !  مگردان یرو ز،یمگر

 

 ییخودنما چشمش نییپا موش یها طره هنوز زد، لبخند

 فر یها مژه اون با چشماش موهاش، عطر یبو کرد، یم

 جا بود، ساله صد شراب انگار که صداش و بلند و خورده

 : خسته و ریپ افتاده،

 .  مونده دلت تو انگار بگو، خب -

 خورده و یس مرد نیا تو!  دختر رفت ادمی ؟ گفتم یم یچ

 ...  یکرد شیمریآلزا رو ساله یا

 

 ! بمان خواهمت، یم

 !  مرو مت،یجو یم 

 

 دوتا نیب د،یسف یدندونا اون با لبخندش کردم، باز دهن

 یها مک و کک متوجه چرا بود، فاصله شیاصل دندون

  ؟ بودم نشده صورتش زیر

 

 ! باد چو ام، سرگشته



 !  بمان خواهمت، یم

 

. شالش ریز داد رو موهاش و برد دست بود، منتظر

 .  یراحت نیهم به شد، تموم نجایهم یتراژد

 

  ؟ یکشان مرا کجا به

 .نشانم یده ینم که

 ندانم دگر نیا جز به

  یجهان نیا جان تو که

 

 :  برگشت صدا بالخره و کردم باز دهن

 یحرفا یبرا زندانه هی که چشماته و صدات یتو یغم هی -

 .  من

 

  تیرو غروب از اگر

  تیشکا کند هوسم

 یواه الیخ نیا وگر

  تیهوا سرم از برد

 



 :  گفت آروم

 .  ستمین یخوب همسفر دیشا...  دیببخش پس، -

 

 نباشد روا دگر

 ییسو به کنم نظر که

  را من الیخ ببرد

  ییجستجو به جنون ز

 

 و گرفتم یم رو کشیکوچ یدستا خواست یم دلم چقدر

 !  ستمین آدمش من...  ستین نطوریا!  نه گفتم یم بهش

 

  سمیخ یها گونه و من

  تیها شانه دیام به

 مانند ماه فسون به

  انتظارم سرد شب

 

 :  گفتم آروم

 .  س گرفته هوا کمی نه، -



 :  بست کتابو

 رو ییتنها نه،یهم شهیهم سفر.  کنم یم درک دونم، یم -

 .  یکن یم حس

 

  ردیبگ جان تو از هوس

  ؟ یبود چه من، میگو که به

 ؟ ربودم دل تو از مگر

 ... یربود منم از من که

 

 :  گفتم تیجد با

 .  چشه دونم ینم که میآدم هی منم -

 :  زد یتلخ لبخند

 .  منم -

 جنگل اون.  بود شده سیخ نگاهش کرد، نگاهم و برگشت

 نشست قلبم یرو دردش.  برد یم لیس داشت رو یوحش

 ...  داشت یمهربون نگاه چه.  خدا آخ... 

 

  مهرت ز پر نگاه به

 باران به دهم قسمت،



 چشمت، گاه قبله و من

 ...  انیگر چشم هزار دو

 

 نیا کل که یآهنگ گذاشتم، گوشش یتو یرو یهندزفر

 :  بود داستان نیا متن یقیموس گوشم، یتو یماجرا

 

 بمان خواهمت، یم

 مرو مت،یجو یم

 باد چو ام، سرگشته

 !  بمان خواهمت، یم

 

 که ش شده نصف وسط از ناخن جون به افتاد و دیگز لبشو

 :  زدم تشر و گرفتم دستشو

 !  نکن -

 .  دوخت چشمام یتو رو ش خسته نگاه

 :  زدم لبخند

.  بعد به نیا از بکشم تر جذاب طرحامو کنم یم یسع -

  ؟ باشه

 :  دیخند



 شتریب گفتم فقط.  بکش یدار دوست جور هر ؟ چه من به -

 .  ستهیمیوا بهتر بخوره چاک

 : گفتم لبخند با و کردم ول خواستم ینم نکهیا با رو دستش

 .  نظره ینظر هر حال، هر به.  نیینفرما.  بانو نیینفرما -

 باهات متفاوته که ینیبب ویکی!  خوبه! ؟ یدار فرق چقدر -

! 

 

 53# پست

 .  گفت یالیخیب و زد یمحو لبخند.  نشدم منظورش متوجه

 اما کنه تمرکز کتاب یرو هم باز کرد یم یسع که دمید یم

 .  بود من یطراح و تاپ لپ به حواسش دونگ چهار

 !  دختر نیا من یبرا بذاره حواس کاش

 سمتم برگشت دمید دم،یکش رو طرحم نیآست از قسمت کی

 باال رو مهماندار که گرفت خودش به اعتراض حالت و

 .  دید سرمون

 .  رهیبگ رو ناهارش تا عقب دیکش

 از که شد خوب.  ساخت ینم بهم اصال مایهواپ یناهار

 !  بودم گرفته یکالباس چیساندو هی فرودگاه داخل رستوران

 .  داد چمویساندو بهم مهبد مهماندار رفتن از بعد



 بخورم خواستم یا بچگونه شوق و ذوق با و کردم بازش

 داره و کرده کز شده، گم یها بچه نیع گوشه، هی دمید که

 .  خوره یم وهیم آب

 :  زدم صداش

  ؟ مونا -

 .  موند چیساندو رو نگاهش و سمتم برگشت

 سمتش رو چیساندو عیسر.  گرفتم وجدان عذاب لحظه هی

 :  گرفتم

 .  بکن کهیت هی ایب -

 :  شد کالفه انگار که کردم تعارف دوباره.  نه گفت

 .  باال آرم یم بخورم کالباس -

 :  شدم ناراحت

  ؟ پس یبخور یخوا یم یچ االن -

 :  شد درمونده نگاهش

  ؟ یخند ینم بگم زیچ هی -

 :  گفت.  گفتم یا نه آروم

 کوله اون تو...  یول.  پلوعه ایلوب گذاشته، غذا برام ایمیک -

 .  بخورم ستین حسش.  باالست ی



 یبچگ از.  راستش زد برق چشمام پلو ایلوب گفت که نیهم

 دلم و دست گهید.  بود نرفته لبم ریز یرانیا یغذاها طعم

 .  رفت ینم سرد چیساندو اون خوردن به

 .  آرمش یم من -

 .  زد لبخند

 :  گفتم ها بچه نیع

 .  ازش بخورم خوام یم منم یول -

 ن،ییپا اوردم رو فشیک شوق با.  گفت یول و شل ی باشه

 آوردمش رونیب.  زد یم چشمک پلو ایلوب یفلز ظرف اون

 .  خنده ریز زد کدفعهی که

 :  گفت که کردم نگاهش تعجب با

 .  رهنما یآقا بود دیبع ازت حرکات نیا سال و سن نیا با -

 :  دمیخند

 البته.  نخوردم یرانیا یغذا هست یسال 10 کینزد  -

 گهید زیچ هی نیا...  خب یول هستم کمویش یادیز کممی

 .  ست

 : اومد مهبد یصدا هوی

   ؟یخور تک نامردا، -

 :  رفتم بهش یا غره چشم



 .  بخور منم سهم ایب تو -

 :  کرد ذوق

 .  باشه -

 .  گرفت امون خنده ماهم ش خنده با و خنده ریز زد مونا

 ساکت که انداخت بهمون ینگاه هی برگشت ییجلو فیرد

 و بو کردم، باز رو  ظرف.  دمیخند یرکیرزیز و میشد

 مونا.  بستم لذت از چشمامو خورد بهم یوقت پلو ایلوب بخار

 خورد خودش اول.  کرد پر و برداشت قاشق هی و دیخند

 .  گرفت من سمت به بعد

 :  زدم لبخند آروم

 نکرده فکر خوردن مدل نیا به حاال تا.  س بامزه چقدر -

 .  بودم

 :  زد لبخند

 یسن ایمیک و هومن هنوز که موقع اون بودم، که بچه -

 با اطیح از گوشه هی.  نطوریهم زمیپرو و ارشد.  نداشتن

 غذامون.  میبرد یم انداز ریز م،یکرد یم درست سقف بند

...  بود خوب یلیخ.  میکرد یم یباز و میخورد یم رو

 یم اوه و اه یه اونم.  میداد یم دختر نقش ارشد به شهیهم

 .  کرد

 :  بود یدسترس از دور یفضا انگار آخرش ی جمله



 .  میبود خوش چقدر -

 قاشق تا چهار کرد یم فیتعر داشت که یمدت نیهم یتو

 .  میخورد رو پلوش ایلوب مهبد، هم من هم

 تعجب با.  موند شده یخال نسبتا ظرف دنید با و برگشت

 :  گفت

  ؟ نقدریا یعنی -

 :  گفت پر دهن با مهبد

 .  نخوردم پلو ایلوب عمرم نصف  ؟یدار یانتظار چه بابا -

 ازش و دادم مونا خود به رو ظرف ی هیبق.  دمیخند

 میداشت چیساندو مهبد هم و من هم چون بخوره که خواستم

 اون یکاشک.  نشست نیزم به مایهواپ بعد ساعت کی

 بود تر یطوالن کاش.  نبود زیتبر به تهران از ما،یهواپ

 .  رفت چمدونا سمت که دمشید شدن ادهیپ از بعد

 :  گفتم آروم و رسوندم بهش خودمو

  ؟ هیرنگ چه چمدونت -

 :  گفت تعجب با

 کینا آروم روشم هیمشک یطوس دار، دسته چمدون هی -

 .  داره

 .  رفتم بار لیتحو قسمت سمت و گفتم یا باشه



 قسمت نیا ادیب خواستم ینم بود، نجایا کلفت لیبیس مرد یکل

 .  برداره چمدونشو نشونیب و

.  گذاشتم خودمون یچمدونا کنار و برداشتم چمدونشو

 اومد سمتم به و زد یلبخند

 :  گفت آروم و برداشت رو چمدونش

 .  میبود همسفر که شدم خوشحال -

 :  گرفت منو برق انگار کدفعهی و زدم براش یچشمک

  ؟ کجا -

 :  گفت تعجب با

 .  حنانه اقوام از یکی ی خونه رم یم -

 : شناختم یم که انگار

  ؟ یک -

 :  نرفتم رو از کرد، نگام کمی

 .  طناز آبان، و حنانه ی عمه دختر خونه -

 :  گفتم جنتلمنانه لبخند همون با و دادم تکون سرمو

 خوش هم یتون یم تا.  باشه خودت به حواست بانو، -

 .  داره دنید واسه یادیز یجا زیتبر بگذرون،

 چمدون برگشت، که کرد صداش پشت از یکی.  زد لبخند

 .  رفت فرو یبلند قد دختر بغل تو و کرد ول رو



 : هیگر ریز زد دختر

!  نامرد ؟ بالخره یاومد...  زمیعز.  من برم قربونت -

  ؟ آخه یرفت کجا

 :  شد اشک خودشم صورت

 .  شتیپ اومدم گهید.  اومدم -

 :  دیلرز دختر یچشما اومدن، رونیب که هم بغل از

  ؟ کو نامزدت -

 ...  نطوریهم هم مهبد.  شدم مات

  ؟ نامزد -

 و صاف چشم خط هی و رنگ یصدف یموها با بلند قد دختر

 :  رفت یا غره چشم براق،

 .  خان آبان -

 نداشتم اون از یکم دست منم.  افتاد مهبد فک کردم احساس

 .  شد یم ریخاکش و خورد دستم ریز داشت عصا فقط

 : دیخند یعصب مونا

 

 من ؟ میبر شه یم طناز.  االن نه میبود نامزد قبال نه ما -

 .  خستمه



 کرد یخداحافظ ما از مونا.  داد تکون سرشو یعصب دختر

 .  یخروج درب سمت افتاد راه دختر با و

 :  جونم به دیپر مهبد شدن دور کمی که نیهم

  ؟ داره نامزد فنچ نیا!  پسر ااا -

 :  خودش سر تو زد فرودگاه وسط

 نامزد دختره نیا!  تف!  تف!  مهبد سرت تو خاک یا -

 .  یندار یچیه تو ؟ یچ تو داره

 :  بهش زدم عصا با

 ستین نامزدش که، گفت.  فرودگاه وسط خودتو کن جمع -

 . 

 :  کرد جمع صورتشو

 هیبق جلو کنن یم ناز.  ننیهم دخترا پیتر نیا!  ایا ساده -

 واسه خونه بره نیا یهم االن م،یندار گن یم پسرا ی

 ذوق واسش زنه یم حرف هم آبان ریگ ناخن از دوستش

 .  کنه یم

 .  نبود خنده یجا یول گرفت ام خنده استداللش از

  ؟ یچ گفت یم راست مهبد اگه

 !  کاش ز،یچنگ مونا نشم مبتالت کاش
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 .  داد رو هتل آدرس و گرفت یتاکس هی مهبد

 :  گفتم یفرانسو زبون به و نشستم نیماش یتو

 .  خوره یم بهم هتل از داره حالم - 

 :  کرد نگام چپ چپ

  ؟ استاد رمیبگ شهر هر تو برات دوبلکس خونه یخوا یم -

 حتما کرد، یم نگامون تعجب و شوق با راننده.  دمیخند

 تا دیچ یم یسیانگل یها جمله هم کنار داشت خدا بنده

 .  بندازه راه رو بحث سر باهامون

 :  کرد ینچ مهبد

 هتل داداشمون نیا بگم کنم، دایپ رو جون طنار برم -

  ؟ دید یم جاش شما نداره دوست

 :  دمیخند بلند بلند

 !  یشد نمک ؟ شده یچ -

 :  اومد دخترونه یها ناز اون از

 بارم هی بزار نشد، یزیچ میبود یجد مدت همه نیا -

 .  شد یفرج هی دیشا میکن یشوخ

 :  گفتم یفارس زبون به



 .  رمیبگ شمارشو رفت ادمی -

 :  باال انداخت سرشو

 .  باشه داشته یگوش نکنم فکر -

 از راننده.   گرفت یفارس یبو و رنگ هامون حرف گهید

 دنید تا کرد یم هیتوص شد یم رد که یکنار و گوشه هر

 . میبکن

 به دیبا که هاست لباس میبر جا هر ما دونست ینم

 .  بنا و آثار نه ادیب چشممون

 رو ها کار داشت مهبد و نشستم جا هی میدیرس که هتل یتو

 :  اومد هاکان یصدا که داد یم انجام

 .  آشنا امسال دوست، پارسال!  سالم به -

 :  کردم بغلش و دادم فشار دستشو

  ؟ مرد ریش یچطور!  گه یم یک به یک -

 :  انداخت باال شونه

 باهامون خوان یم که کردم دایپ شرکت تا پنج.  ریدرگ -

 ؟ کو مهبد.  کنن یهمکار

 ستیل و سمتش رفت که دادم نشون بهش رو مهبد دست با

 .  داد من به رو ها شرکت

 یلیفام و ها اسم از برگرفته شتریب داشت، یجالب یاسما

 .  بود هاشون



 :  گفتم هاکان به رو

 .  نمیبب رو یفره شرکت نیا دارم دوست -

 :  گفت و چسبوند بهم شو اشاره و شست انگشت هاکان

 فرشش ی واسه افیال نیبهتر از.  پسر هیعال کاراش -

 ها رنگ داره، مدرن پست مدل جور کی.  کنه یم استفاده

 ادتهی.  ره یم کار به سنت حفظ نیع در یول مدرن کامال

 هاش بیج یرو که یداد نشون پالتو هی بهم شیپ ماه چند

  ؟ بود یرانیا فرش خشت نقش

 :  دادم تکون سرمو

 هم شمس.  یکن داشیپ یفره یکارا یتو راحت یتون یم -

 .  میبزن سر هی میبر دیبا رو همه...  جالبه

 :  نشست م شونه یرو دستش دادم، ماساژ آروم رو چشمام

 .  یراه ی خسته اتاقت، میبر ایب -

 قرار که یاتاق یراه و کردم دییتا سر داد تکون با حرفشو

 .  شدم م،یکن اقامت اونجا هفته سه دو بود

 :  گفت آروم آسانسور یتو هاکان

 کنارت زنت مهبد، یجا به یآ یم یوقت خواست یم دلم -

 .  بابا باشه

 :  دمیخند آروم

 !  هاکان الیخیب -



 :  نمیس به زد

 تو وفتهیب که وقتشه گهید.  وفتهیب کار به بگو بهش بابا، -

 ...  یلب هی ،ییمو هی ،ینظر هی ،یچشم هی دام،

 .  دیخند باهاش هم مهبد و خنده ریز زد بلند

 !  هاکان یهع

 !  نظر هم مو هم بود چشم هم

 :  گفت خنده با هاکان

 ش،یریبگ دست رو تو بندازه بخواد خودشو مثال...  مثال -

 خمار چشماش برگرده، یبکش شالشو ای شه، پخش موهاش

 .  چشمات تو شه

 :  گفت و ش شونه رو گذاشت دست یجد بعد دیخند مهبد

 براش دختر یکل.  ستین خبرا نیا از!  بسه بابا باشه -

 .  نداشت دهیفا چیه رفتن عشوه

 بود باختن دل اسمش لحظه، کی اون مگه...  دیکش ریت قلبم

  ؟ اصال

 :  زدم لبخند

 .  مینیهم آخرش تا مهبد و من نترس، -

 :  کرد اعتراض مهبد

 .  هست خودم به حواسم!  نه من نه -



 :  کرد تموم لبخند با شو خنده هاکان

 .  میدار کار یکل آقا، میبر میبر!  شما دست از -

 باال ابرو د،یکش رو بازوم رفت زودتر مهبد که اتاق در دم

 :  انداخت

...  بالخره کنم فکر!  ستاین قلب همون قلب نیا ،یول -

 .  دیس ر

 :  دمیخند

 ...  بابا نه -

 .  دیبر نگاهش با رو حرفم و شد یجد

 :  زدم میشونیپ به دست و دمیکش یپوف

 .  دونم ینم -

 :  زد لبخند

 عاشق گم ینم.  س دلباخته هی مال هم، ها ندونستن نیا -

 روز هی نمیبب تویوونگید.  ست وونهید شهیهم عاشق ،یشد

 .  استاد

 .  اتاقش داخل رفت و زد رو کارتش

!  بود دهنده آزار چقدر بود راهرو یتو که یآهنگ یصدا

 ...  راستش بود دهنده آزار یچ همه چقدر

 !  داد یم بو... گرفتم دهنم یجلو دستمو



 !  مونا یموها یبو داد، یم اسی یبو کردم، بوش تعجب با
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 البته، مهبد قول به پ،یت خوش و پوش خوش بعدش روز

 .  یفره شرکت سمت میرفت

 حرف یرانیا نقش و طرح از برامون متخصصش داشت

 .  داد یم نشون تک تک رو ها کار و زد یم

 :  گفتم و دمیکش یرنگ خوش ی گبه یرو رو دستم 

  ؟ هست خودتون نام به ها کار نیا تمام -

 :  گفت لبخند با

 به زیتبر و مشهد و کاشان یها فرش که همونطور!  بله -

 هستم مطمئن من.  معروفه هم یفره کار معروفه، کل طور

 ...  یآقا جناب

 :  گفتم شمرده شمرده لبخند، با

 .  رهنما -

 :  شد تر رنگ پر لبخندش



 یباف میگل و فرش یها کارخونه کل شما رهنما، یآقا -

 قرار یبرا نجایا نیکرد رجوع هم باز ن،یبگرد رو زیتبر

 دیهست مشهور العاده فوق طراح کی بالخره شما.  ها داد

 دیکن دنید دیخواست که افتخاره باعث.  مد صنعت و ایدن در

 . 

 :  زد یدست کی مهبد

 ؟  دنید یبرا هست هم انبارتون -

 از کرد یم حظ آدم که ییرو گشاده ی افهیق همون با

 : گفت دنش،ید

 یرو شما قدم هم باز اونجاست، هم ها طرح نیهم!  حتما -

 .  حتما میر یم.  چشم

 .  میدیچرخ کارخونه یتو یساعت 6 کم دست

 .  میایب مهبد و من تا بود ستادهیا نیماش یتو در دم هاکان

.  انداختم ینگاه اطراف به رونیب میاومد که کارخونه از

 .  بردم باال براش دستمو که زد یبوق هاکان

 :  گفتم مهبد به

 .  بده هات گاریس اون از -

 :  شد رهیخ بهم تعجب با

  ؟ یچ -

 :  کردم یحیمل اخم



 .  گاریس نخ هی -

 گارشیس ی جعبه و کتش بیج یتو کرد دست تعجب با

 .  آورد رونیب رو

 .  بود تعجب یتو هنوز داد، رو فندکش با دونهی

 یکل با رو دود نیاول.  زدم ششیآت و لبم ی گوشه گذاشتم

 .  دادم رونیب سرفه

 :  دیپرس آروم مهبد

  ؟ یخوب -

 :  رونیب فرستادم رو دود

 بدون دیکش گاریس ینجوریا یزن یجلو مرد هی وقت هر -

 .  خوبم...  خوبم.  هست مرگش هی

 ...  شد دور مهبد

 نزده گاریس به لب سال 36 که یمن.  نبودم خوب واقعا

 داشتم دست تو رنگ یا قهوه لتریف با یگاریس یحاال بودم،

 . 

 یهوا و آب زیتبر بودم دهیشن اومد، برق و رعد یصدا

 .  داره العاده فوق

 .  دمید یم چشم به دیبا

 تو محکم رو کتم د،یلرز یم اون اومد یم بارون یوقت

 . دیلرز یم و بود گرفته دستش



.  نکنه هیگر گهید تا یکن بغلش خواست یم دلت چقدر

 یتو از رو فرش و سیخ یموها خواست یم دلت چقدر

 .  نجامیا من نباش، نگران یبگ و یبزن کنار صورتش

  ؟ بودم یک من اصال یول

 .  بودم چکسیه من!  چکسیه

 نیماش سمت افتادم راه و کردم ول مهین نصفه رو گاریس

 ...  دیبار بارون و زد برق و رعد که

 

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

 

  مونا

 

 : بود دهیچیپ یچاووش محسن یصدا شگاهیآرا یفضا یتو

 

  دیبمر دیبمر

  دیبمر عشق نیا در

  دیدیمر چو عشق نیا در

 . دیریپذ روح همه
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 :  اومد طناز سمت یبلند مو دختر

 یعنی ؟ برم زودتر تونم یم امروز االن من سرمد، خانوم -

 ؟ ستین نیسنگ کار

 :  خاروند سرشو و کرد دشیسررس دفتر به ینگاه طناز

 رنگ کار حتما، ایب صبح از یول فردا...  زمیعز نه -

 .  میدار چندتا

 :  دستم گرفتم رو ام قهوه وانیل گفت، یا باشه دختر

، نیا.  یکرد پا و دست خودت یبرا یکار خوب -  سالن 

 از که هم خانوم طناز خانوم طناز.  حشم و خدم همه نیا

 .  افته ینم دهنشون

 :  بود یناراض شهیهم مثل

 نیا بکنم یکار هی خودم واسه آم یم تا ؟ یکار چه -

 هی به که بود خوب قبال تازه.  گرفته پامو و دست شگاهیآرا

 رنگ و ماسک تا هزار االن.  شد یم ختم مو رنگ و بند

 هیر دارو بودم رفته روز اون.  ساریب و فالن و نهیکرات و

 .  کردم استخدام رو نایا شد باز بالم و دست کمی.  گرفتم

 : زدم لبخند

 .  داره هم رو ها دردسر نیا شدن مستقل -

 .  دیخند



 یم رو شیدلبر هم ها همون با بود، یخرگوش هاش دندون

 .  کرد

 بود هم یجالب رنگ چه کرده، رنگ بود معلوم رو موهاش

 بود دهیکش پهن رو هاش ابرو بود، چشم یتو چشمش خط. 

 .  بود شده یکش سوهان و بلند هم هاش ناخن و

 :  گفت و کرد دم ییچا هی ش، خونه میرفت باهم نکهیا از بعد

 النیگ برم ای تهران امیب پاشم زنه یم سرم به ییوقتا هی -

 شیپ یایب گفت که رو حنانه بده ریخ خدا...  بابا مامان شیپ

 .  کنم یم دق ییتنها از دارم.  من

 :  زدم پوزخند

  ؟ ازدواج -

 :  زد پوزخند

  ؟ یپرس یم چرا ، یدون یم گهید که تو -

 :  چرخوندم وانیل دور رو انگشتم

  ؟ نرفته ادتی یعنی -

 :  گفت یجد

 .  ره یم من ادی از هم آبان رفت، ادتی ریام وقت هر -

 :  گفتم آروم

 ...  آبان با نخواستم من یدون یم تو -



 :  زد یا کننده ناراحت لبخند

 تو تو، عاشق آبان آبان، عاشق من.  مونا روزگاره دست -

 !  ستین...  ریام و ریام عاشق

 :  موندم هوی

  ؟ ریام عاشق من -

 : دیخند

 سقف هی ریز هم کنار مین و سال هی شماها!  یستین نگو -

 .  نیکرد یزندگ

 یم بهش من یها ناله شباش که سقف هی ناامن، سقف هی

 .  گشت یم بر و خورد

 :  گفتم طناز به

  ؟ خبر چه نایا مامان از حاال -

 فیح.  نشست یم دل به چقدر کلشیه انداخت، باال شونه

 ادمهی.  سوخت آبان به عشقش یپا سال همه نیا که طناز

 دختره گفتن یم کردن، یم ش مسخره زیپرو و حنانه

 .  مونده یبازار هی یپا هنوز داشته، خلبان خواستگار

 لبخند با بهش و برداشت شوفاژ یرو از رو یعکس قاب

 .  کرد نگاه

 یتو هم انیک یحت.  بود هممون یبچگ داد، نشونش بهم

 .  بودنش چسبونده بهم انگار نبود، یجمع دسته.  بود عکس



 :  گفت بغض با

 خنده همون دلم من ؟ گرده ینم بر روزا اون گهید چرا -

 یم یغم چیه یب که.  خواد یم رو تو ی مستانه یها

 ختنیر یم پسرا ی همه یکرد یم بغض اگه.  یدیخند

 یم و رفت یم ادتی یزود کردن، یم بغلت و سرت

 ؟ االن مییکجا ماها.  یباز یپ ایپرن و فائزه دنبال یدیدوئ

 شیخواستگار اومد یوقت شوهرش ؟ یراست چطوره ایمیک

 چارشیب مواد سال دو از بعد!  بود نفت شرکت کارمند

 همون حاال.  کردن داشیپ جوب یتو سال سه سر کرد،

 به دوباره بدنش آبرو حفظ ی واسه خوان یم خانواده

 پدرش یب ی بچه با ؟ یچ ایپرن ؟ ش مرده شوهر داداش

 درمونش پول یها نهیهز که داره فائزه ؟ کنه یم کار یچ

.  بود کرده دایپ کار یستیبهز بود رفته که دمیشن ؟ بده رو

 هم دردم، هم باهاشون طناز گفت یم...  بچم گرفته غمباد

 یکی من هم خودشون، یبرا خوان یم من مثل یکی اونا

 رفت، که عشقش!  چاره یب وانیک.  خودم یبرا اونا مثل

 با چکسیه ؟ یچ هومن!  رفت که پولش رفت، که زنش

!  ارشد...  زیپرو و امکیس ؟ نه نکرد قبولش اخالق اون

 دانشگاهشو پول کل من، ییدا دختر بخاطر که چارهیب ارشد

 یم!  شه آزاد خواد یم ریام دمیشن.  اون عمل یبرا داد

 هم تو ؟ زیپرو مثل شه یم عاقبتش آخر مارستان،یت برنش

 پولدارمون که همون!  بگو رو تاجر  ِآبان ؟ حنانه یش یم

  ؟ مییکجا ها ما حاال بود،



 ...  کرد م خفه بغض

 :  کرد بغل رو عکس قاب طناز

!  دشینکن ها ماجرا نیا یقاط وقت هی اومده، انیک دمیشن -

 یم ش، خانواده دنبال اومده مدت همه نیا از بعد بچه

 !  ستین خانواده گهید خانواده نیا بدونه اگه ذوقش تو خوره

 

  بردار دستاتو من یگلو از

  من یگلو از بردار دستاتو
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 یم مکان ییجا به جا بود گفته یک.  بود شب سه ساعت

 ؟ بذاره ریتاث خوراکت و خورد و خواب یتو تونه

 عادت شهیهم رفتم، اتاقش سمت به.  بود خواب طناز 

 نکهیا ترس از گهید االن یول بخوابه و ببافه موهاشو داشت

 .  گذاشته باز رو اونا بشه، دار حالت صافش یموها

 .  خورد یزنگ تک میگوش



 یم خوش آبان اسم.  رفتم کمیکوچ و ساده یگوش سمت به

 .  دیدرخش

 دیلرز دستم یتو یگوش.  کردم نگاه طناز به و دمیکش یپوف

 :  دادم جواب و زدم کمرم به دستمو. 

 .  بله -

 :  اومد دادش یصدا

 یم یچجور رمیم یم دارم گوشه نیا که یمن!  ینالوت -

 مونا...  مونا ؟ هان ؟ رونیب برم شم گم تیزندگ از تونم

 .  نخواه ازم.  تونم ینم من

 نصف تونست یم رو کمرت ش، مردونه ی خسته یصدا

 :  کنه

 ...  یستین من عاشق تو!  آبان -

 :  دیکش نعره

  ؟ یدون یم کجا از تو -

 :  دیلرز صدام.  نبود سکوت وقت گهید

 خودش، با برده ریام رو ناموست یدیفهم یوقت چرا پس -

  ؟ ینزد یحرکت

 :  دیلرز یم بد صداش ؟ بود خراب تلفن ای کرد یم هیگر

 چه امروز یدون یم اصال.  بالخره یآ یم کردم فکر -

 سبزوار از ام خانواده.  شیپ سال 8 به برگرد ؟ هیروز



 یرو.  تو یخواستگار ی واسه.  تییدا خونه تهران اومدن

 ینم خوابم نباشه روم تا شبا که انداخت رو یچادر سرت

 همه...  یزد یم لبخند تو انداختن، برات گردنبند هی.  بره

 یها نماز رکعت تعداد قرآن به ؟ ادتهی.  دنیکش یم ِکل

 !  نه روزو اون یول ادته،ی رو ریام

 ! ؟ بود یا یباز چه.  دیترک بغضم

 :  کرد یم هیگر

 نزار...  برگرد ایب!  خوردم وه.گ من!  کردم غلط من -

 یم...  باش تهران فقط...  مونا شه تموم امشب مرد نیا

 که یشهر نیا یتو بدونم خوام یم.  یکنارم بدونم خوام

...   تونم ینم مونا.  یکش یم نفس هم تو کشم یم نفس

 ...  کن یکار هی مونا

 آروم و گرفتم مبل ی لبه به دستمو.  افتاد دستم از تلفن

 .  اومدم فرود

 یتو یها زن که ییها هیگر همون از.  کرد یم هیگر

 .  کردن یم محرم

 

  یدون ینم یزیچ من احساس از تو

 یرنجون یم منو یخودیب یدار که

 باش من یجا امشب هی



 چشماش که یاون یجا

 .  ومدین عشقش یول شد خشک در به 

 

 :  اومد یم آبان ی نعره یصدا

 من!  من به لعنت...  ذاتت تو تف...  ریام بهت لعنت -

 یگرد یم بر کردم یم فکر...  دنبالت ومدمین کردم غلط

 مادرم پدر رفتنت از بعد!  ینالوت آخه یدون ینم که تو... 

 یم که االن...  مونا.  شم تر دور ازت کردن مجبور منو

 ...  بده جواب ؟ نه چرا شه،

 :  فیضع ی ناله هی شد صداش

 .  نجایا یبرگرد دیبا تنهام، که امشب نیهم -

 

 باش من مال امشب هی

 دستاش که یمرد مال

 .  نداره یهمراه تو دست جز به

 

 :  زد یم ادیفر که دیچیپ م هیگر یصدا

 غلط.  کردم غلط...  نکن هیگر آبان مرگ!  نکن هیگر -

 ...  رو اونا زینر نکن،!  کردم



 .  شد آروم دومون هر یصدا

 .  دیکش یم گرمیج به شیآت طناز، یصدا نیف نیف

 مونا یآخرم و اول عشق تو بدون، یول شم یم گم باشه، -

 ! 

 

  میصاف خط هی عمره هی تو و من

  میبباف ایرو که ما عادت شده

 

 و آورد در گارشویس و نشست مبل یرو.  شکست طنازکم

 .  کرد روشنش

 نمیا.  دونم یم ؟ نه نگفتن بهت!  شد آزاد ریام مونا، -

 مارستانیت فرستادنش راست کی.  س حنانه یها استیس

 گهید.  برنگرد!  خوردم گوه ؟ برگرد گفتم من.  روزبه

 به دست یکس کنه، یحکاک بدنت یرو یکس خوام ینم

 دور...  شو دور...  من یمونا بگه بهت یکس بزنه، بدنت

 !  دور دور

 ریام کاش!  آبان...  هیگر ریز زدم بلند شد قطع که یگوش

 با تهران تا زیتبر از من.  گشتم یم بر من!  بود ریام اون

 .  دمیدوئ یم ادهیپ یپا



 یصدا و عود دود گار،یس یبو من، یها ناله رو خونه

 .  بود کرده پر فندک

 :  طناز ی خسته یصدا

 .  شه ینم تموم نده، یقربان تا!  دختر ستین یقشنگ یباز -

 ...  جالبه:  دکتر

  ؟ جالبه ریام:  گفتم

 :  انداخت باال شونه

 ...  تو به عشقش!  نه ریام -

 !  بود جالب...  آره

 ی نهیآ تا منو بسته یچشما با.  بود تولدم که یروز همون

 لباس.  نکنم باز چشم خواست ازم.  برد خونه یتو یقد

 بود گرفته جلوم رو رنگ دیسف نینگ یکل با یتور عروس

 رو دستم عروس لباس دنید از.  کنم باز رو چشمام گفت. 

 .  شدم رهیخ بهش نهیآ یتو از و گذاشتم دهنم یرو

 :  زد چشمک

 ناشیبهتر از دم یم برات...  افتادشه پا شیپ تازه نیا -

 ریام دل دلبر خودم، خانوم من، عروس.  رو لباست بسازن

 . 

 :  انداخت سرم یرو رو یرنگ دیسف چادر

 ؟ قبلت  !  رهنما خانوم حاج -



 به افتاد.  شد یعصبان.  نه گفتم بهش و شد گرد چشمام

 کینزد.  برد باغ ته به و دیکش رو من موهام از. بدنم جون

 یتو هاشو ناخن.  بست شیشکار یها سگ یها قفسه

 یم فردا گفت.  نکنم التماس که گفت.  دیکش یم صورتم

 .  کرده یاشتباه چه ،یک فهمه

 دلبرکم ،یک دیپرس یم خودش از و بود کرده ه ل فرداش

  ؟ بسته نجایا رو

  اه،یس شب تو

 ک،یتار شب تو

 راست از و چپ از

  کینزد و دور از

  جار زنه، یم جار داره نفر هی

  بختک هی مثل که یغم یآها

  آوار هی شده من، ی نهیس رو

  وردار دستاتو من یگلو از

  من یگلو از دار ور دستاتو

 

 ! من چارهیب آره،...  من چارهیب.  نداشت یتموم هام هیگر

 



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

  ؟ نمیبب انیک نیا از یندار عکس حاال -

 :  کردم گرد چشمامو

 انیک بزن نترنتیا تو!  معروفه بابا ؟ یدار یانتظار چه -

 .  شیچ همه آد یم.  رهنما

 :  گفت قهیدق سه دو از بعد.  شد مشغول

 ارزه یم ما بدن کل به خونش شهیش هی نیا...  نیا!  مونا -

 یس ال نتون،یو ییلو ،یگوچ شنل، شرکت با کن، نگاه تو. 

!  شد خشک م معده یپرزا!  کرده کار نایا ی همه... 

 ها باشه مغرورا اون از خوره یم بهش ؟ هیچطور اخالقش

! 

 :  زدم لبخند

 لبش یرو آروم لبخند هی شهیهم.  جنتلمنه یلیخ!  اتفاقا نه -

 یم باورت.  سمتته به کمکش دست شهیهم.  شده یحکاک

 تهران، رستوران نیبهتر ؟ داد اون رو زیپرو چهلم پول شه

 در لیفام یصدا...  بود یعال یچ همه.  ها غذا نیبهتر

 .  بود اومده

 :  گفت یا بامزه حسرت با طناز

.  رسه یم نظر به دور یلیخ یول کهینزد لیفام نکهیا با -

  ؟ ستین نطوریا



 کجا نیا یول بشه، انیک مال مثل کردم یسع و زدم لبخند

 :  کجا اون

  ؟ زهیتبر بهت بودم گفته.  قایدق آره -

 :  گفت تپه تپه با و کرد هل هوی

 تو که بود یهمون نکنه...  نمیبب ؟ زیتبر یکجا!  درووغ -

 !!!  نه... فرودگا

 : دمیخند

 !  آره -

 :  باال آورد دوباره و نییپا انداخت سرشو.  گرفت گاز لبشو

 یلیخ!  یزیچ یشام یناهار هی کن دعوتش بزن زنگ -

 ! نمشیبب شدم کنجکاو

 :  کردم یخال رو بادش

 .  ندارم رو شمارش -

 :  سرم تو زد دستش با

 نمیبب برم بذار.  رمیگ یم ایمیک از خودم!  خاک یا -

 .  کرد کاریچ رو خدا بنده نیا یموها

 یم قر ناز با هنوزم.  کردم نگاه رفتنش به و گفتم یا باشه

 نظرم به ره،یبگ زن خواست یم انیک اگه.  رفت یم و داد

 .  براش بود مناسب یلیخ طناز مثل نفر کی
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 یه و بود گرفته وانیک از رو انیک ی شماره زور به طناز

 .  نه ای بزنه زنگ بهش که کرد یم دست دست

 گرفتم ازش رو شماره و نییپا انداختم رو کورن پاپ ظرف

 . 

 .  زدم زنگ بهش و برداشتم رو تلفنم

 بردارم رو کورن پاپ آشغال تا بردم دندونم سمت دستمو

 :  داد جواب که

  ؟ بله -

 :  دمیکش قیعم نفس

  ؟ یخوب.  مونام ان،یک سالم -

 :  بود تر قیعم نفسش

  ؟ یداشت رو شمارم ؟ یخوب تو خوبم.  جانم سالم -

 :  انداختم باال شونه

 دعوتت خواستم یم راستش.  گرفتم وانیک از نه شکر، -

 شام هی طناز دوستم و من شیپ یایب یزیتبر که حاال کنم

 ...  ناقابل



 : کرد قطع حرفمو

...  امم کنم، یم( کنم یم قطع حرفتو) نتراپتیا که ببخش -

 دعوت، بابت بانو سپاس هم یلیخ.  ندارم یمشکل که من

 .  میش یم مزاحم رو وقتش با یبد بهمون رو آدرسش

 .  کردم قطع رو تلفن و گفتم یا باشه

 :  کرد نگام چپ چپ طناز

 که نمیا.  یبلد کردن جور و جمع نه ،یبلد یآشپز نه -

 باس یسال کی هی کنم فکر!  کردنته دعوت مهمون وضع

 حاال یوا.  انیب امشب نیهم بگو بهش.  کرد کار روت

.  رمیگ یم کباب رونیب زنم یم زنگ کن ولش ؟ بپزم یچ

 یچ اد،یب بگو بهش زود زود.  کنم یم درست رو نایا ساالد

 اون.  دهیسف و کرم دارم، شلوار بلوز هی ؟ حاال میبپوش

 دارم یچ نمیبب برم.  کنه یم چاقم زشته، دیسف نه نه ؟ خوبه

 !  اصال

 اسم بود دهیفهم پدرش بود شده خوب.  بود گرفته م خنده

 ! باشه طناز دیبا دخترش

 هی گشاد، یورزش شلوار هی کردم، نگاه هام لباس به

 . بود ربع سه نیآست که بلوزگشاد

  خواستم ازش آخرش نوشتم، براش رو آدرس و دمیکش یپوف

 .  ادیب دوستش با امشب تا



 به شدم، رهیخ وارید یرو ی نهیآ به کردم باال که سرمو

 .  خودم

 . دیبار یم م چهره یعضا تک تک از درد

 همه و م شده دیسف پوست هام، ابرو حالت چشمام، لبخندم،

 که بود بد چقدر دم،یکش موهام به دست!  داشتن درد همه، و

 .  کرد لمسشون و توشون برد دست شد ینم یحت

 نیا مونا، اون ها، موقع اون البته، ؟ بود شده یچ عاشق

 .  نبود مونا

 یشهر تو بود اومده که بود روز 4 ریام.  بود اومده ریام

 .  دمیکش یم نفس که

 فرهنگ تا شد یم قرار اگه.  بودم درد من داشتم، درد من

 رو مونا ی واژه درد، ی واژه یجا حتما سم،یبنو یلغات

 .  دادم یم قرار

 از شستم ناخن هام، ناخن به افتاد، لرزونم یدستا به نگاهم

.  بلند کوتاه هام ناخن ی هیبق و بود شده سوراخ وسط

 .  بود شده کهیت کهیت هام ناخن کنار پوست

 هیسا گفت یم...  انیک ادی.  بود هیسا انیتاس کتاب کنارم

 .  نخوند شه ینم رو

 حالم خودم بود، شده خشک لبام کردم، نگاه خودم به دوباره

 .  خورد یم بهم خودم از داشت

 .  دیلرز میگوش که شدم خودم به کردن نگاه الیخیب



 . " بانو میش یم مزاحم شب" کردم نگاهش

 کردم یم نگاه ش اس ام اس به فقط حرکت یب قهیدق سه دو

 یچ من واسه لباس طنار،:  گفتم بلند و گرفتم میتصم هوی. 

  ؟ یدار

 .  اتاقش تو برد دیکش دستمو و زد لبخند

 یاسی و بنفش لباس دست هی.  بود ظهر از بعد 6 ساعت

 .  دیسف شال با بود گذاشته برام

!  داشت شیآرا لوازم چقدر نشستم، ششیآرا زیم به رو

 به و دمیکش لبم یرو رفت، یگریج قرمز رژ سمت دستم

 .  شدم رهیخ نهیآ

 یانگار ؟ شه عوض نقدریا رژ کی با آدم کی شه یم مگه

 .  صورتم به بودن دهیپاچ رنگ

.  زدم هام مژه به بزرگش، و یمشک ملیر سمت رفت دستم

 برش.  دمید رو زد یم جوشاش به ایپرن شهیهم که یپنکک

 .  زدم پوستم به و داشتم

 یناخن که فیح اومد، یم چشم به رنگش خوش یها الک

 داشتم الک دوتا شهیهم بودم که سوئد.   بزنم بهش تا نداشتم

 .  زدم یم یکاریب سر از که

 لباس.  زدم و برداشتم رو بوش خوش یها عطر از یکی

  زدن رو در زنگ که کردم نگاه رو ها

 .  بدو دختر بدو!  اومدن یوا -



 نیا.  کردم نگاه خودم به نهییآ یتو.  دمیپوش رو ها لباس

 و بود اومده در یرنگ یب از لبام!  نبود مونا اون مونا،

 .  شد یم داده نشون شتریب چشمام

 داخل به انیک اومدن با شد مصادف کردن باز رو اتاق در

 لبخندش سمتم، برگشت لبخند با که کردم سالم بهش.  خونه

 .  شد خشک

 دست هم طناز ی افهیق.  بود چشماش یتو رتیح و تعجب

 .  نداشت ازش یکم

 بهت از رو دوتاشون مهبد یصدا که ریز انداختم رو سرم

 :  اورد در

  ؟...  خانوم شما به میداد زحمت بابا -

 :  گفت یآروم یصدا با طناز

 .  هستم طناز من -

 من سمت برگشت یوقت و داد یسالم ییرو خوش با مهبد

 .  موند انیک مثل

 !  خودش یبرا بود یهانیک ان،یک یچشما

 تا کرد دعوت اشپزخونه یتو از و اشپزخونه تو رفت طناز

 نشست مبل یرو و اومد خودش به مهبد.  مبل یرو ننیبش

 .  اومد یم من سمت به که شد رهیخ انیک به و



.  شد قطع عصاش تق تق یصدا ن،ییپا انداختم سرمو

 :  خورد گوشم به نفسش و نییپا اومد سرش

 .  بانو یشد بایز -

  ؟ اومد کجا از گرم یهوا حجم نیا شد، حبس نفسم
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 یرو آهسته و آروم و دیکش کنار مهبد، ی سرفه یصدا با

 .  نشست رنگ یا قهوه مبل

 بود پر حاال که روش به رو کیکوچ زیم به دوخت چشم

 باز رو حرف سر مهبد.  یزمستون مختلف یها وهیم از

 :  کرد

 ؟ سرده نقدریا زیتبر شهیهم -

 کمکش ای نمیبش کرد اشاره بهم اومد، ییچا ینیس با طناز

 .  نشستم انیک یرو به رو و کردم انتخاب رو نشستن کنم،

 خدا خوبه هواش و آب کال!  گهید زهیتبر! ؟ بگم یچ واال -

 با که شما.  ستین نیدلنش برف گهید ما یبرا یول شکر رو

 .  نیشد اخت سرد یهوا و آب

 :  زد لبخند انیک



 یتو همش مهبد و من یول سرده وقتا یلیخ لندن!  درسته -

 .  میا فرانسه شتریب و میسفر

 :  گفت اقیاشت با طناز

 مشهد هی عمرم کل تو که من!  قشنگه یلیخ حتما فرانسه -

 .  دمید رو زیتبر و تهران و

 :  دیخند مهبد.  پام به زد که کردم نگاهش چپ چپ

 .  میرفت ینم ییجا نبود، یکار سفر اگه ماهم نیکن باور -

 :  کرد اشاره ها ییچا به و دیخند مستانه طناز

 اگه ؟ که گرمه خونه.  شه یم سرد خدا، رو تو نیبخور -

 .  کنم روشن شوفاژ سرده

 :  گفت موقرش و نیمت لبخند همون با انیک

 .  بانو طناز مطبوعه هوا نه، -

 .  شد شل طناز یپاها و دست یانگار

 :  گفت گوشم دم و من رو انداخت خودشو

.  کنم یم بوسش بغلش پرم یم بانو، بگه بهم گهید بار هی -

  ؟ مگه میدار ؟ جذاب نقدریا هم مرد

 رو سرش انیک.  زدم یا کوله و کج لبخند بهش فقط

 .  بود ارشیخ یریگ پوست مشغول و نییپا بود انداخته



 شده نصف وسط از که شستم ناخن با رفتن ور کردم شروع

 انیک سر و دیچیپ خون یبو.  بود مشخص گوشتش و بود

 .  اومد باال

 نشست و شد بلند.  ناخنم به کمی و کرد نگاه من به کمی

 :  گفت طناز به و کنارم

  ؟ نیاریب برام باند و نیبتاد نیتون یم -

 به توجهش تازه بعد شد رهیخ انیک به اول تعجب با طناز

 . شد جلب ناخنم

 :  گفت و ش گونه به زد

...  االن ؟ خودت با یکرد کاریچ!  دختر سرم به خاک -

 .  ارم یم االن

 بزرگ یدستا یتو دستم.  رفت اشپزخونه سمت و دیدو

 :  گفت آروم و داد فشار یکم رو دستم.  بود انیک

 !  کرده کاریچ نیبب ؟ دختر تو یدار جنگ سر مگه آخه -

 ینچ.  خوردن زنگ کرد شروع تلفن آورد، رو جعبه طناز

 انداخت ینگاه بهم شماره دنید با.  رفت تلفن سمت و کرد

 .  اتاق یتو رفت بعد و

 :  گفت آروم و کرد نیبتاد به آغشته رو پنبه انیک

 .  خوبه یکن تحمل کمی یول سوزه، یم دونم یم -



 سوزش نکردم، احساس یچیه ناخنم به زد رو پنبه یوقت

 و دردا مقابل در نبود یزیچ شد حس که یکیکوچ

 .  بودم دهیکش که ییسوزشا

 بهم رو. دیچیپ ناخنم دور رو باند و زد رو یپماد باند یرو

 :  گفت و کرد

.  کن تکرار رو کارا نیهم یکن عوض یخواست وقت هر -

 یالکا روش شه بلند شه، خوب قشنگ ناخنت بزار ؟ باشه

 .  یبزن خوشگل

 یا بچه مقابلش در هم واقعا خب.  زد یکن خر بچه لبخند

 فاصله ازش یکم و دادم تکون فقط رو سرم.  نبودم شیب

 .  گرفتم

 یچیپ باند دست به نگاه هی و اومد رونیب اتاق تو از ایمیک

 .  انداخت م شده

 کمی زد زنگ تلفن.  انیک آقا خوام یم عذر یلیخ -

 .  بود یاضطرار

 :  شد نگران انیک

 ! رهیخ که شاهللیا -

 : انداخت باال شونه

 بردنش گرفته، دردش شبونه ایپرن!  واال دونم ینم -

 چه نهیبب کنه یم ش نهیمعا داره دکتر حاال.  مارستانیب

 .  داره یتیوضع



 هم که یلحن با مهبد و انداخت ریز به رو سرش انیک

 :  گفت ناراحت هم بود خوشحال

 اومد چشمم به یزیچ هی یراست ست،ین یچیه که شاهللیا -

  ؟ خودتونه دست کار ها تابلو نیا بپرسم، خواستم

 :  دیخند مستانه طناز

 خواهر دست کار دسته، کار ها تابلو نیا!  نه زم،یعز -

 شهیعروس هم گهید ی هفته کی اتفاقا.  گانهی جان، حنانه

 .  نه رانیا یتو یمنته

 رو شییچا و برداشت تر ینیریش کدونهی و مبل رو نشست

 :  گرفت هم

 اونجا کنم فکر گهید ه،یرانیا یجانیآذربا رگ دو همسرش -

 خدا زیپرو چون رهیبگ زودتر بود قرار البته.  رهیبگ

 هفته کی انداخت خواهرش بخاطر بود، چهلش امرزیب

 .  تر اونور

 :  کرد مبهوت و مات رو طناز انیک سوال

  ؟ نه بودن جنسه دو قبال خانوم حنانه -

 گفت که دادم باال ابرومو انداخت، من به ینگران نگاه طناز

 : 

 ...  که االن ش،یپ سال یلیخ به گرده یبرم.  بله -

  ؟ دونست یم زیپرو -



 گفت سرفه یکم از بعد.  شد خشک طناز یگلو یتو ییچا

 : 

  ؟ ویچ د،یببخش -

 :  بودمش دهیند یجد نقدریا حاال تا کرد، بلند سر انیک

  ؟ بوده جنسه دو قبال همسرش دونست یم ز،یپرو -

 گفتم شده، رهیخ گانهی یتابلو به بگه یزیچ خواست تا طناز

 : 

 تازه،.  بگه زیپرو به دیترس یم حنا اول همون از!  نه -

 موقع اون حنانه.  ستین بودنش جنسه دو ی مسئله فقط

 یحت.  هست هنوز عکساش داشته، موافق جنس به لیتما

 سفارت یتو یپناهندگ درخواست مسئله نیهم بخاطر

 از زیپرو دست دیرس هم آزمونش لمیف.  بود داده فرانسه

 .  دیفهم رو زیچ همه زیپرو که بود اونجا

 : اومد در مهبد متعجب یصدا

  ؟ شد مارستانیت ی روونه چرا، خب -

 : پام رو پام و انداختم باال رو ابروم

 .  ارشد دمیشا دونه، یم حنانه فقط که هیزیچ نیا -

  ؟ نیدون ینم شماها یعنی -

 : گفت طناز که کردم ینچ
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 حنا ادمهی.  داشت دوست رو حنا یلیخ!  زیپرو چارهیب -

.  بودن کرده عقد تازه بود هفته کی من، شیپ بود اومده

 زیتبر تا بود دهیکوب تهران از زیپرو.  بود هم لدای شب

 شب ی هندونه و لیآج و کیک هم نشیماش پشت بود اومده

 !  زایچ یلیخ و دستبند و لباس یکل با.  عروس ییلدای

 یامرزیب خدا مهبد و انیک زد، حلقه طناز یچشما تو اشک

 .  کردن زیپرو روح بینص

 :  گفت و دیکش باال آروم رو دماغش طناز

.  میبود خانواده هی هممون ما.  انیک آقا رحمه یب یزندگ -

 .  کرد ریدرگ رو هممون سرنوشت دست بد چقدر

 به طناز تا خورد زنگ تلفن.  گفت یآروم ی بله انیک

 . داشتم برش بجنبه، خودش

 : برداشتمش عیسر

 ؟ الو -

 : بود ایمیک

  ؟ اونجاست طناز...  زهیچ ؟ مونا الو -

 .  بگو من به -

 :  گفت و دیکش یپوف



 اتاق برنش یم دارن.  داره زودرس مانیزا ایپرن!  باشه -

 .  کنه صحبت باهات خواست یم عمل،

 ایپرن گوش به رو یگوش عایسر و بگم بهش یزیچ نذاشت

 .  رسوند

 : کردم صداش.  کرد یم هیگر درد از زکمیعز

  ؟ یپر الو -

 :  زد یم نفس نفس

 نیا از بگم خواستم یم...  خواستم یم...  زمیعز مونا، -

 بخاطر.  کن حالل منو تو...  تو...  رونیب ومدمین سالم در

 زجر...  شرف یب اون شیپ که ییروزا تموم بخاطر... 

 بدون دخترم...  مونا.  نبود بهت...  حواسم من و یدیکش

 .  دونم یم من مونه یم مادر

 : گرفت م هیگر

 قسمت قرآن، رو تو.  آد یم بار خودت نیع دخترم مونا -

 یب اون دست ریز بره نذار ،یپرست یم یچ هر به دم یم

 نگه رو گلبرگم دخترمو، نیدار نگهش.  زنش و شرف

 ...  نیدار

 .  رفتم تراس سمت به و شدم بلند کالفه.  شد قطع یگوش

 یم صورتم به که بود یسرد یهوا حجم کردم، باز رو در

 .  زدن زار یبرا کردم دایپ دنج ی گوشه کی.  خورد



 ...  اومد یم ایبدن مادر یب اگه شد یم بیغر گلبرگش

 :  زد یلرزون لبخند.  انینما انیک ی چهره و شد باز در

 .  سرده ؟ ینشست اونجا چرا -

 :  کردم زمزمه هیگر با

 ...  یپر -

 همه نیا!  شه ینم شیزیچ.  شد یچ دمیشن بودم، کنارت -

 همشون االنم آوردن، ایبدن زود رو هاشون بچه ایدن تو مادر

  ؟ نازکه دلت نقدریا چرا آخه.  خوب دختر سالمن

 و کردم پاک رو اشکام.  شم بلند تا گرفت سمتم رو عصاش

 که باال سمت به دمیکش قدرت با گرفتم، رو عصاش سر

 دستش که افتادم یم داشتم.  دادم دست از رو خودم تعادل

 روز مثل خودش، سمت برگردون منو و کرد گاهم هیتک رو

 یتو موهام و شد رهنشیپ به بند دستم ز،یپرو چهل

 .  دهیکش گردنش به لبم و شد پخش صورتش

 بود مرهم عطرش تلخ یبو بود، گرفته م سکسکه ترس از

 . 

 :  بود شده دار خش صداش

 .  مرد نیا به بده امون هللا، ای -

 بود امن مرد، نیا چقدر.  بود شیآت یرو آب ش، جمله نیا

 !  گاه هیتک و
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 بغلش از.  شدم تمونیوضع متوجه قهیدق سه دو از بعد

 : کردم درست رو شالم و رونیب اومدم

 .  دیببخش -

 :  نبود ینانیاطم با لبخند لبخندش،

 .  یخور یم سرما تو برو.  سرت فدا -

 :  گفت که رفتم یم یعقبک عقب داشتم

  ؟ بذاره خواد یم یچ رو بچش اسم خانوم ایپرن حاال -

 نیهم گفت بابا هیمیقد گفتم!  رانیج بود گفته.  بهم بود گفته

 .  شه یم خاص که هاست یمیقد

 . رانیج -

 :  دیپر باال هاش ابرو

 یم رو اسمش شدم یم دار دختر من اگه!  قشنگ چه -

 .  باشه یبادوم و زیر چشماش اگه یحت آهو، ذاشتم

 :  دمیخند

 .  قشنگه یول -



 :  کرد تکرار وار زمزمه رو حرفم

 .  قشنگه یول -

 : کرد صدام طناز

 . غذا کرد خی بکش، رو برنج سید نیا ایب ؟ مونا -

 دهیچیپ اشپزخونه یتو کباب و یزیتبر کوفته خوب یبو

 چند گوشش یها کناره.  بودم شده انیک صورت مسخ.  بود

 .  داشت یدیسف جا

 دمیفهم ینم اصال صورتش، سمت رفت اریاخت یب دستم

 گرمش صورت یرو سردم دست.  کنم یم کاریچ دارم

 .  میدیلرز دومون هر برخورد نیا از.  نشست

 محکم کدفعهی کردم، نوازش رو گوشش یها کناره آروم

 یرو از هاش رگ و بود یبرزخ نگاهش گرفت، رو مچم

 .  دیکوب یم تند تند و بود شده مشخص ش قهیشق

  ؟ کردم یم کاریچ داشتم.  اومدم خودم به

 :  گفت یا رگه دو یصدا با و کرد ول محکم رو دستم

 تیاذ.  برو یپرست یم یک هر جون رو تو مونا، برو -

 .  برو...  جانا نکن

 .  بود نیسنگ مرد، کی مثل و معصوم بچه، کی مثل لحنش

 : دید اون و کردم ه ل



 من...  من...  دیببخش...بب...  دونم ینم...  من من، -

 ... یمنظور

 :  گرفت صورتم یجلو دستشو

 .  کن روشن گاریس هی برام بمون ای برو، ای -

 مات و اهیس فندک.  کرد اشاره گارشیس پاکت به و

 و بمونم تا کردم قبول برداشتنش با و دمید رو شیمشک

 .  کنم روشن گاریس کی براش

 از اون و دیلرز یم دستم گذاشتم، لبش ی گوشه رو گاریس

 خواستم بشم، کینزد بهش خواستم ینم.  بود بدتر من

 یبار چند د،ینرس لبش به دستم که کنم روشن رو گاریس

 به منو و شد چنگ کمرم دور دستش سر آخر کردم تالش

 .  کرد کینزد خودش

 یدستا با.  بود بدتر من از اون مال و زد یم محکم قلبم

 چشمم یتو یکم دودش.  کردم روشن رو گاریس لرزون

 پک و چسبوند شونه به رو سرم دستش همون با که رفت

 نیا یتو داشتم دوست.  فرستاد رونیب رو ش شده حبس

 بود، یمطمئن آغوش.  آروم و بودم آروم.  رمیبم آغوش

 !  وفادار وفادار،

 نجایا گانهی اگه.  کردم نگاه بهش اومدم، رونیب آغوشش از

 .  کنه ثبت و بکشه رو انیک عکس گفتم یم بهش بود،



 به مو صداش، که برم خواستم و کردم یا یخواه معذرت

 : کرد خیس تنم

 

 

 ایب سو نیا مرو، سو آن

  من خندان گلبن یا

 من عقل عقل عقل یا

 . من جان جان جان یا

 

  61# پست

 که یکتاب از موالنا، از.  بود م عالقه مورد شعر همون

 .  بود خونده حتما اون و بود زیم یرو

 رفتم و کردم دعوتش شام به.  شد بلند طناز یصدا دوباره

 .نمیبچ رو زیم تا

.  کلمه دو یکی حد در ای بده، که نداشت یجواب ای زیم سر

 یم فیتعر خاطره و بودن گرفته گرم باهم طناز و مهبد

 .  کردن

 :  گفت خنده با مهبد



 مدل که دخترا از یکی به م،یداشت زییپا ی لهیدف که بار هی -

 میداد رو خز پوست نیسنگ یپالتو هی!  بود هم یافتخار

 خشک یلیخ و سرد یلیخ زیچ هی من ششمیآرا و بپوشه

 حد که پاشد و افتاد نقدریا.  بره که مشیفرستاد و کردم

 .  کنم هیگر خون ای بخندم دونستم ینم.  نداشت

.  زد یم قهقه پاش به پا هم مهبد و دیخند یم بلند بلند طناز

 نبودن یخال یبرا من و میبود ساکت انیک و من فقط

 .  دمیخند یم کمی یگاه ضهیعر

 :  گفت کدفعهی انیک

 .  بودم دهیشن ادیز رو فشیتعر!  یا خوشمزه ی کوفته چه -

 :  زد یمهربون لبخند! بود کدبانو طناز چقدر

 گرنه و دینخورد وقته یلیخ یرانیا یغذا که گفت مونا -

.  جونتون نوش.  پنه با کنم درست پاستا خواستم یم من

 که گم یم شهیهم من.  داره خوشمزه یغذاها یکل زیتبر

 بدون.  دارن رو پخت دست نیبهتر یزیتبر یها زن

 داره یخوب پخت دست یلیخ خودم مادر.  گم یم اغراق

 !  محشره واقعا

 !  گفت یم دروغ خوب چقدرم

 :  زد یا مهین و نصف لبخند انیک

 یحساب درست یغذا نه چوقتیه من.  حالتون به خوش -

 بودم که هم رانیا یحت.  رو مادرم پخت دست نه خوردم،



 رو خودم حرفا نیا و پسیچ و پفک با شتریب نبودم غذا اهل

 ممنون یلیخ.  محشره غذا نیا یول.  داشتم یم نگه ریس

 .  بانو طناز ازتون

 تا کردم یم درست ساالد کمی حداقل منم کاش!  شد میحسود

 ؟ بانو طناز گفت بهش چرا ،یراست بکنه، تشکر هم من از

  ؟ شده چم...  باشه خودم یبرا بانو لفظ خواست یم دلم

 باال داد رو هاش ابرو طناز که کردم تشکر ییرو ترش با

 .  کرد نگاه و

 نگران بودم، نگران.  کرد ییصدا و سر پر تشکر هم مهبد

 ینگران نیا خوب چقدر طناز...  خودم حال نگران.  ایپرن

 !  بود خوب چقدر طناز!  داد یم نشون یپوست ریز رو

 یخواستگار برم بودم حاضر عمر تمام بودم، مرد اگه

 یتو هاش خواستگار و خودش از فیتعر شهیهم.  طناز

 رو طنازکم چون!  عشق به لعنت.  بود پخش خانواده

 .  داشته نگه منتظر نطوریا

.  بود فراهم ینیریش و یچا و وهیم بساط دوباره شام از بعد

 رو یتکرار یها خبر داشت اخبار و بود روشن ونیزیتلو

 بودم یخبر هر از فراتر یخبر منتظر من و کرد یم اعالم

 . 

 :  کردم زمزمه لب ریز

 .  خواد یم خوب خبر هی دلم -



 : شدم اطرافم یصداها متوجه تازه

 هیزیجه جزو اون!  س شده یکار منبت تمام ونیقل اون -

 .  بود مادرم ی

 :  دیپرس گنگ انیک

  ؟ هست یچ ؟ هیزیجه -

 :  دیخند طناز

 ی خانواده.  کنه ازدواج خواد یم دختر کی یوقت نجا،یا -

 یم بهش که خرن یم خونه لیوسا براش انیم عروس خود

 .  هیزیجه گن

 : گفت یآهان

 نظرم به.  نجایا هست رسوم و رسم چقدر.  بامزه چه -

 بعد.  نه وقتا یبعض نهیریش وقتا یبعض که زاستیچ نیهم

 ؟ داره مراسمم ه،یزیجه نیا

 !  من برون هیزیجه طناز، و من یگلو به زد چنگ بغض

 :  گفت یمیمال ی خنده با طناز

 .  نه ایبعض دارن ایبعض -

 رو هام هیزیجه که مرداد ماه یتو شب اون اومد، ادمی

 و بودم نشسته گوشه کی دیسف چاد با من و دنیچ یم داشتن

 .  خوردم یم نقل

 :  خوند یم و دیرقص یم گانهی



 .  میبرد رو دخترتون م،یآورد شعله 4 گاز -

 :  دیکش یم کل ایمیک

 .  بهتون مید ینم دختر!  تونیارزون شعله 4 گاز -

 :  خوند بغض با طناز تو، اومد آبان یوقت

 ...  بگو بهش ماشاهلل ماشاهلل -

 :  زدن غیج و داد همه

 ... ماشاهلل -

 اومدن پسرا ی همه کم کم.  کردم بغض من و تو اومد ریام

 :  خوند یم بغض با هم هنوز طناز و تو

 ... دوماد به ماشاهلل -

 :  گفتن یم حاال هم مردا

 . ماشاهلل -

 :  نبود ایدن نیا یتو گهید طناز

 ! قدش به ماشاهلل -

 ینگاه و غصه و بود غم و بود طناز هم باز!  ماشاهلل واقعا

 : آبان به شده دوخته

 .  چشماش به ماشاهلل -



 نباریا.  کرد گرم رو مجلس خودش و بازوش به زد گانهی

 بغض که دمید رو ریام عروس، به ماشاهلل گفت یم یوقت

 !  لعنت...  عشق به لعنت.  کرد
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 ییصدا چیه.  بود یخال یخال خونه گهید مین و 12 ساعت

 .  شد ینم دهیشن توش

 چقدر.  بود مونده جا زیم یرو انیک یمشک و مات فندک

 یم برق کنارش هم شیمشک گاریس ی بسته!  بود خوشگل

 .  زد

 دستم یتو.  برداشتم رو فندک و شد دراز دستم

 دنیچیپ گارشیس یبو و همانا من شدن خم چرخوندمش،

 کرده یقاط هم با رو آلبالو و تمشک یبو انگار.   همانا

 .  بودن کرده درست گاریس یکاغذ لتریف باهاش و بودن

 یبو فندک، گار،یس.  موند یم جا خاطره ان،یک از چقدر

 بدتر که کتش نیا و دیچیپ یم تراس یتو هنوز که تلخش

 .  داد یم رو عطرش یبو

 خسته.  کردم اشاره انیک یالیوسا به بهش اومد که طناز

 :  گفت



 یم گرفتم ادی رو هتلش آدرس.  براش برم یم فردا باشه -

 رهیم ینم کتش نیا و گاریس بدون که شب هی.  دم یم برم

 . 

 نکیس یرو شده تلمبار یها ظرف به و دیکش یا ازهیخم

 .  شد رهیخ

 :  دینال

 دونم ینم!  رایبگ ییشو ظرف نیماش هی گفت یم مامان -

 پاشو توام.  شورم یم صبح کن، ولش.  کنم ینم قبول چرا

 ...  بخواب

 :  گفتم آروم

  ؟ یچ ایپرن پس -

 :  کرد ینچ

 شوهرش پول با مارستانیب نیبهتر یتو داره االن اون -

.  آد ینم بر دستمون از یکار چیه من نه تو نه و زاد یم

.  سالمه سالمه گرنه و ادهیز دردش فقط کمی نباش نگرانش

 صد مگه.  سالم سالم بچشم.  رونیب آد یم تر سالم منم از

!  نه جان، زیعز نه.  باشه خطر مانیزا درد که شهیپ سال

 .  بخواب برو حاال

 .  کردم اشاره کتاب به و گفتم یا باشه

 :  کرد ینچ



 بابا، کن ولش.  یش یم وونهید!  بچه نخون کتاب نقدریا -

 .  ریبخ شبت

 شک خودمم یحت که رو ریبخ شب گفتم زمزمه اونقدر

 .  بهش باشم گفته یزیچ کردم

 گاریس کنارش، و بود زیم یرو هیسا انیتاس و موالنا کتاب

 یها آلبالو اون از یکی خواست یم دلم.  انیک فندک و

 که یکار.  رمیبگ دستم رو کتاب و بکشم رو طعم خوش

 .  نبود من حد در...  یول کردن یم ها یلیخ

 تلخ یبو به مینیب که دمیکش دراز ناخوداگاه کناپه یرو

 باردار اگه که یا کننده مست یبو همون.  کرد برخورد

 .  کردم یم اریو بهش دیشا شدم، یم

 و ادیب بدم گالب از تا کردم یم اریو شدم، یم باردار اگه

 .  بشم تلخ یبو نیهم ی فتهیش و عاشق تا کردم یم اریو

 و گرفت خوابم قشنگ ربع، کی یتو که بودم خسته اونقدر

 حال گفت، یم راست طناز دیشا.  افتاد هم یرو چشمام

 .  خوبه ایپرن

 

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

 

  انیک



 

 یکس زنم یم زنگ چقدر هر ؟ نجاستیا یمطمئن مهبد -

 !  که ده ینم جواب

 : کرد ینچ مهبد

 از نجا،یهم آورد رو ما هیتاکس نیهم خود روزید بابا -

 یک بابا، صبحه 8 ساعت.  شناختم ویچ همه آشغالش سطل

  ؟ االن آخه خوابه

 فشار اونقدر.  زد رو زنگ و گرفت رو من یجا مهبد خود

 .  سوخت زنگ کنم فکر که داد

 هیعصب بود معلوم اومد، فونیآ پشت از طناز یصدا کدفعهی

 : 

  ؟ هیک -

 :  گرفتم رو مهبد یجا من

 یضررو اگه بود مونده هام لیوسا بانو، طناز هستم انیک -

 ...  ای باال امیب.  شدم ینم مزاحم نبود

 هم من، هم تعجب با.  نزد رو در یول گذاشت رو یگوش

 بعد هیثان دو.  مینگفت یزیچ یول میکرد نگاه هم به مهبد

 که گفت عیسر و کرد باز رو در یرونیب یلباسا با طناز

 یم یچ هر برم تونم یم بازه خونه در گفت شده، رشید

 .  کرد یخداحافظ عیسر ازمون و بردارم خوام



 و برم اون با تا زنم یم زنگ هاکان به که گفتم مهبد به رو

 .  بره تونه یم اون

 آروم کردم، ینگاه ساختمون به.  کرد قبول خواسته خدا از

 .  شدم داخل و برداشتم یقدم

 طبقه دو یحت که پا نیا به لعنت بود، دوم ی طبقه خونش

 .  کرد ینم یاری باهام هم ناقابل ی

 بود، ینمور و کیکوچ آسانسور ستادم،یوا آسانسور منتظر

 .  بود مونده ادمی خوب شبید از نویا

 ی طبقه ی دکمه و کردم باز رو درش ستادیوا که آسانسور

 رفتن از قبل و دمیرس دوم ی طبقه به عیسر.  زدم رو دوم

 .  کردم درست رو موهام یکم

 در.  زد یم شکیگنج نیع قلبم ش دوباره دارید از

 در به رو خودم بزرگ گام دو با.  بود باز خونشون

.  داد مختلف یصدا یکل که دادم هلش یکم و رسوندم

 فرستادم خونه در به یلعنت لب ریز و کردم زیر رو چشمام

 . 

 داخل و آوردم در رو کفشام.  بود شده باز کامال گهید در

 .  نبستمش و گذاشتم شیپ رو در. شدم

 زدم، لبخند کردم، دایپ رو کتم چرخوندم چشم که نیهم

 کت که یا شده مچاله جسم به چشمم که سمتش برم خواستم

 .  افتاد بود گرفته دستش تو محکم رو



 دهیپوش چسبون کن گرم شلوارک و یبافتن بلوز دست کی

 یها مژه.  بود بسته گوجه سرش یباال رو موهاش.   بود

 چشمش یگود یرو بلند و خوشگل چتر دوتا مثل بلندش

 به که بود باالش و نییپا لب نیب یمرز.  بود گرفته رو

 باال آهسته، و آروم ش نهیس ی قفسه و بود باز ییبایز طرز

 .  شد یم نییپا و

 دهیکش رو یکی اون و بود کرده جمع رو پاهاش از یکی

 شد میحسود کتم به که بود، کرده بغل یطور رو کت.  بود

 . 

 یم دلم.  نشستم شیکنار مبل یرو و رفتم سمتش آروم

 سته،یوا زمان یها عقربه تمام لحظه، نیهم یتو خواست

 !  ستین که یحال در باشه، اون و باشم من

.  گذاشتم شلوارم بیج یتو برداشتم، رو گارمیس و فندک

 . رونیب بکشم بغلش از رو کت اومد ینم دلم

 

 کی داشتم دوست که بود شده یخواستن خواب یتو اونقدر

 .  کنم بغلش خواب یتو فقط عمر

 موالنا شعر کتاب.  شدم رهیخ زشیم یرو یها کتاب به

 بود، گذاشته نشونه رو یا صفحه کی خودش.  برداشتم رو

 .  صفحه اون سراغ رفتم راست کی



 باد.  کرد یم شکار رو چشم کوتاه و کیکوچ مصراع کی

 یتو کتم عطر یبو موهاش، توت یبو زد، تراس یتو از

 .  شد یقاط باهم هوا

 به یفکر خدا، کاش.  زدم ششیآت و برداشتم رو گارمیس

 !  بکنه مبتال حال در منه حال

 

  ؟ نبود وانهید دل نیا تو یفدا به
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 جا که یا ینبلک خودم دم،یکش گاریس تا سه دو نکهیا از بعد

 خواب یصدا که شستم و بردم رو بودم کرده گارشیس

 :  دمیشن رو آلودش

 .  خب بشور تر رید کمی!  طناز اَه -

 تیموقع از عیسر.  شد ول دستش از کتم که زد یغلت و

 .  بردارم رو کتم تا رفتم و کردم استفاده

.  اومد در صورتش با مماس صورتم که برداشتم رو کت

 بود، لحظه کی نیهم فقط ایدن کاش افتادم، شبید ادی



 رو قدرش شهیهم که!  شرف دادم، یم قول من اونوقت

 .  بدونم

 دستم با رو صورتش یرو بود افتاده که موش ی طره

 .  نبود خودم دست هام کار.  گوشش پشت انداختم

 با.  کردم نوازشش و جگاهشیگ یرو لغزوندم رو دستم

 پشت به دمیرس و کردم لمس رو ابروش کمون دستم شست

 پشت زدم، یم دست یا شکننده جسم به که انگار.  پلکش

 .  کردم نوازش رو پلکش

 تو کی نیهم ایدن کاش.  اومدم خودم به لمیموبا ی برهیو با

 !  کاش مونا، بود لحظه کی نیهم و

 قرداد و ها شو و ها لهیدف تمام از بود، سخت ازش کندن دل

 !  تر هراسناک  و تر آور دلهره تر، سخت ها کردن امضا

 یتلخ یخداحافظ باهاش که انگار زدم، بهش یکوتاه لبخند

 کردم حس رو هیثان صدم یتو دلم گرفتن غمباد.  باشم کرده

 . 

 .  کرد یم ییخودنما روش هاکان اسم کردم، نگاه میگوش به

 :  بستم رو در و شدم دور ازش

 .  اومدم جان، زیعز اومدم -

 شیپ روحم و قلب میعظ ی کهیت کی انگار شد، بسته که در

 .  موند جا اون خواب مست ی بچه دختر



 

 ...  او است من  ِآن

 

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

 :  کردم ینچ

 بود 50 50 شنهادمونیپ ما.  ستین یجالب ی معامله نیا -

 نفع به هم اون ،70 به 30 نیگ یم نیدار شما یول قربان

 شما از بهتر ییها شرکت کردن دایپ من یبرا.  شما شرکت

 شرکت د،ینیب یم که همونطور یول جناب سوته دو کار

 یانسجام و نظم بخاطر فقط و فقط میکرد انتخاب رو شما

 .  نیکن یم یقول بد نیدار االن یول نیدار که

 :  رفت یم راه اعصابم یرو کامال لبخندش

 یحت!  درسته شما، از طرح کن، نگاه شما!  دارم حق من -

 یتو و یهست یشتریب رسم و اسم ی دارنده که یهست شما

 میدار هم ما ما، تا شه یم ادی شتریب شما از هاتون شو

 کجا...  نییبفرما باور.  میبر یم کار به رو روین و افیال

 .  آقا یبرا اریب ییچا ؟ پسر یموند

 :  زدم یلبخند

 .نیفرمود یم. ندارم لیم یزیچ یمرس -

 :  زد یلبخند



 50 میبخوا نینیب یم نیکن حساب خودتون!  بشم قربونتون -

 افیال نیبهتر ما.  نمیب یم ضرر که منم نیا م،یکن کار 50

 نیا یول میریگ یم کار به رو هاش نیتر یعیطب و ها

 ی روزانه مصارف که افیال یکل شما میعظ ی پروژه

  ؟ میندار حق ما اونوقت.  رهیگ یم کار به رو ماست

 شیر.  دیکش سر رو شیاستکان ییچا نصف و گفت رو نیا

 ی خبره بود معلوم.  شد یم دیسف داشت توک و تک هاش

 10 که بود من نفع به یول گفت یم درست.  کاره نیا

 : بردارم خودم یبرا هم گهید درصد

  ؟ شه یم مون معامله...  شما نفع به.  40 به 60 -

 :  زد برق چشماش

 بگم نیبذار ؟ نشه شه یم مگه!  رهنما یآقا حتما حتما -

 .  خدمتتون ارنیب رو ها برگه

 یم رو معامله تمام دیبا که داشتم یبر سر حوصله مدل

 .  کردم یم فکر روشون و خوندم

 بعد و میزد چونه و چک طیشرا نصف سر هم ساعت کی

 و داد بهم یا دوستانه دست.  کردم امضا رو داد قرار من

 :  گفت

 .  میباش داشته رو یخوب یهمکار که دوارمیام -

 نیماش یتو.  نگفتم یزیچ و زدم یلبخند جوابش در منم

 :  گفت آروم هاکان



 .  ده یم زن یبو کتت -

 :  دیخند که کردم نگاه بهش گنگ

 هست، دورم مونث جنس و زن دختر، بچه، دختر نقدریا -

.  دم یم صیتشخ مردونه از رو زنونه یشامپو یبو که

  ؟ بانو نیا هست یک

 :  دمیخند 

 .  بود مونده جا اقوام از یکی ی خونه کتم -

 :  دیخند انهیناش

  ؟ نبرده رو آقا دل اقوامتون، نیا -

 :  کرد فروکش م خنده دم،یخند

 نشدم، وابسته یکس به سن نیا تا.  باشه نبرده کنم یم دعا -

 .  نشم کنه یکار هی خدا شم هیبق

 :  زد لبخند و کرد زیر رو چشماش

 که ره یم کفت از یطور!  زادهیآدم دل!  باش رو آقا -

 ینیب یم یآ یم خودت به.  رفته یک و یچطور یفهم ینم

 یم یچ ؟ اصال هیک طرف ؟ شدم یک عاشق غافل، دل یا

 چوقتیه که برسه یروز نکنه خدا گهید ؟ ازش مگه دونم

 خانواده که ارهین رو بدترش اون از خدا.  ینرس بهش

 که یکن ازدواج یکس با یش مجبور و یبرس نذارن هاتون

 .  دمیبر ان،یک.  یندار دوستش سوزن سر



 بود ها سال که یمرد دل و درد به دادم، یم گوش فقط

 : بود همدم و دوست

 

  64# پست

 احمد حاج هم وقت هر.  شدم یفرار م کاشونه و خونه از -

 یم دختره یبرا دلم.  شه یم دعوام باهاش نمیب یم رو

 از ده،یچ بساط و بند یکل خونه رم یم دفعه هر.  سوزه

 روز ساالد تا! ریبگ چرنده و خزنده و مرغ و گوشت

 که کنه یم شیآرا رو خودش هم یطور هی.  یا ترانهیمد

 یم دختره نیا گوش پشت هم زنکا خاله نیا!  استغفرهللا... 

 دارم...  گفتم خودشم به.  کنه اغفال منو یچطور که خونن

 من که زده اس ام اس روزید که هم حاال.  شم یم وونهید

 نکردم نگاتم سال سه نیا یتو قرآن به گم یم.  باردارم

 یبود مست روز هی تو نه گه یم ؟ یباردار یچجور

 شب ترسم یم خدا به!  یشد ینطوریا نبوده حواست

 .  ارنیب سرم ییبال هی زنا نیا خونه، اون تو بخوابم

 .  زد یا خنده تک خودشم. دمیخند بلند

 !  زنته اون ؟ هاکان یچ که خب -

 :  فرمون رو زد

!  باشه باشه، خواد یم یک هر باشه، زنم!  خوامش ینم -

 از کشم یم یچ هر.  شاهللیا شن درک یراه همشون



 زنم، بخوابم، که خودم ی خونه رم یم.  کشم یم یخود

 ی خونه بشم، مونیپش که کنه یم ییکارا میقانون همسر

 هی همشون رم یم که هم هیهمسا و در و داداش و خواهر

 راپورت تپ تپ ،یگوش به دستشون هی منه، به چشمشون

 بو خواب تو االن هاکان د،یخواب چپ االن هاکان.  دن یم

 !  دمیبر بابا،!  یاونجور هاکان ینجوریا هاکان داد

 :  دمیپرس یا خنده مچهین با و آروم

  ؟ یخواب یم کجا حاال -

 :  زد شیشونیپ به رو دستش کالفه

 و خانوادش و خودم.  کردم عقد رو سالله.  بهت نگفتم -

 شیپ.  آوردم هوو ژهیمن سر یعنی.  میدون یم احمد حاج

 .  خوابم یم سالله

 :  کردم نگاه بهش ناباور

  ؟ نه یکرد باور رو احمد حاج حرف سر آخر -

 :  زد داد

 یبابا نیا!  امرزهیب خدا رسول زن ژهیمن ؟؟ کنم کاریچ -

 تک به تک رو ش خانواده یپسرا بسته کمر هم من یلعنت

 تو بفرسته رو ژهیمن خواست مرد، که رسول.  کنه ریپ

 قرآن به.  نبود شتریب سالش 16 دختره.  لشیوسا با ابونیخ

.  ما به چسبوند نویا عیسر دیفهم که احمدم حاج سوخت، دلم

 تا 1000 عقد تا 4 که، ستین یزیچ پسر گفت فرداشم پس



 بدتر میزندگ از.  خودم از خوره یم بهم داره حالم.  غهیص

 یم وونهید نداشتمش.  ست سالله یزندگ یتو دمیام تنها. 

 .  شدم

 .  شد تعارف گاریس و دمیکش یپوف

 

 دند،ید مرا حال تا

 ... شد تعارف گاریس

 

 دلت گهید یش عاشق!  انیک شو عاشق گم یم نیهم واسه -

 غم روز هی.  داره آرامش اصال داره دیام داره، کاشونه هی

 ،یکن یم رو و ریز رو ایدن ،ینیبب عشقت صورت تو

 مبتال خوبه، عشق.  شه یم تر چشمات شه، تر چشماش

 یم زنده تازه ،یریم ینم شه، مبتال دلت بذار.  خوبه شدن

 .  یش

 جونم از نویا.  سالله بود، همسرش زد، زنگ شیگوش

 .  زدم بهش یلبخند.  دمیفهم گفت که یخانومم

 یحت که بود یتوهم چه گذاشتم، لبم ی گوشه رو گاریس

  ؟ داد یم رو مونا یها مو یبو هم گارمیس کردم یم حس

 

 اول، نخ یجیگ



  شد آخر ی سرفه خون
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 برامون هاکان. تهران میرفت یم میکرد یم حرکت فردا

 ...  بود مهلت روز کی.  بود کرده جور خونه

 تعجب.  اومد جلو خندون لب با زدم، صدا رو هاکان آروم

 :  کردم

 برج نیع هفته کی نیا ؟ اومده در طرف کدوم از آفتاب -

 !  یبود زهرمار

 :  دیخند

 برام گردم، یم بر دارم دهیفهم.  بود زده زنگ اری -

 .  دهید تدارک

 حفظ رو لبخندم باز یول کرد یکیکوچ یحسود دلم دم،یخند

 .  کردم

  ؟ مهندس حاال یداشت کارمیچ -

 :  گفتم آروم



 مجهز ؟ یکن هیکرا اتومات دنده نیماش هی برام یتون یم -

 .  دارم یفور کار.  اس یپ یج به

 گفت خندون لب همون با و گذاشت چشمش یرو رو دستش

 : 

 ؟ البته بده که هیک.  بخواه جون تو!  مهندس چشم به یا -

 دیپرس و برگشت کدفعهی.  شد دور ازم کمی و خنده ریز زد

 : 

 .  گهید رو ناشیا و یک بگو بهم فقط -

 شدم رهیخ یطراح یها برگه و تاپ لب به و گفتم یا باشه

 .  برام یذاشت یم حواس کاش دختر. 

 .  زدم زنگ بهش دیترد با و برداشتم رو میگوش

 چهارم بوق سر که زدم زنگ دوباره برنداشت، اول بار

 : برداشت

  ؟ بله -

 :  دمیکش ییباال بلند پوف

  ؟ یچطور بانو، مونا سالم -

 کردم یم احساس یول نباشه، ریپذ امکان وقت چیه دیشا

 : لبشه یرو لبخند

  ؟ یخوب تو.  یمرس خوبم -

 .  ملموسش یها تیمیصم نیا از کردم یم عشق



 رو من با زدن دور کی افتخار نم،یبب.  بانو خوبم منم -

 ؟ بانو یکن یم من بینص

 :  گفت آروم کرد، سکوت کمی

 !  میشناس ینم رو ییجا کدوم چیه آخه، -

 !  نداره یمشکل یعنی جواب نیا کردم، حفظ رو لبخندم

 حاال.  بانو میکن یم شیکار هی.  میر یم شیپ نقشه با -

  بانو؟ نید یم افتخار

 :  گفت یعاد اما بده جواب تر ذوق با یکم داشتم انتظار

  ؟ امروز.  باشه -

 :  دیخواب بادم از کمی

 .  آره -

  ؟ چند ساعت -

 !  یباش راحت شما یساعت هر -

 : گفت تر یعاد

 .  خوبه 7 -

 عمه دختر نمتیب یم خانومم، طناز ی خونه در دم 7 پس -

 .  جان

 کوه عجب.  کرد قطع نطوریهم هم من گفتن با هم اون

 !  دختر نیا بود یسخت



 و بکنه جور رو نیماش برام 6 ساعت یبرا گفتم هاکان به

 جدا ها برگه و زیم پشت از که بود چهار ساعت هم خودم

 .  شدم

 لباس نیب تناقض دچار هم ساعت کی و گرفتم دوش و رفتم

 :  خودش سر تو زد مهبد که بودم ها

!  گهید بپوش یچ هی بابا،!  کشم یم رو خودم قرآن به -

 ...  یر ینم یخواستگار خوبه

 و روش رهنیپ و بلوز با گرفتم جلوش رو ی کتون شلوار

 .  دادم نشون بهش

 :  کرد نچ

 !  سالته 36 سرت ریخ.  س ساله 25 یپسرا واسه اون -

 .  دیخواب بادم

 یبپوش یخوا یم هم کت بپوش، رو روش رهنیپ همون -

 هم تیآجر کت اون رنگه، کم سبزه رنگش نیا نیبب ؟

 و بتیج تو بزار هم دار ستاره یآب کت دستمال هی بپوش،

 !  یشد یچ! واعو

 :  کردم زیر رو چشمام

  ؟ یکن یم مسخره -

 :  انداخت باال رو ش شونه

  ؟ بدم بهت دارم، هم پاره شلوار یخوا یم!  بکنم غلط -



 به ش خنده کیشل که کردم پرت سمتش رو یلباس چوب

 .  شد پرت هوا

 یآب ی قهیجل و دیسف رهنیپ با کتون یمشک شلوار سر آخر

 :  گفت مهبد هم باز.  دمیپوش یمات ینفت

 !  داشتم دوست! اسپرت هم هیمجلس هم پتیت -

 نیماش که زد اس ام اس برام هاکان.  میدیخند باهم دوتامون

 دونستم یم ه،یکار قرار بودم گفته مهبد به.  هست رونیب

 و ؟ اون چرا آخه که زنه یم غر یکل سرم بفهمه االن که

 !  نداشتم سوال نیا یبرا یجواب چیه من

 یچ آخه.  بود پارک رونیب یرنگ یمشک توسان نیماش

  ؟ من یبرا اونم ؟ بلند یشاس ؟ بگم بهش

 رو اس یپ یج.  کردم روشنش و شدم سوارش یسخت به

 طناز ی خونه به تا رفتم شیپ اون طبق و کردم میتنظ هم

 .  برسم

 عطر افتاد ادمی تازه دمیرس یوقت بودم، راه تو ساعت مین

 قرار سر که یا ساله 18 یدخترا نیع بودم شده.  نزدم

 .  رفتن یم اولشون

 عطر.  بکنم حفظ رو خودم کیزماتیکار کردم یسع کمی

 اس ام اس مونا یبرا و زدم رهنمیپ یها قهی به رو تلخم

 .  منتظرشم نییپا که زدم



 کرم کتون شلوار و بود دهیپوش ینفت یآب یمانتو شد، باز در

 !  اومد یم بهش چقدر.  یلیف یآب شال و رنگ

 و کرد یم ییخودنما رنگ کرم لب رژ هم هاش لب یرو

 طرح فیک.  بود دهیکش مداد رو شیا گربه یچشما یتو

 .  بود انداخته گوش سه رو یا یسنت

 نشونم رو دستش کف شم، ادهیپ خواستم تا و زدم لبخند بهش

 .  داد

 عطر یتو تلخش و نیریش عطر شد، نیماش سوار خودش

 .  شد یقاط تلخم

 :  گفتم آروم.  کرد سالم و زد یلبخند مچهین

 !  کردم یم باز رو در شدم یم ادهیپ -

 :  کرد اشاره پام به

  ؟ نکردم که معطل.  یش تیاذ خواستم ینم -

 :  دادم تکون راست و چپ سرمو و زدم یلبخند

 !  ابدا -

 :  دمیپرس آروم.  گرفت فرا رو نیماش سکوت

 رستوران کی کشف بعدم و یگرد ابونیخ کی با -

  ؟ یچطور

 .  دیخند زیر

 :  کردم نگاهش



  ؟ شد یچ -

 :  کرد نگاهم خندون یچشما با

 ینم یفرق ادیز پس،.  میکرد کشفش میبر جا هر دوتا ما -

 .  کنه

 و کدفعهی میافتاد که یاصل ابونیخ تو.  افتادم راه و دمیخند

 :  دیپرس مقدمه یب

  ؟ انیک -

 :  دادم جواب تر مقدمه یب

  ؟ انیک جان -

 :  کردم ینگاه مین بهش که کرد سکوت

  ؟ شد یچ -

 .  خوبه یلیخ بوش عطرت، -

 :  زدم یلبخند

 . بانو ناقابله -
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 :  گفت مقدمه یب

  ؟ شید یم بهم -

 ... : یول ندم شد یم مگه.  شدم شوکه



  ؟ آد یم خوشت بوش از...  چرا حاال -

 :  داد تکون ها بچه مثل رو سرش

 بدون تونم یم.  دارم یخوب احساس کنم یم بوش یوقت -

 .  بخوابم کابوس

 از پر رو شییهوا یها سهیک انگار د،یکش یقیعم نفس

 :  لرزوند رو بدنم ش، زمزمه کرد، من عطر

 .  کردم دایپ ادیاعت بهش انگار -

 هیتک شهیش به رو سرش.  نشست لبش یرو ینیریش لبخند

 :  داد

 اصال شبید.  رهیگ یم خوابم کنم، یم بوش یوقت -

 شه یم االن، یول دمید یم کابوس همش.  بخوابم نتونستم

  ؟ انیک بخوابم کمی

 : زدم بهش ینیریش لبخند

 !  حتما -

 .  کردم روشن رو یبخار کممی

 مثل  آورد، در رو هاش کفش خوابوندم، براش رو یصندل

 چشماش و شد جمع یصندل یرو نیجن کی نیع روز اون

 .  بست رو



.  بندازه روش تا دادم بهش رو بودم آورده خودم با که یکت

 کردم پارک کوچه کی یتو ربع کی از بعد.  دیخواب آروم

. 

 غرضت، بدون یکارا نیا یدونست یم کاش!  دختر آخ

 .  کنه یم م وونهید

 صورتش، یجا به یول رفت صورتش سمت دوباره دستم

 .  کردم لمس رو بود شده مشت لبش کنار که هاش دست

 دستش دوتا با رو دستم محکم.  شد ریاس دستم کدفعهی

 .  نشست خوشگلش صورت یرو اخم.  گرفت

 :  گفت ناله با

 .  نرو چوقتیه -

 یسخت به.  کرد یم ینیسنگ هام نفس.  شد نیسنگ هوا

 :  کردم زمزمه

 .  رم ینم -

 :  کرد ناله تر فیضع

 !  نرو چوقتیه -

 :  شدم تر فیضع

 .  رم ینم چوقتیه -



.  گرفتم گ ر.  بهش زد بوسه گرفت، لبش کنار رو دستم

 یم قلقلک رو دستم موهاش گذاشت، سرش ریز رو دستم

 .  داد

 :  کرد ناله دوباره

 ؟ باشه.  نکن تمیاذ چوقتیه -

 امروز دختر، نیا!  ببخش رو من ایخدا. نداشتم توان گهید

 !  داد شکست رو من

 صورتش یرو موهاش خرده.  صورتش یرو شدم خم 

 تکون چشماش که کردم فوت رو صورتش یرو آروم بود،

 .  رفت خواب به عیسر یول خورد

 یباال و رفتم رفت باال.  نشست ش قهیشق یرو هام لب

 .  دمیبوس رو هاش ابرو یها کمون

 یم میروان هاش مو یبو.  داد یم فشار محکم رو دستم

 :  کردم زمزمه آروم گوشش دم.  کرد

 کاریچ تو.  جونم آروم.  کنم تتیاذ بخوام بکنم، غلط من -

 رمرد،یپ نیا به. یداد شکستم!  ینالوت ؟ مرد نیا با یکرد

 !  یداد یزندگ بچه، الف یتو

 

  صبح روز هر شه یم هنوزم

 ... شه وا تو دنید عشق به چشمام دوتا



 

 : داد فشار تر محکم رو دستم

 ...  بده قول -

 

 !  باشم تو با شهیهم تا دارم دوست من

 

 

 :  داشت رو هام لب ادگاری گوشش، ی کناره

 ...  بخواب آروم ریبگ.  باشه زم،یعز باشه -

 : بود فیتوص قابل ریغ لبخندم.  کردم صاف رو کمرم

 .  مواظبته!  نجاستیا انیک -

 

  دستم لرزه یم تو شیپ هنوزم

 ! معلومه

 . م وابسته تو به هنوزم

 

 یول زد برق و رعد نور.  کرد دنیبار به شروع بارون

 .  ادیب تا بود مونده صداش



 که الحق.  گذاشتم گوشش یرو رو دستم یکی اون عیسر

 لبخند خوابش در غرق ی افهیق به.  بود یبد برق و رعد

 .  آورد باال هاش لب یرو تا رو کت.  زدم

 

  بود آروم کنارت شه یم هنوزم

 موند بارون تو صبح تا ها وونهید مثل

  آرامش شه یم حس شتیپ هنوزم

 

 :  کردم زمزمه یخاص یدیام نا و ینگران دل با لب ریز

 !  ینر و مینکن تیاذ که یبد قول بهم تو کاش -
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 اگه دونستم یم ساعت کی نیا یتو بود، شده ساعت کی

 !  حتما دم یم دوتامون دست یکار هی نم،یبش نیماش یتو

 یحت رمردیپ نیا.  بودم زده هیتک نیماش یجلو کاپوت به

 رو مونا یبو تا بود گذاشته نیماش یتو هم رو عصاش

 .  رهیبگ



 یم زدم یم گاریس به که ییها پک از نویا بودم، یعصب

 .  بودم یعصبان خودم دست از تر شیب.  دمیفهم

 ساکت گوشه هی مدت همه نیا ،یلعنت!  من احمقم چقدر

 رو ساله کی و ستیب ی بچه دختر کی که حاال ،یبود

  ؟ یش یم عاشق یدار کرد، جلوه نظرت به کاراش ،یدید

 ...  یبعد و یبعد و یبعد گاریس

 کی رو زیتبر پاک یهوا تونستم یم یول بود، اغراق

 یتو از ژوتن آهنگ کالم یب یصدا.  کنم آلوده روزه

 .  اومد یم نیماش

 در یصدا!  یفضول به بود مشغول و بود شده بلند پس

 :  صداشم مقلوب من هللا، آخ صداش، اومد، نیماش

  ؟ انیک -

 : اسمم و خودم به فرستادم لعنت لب ریز

  ؟ جان -

 :  موند یم ها بچه مثل

 .  گشنمه من -

 گرفته گاریس گند یبو انداختم، رو مهین و نصف گاریس

 با رو یبولگار عطر شیپ هیثان چند تا که ییها لباس بود،

 .  کرد یم حمل خودش



 بزنم یحرف چیه باهاش خواستم ینم.  رفتم نیماش سمت به

 .  رونیب ببرمش خواستم کردم غلط اصال. 

 یم ادیز روغن با زیچ هی دلم ؟ یچیساندو هی میبر شه یم -

 .  خواد

 .  کردم خاموش رو ضبط و گفتم یآروم ی باشه

 : شدم عاشقش دیشا ش بچگانه یسادگ نیهم با.  کرد تعجب

 ...  معذرت من...  من ؟ یشد ناراحت عطر بخاطر -

 :  بود شده کینزد نقدریا یک سمتش، برگشتم

 .  ببرمت کجا کردم یم فکر داشتم.  بانو نه -

 و کردم روشن رو نیماش.  دیکش عقب خودش و گفت یآهان

 و کردم دایپ رو یکینزد یفود فست نقشه، طبق. افتادم راه

 .  دادم حرکت رو نیماش سمتش

 مکث با هم اون شدم، ادهیپ و کردم پارک نگشیپارک یتو

 چه دمیفهم گرفت، قرار کنارم یوقت.  شد ادهیپ من از

 .  داره من با یا بامزه یقد ی فاصله

 با.  شکمش قور و قار یصدا از اومد لبم یرو یلبخند

 راه هم کنار رستوران، سمت بره تا کردم شییراهنما دست

 .  کردم باز رو رستوران درب من و میافتاد



 زیم هی نییپا ی طبقه همون.  بود شلوغ نسبتا ساعت، نیا

 عیسر.  بود زیم یرو منو.  مینشست و میکرد انتخاب کنج

 :  گفت وقفه بدون و زد چنگش

 با ینیزم بیس باکس هی خوام، یم یتنور چیساندو هی من -

 .  آپ سون ی نوشابه هی

 خنده تک.  گرفت سمتم رو منو و کرد نگاه بهم یعاد یلیخ

 :  زدم یا

  ؟ بانو یرینگ درد دل -

 : کرد نچ

 .  گشنمه -

 :  زدم یلبخند

 باکس هی با ،یتنور چیساندو هی تو مثل منم داره اشکال -

  ؟ رمیبگ آپ سون ی نوشابه و ینیزم بیس

 :  دیخند

 !  کار دیتقل -

 :  دمیخند

 .  واقعا شرمنده -

 رو ها سفارش اومد، سفارش گرفتن یبرا خودش گارسون

 :  دیپرس یا کدفعهی مونا رفت، نکهیا از بعد.  دادم بهش

  ؟ حاال بهت گذشت خوش زیتبر -



 یها طره اون قربون ؟ نگذره بد و یباش تو شه یم مگه

 یم تاب باهاشون هم من دل و چهیپ یم بهم که موهات

 . خوره

 : زدم لبخند

...  واقعا بود یعال هم عشیصنا.  بود خوب یلیخ.  آره -

 .  میبزن رقم رو یخوب یهمکار میبتون دوارمیام

 :  گفت آروم.  داد تکون آهسته رو سرش

.  خورم یم هم رو زیم نیا یکن ولم.  گشنمه یلیخ من -

  ؟ ارن ینم چرا

 :  دمیخند

 .گرفتن سفارش تازه بانو، نباش عجول -

 که رفت ور زیم یرو یها فلفل و نمک با و کرد ینچ

 .  زدم دستش یرو

 :  دمیگز رو لبم که کرد نگام تعجب با

 ینرفت ور ناخنت با گهید.  نکن بعدش، سوزه یم دستت -

  ؟ که

 نشیب شکاف گهید که داد نشون رو شستش کوتاه ناخن

 :  شد یم خوب داشت

 بزنم الک روش طناز مثل.  شه بلند بذارم خوام یم.  نه -

 . 



 بلندش و کوتاه یها ناخن به و داشت نگه صاف دستاشو

 رو م خنده یجلو.  کرد نگام تعجب با که دمیخند.  شد رهیخ

 :گرفتم

 .  یا بامزه یلیخ -

 :  گفت آهسته

  ؟ یگ یم راست -

 :  گفتم وار زمزمه

 .  من یبرا حداقل -

 : داد تکون رو سرش

 .  هیکاف هم آدم نفر کی نیهم -

 .  بانو یگ یم راست

 یاریب در پا از رو لشکر کی تا ،یهست یکاف تو کی نیهم

 آخر کنم، درست هم سنگر تا هزار روت یجلو بخوام! 

 کی با فقط ،یکن یم خراب رو یچ همه و یزن یم سر

 .  نگاهت

 :  گفتم آروم و شدم رهیخ بهش

 ؟ سوال هی -

 :  کرد نگاه بهم رهیخ

  ؟ یشد یمرد ی وابسته حاال تا -



 یتو یقبول سر رو، داشتم االن که یاسترس.  کرد سکوت

 .  نداشتم هم دانشگاه و کالج

 :  صداش ایخدا...  صداش و کرد باز رو دهنش

 .  شدم.  آره -

 یتو تا ،یهست یکاف تو، کی نیهم!  بانو یگ یم راست

 !  یب کش هیثان صدم یتو و یکن زنده هیثان صدم
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 : نبود بود موفق هم یلیخ لبخندم

 ! که یندار یسن اخه،.  جالب چه -

 :  زد یتلخ لبخند

 .  دیفهم یم موقع اون تو، مثل اونم کاش -

 :  شدم جیگ

  ؟ اون -

 آوردن، که رو ها سفارش.  کرد یم نگاه بهم فقط میمستق

 : چونهیبپ خواست انگار

 !  بالخره -



 :  گفتم آروم و انداختم باال ییابرو

 .  هللا بسم -

 کرد شروع و کرد کهیت کهیت چاقو با رو چشیساندو

 .  شد یم باز آدم یاشتها خوردنش از.  خوردن

 :  گفت و بست رو چشماش زد، که رو اول گاز

  ؟ س خوشمزه نقدریا چرا -

 :  دمیخند

 . یش یم خفه!  دختر آرومتر -

 یرو رو سرش خنده شدت از و گرفت ش خنده خودشم

 .  دیخند بلند بلند گذاشت، زیم

 دست.  بودن شده رهیخ بهمون و بودن برگشته زیم چندتا

 .  بود کننده تیاذ چقدر زشیم یرو ی شده دراز

 رتش،ینگ که نره، سمتش که گرفتم رو خودم دست یجلو

 .  نکنه لمسش که

 :  گفتم آروم

 .  شه یم سرد حاال بخور -

 چقدر بود، شده جمع آب چشماش.  باال آورد رو سرش

 !  بود شده تر خوشگل

 !  مونا بود، هم من دل حرف رستوران یتو آهنگ



 

  یاله یاله یاله برم قربونت

 یماه صورت عجب آخ

  یماه چه یماه چه 

 

.  ها ینیزم بیس جون به افتاد و کرد پاک رو چشماش ریز

 ینیزم بیس باکس یتو رو دستش یوقت خوردنش یوسطا

 :  گفت گونه بچه کامال و ناز با کدفعهی کرد

  ؟ یخورد من یها ینیزم بیس از!  انیک عه -

 :  باال رفت تعجب از هام ابرو

 .  نکردم باز هنوز رو خودم مال.  واال نه -

 :  برداشت رو من مال و داد تکون رو سرش

 .  کنم یم افتتاح رو تو مال من پس -

 :  کردم تعجب

 ! بخورمش خواستم یم من اما -

 : دهنش تو انداخت همزمان دوتا و انداخت باال شونه

 .  بخورمش خوام یم منم -

 االن اشتهاست، کم کال کردم یم فکر که شب اون برعکس

 .  ماشاهلل خوراکه خوش نمیب یم



 زیتبر معروف یباستان آثار از یکی سمت رستوران از بعد

 .  میکرد یم کشف رو ها ابونیخ هم ساعت کی تا و میرفت

 .  طناز ی خونه در دم بردمش که بود شب مین و 9 ساعت

 :  گفت شدن ادهیپ از قبل

 یم...  راستش گذشت، خوش یلیخ.  امروز بابت یمرس -

 .  بکنم یاعتراف کی خوام

 :  گفتم یسخت به.  ختیر یهر دلم

 ؟ یچ -

 خوش اصال رون،یب رفتم یک هر و ارشد و آبان با -

 یم.  یمرس.  گذشت خوش یلیخ تو، یول بهم نگذشت

 ؟ باال یایب یخوا

 :  گفتم یپررنگ لبخند با

 رو لیوسا هتل رم یم تهران، به دارم پرواز فردا نه -

 .  کنم استراحت کمی و نمیبچ

 هات رفتن نیا.  رفت و بست آروم رو در.  گفت یا باشه

 !  کشه یم منو هم

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

  دوم فصل

 



 ؟ بود فشیک.  نیزم دشونیکش یم انگار پاهاش، یصدا

 بلند که هم عطرش یبو.  داد یم صدا نگیریج نگیریج

 :  بود راحت زدنش حدس شد،

 . شناسم یم خوب رو عطرت -

 بسته رو چشمام چرا.  دیچیپ یبد یصدا شد، دهیکش یصندل

  ؟ بودن

 .  دهیسف اسی گل با شیآغاز نت عطرت، -

 .  بودن آمد و رفت در مرتب ز،یم یرو هاش ناخن

 .  زرد زنبق ی شهیر!  خودش نه زرده، زنبق شیانیم نت -

 :  شد دهیکش زیم یرو ساعتش ای دستبند

 خوش.  کهرباست و یمرحجاز ، ِلیوان هم، شیانیپا نت -

 !  یا قهیسل

 و نیچ صورتش.  شد برداشته چشمام یرو از بند چشم

 غم باشه، ادیز سنش کنم ینم فکر.  بود آورده چروک

 .  کرده شینطوریا

 :  زدم لبخند بهش

 ! سالم خب، ؟ کنم سالام دیبا من -

 :  بود شکسته هم صداش

  ؟ یینجایا االن یدار یحس چه -

 .  کردم نگاه بهش و نگفتم یزیچ



 هم چندتا.  یموندگار نجایا که فعال.  آوردم لباس برات -

 .  گرفتم برات هم رو اونا ،یخواست یم دارو

 بو و گرفتم خودم سمت رو شالش سمتش، شدم خم آروم

 :  دمیکش

- Thierry Mugler Alien؟ 

 :  رفت بهم غره چشم

 .  همونه عطرم خودشه،!  نیآفر -

 : خودم یجا سر برگشتم

 سراغ یاومد تو چرا.  کنه یم کار خوب هنوز مشامم -

  ؟ من

 :  زد پوزخند

 ام یم سراغت برم، دیبا!  کال بستم قرارداد مارستانیت با -

 بند یزیچ گهید بفهمن،.  یشد آزاد دونن ینم برادرات. 

 ! ریام باش یخوب ی بچه.  شه ینم

 : کردم نگاه بهش فقط

 حرف من با داره تتیهو کدوم ستین معلوم االن چند، هر -

 .  خداحافظ رفتم، من.  زنه یم

 دمیچرخ اتاق ی نهیآ سمت به ازش، کردم یخداحافظ آروم

 یم یگندم جو داره موها، نیا.  شم یم ریپ دارم خودمم. 

 .  شه



 همون که گردم، یم بر یروز کی حنانه، دم یم قول بهت

 .  بتپه براش هنوز قلبم و باشم فروش عطار ریام حاج

 !  برگشتم من
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********** 

  مونا

 

 .  بخوابونم خوام یم رو بچه کن کم رو آهنگ اون فائزه؟ -

 ونیزیتلو و گذاشت کنار رو پسیچ ظرف غرغر با فائزه

 :  گفت آروم و دیکش یپوف.  کرد خاموش رو

 !  خدا یا افتضاحه یزندگ چقدر -

 یوقت بود، کرده یرازیش باغ یها انار رنگ به رو موهاش

 یم باهم همزمان انار تا صد یس انگار کرد، یم بازشون

 . دنیترک

  ؟ بازار یبود رفته -

 :  گفت یآروم اوهوم



 یم رمیگ یچ دیجد یشیآرا لوازم نمیبب یمرو کوچه رفتم -

 نشد دمیعا یچیه لب، مداد و چشم خط تا چهار سه جز.  آد

 سوزه یم چقدر چشمم!  آخ.  گفتم رانیج واسه جورابم هی. 

 ! 

 اپن یرو رانیج ریکر رفتم، آشپزخونه سمت و شدم بلند

 .  خشک ریش بزرگ ی بسته کنارش و بود

 :  ایپرن یعصب یصدا و شد بلند دوباره ش هیگر یصدا

 بهت بابات ی ترکه و تخم همون.  گهید بخواب ریبگ -

 .  یمخم رو نقدریا رفته

 و اومد یم ایپرن ی هیگر یصدا.  رفت اتاقش سمت فائزه

 .  کرد یم هیگر نجوریهم رانیج

 :  گفت آروم فائزه

 چقدر کن نگاش.  نکن تیاذ رو خودت نقدریا جان، یپر -

 جفت اون قربون یاله.  خوشگله چقدر کن نگاش.  خوبه

 بچت با یدار کهیمرت اون بخاطر تو.  بشم چشماش

  ؟ یکن یم ینجوریا

 خودش و داد من به رو جاش فائزه.  بودم دهیرس اتاق به

 :  گفت آروم و کرد بلندش.  رفت رانیج سمت

 خدا نکهیا جا!   یبخوابون رو بچه نیا یخوا یم همش -

 داده، خوشگل ی بچه کی بهت ییتنها تو یکن شکر رو



 ؟ یدید رو خودت ؟ یزن یم داد سرش ینجوریا یدار

 !  یندار رو به رنگ

 بود دوخته بهم رو شیمشک و گرد یچشما که یرانیج به

 تکون کمی رو سرش و کرد زیر رو چشماش.  زدم لبخند

 .  داد

 .  شونیبخور یخواست یم که ییاونا از بود، تپل

 در یصدا د،یرس گوش به دوباره ایپرن ی هیگر یصدا

 . شد بلند باهاش همزمان هم خونه

 :  گفت هق هق با ایپرن

 خدا هم میزندگ قسمت نیا ؟ کردم یگناه چه من مگه آخه -

 یم آدم کهیمرت اون آد، یم دخترم گفتم.  نداده یخوش بهم

 بودن یدوم زن به قرآن به ش،یزندگ خونه سر آد یم.  شه

 برام آبرو ؟ کرد باهام نکارویا چرا.  بودم یراض هم

 .  نذاشت

 .  شد بلند هقش هق یصدا دوباره

 و کرد یکوتاه ی سرفه.  خورد مشامم به هومن عطر یبو

 :  گفت آروم

 .  بزنم سر هی خوشگله خانوم نیا به اومدم.  سالم -

 ایپرن سمت و هومن به داد رو رانیج خواسته خدا از فائزه

 : رفت



 و در جلو نجایا اومده کرده، باطل رو ت غهیص ؟ چته -

 نمیا!  غهیص ایب زده داد خته،یر سرت رو پول ها هیهمسا

  ؟ رهیگ ینم شناسنامه گفته بعدم ،یانداخت پس که بچت پول

 فائزه.  ختیر یم اشک بهار ابر مثل د،یلرز چونش ایپرن

 :  دیکش پشتش به یدست

 اسمش اصال ؟ یاون ازمندین تو مگه!  جهنم به!  درک به -

 هان ؟ خوره یم دخترت درد چه به نباشه خودش یول باشه

  ؟

 کمشیش یرو رو بچه.  خورد هومن به نگام و برگشتم

 اول هم رانیج.  زد یم حرف باهاش خنده با و بود گذاشته

 .  دیخند یم بعد و بهش کرد یم اخم

 :  گفتم آروم

 رفت یم ادمی داشتم، رانیج مثل دختر کی اگه دیشا -

 خودت به ا،یپرن.  افتاد من یبرا اتفاقا اون و بود هم یریام

 بزرگ رو هاشون بچه تنه کی که هستن زن یکل!  ایب

 شناسنامه یتو یمهد اسم یجا ؟ یهست یچ نگران.  کردن

 .  شده ثبت هومن اسم بچت، ی

 :  گفتم تیجد با و بستم رو در

 همه خونه یاومد بغل بچه یزار هیگر با که روز اون -

 یم رو شنهادیپ نیهم بودم هومن جا منم ،یداد سکته رو



 هومن کنه فکر بچه بزار.  نشده یطور هم حاال.  دادم

 .  پدرشه

 : / زد داد ایپرن

 بگم یچ بهش فردا پس ؟؟ یگ یم یچ یفهم یم خودت -

  ؟؟

 .  بود دهیچیپ چقدر

 ایپرن.  بود کرده ول اولش همسر بخاطر رو ایپرن یمهد

 به کرد شروع و خونه بود اومده بغل بچه و بدست ساک

 یشنهادیپ ترسا، از گرفته طالق تازه هومن.  یزار هیگر

 یم عقد رو ایپرن گفت.  کرد متعجب رو هممون که داد

 ایپرن هم گفت.  باشه داشته پدر رانیج خواد یم گفت کنه،

 .  رانیج هم زهیعز براش

 ینم هومن و ایپرن به یعاد یها شوهر و زن زیچ چیه

 و همه ی شناسنامه یتو اسمشون رانیج بخاطر فقط خوره،

 به ایپرن با کرد شروع فائزه.  ندارن باهم یکار چیه گرنه

 .  یمیقد یحرفا همون هم باز.  کردن صحبت

 باال رو بچه داشت که خورد هومن به چشمم. رونیب رفتم

 .  کرد یم نییپا

 :  شدم رهیخ بهش لبخند با و نهیس به دست

 .  ها اومده خوشت -

 :  زد لبخند



 داشته رو نایهم از یکی خوام یم گفتم یم ترسا به شهیهم -

 بهش نتونستم چوقتیه.  اومد یم بدش ها بچه از.  باشم

 .  دارم دوست رو ها بچه چقدر که بگم

 :  دیبوس رو رانیج

 یخاص تعلق احساس یول مونا، شه ینم باورت دونم یم -

 .  دارم بهش

 :  ش شونه به زدم

 شوهر یکرد قبول که حاال باش، یخوب پدر براش پس -

 !  یش باباش و ایپرن

 فیلط و نرم ی پنه با عیسر که افتاد راه رانیج دهن آب

 لثه اون با رانیج که دیبوس رو شینیب نوک و کرد پاکش

 .  زد لبخند براش دندونش یب و زشت یها

 !  هومن آخ!  هومن آخ

 آبان و باشه دختر دیبا بچمون نیاول گفت یم شهیهم ریام

 ! باشه پسر بچمون نیاول داره دوست گفت یم

 

.  رفتم رانیج خشک ریش و ریکر سمت و زدم یتلخ لبخند

 بچه از که بگم دوتاشون به نتونستم چوقتیه منم راستش

 !  متنفرم داشتن
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 شلوارش هومن.  رفت و کرد یخداحافظ فائزه شب آخر

 .  بود دهیپوش راحت بلوز هی و بود کرده عوض رو

 :  کرد یشیچ ایپرن

 رونشیب خانش داداش!  نجایا کرده ول رو خودش چه -

 .  دارم گل و آب حق ن،یا شیپ امیب گفته کرده

 :  زدم یا خنده تک

 افتاده، اتفاق نیا که حاال!  سرت ریخ شوهرته! ؟ ایپرن -

 هم باشه یخوب پدر هم واقعا، دیشا ؟ یکن یم ینجوریا چرا

 .  یخوب شوهر

 رو هام شونه.  بهم انداخت هیسف اندر عاقل نگاه هی ایپرن

 تو که یبیس به یگاز.  کردم گرد رو چشمام و باال انداختم

 :  زدم بود دستم

 !  بهتره یلیخ که یمهد از -

 داد بلند.  داد تکون رو سرش یبار سه دو شد، قانع انگار

 :  زد

  ؟ یخوا ینم یزیچ ؟ هومن -

 :  کرد یشیچ ایپرن که گفت یا" نکنه درد دستت نه،" هومن



 . نهیهم حقتم -

 شیپ بره تا دیدو ایپرن و شد بلند رانیج ی هیگر یصدا

 باعث گفتنش آخ یصدا.  نیزم افتاد و خورد زیل که رانیج

 .  بشه بلند جاش از عیسر هومن شد

 بلندش و گرفت رو ایپرن کتف هومن!  بود شده حساس تازه

 :  کرد

 هیگر ایب.  دختر تو یهل چقدر ؟ خودت با یکرد کاریچ -

 .  بابا تر آروم.  شد قطع ش

 رانیج سراغ و نگفت یچیه کرد، نگاه بهش فقط ایپرن

 :  انداخت بهم ینگاه هومن.  رفت

  ؟ خبر چه طناز از -

 :  انداختم باال شونه

 .  گذرونه یم گه،ید خوبه.  ندارم یخبر -

 :  کرد خکوبمیم حرفش

  ؟ نه یدون ینم یزیچ تو ز،یتبر رفته آبان نکهیا مثل -

 :  کردم زیر رو چشمام

  ؟ مورد چه در -

 :  کرد ینچ



 آبان.  شوهرش با اونم!  اومده گانهی!  ینبود خنگ نقدریا -

 رفتن عیسر داشت، برشون وال و هول ارشد و حنانه و

 .  زیتبر

 :  نییپا آورد رو صداش

 .  گن ینم هم بهمون!  مارموزا هست، نایا نیب یزیچ هی -

 :  کردم گرد رو چشمام

 ول ؟ یکرد شروع باز!  هومن... ند ربط بهمون دیشا -

  ؟ چطوره یعطار!  خدا رو تو کن

 یم راه داره هم کارخونه.  یحدود کی تا گرفته خوبه، -

 .  گرفته پول انیک از بابتش وانیک کنم فکر.  افته

 :  گفتم ییرو ترش با و کردم ینچ زدم، میشونیپ به یدست

 رو بشیج داره آورده رشیگ وانیک نیا!  انیک چارهیب -

 .  ریبگ رو جونت داداش جلو!  قشنگ کنه یم یخال

 :  انداخت باال شونه

 یاضاف یدار خونه نیا یتو تو گه یم بهم برگشته یوقت -

!  اونجا برو داره خونه زنت خود ،یخواب یم یخور یم

  ؟ بهش بگم یچ

 :  گفت آروم و اتاق از رونیب اومد بغل به رانیج ایپرن

 هی اونم ؟ تو یگرفت جا چقدر مگه.  کرد غلط وانیک -

 .  نکن فکر بهش ادیز زده یحرف



 و در حرف جلو ؟ بخوابه نجایا شوهرت یدار مشکل تو -

  ؟ بچمم شیپ بده ؟ رهیبگ رو هیهمسا

 :  زد پوزخند ایپرن

 ست،ین تو ی بچه!  محترم یآقا نداره برت دوور یالک -

 !  نیهم.  شناسنامشه تو اسمت

 نگاه بهم تعجب با.  دمیخند کنه باز دهن اومد تا هومن

 :  گفتم آروم شد تموم که م خنده.  کردن

 یک هر!  بشه من مثل هم بچه اون نینذار!  یچ هر حاال -

 ازمندین که باشه، عاشقش اونقدر دیبا هست، مادرش پدر

 .  ریبخ شبتون.  بخوابم رم یم من.  نشه گهید یکی عشق

 به که اومد ادمی.  دمیکش دراز تخت یرو و رفتم اتاق سمت

 .  بودم کرده دایپ رو قرصم اون اسم یبدبخت

 .  داشتم دیترد برداشتم، رو قرص ی بسته

 ،ینداشت خوب خواب ذره هی مدت همه نیا!  مونا الیخیب

 کی راحت و یخور یم س، دونهی.  ینداشت قرار و آروم

 یم خودت جون نوش دغدغه یب راحت خوب خواب دست

 .  اومد میگوش یبرا اس ام اس.  یکن

 اون.  خونش ،یرفت امکیس و ریام با یگفت تو خب،:  دکتر

 ...  تو و داد ازدواج درخواست بهت

 بود قرار که یاول شب ادمهی.  نکردم قبول خب،:  گفتم

.  بود کرده روشن و بود دهیچ شمع یکل بخوابم، خونش



 رفته، برقا گفت ؟ هیچ ایباز لوس نیا گفتم دم،یخند بهش

 داد من به رو خونه بزرگ یاتاقا از یکی.  بود گفته دروغ

 براش زدم، حرف امکیس با یکل خواب، از قبل شب. 

 بود امکیس مال ها خنده نیبهتر شک بدون گفتم، یم جوک

 .  بود چشماش یتو خنده.  دیخند یم دل ته از. 

 ببخشم، رو ریام خوام یم وقت هر!  یلعنت.  کردم بغض

!  بود عاشق اون بود، یروان اون داشت، مشکل اون بگم

 .  افتم یم امکیس ادی

  ؟ کرد کاریچ امکیس با:  دکتر

 :  کردم بغض

 تشنج، کرد شروع قهیدق چهل از بعد داد، قرص هی بهش -

 اون و زدم یم ضجه من.  افتاد روم یجلو باز چشم با بعد

 !  کشت ریام...  رو امکیس.  دیلرز یم

 ی جنازه سر برگشت، ریام به ریام که یوقت ره، ینم ادمی

 برق و رعد یتو بارون، یتو.  کرد هیگر چقدر برادرش

 به دیکوب یم و کرد یم بلند رو امکیس تن.  کرد یم هیگر

 .  فرستاد یم لعنت خودش به.  زد یم نعره.  نیزم

 .  نبود یخوب شب شب اون

 :  کردم زمزمه و باال انداختم رو قرص

 ادشی چکسیه که یبود مفلوک تو چقدر!  امکیس چارهیب -

 !  مرگته سالگرد فردا، ستین



 چارهیب من، چارهیب بستم، آروم رو دردم از پر یچشما

 !  امکیس
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 بچه، ی هیگر یصدا بود، انداخته هیسا چشمام یرو که نور

  ؟ بود یک ی بچه

 ساعت به نگاهم و شدم بلند آروم بلند، و نرم تشک یرو از

 .  شد باز در دم،یلرز!  سرد بود، سرد.  افتاد

!!  کن نگاش ؟ یدیپوش تاپ شبید چرا شلخته، ی دختره -

 بشور رو صورتت و دست برو برو،.  یزن یم خی یدار

 .  گذاشتم هم صبحونه برات

  ؟ بود یک نیا افتاد، بهش نگاهم

 :  زد غر دوباره.  کردم نگاه بهش گنگ

 شبید بچه اون.  م خسته یلیخ قرآن به نکن، تیاذ مونا -

 کل بود شده بلند هم هومن پف و خر یصدا د،ینخواب اصال

 درست رو مالفه نیا حداقل پاشو.  بود برداشته رو خونه

  ؟ یکن یم ینجوریا چرا!  وا.  کنم

 :  گفتم آروم و دمیکش صورتش به رو دستم شدم، خم کمی



  ؟ یهست یک تو تو، -

 :  زد یخند تک و کرد هل د،یپر رنگش

  ؟ یخوب!  مونا ؟ میک من که یچ یعنی ؟ یچ -

 داد یم عذابم.  شد بلند بچه ی دهنده آزار ی هیگر یصدا

 .  رفت رونیب و دیکش یپوف.  مانندش غیج یصدا

 خوند یم روزنامه داشت مبل یرو که افتاد یمرد به نگاهم

 زنگ یصدا.  خواست یم خواب دلم.  بستم رو چشمام. 

 :  مرد یصدا تلفن،

 .  خوره یم زنگ یگوش رو، بچه من بده ایپرن -

 مرد.  شد رها مرد بغل تو یرنگ دیسف و تپل ی بچه دختر

 دوباره و داد کهیت خودش به رو بچه د،یبوس رو صورتش

 .  خوندن روزنامه کرد شروع

  ؟ بله -

 .  بود یداشتن دوست خونه یتو سکوت

 تو ؟ آخه بگم بهش یچجور.  دونم ینم من وان،یک نیبب -

 تو ؟ یننداز صورتش تو تف شینیبب یبر یحاضر خودت

  ؟ ینکن رشیخاکش نشیبب یبر یحاضر خودت

-  .... 

 . باش نداشته رو انتظار نیا هم هومن از پس خب -

-  .... 



 روزید تا آره، ؟ کنم کاریچ یگ یم ؟ هیچ واسه ت کهیت -

 اومد سرمون بود ییبال چه نیا کردم یم ناله زدم یم زنگ

 .  یکن یم وونمید یدار وانیک...  حاال

-  .... 

  ؟ یچ بزنه حرف باهات نخواد هومن اگه -

 .  بود تلفن به حواسش تمام و بود برگشته مرد

 ...  هومن هومن،

 خجالت.  بازه روت به که من ی خونه در.  نجایا ایب -

 !  بکش

- .... 

 ندم راهت بعد داداشت، زن شدم خودت قول به گهید -

 .  ایب ناهار ؟ خونه

 .  شد سکوت

 :  گفت مرد

  ؟ گه یم یچ -

 :  هم سر پشت و یطوالن قیعم نفس یصدا

 ادیب کاشینزد از یکی هفته هر دیبا گفته ریام دکتر گه یم -

 یم.  باشه زهیانگ هم ریام ی واسه باشه، بهبودش شاهد تا

 سن سال 40 با یوقت خودت تو گفتم.  بره هومن بگو گه

  ؟ بره پاشه هومن ،یبر شه ینم روت



 .  شناختم یم رو رمیام!  ریام

 ریز زد بچه که بود ادیز والم و هول اونقدر.  رونیب دمیدو

 :  دادم قورت رو دهنم آب.  کرد نگام تعجب با ایپرن.  هیگر

 ادیم ریام...  ریام ؟ کوش ریام...  ریام ؟ نجاستیا ریام -

 ...  ریام... 

 :  شد جمع اشک چشمام یتو کدفعهی

  ؟ رفت کجا ریام ؟ رفت ریام -

 : زیم سمت دمیدو

 اگه ؟ ست چندشنبه امروز...  امروز ؟ پس کو هاش گل -

 .  آره یم میمر گل برام باشه دوشنبه

 : زدم یم زار

 نیگ ینم رو راستش چرا ؟ خونه ده ینم گالب یبو چرا -

  ؟ نه رفت ریام ؟

 شدت.  کوبوندم وارید به رو سرم و نشستم نیزم یرو

 :  دیخواب بچه ی هیگر که بود ادیز اونقدر م هیگر

 ینم خوابم نخونه ییالال واسم شب.  برگرده دیبگ بهش -

 .  کنه شونه دیبا فقط اون رو موهام.  بره

 :  خودم تو شدم جمع درد از



 سگ اگه.  کنه آرومم تونه یم اون بزنه، برق و رعد اگه -

 تونه یم اون کردن، پارس به کنن شروع خونه یتو یها

 .  کنه آرومم

 :  نمیس به زدم و کردم مشت رو دستم

 من!  کردم غلط من!  برگرده بگو...  برگرده بگو بهش -

!  شم یم فداش من!  شم یم زشیچ همه من!  شم یم زنش

 ... برگرده بگو

 .  دیچیپ یم هقم هق یصدا فقط و شد یم زمزمه صدام

 

  نهیا میتصم

 آرومم ییتنها

  صورتت از رو اشکات

 !  خانومم بکن پاک

 

 مادر از کم.  زدم یم زار خونه کنج ها مرده مادر نیع

 مادرم ریام.  رفت که بود من تمامِ  ریام نداشتم، ها مرده

 .  بود زمیچ همه بود، پدرم بود،

 ریام.  بود اومده ادمی حاال.  بود ایپرن.  کرد بغلم یکس

 .  بودم رفته من.  بود نرفته



.  آوردم چهار من.  یکن یم یزن جر یدار.  ریام عه -

 .  شاهده هم امکیس

 :  رهیخ رهیخ.  کرد یم نگام

 شهیهم یباز نیا ی برنده.  اریب شیش جفت شما.  چشم -

 .  دلبرک ییشما

 .  شدم سرخ

 :  کرد لمس رو موم دستش

 .  بانو چاکر -

 :  آوردم باال رو سرم تخس یها بچه نیع

  ؟ یدار دوستم -

 :  زد چشمک

 .  دارم دوستت -

 :  کردم جمع رو لبام

  ؟ یعاشقم -

 :  شد یجد

 .  عاشقتم -

 :  گفتم خنده با

  ؟ برام ید یم هم جون -

 :  گفت طنتیش از پر ییچشما با یجد



.  برات ره یم نفسم.  برات دم یم جون.  برات رمیمیم -

 ینجوریا که چشمات.  رم یم هوش از نمیبب رو موهات

.  المروت نکن دختر، نکن.  رسم یم خدا به کنه یم نگام

 !  نکن نیا از تر چارهیب رو مرد نیا نقدریا

 .  کمر یگود تا بلند، یموها.  کردم باز رو موهام

 :  دیکش بو و بست رو رنگش خوش یچشما

 .  ومیلیل یبو.  ید یم اسی یبو -

 

  شم ینم آروم قسم، چشمات به

 .  بارون ریز من با یاین تا

 

 رو گوشام یرو دستاش جفت عیسر زد، که برق رعد

 زمزمه و دیخند.  کرد برخورد چشمام با چشماش.  گرفت

 "یخودم لوس"  کرد

 

 !  یکرد وا رو موهات تو ای ابره، هوا دونم ینم
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 !  خوشگلن چقدر گال نیا!  ریام یوا -

 :  دیکش موهاش تو یدست و زد لبخند

 به کن نگاه.  یفصل هر تو دارن شییرو هم شهیهم.  آره -

 .  شه یم قرمز بخوره بهش که نور برگاش،

 سرخ الله، مثل بود افتاده دادم، نشونش یا گهید اهیگ عیسر

 شاخه و میمر مثل دیچیپ یم بوش سرخ، رز گل مثل بود

 .  ندایل مثل بود نازک هاش

  ؟ هیچ اسمش!  هیعال نیا ریام یوا -

 :  دیخند.  کرد نگام کمی

 .  موناست اسمش -

 :  گفتم بعد و کردم نگاهش تعجب با اول

 .  خب هیچ اسمش بگو نکن، مسخره -

 :  شد یجد

 .  موناست اسمش!  گفتم یجد -

 :  کردم لوچ رو چشمام

  ؟ میدار مونا اسم به اهیگ اصال ما -



 از پر نگاه نیا!  هاش خنده نیا...  هاش خنده نیا د،یخند

 ...  هللا ای!  ش ستاره

 .  میدار مونا اسم به دلبر یول نه -

 ی هیهمسا یصدا انداختم، نییپا رو سرم و شدم سرخ

 :  اومد بود، پنجره کنار ها ساعت نیا معموال ،یبغل

 .  ریام حاج سالم -

 رو بود شابورین اصل روزیف انگشتر که رو دستش ریام

 :  گردوند دور رو حشیتسب و گذاشت نشیس یرو

 .  نیحس حاج ماست از سالم -

 ریام.  افتاد من به نگاهش و برد باال رو دستش رمردیپ

 :  گفت آروم و ستادیا من یجلو

 .  نشو بلند ن،یبش همونجا -

 :  دیپرس کوچه کنجکاو و تنها رمردیپ ،یحاج

  ؟ هستن والده خواهر -

 !  هاش خنده د،یخند ریام

 خدا یرضا به یراض هم خودش و بخواد خدا شاهلل،یا نه، -

 .  ما سر تاج بشن باشه ما و

 :  شد خوشحال یحاج

 یم مسجد جلسات مورد در راستش.  پسرم شاهللیا مبارکه -

 .  نجایا ایب یکرد وقت بعدا.  بپرسم ازت خواستم



 :  گذاشت شیمشک یچشما یرو رو دستش ریام

 .  میباش کتیکوچ ما.  یحاج چشم به یا -

 و دیکش یپوف ریام.  رفت" ییآقا"  گفتن با هم یحاج

 : من سمت برگشت

 خودت با اریب رو المصبت چادر اون گفتم بهت بار هزار -

 سر نه یپوش یم که هم مانتو نیا!  کن نگاش!  کن نگاش. 

 االن امکمیس خونه میبر.  یشد یگل پاشو پاشو.  ته نه داره

 .  شده داریب

 یم ظهرا از بعد شهیهم.  افتادم راه و شدم بلند ازش جلوتر

 یزیچ ای میکرد یم یباز منچ دست هی ای هم، کنار میشست

 .  میخورد یم

 م معده افتاد، که رنگ ینارنج یها ینارنگ به چشمم

 سمتم رو ها ینارنگ ریام.  کرد صدا و سر به شروع

 .  کردم یم دهنم یتو رو ها ینارنگ یلپ دو.  گرفت

 :  گفت امکیس به رو و دیخند ریام

 .  خوره یم یچجور کن نگاش -

 : کرد زمزمه لب ریز و شد طونیش

 !  سوخته پدر -

 دور ینارنگ اب.  نخنده کردم اعتراض بهش دیخند امکیس

 رفت، لبم سمت دستش و اومد جلو ریام.  بود ختهیر دهنم



 و دیکش پس تعلل با رو دستش که کردم نگاهش تعجب با

 :  گفت

 .  رو لبت دور کن پاک...  پاک -

 به رو.  کردم پاک رو لبم دور و گرفتم ازش رو دستمال

 :  گفت و کرد امکیس

 .  امیدن کل شده آبان ی کرده عقد ؟ هیچ نظرت -

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

 کنار رانیج و من اومد، یم هومن و وانیک یدعوا یصدا

 ؟ کرد یم فکر یک به خواب تو اون.  میبود دهیکش دراز هم

 .  کردم یم فکر ریام به من

 

  یمن حواس و هوش همه روزا نیا

 

 :  اومد هومن بلند یصدا

 رو میروان داداش برم بخوام خوره یم من ی افهیق به -

  ؟ نمیبب

 :  گفت تر یعصب وانیک

 همه زده... گ... ک!  برم پاشم سن سال چهل با من پس -

 بگم برم پاشم من بعد داده باد به رو مونیستین و یهست ی

 !  اومد زتیانگ داداش سالم



 فقط اون ؟ شونیزندگ به زده گند من ریام ؟ بود من ریام با

... !  که بود عاشق اونقدر.  نبود بدم بد.  بود بد من یبرا

 .  تنگه برات دلم!  ریام!  ریام

 

 برگرده یکاشک

 کرده عاشقم که یاون

  بره یم دل   نیا که یاون

 . کلمه کی با یحت
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 :  گفت آروم هومن

 .  شه یم داریب خوابه بچه.  نزن داد نقدریا -

 :  زد پوزخند وانیک

  ؟ رانیج ای مونا ؟ بچه کدوم -

 :  وسط دیپر ایپرن

 .  اصال رم یم من خب، -

 شد آب من دل یتو قند ا،یپرن یجا اومد، هومن تشر یصدا

: 

 !  ده یم یمعن چه!  یکرد جایب تو -



 :  گفت هومن از تر یجر هم ایپرن

 بخدا بابا!  وانیک نه یر یم تو نه ؟ کنم کاریچ خب -

 ینم داداش دوتا شما.  شه یم خوب داره.  آدمه رمیام

 از انیک بزنم زنگ برم نینذار ؟ یعنی نیکن یکار نیخوا

 .  نهیبب رو ریام بره ادیب پاشه هرمزگان

 :  گفت وانیک سر آخر و شد سکوت

 .  رم یم!  خورد سگ -

 :  دیپرس ازش هومن رو من سوال که رفت یم داشت

 ؟  بره یبد یخوا یم...  رو ایمیک -

 .  شد سکوت

 .  دیچیپ یم ساعت یصدا فقط

 عشق کی داغ.  افتاد نگاهش به نگاهم در دم و رفتم رونیب

  ؟ کرده تر رو ساله چهل مرد نیا یچشما یمیقد

 بشه، برات تا اومد ایمیک تا.  وانیک برات رمیبم یاله آخ

 .  ره یم داره

 :  داد قورت رو بغضش و انداخت باال شونه

 کهیمرت اون گه یم ؟ یناراض من باشه، یراض خودش -

 براش، ستین مهم ادمیز.  خوبه که داداشش.  شد معتاد

 .  باشه تر کیکوچ خودش از سال 8 شوهرش

 .  دیفهم شد یم پاش لرزش از.  بود یعصب



 :  دیخند یعصب هومن

 تیخر چرا گهید تو!  من داداش کنه یم یبچگ داره اون -

 نیا بخاطر هم گهید بار هی تو! ؟ نبود بس ؟ یکن یم

 !  یداد دست از رو ایمیک سکوتت

 :  برداشتم هام لب یرو از رو سکوت مهر

 بخاطر دارن خانواده، همون.  االن دهیام نا یلیخ ایمیک -

 کنن یم بدبختش دارن.  کنن یم استفاده ایمیک از آبروشون

 بهش اریمه چوقتیه که یاول زن شه یم ایمیک فردا پس. 

 ؟ یدون یم بودنش یراض رو نیا تو.  نکرده هم نگاه

 از!  سال یا خورده و 30 ایمیک و شد سالت چهل!  وانیک

!  براش یریم یم بگو بگو، بهش و ایب کوتاه یلجباز نیا

 اسم ینیبب کابوس ها شب بگو.  پاش به ید یم جون بگو

 که بگو.  نایا ی همه بگو بهش.  کنه یم آرومت که اونه

 بهش.  یکرد یخالکوب رو اسمش سوئد، یتو نت،یس یرو

 با نه ،یداشت ایمیک با فقط رو شدن دار بچه یایرو که بگو

 موقعش که حاال نذار.  رو نایا ی همه بگو بهش!  آنوشا

 .  بره دستت از شیپ سال چند از بدتر شده،

 و دیکش صورتش یرو عیسر رو دستش.  ختیر اشکش

 چه تو ما!  وانیک آخ...  وانیک.  کرد پاک رو اشکش

 !  عشق به لعنت ؟ عشق ؟ میکرد ریگ یمنجالب
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 بهش منتظر.  کرد نگاهم هومن رفت، وانیک نکهیا از بعد

 .  آورد باال دوباره و ریز انداخت رو سرش.  دوختم چشم

 :  گفت آروم

  ؟ ینیبب رو ریام یخوا یم...  یخوا یم -

 !  رفت نفسم

 

 دمید خود چشم با من

 ! رود یم جانم که

 

 ؟ ییکجا ؟ بانو گل -

 کمربند یجا هم هنوز.  گرفتم قلب تپش صداش دنیشن از

 .  کرد یم ییخودنما هام پهلو یرو شبشید

  بودم یفرار خودش از ؟ کردم یم کاریچ!  بودم یروان من

 بند محکم رو دستم.  بود خودش امنم و مامن یجا یول

 اتاق تو امکیس با و بودم کرده قفل رو در.  کردم دامنم

 .  بودم نشسته



 .  اورد در صدا خودش از امکیس

 :  سمتش برگشتم آروم

 یجا هنوز!  ادین در صدات.  امکیس قرآن رو تو -

 .  شم ینم خرش گهید.  مونده کمربنداش

 !  داشت حقم.  زد پوزخند بهم امکیس انگار

 ؟ ییکجا. شم یم نگران دارم کم کم گهید ؟ دلبرک -

  ؟ مونا ؟ امکیس

 امکیس.  کرد ینم خر رو من هم صداش ینگران نیا

 :  گفتم آروم.  کرد یم نگام داشت هنوز

  ؟ آبان به بزنم زنگ نظرت به -

 نکن یعنی کرد یم رو نکاریا یوقت.  کرد زیر رو چشماش

 . 

 .  شده تنگ آبان یبرا دلم -

 .  داد تکون رو سرش

 .  زنم یم زنگ ایمیک به!  خب باشه -

 بار سه از بعد ایمیک.  شد دورتر ریام یصدا.  نگفت یزیچ

 :  برداشت زدن زنگ

  ؟ بله -

 ؟ یخوب ؟ یچطور ایمیک سالم -



 :  اومد ریتاخ با صداش

  ؟ شما -

 :  موندم

 !  مونام -

 :  گفت یخستگ با

  ؟ یخوب تو یمرس خوبم.  ییتو!  آها -

 :  بودم تعجب در هنوز

 ؟ خبر چه آبان از نمیبب خواستم یم راستش ،یمرس -

 :  باشه کرد باد رو آدامسش انگار

 ریام شیپ و یستین تو دنید که باباش مامان.  آبان آها -

.  بزنه بهم یابیغ رو عقد کردن مجبورش ،یکن یم یزندگ

 .  یبابا...  برم دیبا من مونا راستش

 .  شد قطع تلفن

 افم،یق دنید با ریام.  افتاد دستم از تلفن.  شد باز اتاق در

 :  دیپر رنگش

  ؟ هییرو و رنگ چه نیا ؟؟ شده چت -

 

  دمید خود چشمان با من

 ! رود یم جانم که



 

 نیع و امکیس لچریو به زدم هیتک رو سرم اومد، در اشکم

.  بودم همسرم آبان!  داشتم حق.  زدم زار ها مرده مادر

 اد،یب دنبالم نکهیا بدون.  رفت بپرسه ازم نکهیا بدون آبان

 ترکم!  منو بکشه بو نکهیا بدون کنه، تمیحما نکهیا بدون

 .  کرد

 :  شد یعصب ریام.  زد یم حق پام به پا هم امکیس

 هیگر کنم کاریچ ؟ خب.  نکن هیگر!  دلم زیعز!  زمیعز -

 . رو نایا زینر ؟ ینکن

 یم زار شتریب من.  نداشت ییدوا چیه و گفت یم رو نایا

 سرش.  بهم ختیر رو زیم و شد بلند.  شد یعصب.  زدم

 .  وارید به دیکوب رو

 لهیوس اسباب ونیم.  نکن هیگر گفت یم زد یم داد فقط

 ترکم توهم.  افتاد نیزم یرو آبان نشون ی حلقه هام،

 .  نبود رسمش نیا! قینارف ؟ یرفت توهم ؟ آبان یکرد

 :  کرد صدام هومن

  ؟ شد یچ -

 :  گفتم کلمه کی فقط

 .  نه -

 :  کرد ینچ ایپرن



 شام شب بگو کارا نیا یجا به.  توام ایپرس یم سواال -

 .  کنم درست دیبا یچ موندم گهید ؟ یخور یم یچ

 :  برداشت رو ونیزیتلو کنترل هومن

 کدو نذار، هم بادمجون نکن، درست چرب فقط ،یچ هر -

 .  ندارم دوست هم

 :  دیغر لب ریز و کرد لوچ رو چشماش ایپرن

 نهیبب رو ما یکی! کمشیش اون با!  تو بده قورت منو ایب -

 . من تا یدییزا بچه کنه یم شک تو به

.  دادم قورت لبم گرفتن گاز با رو م خنده و گرفت م خنده

 .  یشیم قاراش زوج عجب
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 .  بود فرما حکم سکوت شام، سر

 :  زد تشر هومن به و اوردین طاقت ایپرن

 اخر وانیک اون ؟ بابات شرکت سراغ یبر یندار الیخ -

 .  بره یم هم حالشو بابات شرکت سر رو افته یم سر

 :  کرد ینچ هومن



 .  بره نییپا گلومون از یزیچ هی یذار یم...  استغفرهللا -

 :  شد نهیس به دست ایپرن

!  بدبخت!  دیبترک که دیبخور نقدریا!  جان نوش!  دیبخور -

 فکر به یستین خودت فکر به یستین من فکر به!  چارهیب

 پسش از یتونست ینم که تو!  یشد باباش که باش یا بچه

 .  یکرد عقد منو یاومد یکرد غلط ،یایب بر

 :  گرفت ش هیگر

 یب االن مگه!  شد یم بزرگ پدر یب م بچه یذاشت یم -

  ؟ ستین پدر

 :  اومد درد به دلش هومن شد، بلند ش هیگر

 هیشب ینجوریا نکن!  کن نگاش ؟ تهیچ واسه ت هیگر آخه -

 .  یش یم رزنایپ

 .  شد رهیخ بهش اخمش ونیم ایپرن

 :  گفتم آروم

.  گهید کنه یم کار داره هم هومن ا،یپرن نکن تیاذ -

  ؟ چشه مگه یعطار

 :  کرد یم رو نکاریا یول بزنه، زبون زخم نبود بلد ایپرن

 .  کنه کار اون ی مغازه تو خوام ینم -

  ؟ اون گفت یم رو رمیام.  افتاد دستم از قاشق

 :  گفتم و زدم شوک سر از یخند تک



  ؟ چشه ریام ی مغازه مگه، -

 .  کرد یم نگام ترس با

 :  بود آروم صدام یول شدم یعصب

 امکیس کرد، تیاذ منو ؟ کرده شماها حق در یا یبد چه -

 نیبر نیخوا ینم چرا شماها ؟ چرا شماها گهید!  کشت رو

 که ریام!  بود نکرده تجاوز شماها به که ریام!  ریام دنید

 عنوان به سال، هر براتون که یریام!  بود نزده رو شماها

 چارهیب.  ختیر یم پول مشت مشت براتون ییدا ی مهیب

 ! ریام

 دستپاچه من ستادنیا با هم ایپرن و شدم بلند یعصب جام از

 :  شد بلند

 ...  سایوا مونا!  مونا من، بخدا -

 فرار داشتم دوست.  بستم محکم رو در و اتاقم سمت رفتم

 !  دور یجا کی برم، و کنم

 بهت ها گل یبو ،یکن یم باز رو درش که یباغ باغ، برم

 که یتاب کنار باغ، ته که شینیبب.  یش سرمست و بخوره

 گرده یم بر.  ستادهیوا ده،یچیپ چکیپ هاش دسته یرو

 اون با راستش، دست.  شه یم باز لبخند به لبش.  سمتت

 مثل صداش.  نهیبش چپش چشم یرو کوب، روزیف انگشتر

 :  چهیبپ باغ یتو یقنار

 !  دلبر یگذاشت چشم رو قدم -



 یرو بندازه رو رنگ مشهد دیسف چادر تاب، یرو نمیبش

 میمر یها گل.  کنه باز رو رنگش دیسف میکر قرآن.  سرم

 یرو گل یها پره.  کنه فوت سرم یرو رو شده خشک

 :  شه بلند صداش.  نهیبش موهام و دست

بُّونَهم   أَنَداد ا َللاَِّ  د ونِ  ِمن یَتَِّخذ   َمن النَّاِس  ِمنَ  وَ  - ب   یح    َكح 

بًّا أََشدُّ  َءاَمن وا   الَِّذینَ  وَ  َللاَِّ  َّ  ح   .  ِِّل 

 :  کنم صداش.  بشه وا لبخند به لبم

 ؟ ریام -

 :  باشه التماس از پر نقدریا تونه یم مگه مرد هی یصدا

 کاریچ باهام عشق نیبب ؟ باهام یکرد کاریچ ؟ دلم جان -

 یم که یمن ؟ یآ ینم کوتاه من دل با چرا!  المروت کرده

 گناهه، عشق نیا دونم یم که یمن گناهه، زلفت دنید دونم

 بگو!  نهیش ینم خوش تو گوش به اذانم، یصدا که یمن

 چشمم نور کنم کاریچ ؟ یش عاشقم کنم کاریچ ؟ کنم کاریچ

  ؟ چهیبپ خونه نیا تو فقط تو یغذا یبو کنم کاریچ ؟ یش

 !  کردم هیگر.  کردم هیگر

 

 دار خبر یآها

  ؟ اریهوش ای یمست

  ؟ داریب ای یخواب



 

 ! زدم زااار زدم، زار

 

 اهیس شب تو

  کیتار شب تو

 راست از و چپ از

  کینزد از و دور از

 

 ؟  ییکجا رمیام!  سوخت قلبم قلبم،

 

 داره نفر هی

  جار زنه، یم جار

  که یغم یآها

 من ی نهیس رو بختک هی مثل

 .  آوار هی شده

 

 ادی یآشپز بخاطرت دم یم قول شم، یم چشمت نور بخدا

.  چهیبپ خونت یتو" من" یغذا یبو دم یم قول.  رمیبگ

 ! برگرد تو کنم، یم حاللش رو حرامت من



 

  بردار رو دستات من، یگلو از

  من یگلو از بردار، رو دستات

 

  ؟ کنم کاریچ رو دردم ؟ کنم کاریچ رو زخمات یول

 

  درده پر دل

  نامرده پر و مرد پر شهر

  دار خبر یآها

 دار خبر یآها

  باغ تا میدار باغ

 گل غرق یکی

  خار پر یکی

 

 دره حرف ؟ کنم کاریچ رو چرک از پر قیعم زخم نیا

 ! ریام آخ!  ریام ؟ کنم کارشیچ رو مردم دهن

 

  مرد تا میدار مرد



 کار سر یکی

  بار سر یکی

 خبردار یآها

 !  دار سر یکی

 

 ؟ کنم کاریچ دل نیا با من د،یکش ریت دلم

 

 یولگرد یپ رفته مینس ها کوچه یتو

  ینامرد یپ اومده زییپا ها کوچه یتو

 ...  اومده زییپا اومده، زییپا

 

 باهام هنوز بود، هنوز گردنبندش.  رفت گردنم سمت دستم

 .  بود

 

  اهیس شب تو

 ...  کیتار شب تو

 

 و عشق هم ،یدرمان هم و درد هم ؟ ریام کنم کارتیچ بگو

 ؟ کنم کارتیچ من!  یمرگ هم و یزندگ هم ،یتنفر هم



 رو یزندگ سال دو کنم، ولت ؟ کنم ولت ؟ بهت بچسبم

 رو زجرت سال دو رو، عشقت سال دو ؟ کنم کاریچ

 !  ریام کشم ینم من ؟ کنم کاریچ

 

  من یگلو از بردار، رو دستات

 . بردار رو دستات من، یگلو از

 

 ینم رو تو عشق.  کنن ینم درک رو ما مردم نیا ر،یام

 هی با ننیبب نبودن که اونا...  ننیبب نبودن که اونا.  فهمن

 اونا!  یدینخواب روز چهار تو من، کیکوچ یخوردگ سرما

 پات روز چهار تو من، دنیبر دست هی با ننیبب نبودن که

 !  یذاشت ینم آشپزخونه یتو رو

!  بده حق ریام.  کنن ینم درک رو ما مردم، نیا ریام

 چاقو و یکرد یم هیگر پشتم، زخم نیهم سر ننیبب نبودن

 عاشق چقدر که ننیبب نبودن.  پوستم یرو یدیکش یم رو

 اون!  همه نیا عاشقم، همه نیا ینیبب ییکجا خودت!  یبود

 .  کنار بذارمت و ببوسمت بخوام که قدر
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********** 

  ریام

 

 راهرو، یتو اتاق نیتر گوشه از یزن ی خنده یصدا

 .  بود شده هام شب ییالال

 که یا بچه.  کرد یم صدا رو بچش اسم و دیخند یم بلند

 یم شهیهم.  بودنش کشته بود، مرده که یا بچه نداشت،

 .  کشته رو اون خودش که گفت یم و دیخند

 !  کشتم رو برادرم که کردم یم هیگر خون شهیهم منم

 

  ؟ خودت با یکرد چه

 ! زائر یب خاک خون چاووش

 

 دیبر یم سر رو ش بچه داشت یوقت گفت یم خنده با زن

 .  بود شده لهیت دوتا ترس، فرط از چشماش

 تر گنده لهیت از امکمیس یچشما کردم، یم هیگر خون منم

 ! دیلرز یم داشت یوقت بود شده

 



 ؟ خودت با یکرد چه

  عابر یب یابونایخ بغض

 

 ! نکنه رو کار نیا تا کرده یم التماسش ش بچه گفت یم

  ؟ کرد یم التماست بچت تو!  آخ

 کرد التماسم عمرم ی شهیش م،یزندگ نفس جونم، ی همه من

 .  نکنم رو کار نیا تا

 .  گوشمه تو هاش هیگر یصدا شب هر

 ! برات رهیبم ریام نیا که آخ برات، رهیبم ریام یاله آخ

 

 داره زاده موذن

 خونه یم نوحه مزارت رو 

 

 : کرد نگام تعجب با پرستار.  شد باز اتاق در

 زنم یم بهت که ییدارو نیا نداره، اشکال!  که یدینخواب -

 . یخواب یریگ یم راحت.  آوره خواب

 

 

  کن نگاه



 کوهِ  همون نیا

 ! یکرد پرپرش آخر که

 

 : خورد تکون لبم

  ؟ یشد عاشق -

 : داد نشونم رو رنگش یا نقره ی حلقه و زد لبخند

 .  بارداره خانومم.  ساله دو -

 : شد باز لبخند به لبم

 .  کردم یزندگ باهاش سال دو منم -

 : اتاق یقد و بزرگ ی پنجره سمت بگردوندم رو سرم

 به بوش سال دو.  دمشید یم شب هر و روز هر سال دو -

 ...  سال دو.  خورد یم مشامم

 : شونم به زد

 .  دنتید ادیب روزا نیهم از یکی شاهللیا -

 : شد خون دلم و تر چشمام

 .  خواد ینم رو من گهید.  آد ینم -

 : کرد تعجب

 تیچیه یدون یم خوب خودت که تو ؟ یدون یم کجا از -

 !  یبهبود به رو که االنم ستین



 : دمیخند

 .  نهیبب رو من خواست ینم بود جاش یک هر -

.  نهیبش حرفام یپا تا داشت وقت اون نه دادم، کشش من نه

 رو عمرم ی شهیش یچطور من دونست ینم که اون آخه

 !  کردم نابود

 

  برگرده یکاشک

 !  کرده عاشقم که یاون

 

 ظهر،.  شد تموم صبح شد، صبح. شد فردا گرفت، خوابم

 ! یمالقات ،3 ساعت

 یبدون اگه!  دختر آخ.  یدار یمالقات گفتن کردن، صدام

  ؟ دنمید یایب ؟ شه ممکن محال کنم، یم دعا رو روز کل

 :  دمیپرس پرستار از

 ...  ای زنه -

 و کرد اخم.  بود مخ رو کامال یشبید برخالف پرستار نیا

 : گفت

 .  ایب زودتر ؟ دمشید مگه ؟ چه من به -



 به چسبوندمش و گرفتم رو ش قهی محکم شد، تند نفسام

 :  گفتم آروم و دیخند.  وارید

 خودت چشم از یدید یچ هر ای ید یم منو جواب ای -

 !  کوچولو یدید

 : دمیکش نعره سرش که کرد یم نگام یعاد داشت

  ؟ مرد ای زنه یمالقات -

 :  گفت آروم

 یقو نیمرف بهت خواد ینم دلت اگه توام.  دمشیند گفتم، -

 ؟ تیهو اختالل ؟ بود یچ تیماریب.  بکش رو دست بزنن

 ؟ آد یم باال تتیشخص یکی اون یشنو یم نه جواب تا

 .  نیآفر!  بکش رو دستت

 یرو و خوردم سر وارید کنار همونجا.  رفت رونیب در از

 .  نشستم نیزم

 شهیهم که بود یسر چه.  اتاق یتو اومد یشبید پرستار

 ،یروان یآدما همه نیا ونیم بودن ؟ بود خندون لبش

  ؟ کرد یم خوشحالش

 .  منتظره هم یکل ،یدار یمالقات!  خوب پسر پاشو -

 هیادو یبو راهرو یتو.  کرد بلندم و گرفت رو بازوم ریز

 .  خورد مشامم به جات

 : گفتم لب ریز



 !  شنیآو و رهیز ،یکار -

 : کرد نگام تعجب با پرستار

  ؟ یگفت یزیچ -

 :  گفتم مکث با

 !  نه آره،...  من ؟ یچ -

 من مهمونش بار سه دو که یاتاق ،یقبل مالقات اتاق همون

 زیپرو حرف یوقت یول گفت، ینم یچیه.  میبود حنانه و

 .  چوندیپ یم رو حرف شد یم

 !  بود کرده رو زیپرو یهوا دلم چقدر

 از یگندم جو یموها با چهارشونه، مرد کردن، باز رو در

  ؟ بود یک.  نشناختمش.  برگشت.  شد بلند جاش

 یتو ربع کی.  شد بسته در.  نشست روش، به رو نشستم

 .  میبود رهیخ هم به سکوت

 در پودر ی بسته پاش نییپا کیپالست از.  شد خم آروم

 : گفت و آورد

 .  نکن نگاش ؟ هیچ هیادو نیا اسم -

 ...  یکار یها هیما تو زیچ هی دم،یکش بو

 .  ست لهیشنبل -

 : دمیکش بو.  یبعد ی بسته.  داد تکون رو سرش



 .  ست رهیز نیا -

 :  گفتم آروم ارهیب در رو شیبعد خواست

 .  ه شنیآو اونم -

 : داد تکون رو سرش

 ...  دنتید از شدم خوشحال.  یبهبود به رو خوبه، -

 و دیکش رو دستش گرفتم، رو دستش مچ بشه بلند خواست تا

 : زد داد
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.  خوره یم من دست به نجست دست یخورد ه.گ تو -

 برات ینجوریا بابا ؟ کردم تتیترب ینجوریا من!  کثافت

 حالل نون تو!  کثافت! المذهب!  المروت ؟ گذاشت وقت

 مسجد اون مسجد نیا تو ،یخوند قرآن ی هیآ تو ،یخورد

 اسم سر داشت یونیلیم قرض هیهمسا زن!  یبود دار مردم

 زندان تو اروی!  نداره دنیفهم یم همه خورد یم قسم که تو

 بود نیا.  شد یم محسوب ازیامت براش آورد یم رو تو اسم

 که برو دِ  بغلت، ریز یبزن رو آبان ی کرده عقد ؟ رسمش

  ؟ رو در

 : رفت راه قدم چند



 آوردمت، یم شب هی فقط شب، هی بردت، ینم دادگاه اگه_ 

 سنگ با حموم، ی گوشه شست یم که شیدید یم!  شینیبب

 یآورد باال روش تو که ینجاست که شست یم رو بدنش پا

 به اون!  ینالوت.  زد یم غیج دید یم مرد ماه هی تا.  بره

 ... کنار

 : زد یناباور خند تک

 امکیس!  امکیس ؟ بود کرده حقت در یگناه چه داداشت -

 هی کابوس یبش ؟ اومد دلت چطور ؟ یکرد کارشیچ رو

 .  ساله شونزده دختر

 : شد آروم صداش

 سرور آقا ریام!  ییما چشم ریام!  خان ریام!  ریام حاج -

 !  دعا التماس آقا ریام!  ییما

 .  دیچک م گونه یرو اشکم

 : شد یقاط بغضش با آرومش یصدا یتو حرص

!  سالشه کی و ستیب االن!  بود سالش شونزده دختر اون -

 عالمم دو بدبخت ؟ کهی و ستیب کجاش نیا یگ یم شینیبب

 کتاب رفته تازه...  یدون یم!  ستین بدبخت نقدریا

 گفت یم داد یم نشونش ذوق با.  بخونه گرفته یرستانیدب

 آبان با چرا گن یم لیفام کل ،یدون یم!  کن نگاهشون

 خط ش شناسنامه یتو آبان اسم یدون یم ؟ نکرده ازدواج



 ینم صورتش یتو تفم آبان ی خانواده یدون یم ؟ خورده

  ؟ ندازن

 : ختیر اشک

 چشم که تو ؟ شد چطو خان ریام ؟ شد یچ ریام حاج -

 نفست، هی دعات، هی واسه همه دست!  یبود سرور ،یبود

 یروان ؟ یضیمر ؟ شد یچ...  شد یم دراز قرآن ی هیآ هی

 ؟ ینگفت یدیفهم یوقت چرا ؟ ینگفت موقع اون چرا ؟ یا

 پروانه نیع هنوزم که مامان ؟ کرد یم تیکار بابا مگه

 میبود بد ما ؟ برات میگذاشت کم ما!  چرخه یم برت و دور

 ...  دختر اون!  میکرد ما اصال ؟

 : تلخ تلخ تلخ ی خنده با دیلرز صداش

 ...  شونزده -

 .  بده ادامه نذاشت صداش بغض

 ...  شکست

 به لعنت وان،یک آخ.  شکستم رو برادرم من.  شکستمش من

 یدعا و گرفت رو همه یدعا التماس که ریام حاج به من،

 !  بود یکی خودش

 

 عشق و

 . بود یروح میبدخ یماریب کی
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 لرزون یصدا با.  کرد ینم نگاه بهم.  نشست.  شد آروم

 : گفتم

  ؟ داداش وان،یک -

 : دیلرز هاش شونه

 چقدر یدون یم.  ببخش رو من حداقل تو.  منو ببخش -

 ؟ شناسم ینم رو خودم خودم، یحت بدونم که ؟ واسم درده

 .  ببخش تو...  کن یپوش چشم تو.  خواستم ینم قرآن به

 یاله برادر، ت رگه دو و خسته یصدا اون یفدا به من آخ

 !  فدات ریام

 هم ما...  ببخشه اون.  اونه مهم ؟ میا کاره مگه من -

 .  میدیبخش

 

 

  ؟ ییکجا جان ؟ ییکجا جان یا سوختم عشقت ز

 ؟ ییکجا ؟ ییکجا آخ سامان و سر یب بماندم

 

  ؟ گفت یم یچ بغض، و اشک همه اون ونیم لبخندم



 ! بخشه ینم.  که بخشه ینم -

 :  دیکش صورتش به دست.  باال آورد رو سرش

  ؟ خوبه حالت -

 : دادم قورت یسخت به رو بغضم

 روزم،ید از بهتر روز هر گن یم که نایا.  ستمین خوب -

 .  ستین سابق مثل یچیه.  داداش گن یم دروغ یول

 گوشه.  کرد یتلخ سکوت.  داد تکون تند و زیر رو سرش

 چپت چشم ریز چال اون قربوون یاله آخ.  شد کج لبش ی

 . 

 .  برم دیبا -

 :  شدم دامنش به دست

  ؟ یزن یم سر بهم بازم -

 :  دمیخند تلخ.  دادم تکون آروم رو سرم.  کرد نگاهم فقط

 .  شه یم تنگ واست دلش کهیکوچ داداش آخه -

 با در رونیب از پرستار.  رفت و گفت یجون کم ی باشه

.  برم کاش.  بودم متنفر نجایا از.  دوخت چشم بهم ترحم

 .  ششیپ برم کاش

 رو موهاش وقت کی.  شده تر خوشگل یکل االن تا حتما

 ! باشه نکرده رنگ



 وقت هی.  رنگش خوش یموها تاب به تاب قربون یاله آخ 

 ! ؟ باشه نکرده کوتاهشون

 ی لونه رفتم یم دیبا.  بود رفتن وقت.  شدم بلند جام از

 .  دمیخواب یم تخت یرو آروم خودم،

 :  دمیپرس پرستار از راهرو یتو

  ؟ کنه کاریچ دیبا عاشق آدم -

 :  کرد من و من.  شد تر آروم هاش قدم.  موند

  ؟ یچ...  یعنی -

 : دادم تکون آروم رو دستم و زدم یا کوله و کج لبخند

 زنده ؟ بره ؟ بمونه ؟ کنه کاریچ دیبا عاشقه، که یآدم -

 !  رهیبم بمونه،

 : داد رو جوابم یمهربون لبخند با

 . بمونه دیبا بخواد، اونو عشقش اگه -

 

 

 نگردد فراموشم وصلت گل

  دیبرو گورم یرو سر از خار مگر

 

 :  زدم لبخند



 من مال دیبا گفتم بهش زور به.  منو نخواست چوقتیه -

 داشت که یموقع.  بدم دستش از دمیترس یم آخه.  باشه

...  الیخیب.  شد انشینما زشتم یرو نیا شد یم عاشقم

 .  آد یم خوابم

 .  کنم ینقاش رو، اتاق سقف داشتم دوست

 ی طره چشماش یرو.  بکشم رو خمارش یچشما دوتا

 با چرا!  انصاف یب آخ.  بکشم رو لبش.  زمیبر رو موش

  ؟ یکرد رو کار نیا من

 

  ییدلربا باال، نازنده که تو

  ییسا سورمه چشمون سورمه یب که تو

 

 باز موهاش خدا ی شهیهم.  موش ی طره سمت ببرم دست

 .  باشه شلخته داره دوست گفت یم.  بود

 .  ختیر یم مشت مشت که ییزبونا از کردم یم عشق

 

 ینینب تر مچش تو تا رمیبم

 ینینب پرآذر آه شرار

 



 اتاق زن ی خنده یصدا شه، یم خاموش که ها چراغ

 یم زار دن،یخند ساعت کی از بعد.  شه یم بلند یآخر

 .  بودم مست من و شب اون زد یم زار منم دلبر.  زنه

 به چطور.  کردم زنش من که بود سالش 16 تنها دلبرکم

 خدا آخ ؟ ننیبب رو بدنش بهیغر یمردا دادم اجازه خودم

 !  ریام کنه خفت خدا!  ریام کنه لعنتت

 ...  افتادم چشماش ادشی

  ؟ مونا -

 !  خدا یا گرفت یم مشتش یتو چطور رو دشیسف چادر

  ؟ بله -

  ؟ کنه ینم تتیاذ چشمات، -

 شدن یم گرد گرد کردن یم تعجب که چشما همون قربون

 : 

  ؟ چطور نه،-

 !  آوردن در منو پدر آخه -

 ش افهیق چقدر شدن، یم قرمز گونه دوتا اون یوقت که آخ

 تنگ براش دلم ،یول اعترافه نیتر تلخ.  شد یم یخواستن

 .  شده
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  مونا

 

 : اومد در صداش که بستم آروم رو نیماش در

 .  نداره اشکال ببند محکم نشد، بسته -

 خورد نیچ شینیب و شد زیر چشمش.  بستم صدا با و محکم

 ریگ حنانه به نقدریا چرا ؟ بود نکرده عمل هم ارشد مگه. 

  ؟ دادن یم

 : سمتم برگشت

  ؟ احواالت -

 :  کردم یپوف

 هم شنهادتیپ به.  کرده م وونهید بچه نیا!  نگو نگو، -

 .  کردم فکر

 کیکوچ درز از سرد یهوا.  نشست لبش یرو لبخند

.  بود شده سر دستم.  دیکوب یم صورتم به نیماش ی پنجره

 یکوفسکیچا آهنگ یصدا.  بود یرحم یب ماه اسفند عجب

 .  داد یم جلون نیماش یتو

 : دمیخند

  ؟ ید یم گوش نایا از حاال تا یک از -

 رو ششیآت.  آورد در رو قرمزش یمالبرو گاریس ی بسته

 : کرد روشن



 .  شنوه ینم گوشام یوقت از -

 از بعد گفت یم دکتر.  افتاد گوشش یتو سمعک به نگاهم

 .  شد ینجوریا عمل

  ؟ یکوفسکیچا -

 :  کرد زیر رو چشماش

 !  یک هر.  کنه یم یفرق چه -

 راه رو نیماش.  دیشا! ؟ یبعد آهنگ زد که کردم ش کالفه

 حائل چپش دست و فرمون یرو راستش دست.  انداخت

 به که یمحکم یها پک.  بود نیماش سقف و پنجره

 .  کرد یم آب رو آدم دل زد یم گارشیس

 ؟ یآ یم رمیبگ -

 .  توام مثل منم -

 ! میدار فرق -

 :  دیخند تلخ

 .  خوردم منم یخورد تو که یاونقدر -

 رونیب به نگاهم!  بود نخورده کم هم اون.  گفت یم راست

 پنجره.  بود سیخ نیزم.  اومد یم برف برف،.  شد دهیکش

 حصار یتو زخم چسب با که رو ییدستا و نییپا دمیکش رو

 غمناک تلخ، س،یخ.  دمیچش رو هوا بردم، رونیب رو بود

 .  بود



  ؟ ارشد -

 : گاریس پشت گاریس

  ؟ هوم -

 .  همشون از دور تنها، خودم.  رمیبگ خونه خوام یم -

 :  رفت باال لبش ی گوشه

 فکر ؟ دارن یم بر سرت از دست جماعت نیا!  یا ساده -

 .  شه جبران تا بهت بچسبن دیبا االن کنن یم

 یتو حاال ییرضا یانویپ یصدا.  دردمند و آروم دم،یخند

 .  بود شده نیسنگ برف و شد یم پخش نیماش

 درمون حال یتو االن شه ینم رو یا گذشته درد چیه -

 .  بهترم.  خوبم من.  کرد

 :  باال دیپر ابروش

 خوب تو...  یعنی که یبهتر افتضاح از ،یستین خوب -

 .  یستین

 نیا.  مونده وا دل نیا.  صاحاب یب دل نیا اوردین طاقت

 : شده شکسته اردیلیت هزار هزار هزار دل

 ؟ دنشید یرفت -

 امالک نیمشاور یرو به رو.  کرد پارک رو نیماش

 :  کرد نگاه بهم.  انیپارس



.  تاب یب و یرپوستیز نقدریهم.  خودت نیع شده -

 تو از وضعش.  حوصله یب نقدریهم و عجول نقدریهم

 یم دارو بهش که ییشبا جز یشب چیه گفت یم بهم.  بدتره

 شمال ره یم و اد یم.  اد یم گفت یم.  نداره خواب زنن

 هنوز چون ادیب میذار ینم گفت دکترش.  بود حرفش فقط. 

 .  باهامون کنه ینم یهمکار گفت یم.  داره کار

 :  دیخند یعصب

  ؟ کنه یم دوا تو از یدرد چه حاال -

 و میشد ادهیپ نیماش از.  گفتم یآروم" یچیه" لب ریز

 .  میرفت امالک نیمشاور سمت

 مثل مرد دهن.  منگ سرم و بود پر ها خونه غیتبل از گوشم

 هاش دندون.  ختیر یم زبون بلبل مث و شد یم باز غار

 .  بود دیسف توک و تک

 خونه شه یم هم پاسداران شما پول با.  دکتر یآقا نیبب -

 صرف رو پولت کل گه یم عقل االن ؟ یچ االن یول دیخر

 خوب آپارتمان هی برو ؟ کنم کاریچ یگ یم خب.  نکن

 شتریب که نفرم دو.  تهران خوب ی منطقه هر حاال ریبگ

 نییپا یها منطقه نیا.  خانوم دوتا.  شما ی گفته به ستنین

 .  بده گوش من به و شو الیخیب رو

 یگوش.  میگوش به شد جلب همه توجه.  خورد زنگ میگوش

 :  گفت آروم ارشد.  افتاد ضعف و غش به دستم یتو



  ؟ هیک -

 .  بود فائزه.  انداختم صفحه به ینگاه

  ؟ ادیب کجا ینگفت مگه بهش.  س فائزه -

 دو.  گفت براش کامل رو آدرس.  دیقاپ دستم از رو یگوش

 یم بهتر فائزه.  بود نشسته من کنار هم فائزه بعد قهیدق سه

 .  بزنه حرف تونست

 آپارتمان دیبگ شه یم.  آقا نظرمونه مد منطقه نیهم ما -

  ؟ دیدار یچ یمتر 70

 :  گفت کالفه ارشد

 .  دارن باال به 100 از.  متر 70 ندارن فروش واسه -

 :  کرد تعجب فائزه

 یعنی.  مدله همه نیدار نیگفت شما زدم زنگ روزید من -

  ؟ نیندار یچ

 :  گفت غر غر با فائزه نیماش یتو

 ننیهم ؟ نه دیجنب پس دخترن دوتا یگفت بهش تا!  ارشد آقا -

 اون نمیبب ،یمالک دست دم یم.  ننیهم همشون کثافتا. 

 .  بکنه تونه یم کاریچ

 :  من سمت برگشت

  ؟ یافتاد خونه فکر به شد یچ -



 .  ندارم رو یکس ی حوصله -

  ؟ یافتاد من فکر به شد یچ -

 :  کردم ینچ

 ستمین خر ؟ شده دعوات مامانت با دونم ینم یکرد فکر -

 نه که رو عقلم دادم دست از رو میچ همه.  فهمم یم.  فائزه

 . 

 :  زد فرمون یرو ارشد

 آسه.  نباش نگران اصال.  ید یم دست از یزود به اونم -

 .  آسه

 :  یصندل یرو داد لم فائزه

   ؟یریبگ سیساند و کیک یدار نگه جا هی شه یم -

 چقدر ششیر ته.  انداخت نهیآ یتو از بهش ینگاه ارشد

 : بود یداشتن دوست

  ؟ فیکث یفر ببرمت -

 :  دیخند فائزه

 از خونه راه سر چقدر میبود که ییراهنما.  ریبخ ادشی -

 .  میخورد یم آشغاال و آت نیا

 :  دیخند هم ارشد

 .  همونجاها میبر گهید بار هی دوران اون ادی به ایب -



 :  گرفت م خنده

  ؟ هستن هنوز مگه -

 ؟ میبر پس.  نگو که شلوغه سرشون نقدرمیا!  بابا اره -

 

 یجا همون بعد ساعت مین.  میکرد اعالم بهش رو موافقت

 نوشابه با میخورد یم کوکتل چیساندو و میبود نشسته میقد

 .  بود شده نوشته یدرا کانادا آرم یرو که یا شهیش یها

 :  گفت پر نسبتا دهن با من به رو ارشد

  ؟ کنه یم کاریچ هومن با ایپرن -

 :  انداختم باال شونه

 یم غر سرش نقدریا.  سوزه یم هومن برا دلم!  دعوا -

 .  هومن به برسه چه شدم خسته هاش غر نیا از من.  زنه

 :  گفت شده زیر یچشما با و خورد ش نوشابه از فائزه

 .  ساکته یلیخ ؟ خبر چه وانیک از -

 :  گفتم آروم

 .  دوباره رانیا اومده سال همه نیا از بعد آنوشا -

 :  داد شیشونیپ به ینیچ ارشد

 ابونیب گرگ بینص خدا!  زن نیا هیمارموز آدم عجب -

 .  نکنه



 :  گفت و کرد مشت رو بود دستمال توش که یدست فائزه

 دهیفهم آنوشا نیا قرآن به.  شد وانیک بینص که فعال -

 .  اومده دوباره کنه یم ازدواج داره ایمیک

 : شد تازه دلم داغ ایمیک اسم دنیشن با

  ؟ کردن عقدش -

 .  کرد نچ ارشد

  ؟ کنن عقدش نبود قرار مگه ؟ یچ پس -

 :  گفت آروم فائزه

 یا ینقش هی نکهیا مثل.  تر عقب بندازن دیبا گفته وانیک -

 .  سرشه تو یزیچ

 :  انداختم باال شونه

 یاول همون بود، بلد کارا نیا از وانیک اگه.  دونم یم چه -

 .  گرفت یم رو جلوش رو
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 : انداخت بهم ینگاه مین فائزه

 ؟ یندار خبر طناز از -



 گفت یم.  چطوره وضعش نگم یکس به بود گفته.  داشتم

 .  ندونه چکسیه که خواد یم ره،یبم بخواد وقت هی اگه

 : آوردم در کیپالست یتو از رو ین و انداختم باال شونه

 ؟ یخبر چه مثال -

 :  باال رفت لبش ی گوشه

 !باشه داده ازدواج شنهادیپ آبان به نکهیا مثال -

 من مثل هم ارشد.  گفت یم یچ ؟ یچ.  افتاد کار از دستم

 چشمام یول نبود باز دهنم.  دیپر شینیب و گلو یتو نوشابه

 .  افتاد یم کار از داشت تعجب فرط از

 :  گفت یسخت به ارشد

  ؟ یگ یم یدار یچ -

 : گذاشت زیم یرو رو چشیساندو و دیخند

 حرف باهاش اتاق یتو بردتش گفت یم.  گفت یم گانهی -

 برگشته شب گفت یم بعد.  رونیب زده یعصب آبان.  زده

 یچ دهیپرس گانهی.  کنه یم قبول بود گفته بهش.  خونه بود

 گانهی.  کنه ازدواج باهام خواستم آبان از گفته طناز ؟ رو

 مونا گفته برگشته هم آبان ؟ نیکن یم یغلط چه نیدار گفته

 .  رونیب برم شیزندگ از گفت بهم خودش

 ینم نییپا گلوم از غذا گهید.  انداخت ینگاه مین بهم ارشد

  ؟ یکرد کاریچ تو طناز.  رفت



.  حنانه ی خونه بذاره منو خواستم ارشد از نیماش یتو

 دنیخر خونه الیخیب دیبا دیشا.  بود جا نیتر امن و نیبهتر

 .  موندم یم حنانه ی خونه و شدم یم

 باز.  زدم رو حنانه در زنگ و کردم یخداحافظ ازشون

 .  کردم سالم جون یب و تو رفتم.  کرد

 یرو رو شیعروس یتابلو.  بود سرخ سرخ چشماش

 یمشک روبان زیپرو صورت یرو و بود گذاشته نهیشوم

 .  بود زده

 :  گفت و گرفت رو دماغش ش، پوره پاره دستمال با

  ؟ یزد من به سر شد یچ.  یاومد خوش -

 : زدم پوزخند

 ! یدونست یم تو -

 :  گفت تعجب با.  افتاد کار از دستش

 ؟ رو یچ -

 :  گفتم و زدم تیعصبان یرو از یا خنده

 طناز دونست یم یک گانهی و تو و من جز!  حنانه الیخیب -

 !؟ ه آبان عاشق

 : شد تر رنگ یب رنگش یب صورت

 ؟ شده یچ خب، -

 :  گفتم و زدم کمر به دست کالفه



 ایدن از هم آبان.  کرده یخواستگار آبان از!  داد وا طناز -

 رو خودش داره دختر نیا!  حنا!  حنا.  کرده قبول ده،یبر

 ! تواما با ؟ حنانه...  کنه یم بدبخت یدست یدست

 :  گفت مات و جیگ

  ؟ بوده عاشق نقدریا یعنی -

 ناراحت یلیخ کرده ولت آبان یدیفهم نکهیا از بعد:  دکتر

  ؟ نه یشد

 احساس.  بودم ش کرده عقد.  بود همسرم آبان آره،:  گفتم

 ینم رو من گهید یکس و دور انداختنم تفاله هی مثل کردم

 ...  ریام یول.  خواد

 .  شد سکوت

 :  دیلرز صداش حنانه

 یرو رو چشماش که خواست یم رو آبان نقدریا یعنی -

 دو یکی یحت دیشا آبان دونه ینم یعنی ؟ بست یچ همه

 رو مردم حرف یعنی ؟ بکنه نگاه بهش نتونه هم سال

 فشار و بار همه نیا یعنی ؟ کشه یم دوش به تنه هی خودش

  ؟ کنه تحمل تونه یم رو

 : شکست بغضش.  شکست

 ؟ ده یم جولون داره هممون تن یتو که هیروسیو چه نیا -

 همه اون با رو طناز.  خوابوند قبرستون نهیس رو زیپرو

 رو بود تحمل کوه که یآبان.  نیزم زد ایب برو و غرور



 خوردن یم قسم اسمش رو تهران هی که یریام.  کوندیش

 پوش اهیس رو یشناختینم غم که ییتو.  کرد گناهکار رو

!  شهیم شیر دلت ؟ ینیبب رو ایمیک یرفت اصال.  کرد غم

 ینیچ ینم رو دتیجد ی خونه چرا گفت یم شوهرش مادر

  ؟

 :  شکستم من و شد بلند ش هیگر

 یم قل اون و نیا دست سال هر من که یا خونه چه گفت -

 !  شد ریپ روزه دو ؟ یدید رو وانیک ؟ خورم

 دلش یرو زیپرو داغ هنوزم.  بلند بلند.  کرد یم هیگر

 !  زیپرو آخ.  کرد یم ینیسنگ

  ؟ یچ ریام:  دکتر

 که نداشته دوست گفت یم بهم.  کرد کمکم ریام:  گفتم

.  هست حواسش گفت یم.  هستش گفت یم.  ومدهین دنبالت

 فرسنگ شه یم مگه دکتر.  بود جوره همه حواسش بود،

 االن یدار دوستش که یکس که یبفهم یول یباش دور ها

  ؟ کرده بغض

 ...  اغراقه...  دونم ینم:  دکتر

 : کردم قطع رو حرفش

 حواسم.  زد یم زنگ نبود اگه موقع همون!  دیفهم یم -

 .  کرد یم پرت رو

  ؟ نه یداشت دوستش:  دکتر



 : گرفت آروم ش هیگر حنانه

  ؟ نه یداشت دوسش -

 س ر صورتم یرو اشک یها قطره بزنم، یپلک نکهیا بدون

 : خورد

 .  دارم دوستش هنوزم -

 نیا اگه حنانه،.  نبود وصف قابل که داد سر یا هیگر

 !  ترم مبتال همه از من ست، همه تن تو روسیو

 :  گفتم یا خفه هق هق با

 

 دروغ   یجهان

 غروب   ایدن هی

 

.  نکشه تونه ینم که یجنون! جنونم من عاشقن، همه اگه -

 .  کنه یم ذوبم ذره ذره.  حنا کشه یم رو من جنون نیا

 

 ق  یعم درد هی

 غ  یت یزیت هی

 



 ریام یوقت از من.  م مرده من رن،یم یم دارن همه اگه -

 مردم آورد سرم رو بال اون ریام یوقت از من.  مردم رفت

 .  مردم نبود ریام گهید ریام یوقت از من. 

 

 ض  یمر قلب هی

 ظ  یغل آه هی

 

 .  نابودم من.  باختم من.  شکستم من دارن، درد همه اگه -

 

 محال   ایدن هی

 . یگذاشت نمیس تو

 

 یم تموم دارم.  رمیبم کاش.  کشم ینم گهید من حنانه، -

 نه باشم، نداشته دوستش شه یم نه ؟ هیدرد چه.  حنانه شم

 حنانه.  ترم مبتال همه از من.  باشم داشته دوستش شه یم

 گهید.  منه کمه وونهید.  شدم وونهید.  شم یم دفن دارم

 .  حنانه بده نجات منو یکی.  کشم ینم

 :  گفتم بلند ی هیگر با.  زد هق

  ؟ کجاست قمیرف.  بود قمیرف حنانه -

 



  ؟ ییکجا قمیرف

  ؟ ییکجا قایدق

  ؟ من یب تو ییکجا

 ؟ ییکجا من یب تو

 

 هق.  زدم هق.  رفتم فرو بغلش یتو.  کرد باز رو دستش

 ریام.  رمیبم درد نیا از تا.  رمیبم تا.  شم تموم تا زدم

 جا به درد نیا از.  متنفرم داشتنت دوست از.  متنفرم ازت

 .  متنفرم عشق از.  متنفرم مونده
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  ؟ دلبر ییکجا مونا، -

.  دیلرز دستم.  گرفت گل هام گونه.  زدم لبخند ر،یز به سر

 دوست رو دیخورش نیا شدم، رهیخ آسمون به.  دیلرز قلبم

...  بود تولدم.  داشتم دوست رو زیچ همه امروز.  داشتم

 .  یسالگ 16 تولد



 :  شد باز یآروم یصدا با اتاق در

 کردم فکر!  مردم بانو، کردنت سر چادر اون قربون -

 .  هال یتو دمتیند!  یرفت یگذاشت

 دست.  بود گرفته راسش دست با رو سنگک نون.  برگشتم

 :  گفت آروم و قلبش رو گذاشت رو چپش

 .  بانو یشد بایز چه!  دلبر سالم.  هللا فتبارک -

 چشماش و شد مشت قلبش یرو دستش که دمیخند ینخود

 :  زیر

 .  نکن ترم مبتال هستم، تو یمبتال.  ینجوریا نکن -

.  عقب دیکش.  رمیبگ ازش رو نون که کردم دراز رو دستم

 نیا اونقدر.  کردم تکرار دوباره انگار، بود گرفته شیباز

 :  گفتم آروم.  وارید به دیچسب که میکرد تکرار رو عمل

 .  بخورم خوام یم کردم هوس خب -

 مماس رو صورتش.  دووند نگاه صورتم یتو و شد یجد

 لب ریز.  دادم قورت رو دهنم آب.  داد قرار صورتم با

 : گفت

 خوام یم.  کردمت هوس منم ؟ یکرد حس منم درد -

 ...  چشمات نیا که الحق.  بخورمت

 

 خونه اون شب اون دیشا



 ...  داشت مجنون قتل قصد

 

 گفت یم شهیهم خودش!  آخ.  زدم صداش تعجب با آروم

 .  ده یم دستش کار هی زدنا صدا نیا

  ر؟یام -

 : اومد جلوتر

 .  چشماتم عاشق من -

 

 ...  چشماتم عاشق من

 ! چشماتم عاشق من

 .  چشماتم عاشق من

 ...  ماتم ماتم ماتم

 

.  اومد یم جلو اون و بود پشت به رو من حرکت ندفعهیا

 ! بود شده عاشق...  بود نشده ترسناک

 :  دینال

  ؟ یکرد رو نکاریا من با چرا -



 خورد کز قلبم.  شدم دهیدر جگر.  گرفت م هیگر ش ناله از

 چشمام سش،یخ یچشما از.  افتاد کار از عقلم...  عقلم و

 .  شد یبارون هوا، و رفت آفتاب شد، یبارون

 

  بارونم، نم نم

 .  مهمونم تو با شب دو

 

 کار نیا قرآن به ؟ شم دزد ناموس که ؟ بود نیا من حق -

.  نبودم یآدم نیهمچ من.  ستمین یآدم نیهمچ من!  نبود من

 ...  چشمات نیا...  چشمات نیا

.  شد دهیکوب وارید به گوشم کنار دستش.  وارید به دمیچسب

 خوردم یم خون من و گفت یم.  دمیبار یم من و دینال یم

 . 

 :  زدم صداش هیگر با

 ؟ ریام -

 شهیهم که چپش دست همون.  شم دستش قربون یاله آخ

 محکم که چپش دست همون.  شست یم قلبش و چشم یرو

 رو وارید بار هزار.  براش رمیبم یاله آخ.  زد یم کتک

 خسته یصدا...  صداش اون یفدا یاله آخ.  کرد سوراخ

 که ییصدا.  شد صدا یب و پاره و زد داد که ییصدا!  ش

.  عاشقمه گفت یم که ییصدا" . نکن هیگر" گفت یم فقط



 نوا.   بود ییالال که ییصدا.  رو من خواد یم گفت یم

  ؟ یکرد چه ر،یام.  ریام!  آخ!  آخ!  آخ.  بود رود.   بود

 سیخ رو دمیسف چادر اشکش یها قطره و بود نییپا سرش

 دوتا یفدا من که آخ.  آخ.  باال اومد صورتش.  بود کرده

 !  اهتیس چشمون

 صورتم یرو خونش.  نشست صورتم یرو شیزخم دست

 :  شد دهیکش

 که بگم یک به ؟ رو دردم بگم یک به.  خوامت یم من -

.  کشم ینم من.  دمیبر من!  بگو تو ؟ بگم یک به ؟ عاشقتم

 ! خوامت یم...  کنم یم خواهش.  شو من مال

 

  بزن قدم من با

  کشم یم نفس رو تو یهوا من

 

 :  شست رو صورتم یرو خون اشکش و کرد هیگر

.  چشماتن نیهم.  ییتو من یایدن.  ایدن ی همه یبابا گور -

  ؟ مگه خوام یم رو یک ،ینباش.  بودنته نیهم

 

 سمتم، به اریب دست

 .  کشم یم دست ایدن کل از



 

 :  کردم هق هق

 ! ریام -

 چادر با رو صورتش.  نشست نیزم یرو و شکست

 ! هات ناله اون تموم یفدا من!  آخ.  کرد یم ناله.  پوشوند

 شه کهیت کهیت ریام.  ریام عمر.  ریام مرگ.  ریام جون -

 که رهیبم ریام آره...  رهیبم ریام.  برات رهیبم ریام.  برات

 تو تا بده جون ریام.  یزن یم صداش ینجوریا تو

 ... یبم ریام.  یبزن صداش ینجوریا

 من عاشق! ؟ نه براش بود سخت.  دیبر رو امونش هق هق

 کرده عقد که یمن عاشق!  ثیحد و حرف یکل با.  بود شده

 هنوز و آد یم گفت یم آبان هنوز که یمن.  ستمین و بودم

.  گرفت ینم ازم یخبر چکسیه که یمن با.  عاشقمه

 .  کار و َکس یب منه.  بود شده احمق منه عاشق

 :  دمینال

  ؟؟ من چرا -

 من، صورت یرو نه اومد باال سرش.  دیلرز ش شونه

 : دیبوس و گرفت رو ش لبه.  چادر یرو

 ...  پاتم خاک من -

 !  ریام!  ریام آخ.  دیلرز یم صداش



 ...  کتمیکوچ من -

 :  دیچرخ صورتم یرو سرش

.  مونا چکسیه مال ای شو، من مال ای.  کشم ینم یول -

 حق چکسیه.  کنه نگاه بهت ینجوریا نداره حق چکسیه

 یرو رو اسمت نداره حق چکسیه.  بزنه دست بهت نداره

 . ارهیب زبون

 ؟ هام گونه یرو لیس ای بود اشک.  شد بلند ش هیگر

  نداشت یتموم

 یلیفام جز اد،یب تو اسم کنار نداره حق یا یلیفام چیه  -

 ...  مونا شو من مال.  دمیبر گهید من ؟ یفهم یم.  من

 چادر.  افتاد کار از دستاش و اومد در چاه ته از صداش

 رونیب رو نفسش.  کرد ینیسنگ تنش یرو سرش و شد ول

 : داد

 ! کنم یم التماست - 
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 یها چمدون رنگ، یخاک مختلف یها کارتون نیب فائزه

 اعصاب یناراحت گفت یم.  دیچرخ یم دسته یب و دسته

 گفت یم.  کردن شیعصبان همه امروز که بس از گرفته

 گفت یم ارشد یول ؟ میبد جا دلمون یکجا دیبا رو ارشد

 .  دادن خونه بهمون که بود من بخاطر

 دیبا.  افتاد دستم ی پوره پاره یها زخم چسب به نگاهم

 چوقتیه اما بود، وقت براش شهیهم.  کردم یم عوضشون

 .  براش نداشتم یوقت چیه

 :  رفت نشونه من سمت به و کرد پر رو خشابش فائزه

 .  بچرخم نایا نیب دیبا هفته سه تا من ای کمک یآ یم -

 :  گفتم و کردم کج رو سرم

  ؟ آد یم بر من دست از یکمک یکن یم فکر خودت -

 یماه عجب هم ماه اسفند نیا.  اومد برق و رعد یصدا

 خودش خاص یچاشن.  گرما طعم با بارون و برف!  بود

 به نگاهم.  رفتم آشپزخونه کیکوچ تراس سمت.  داشت رو

 ،یزیم رو گاز.  افتاد آشپزخونه رنگ خوش یها نتیکاب

 که آشپزخونه کف و یمداد نوک بزرگ اما ساده خچالی

 .  بود شده نتیلم

 بودم برق و رعد یصدا منتظر.  شد روشن ره،یت آسمون

 گفت یم ؟ گفت یم یچ ارشد.  دمینشن رو یزیچ یول



 از هم رو اون دارم.  آره ؟ ید یم دست از رو عقلت

 .  دم یم دست

 :  ارشد یصدا در، یتو دیکل چرخش یصدا

 !   گرفت یبارون چه.  سالم -

 یپاها به بعد و شدم رهیخ بود فیکث هنوز که تراس کف به

 دستم.  شدم تراس یتو گذاشتن قدم الیخیب.  ونمیعر و لخت

 و بردم رونیب رو کمرم.  گرفتم تراس  در ی لبه به رو

 .  خورد یم صورتم یرو بارون.  کردم خم رو سرم

 ستادهیوا آشپزخونه نیهم حتما بود، کینزد ارشد یصدا

 :  بود

 یم فیرد رو آشپزخونه اول ینگفت مگه ؟ یدار بگ یت -

  ؟ یکن

 :  دیغر بلند.  بود فائزه جوش ی نقطه لحظه، اون

 همه نیا.  کنم یم کار نجایا دارم تنه کی صبحه از من -

 یچ ؟ خان ارشد شد یچ یکن یم کمکم یداد قول بهم تو

 کارگر.  یریگ یم کارگر یزن یم زنگ یگفت تازه! ؟ شد

 !  کن کمک بچرخ دور هی خودت سرم تو بخوره

 کردم نگاه ارشد به.  بستم رو در و آشپزخونه یتو برگشتم

 :  گفت پر دهن با.  خورد یم تیسکویب داشت که

  ؟ نکرد کمکت مونا مگه -



 :  دادم رو جوابش خودم

 .نه -

 :  کرد اخم دنمید با و برگشت

 درک، به دتید یکس اگه حاال ؟ تراس تو یرفت لخت سر -

 .  بدم ندارم دکتر دوا پول من یخور یم سرما

 : زدم پوزخند

 .  رهنما ارشد دکتر ؟ یستین دکتر خودت مگه -

 :  اومد جلو و گفت ییباال بلند" شیه"

 فائزه مونده نمیهم ؟ بچه یببر منو یآبرو یخوا یم -

 .  میانصراف دانشجو من بفهمه

.  نبود صورتش که یسمت کردم کج رو سرم و دمیخند

 شهیهم!  یلعنت.  برگردوندم سمتش به رو صورتم دوباره

 .  بود بو خوش

  ؟ بدتر من از گهید ؟ یترس یم یچ از!  ارشد -

 :  کرد نگاهم مصمم و یجد

 حنانه مثل هم من تیوضع بفهمن اگه!  بدتر تو از اره -

 .  کنن ینم هم نگاهم بود،

  ؟ هستش سکشوال ترنس ارشد که یدیفهم یک تو:  دکتر



 یک قایدق ستین ادمی.  دوستش تولد بود رفته روز هی:  گفتم

 رو زایچ نیا هنوز موقع اون.  بود سالم 14 من یول بود،

 هیگر هم یکل.  نویا گفت بهم بود کرده مست.  دونستم ینم

 آب ور اون برد دانشگاه، واسه داد پول بهش که ییدا.  کرد

 عملش یبرا رو پولش.  نخوند ترم چهار سه از شتریب و،

 .  داره مدرک ارشد کنن یم فکر همه حاال.  داد

 :  زد بشکن چشمام یجلو

  ؟ دختر ییکجا -

 بود کرده پر رو خونه بهارنارنج یبو.  دادم تکون رو سرم

 ارشد.  خودش به بود زده ش یاسپر اون از هم باز فائزه. 

 :  زد صداش

  ؟ رمیبگ یخور یم یچ شام -

 :  گفت و اومد رونیب اتاق از فائزه

 رو پولت خواد ینم.  کنم یم درست خودم زیچ هی -

 .  یکن خرج یخودیب

 :  دینال و شد رهیخ من به

 .  نهیسنگ.  میبردار باهم رو تیاطیخ چرخ ایب حداقل -

 رو یاطیخ چرخ فائزه با و دیجنب دست من از زودتر ارشد

 .  بردن ها اتاق از یکی یتو و کردن بلند



 یم ادامه رو یا رشته چه رستان،یدب یرفت یم اگه:  دکتر

  ؟ مونا یداد

 .  رو شیچ همه.  داشتم دوست رو درس:  گفتم

  ؟ ینگفت ریام به چرا:  دکتر

 انگشتام با و دمیکش رو لباسم نیآست.   کردم سکوت

 تکون نیا.  دادم یم تکون تند تند رو چپم یپا.  گرفتمش

 یم دعوت ییطال نیریش خواب کی به رو آدم هاش دادن

 .  کرد

  ؟ یبد رو من جواب یخوا ینم:  دکتر

 آفتاب شهیهم.  ش مسخره نکیع به لعنت.  شدم رهیخ بهش

 داره که یشد ینم متوجه چوقتیه و داشت انعکاس توش

 .  نه ای کنه یم نگاه بهت

 .  داشتم دوست شتریب رو ریام آخه:  گفتم

 :  گفت اتاق تو از فائزه.  شد بلند خونه زنگ

 .  خرابه ومدهین فونشیآ.  کن بازش نییپا بپر!  مونا -

 و دمیپوش برداشتم رو بود مبل ی دسته یرو که ییمانتو

 دوتا رو ها پله.  کردم سرم هم رو فائزه ی کهنه یروسر

 گل خونه کیکوچ اطیح.  دمیرس نییپا به و کردم یط یکی

 یا خوشمزه یغذا خاک، و بارون یبو.  بود شده خالص

 .  اومد یم حساب به مینیب یبرا



 :  زدم داد که شد بلند یآهن در به مشت شدن دهیکوب یصدا

 .  االن ام یم -

!  بارون نیا آخ.  شد یم ختهیر آدم یرو لیس نیع بارون

 ! بارون نیا آخ

 

 داشت قرار روم به رو ییباال بلند قامت.  کردم باز رو در

 صورت یتو نورش و شد روشن آسمون.  بود آشنا بوش. 

 .  زد چرخ ناشناس فرد

 :  کردم نگاهش تعجب با

 ...  نجایا...  مگه تو تو، -

 :  شد بلند ش خسته یصدا

  ؟ تو امیب شه یم -

 یا ذره اون، یول خوردم یمحسوس تکون.  زد برق و رعد

 خسته.  رفتم کنار در یجلو از.  نخورد تکون جاش از هم

 .  رفت یالب سمت و شد وارد آروم و

 من.  رمیگ یم پس رو حرفم.  بود دهیچیپ هوا یتو بوش

 !  درک به بره گل و بارون یبو بوام، نیا خواهان
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 داشت دعوا یک با.  زد یم یلیس صورتت به محکم بارون

 یرو.  بود سیخ حاال شیا پارچه لباس ؟ یلعنت بارون نیا

 و گرفت رو زانوش.  نشست یالب پاگرد به دهینرس پله،

 درد.  کرد نگاهم.  زدم صداش.   کرد خم رو راستش یپا

.  بود یماه ریت رنگ خوش السیگ دوتا چشماش.  داشت

 ییکهربا زرد رنگ روش که بود وارید یرو گچ صورتش

 از یقیعم آه ؟ شده یزخم پاش دوباره نکنه.  باشن دهیپاچ

 .  داد رونیب افراگمشید ته

 : زدم صداش دوباره

 ؟ انیک -

 مزه که صدا نیا! ؟ بود خواهان یک رو خسته یصدا نیا

 شد یم سخت که ییها نفس نیا.  داد یم تونیز گس ی

 چاله عمق از که ییها نفس نیا! ؟ بود خواهان یک رو دیشن

 .  اومد یم رونیب ییفضا یها

  ؟ جانم -

 ده، یم قرارتون خطاب که خسته، یصدا کی با شده

.  نبودم.  رفتم که موال به.  شدم من ؟ دیش دور و ریتسخ

 !«  بگو مونا؟ جانم» گفت یوقت نبودم نجایا

.  دمیکش جلو رو لباسم یها نیآست و دادم تکون رو سرم

 نیا به لعنت آخ.  دادم قرار نوازش مورد رو هام بازو



 االن باشه، آفتاب دیبا االن.  رحمه یب یلیخ.  انیک بارون

 .  هوا یتو چهیپ یم باد و بارون االن، یول باشه نور دیبا

.  بپرسم ازش یسوال و بزنم یحرف تا کردم باز رو دهنم

 ونیم رو سوالم.  نشست درد از یناش اخم صورتش یرو

 ؟ بپرسم خواستم یم یچ.  کردم گم مغزم یتو فکر هزاران

 حالش! ؟ ستین مضحک ؟ چطوره حالت بپرسم دیبا دیشا

 یم ناراحت ؟ کنه یم کاریچ نجایا بپرسم خب،.  افتضاحه

 گستاخانه.  نداره رو من ی خونه آدرس که اون خب، ؟ شه

 کاریچ نجایا ای یداشت کاریچ نجایا بپرسم یکار اول!  بود

  ؟ یکن یم

 پاهام دوتا یرو.  شدم نگران.  رفت پاش مچ سمت دستش

 :  گفتم آروم و نشستم

 .  یخور یم سرما.  باال میبر -

 صورتش یرو درشت یها دونه.  آورد باال رو سرش

 آخ ؟ کرده رو نکاریا باهات بارون.  کردن یم ییخودنما

 .  داره درد االن چقدر چشما نیا!  انیک

.  داد هیتک نرده به.  کرد یم ینیسنگ ش شونه یرو سرش

 :  دمینال ترس با

 یپاش یتون یم...  باال میبر ایب! نه؟ ست،ین خوب حالت -

  ؟ اصال



 شدم، بلند جام از.  رونیب داد صدا پر و فشار با رو نفسش

 یبافتن شال.  خرابه که افتاد ادمی یول رفتم فونیآ سمت

 انیک ی نهیس یرو و آوردم در رو سرم یرو بزرگ

 یط یکی دوتا رو ها پله دم،یدوئ ها پله راه سمت.  انداختم

 تو رفتم عیسر.  بود باز مهین در.  دمیرس خونه به تا کردم

 :  دمیکش هوار و

 ! ؟ ییکجا ارشد!  ارشد -

 :  بود دهیپر رنگش.  اومد رونیب اتاق از یزود فائزه

  ؟ نییپا بود یک!  شده یچ ؟ هیچ -

 گفتم نفس نفس با و گذاشتم میشونیپ یرو رو دستم درمونده

 : 

 .  انیک...   یک -

 مهیسراس یییدستشو یتو از ارشد.  شد خیم سرجاش فائزه

 :  گفت و اومد رونیب

 شده یچ ؟ منو یزد صدا ینجوریا چرا.  ترس از مردم -

  ؟ نییپا بود یک ؟

 پهلو یرو رو دستام دوتا.  دادم قورت محکم رو گلوم آب

 :  دادم فشارشون و گذاشتم هام

 کمکش میبر م،یبر.  پوف.  بده...  حالش.  ه انیک...  یک -

 . 



 :  گفت و دیکش ییباال بلند پوف ارشد

 کن سرت یچ هی ؟ بلده کجا از رو نجایا انیک!  اکبر و هللا -

 .  میبر

 پله تمام و پله راه یتو دمیدوئ دوباره حرفش، به توجه بدون

 پله راه یرو کش دراز یهمونجور.  کردم یط رو ها

 از رو خون رد حاال.  بود بسته رو چشماش و  نشسته

 .  نمیبب خوب تونستم یم پاش مچ یرو

 :  زدم صداش ناله با

  ؟ یشد یچ انیک.  نخواب انیک ؟ انیک -

 یتو هم هنوز.  برگردوند سمتم زحمت یکل با رو صورتش

 :  بود ادشی رو زدن لبخند حالت نیا

 .  بانو ببخش ببخش، -

 ستادیوا کنارم اومد.  دادم رو جوابش.  زد صدام بلند ارشد

 :  گفت بلند انیک تیوضع دنید با و

 ...  داره پات پات، ؟ تو یشد یچ!  داداش!  زهرا ای -

 رونیب استخون دنید از.  زد باال رو انیک شلوار ی پاچه

 دهنم یجلو رو دستم.  شد بد حالم و شیر دلم پاش ی زده

 .  نباشم ماجرا شاهد تا برگشتم پشت به گرفتم،

 :  دیغر ارشد



 زده قشنگ استخون ؟ یآورد خودت سر رو بال نیا یک -

 ...اورژ بزن زنگ برو مونا؟!  انیک رونیب

 :  اومد انیک ی خسته یصدا

 خودت.  خواد ینم تان مارسیب.  کردم تصادف...  تصا -

 .  بکن...  شیکار هی

 :  دیلرز یم صداش ارشد

 شو خم خودت!  زده رونیب!  نرفته در که نیا! ؟ یا بچه -

 عمل ساعت 8 حداقل.  نیبب رو استخونت چشمات با

  ؟ مونا!  مونا بدو.  ه یجراح

 آب.  چشماش بود نگران.  شدم رهیخ بهش و برگشتم یکم

 :  زد داد بشم رهیخ پاش به خواستم تا و دادم قورت رو دهنم

 .  برگرد!  نکن نگاه -

 یم صداش.  برگشتم و کردم اطاعت ساله، دو ی بچه نیع

 :  دیلرز

 .  برو.  خوره یم بهم حالت، ؟ ینیبب ویچ...  یخوا یم -

 برم زودتر خواست ازم.  کرد صدام ارشد.  نخوردم تکون

 ینم بودن؛ زده ومیآکوار چسب هام، ییدمپا به انگار. 

 .  بخورم جم تونستم

 .  گل یبو بارون، یبو آرومش، یصدا

 .  برو ؟ یر ینم چرا ؟ خانوم -



 چطور!  یدید رو انیک تیبچگ یتو تو!  جالبه برام:  دکتر

 !؟ ستین ادتی یزیچ

 : دادم تکون برابر صد رو پام و شدم یعصب

 

 همش ادمهی.  ادمهی ازش ییزایچ هی آره ؟ یچ که خب -

 چه.  نداشت یکار باماها اصال.  بود کتاباش تو سرش

  ؟ دیداد انیک به یریگ

 روز کی شد یم کاش.  هات خنده به لعنت.  دیخند

 بخندم، یشکل نیا روت یتو من بشه، عوض جاهامون

 !  هیچطور حالت و حس نمیبب

 یمهم نقش تیزندگ یتو انیک نیا کردم یم احساس آخه، -

 ...  بده ادامه خب،.  داشته

 :  دینال ارشد

 خون یلیخ.  برو امکیس روح رو تو.  قرآن رو تو مونا -

  ؟ ینیب ینم داره درد.  داده دست از

 برداشتم رو تلفن و دمیدوئ.  رفتم یول نمینب گفت.  دمید ینم

 دادم حیتوض براش رو تیموقع و زدم زنگ اورژانس به. 

 شد ینم بم جا کی و دیجوش یم سرکه و ریس نیع فائزه. 

 ینم رو من کفاف یول داد خوردم به قند آب وانیل کی. 

 .  چشمامه یجلو دردش از پر ی چهره هم هنوز.  داد

  ؟ انیک یبر هم تو نکنه



 !  نداشتن وفا چکدومیه انوشیک ییدا یپسرا
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 دست از که یخون درصد گفتن یم.  عمل اتاق بودنش برده

 یم وارید به رو سرش ارشد.  ستین کننده نگران داده

 آروم.  داد یم فشار هم یرو محکم رو هاش چشم و دیکوب

 :  گفتم

  ؟ یبخور رمیبگ یزیچ هی برم یخوا یم -

.  برگردوند طرفم به رو سرش.  کرد باز رو چشماش

 سو چشماش مردمک از یخستگ.  بود شده خط چشماش

 .  زد یم سو

  مونا؟ -

 که دیفهم خودش و کردم نگاهش.  نگفتم زبون با یزیچ

 :  بده ادامه دیبا

 استخونش کل ؟ کرد تحمل رو درد همه نیا یچطور -

 ! بود زده رونیب

 :  دیلرز صدام

  ؟ نه دیکش یم درد دونم،ینم -



 ته از صداش.  دیمال محکم رو چشماش هاش، انگشت با 

 : شد یم بلند چاه

 استخون میتون یم فقط گفت یم دکترش!  یلیخ ،یلیخ -

 . دهیند پاش مچ ی واسه یدرمان.  میکن یساز

.  دادم تکون شدت به رو پاهام و گفتم یا یعصب «نچ»

 بردم دهنم سمت رو هام دست از یکی و شدم نهیس به دست

 به شمین یها دندون با رو، بود شده خوب تازه که یناخن. 

 .  گرفتم یباز

.  بود کرده تصادف هم اون.  بود رفته عمل اتاق هم ریام

 یپاها با رو مارستانیب کل.  بود کرده یزیر خون سرش

 یم داشتن، نگهم زور به عمل اتاق در پشت.  دمیدوئ برهنه

 طول ساعت ۶ ،یول ست ساده عملش گفتن یم خوبه، گفتن

 ۶ گذشت، ساعت ۶ ر،یام آخ!  نداشتمش ساعت ۶.  دیکش

 .  ندارمت ساله

 یک و شد خارج یک انیک دمینفهم که بودم فکر غرق اونفدر

 تک رو خودم اومدم، که خودم به.  شد بلند کنارم از ارشد

 نیا.  دمیکش بازوم به یدست. دمید ها یصندل یرو تنها و

 عمل اتاق ریام که هم موقع اون.  داشتم دوست رو ییتنها

 گفت یم سره کی بود اومده که بهوش.  بودم تنها من بود

 اون ذاشت، یم سرش به سر خنده با دکترش!  «مونا»

 کدونهی یحت من که من یوا.  گشت یم من دنبال یجد

 !  کنم درست براش نبودم، بلد هم سوپ



 :  گفت یم و دیخند یم شهیهم

 تو.  بانو نجایا ایب ؟ بزنه یزیچ به دست دیبا دلبرکم مگه -

 !؟ سوپ به ازین چه رو من یباش که

 که ادمی.  شد یم تموم زود چقدر بودنات خوب نیا ر،یام

 بدنم و رفت یم هرز دستت بود، نیسنگ کمربندت!  نرفته

 . بود واژگون سرخ یها الله دشت صبح تا شب هر

 یها خنده اون طعم هنوز که من!  ریام ستمین خر که من

 یم تکرار برام ها شب هات داد هنوزم.  ادمهی رو زشتت

 تو، از بعد ؟ یکرد کارمیچ که هست خاطرت اصال.  شه

 نبودم خودم ،یول بودم یموجود هر به هیشب تو، درد از بعد

 ! 

 من کار یتو گهید بود گفته دکتر. خوردمیم قرص شب هر

 خاطراتت بخورم، قرص گفت.  ریام مونده من خاطرات و

 .  ره یم ادمی

 خاطرات، ی واسه ،یلعنت مغز نیا ؟ ریام شه یم مگه

 !  باشم صادق بذار ر،یام.  افته ینم کار از چوقتیه

 . مونه یم ادمی یول دارم دوست نداشتم، دوست

 

  ره ینم ادمی از تو خاطرات

 .  ده ینم من ادی رو عشق گهید یکس



 

.   تر تلخ هم صبح دم ی دهینجوش ی قهوه از.  زدم لبخند

 . تر آور زجر یا ناله هر از

 

 

  م گهید آدم هی توام شیپ یوقت

  م گهید عالم هی تو من یمن با تو یوقت

 

.  ستمیمیوا جلوش شهر نیا تو بگه بد ازت یک هر! ریام 

 ! قسم یگذاشت جا به برام که ییها زخم تموم به

 

 .  گم یم عالمه هی اتیخوب از

 .  دم ینم عالم هی به زشتتم خاطرات یحت

 

 بذار.  میکن فراموش رو عشق نیا ایب! ببخش رو من ر،یام

 .  مینکن نشیچرک دوباره یول بمونه زخمش

 یساز استخون.  بوده خوب عمل شکر رو خدا مونا؟ -

 درد اون گفت دکترش یول شده بهتر پاش مچ کممی کردن

 . هیشگیهم پاش،



 ! ان یشگیهم شه،یهم ها درد آره،
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.  انداخت مارستانیب یفلز یصندل یرو رو خودش خسته،

.  گذاشت زانوش یرو رو آرنجاش و کرد باز رو پاهاش

 :  گفت آروم و گرفت دستاش نیب رو سرش

 مچاله نشیماش.  یاصل ابونیخ رفتم بردش، که آمبوالنس-

 برخورد ونیکام ای به.  بود دهیکش یکروک سیپل و بود شده

 نشیماش به فقط.  نبود هم ونیکام صاحب خود.  بود کرده

 !  یلیخ.  مونده زنده که آورده شانس یلیخ.  کردم یم نگاه

 ... : صداش به یول نکردم توجه حرفش به

  ؟ ارشد -

 : زد ش" ج"

  ؟ جونم -

 :  زدم لبخند

 ناز با گهید ؟ چرا ستین یخواهر اوا گه،ید زدنت حرف -

 !  یشد مرد انگار اصال،.  یزن ینم حرف



 همهمه.  دیکش کوتاهش یها شیر ته به یدست.  دیخند آروم

 چقدر نفهمم شد یم باعث پا، یصدا و مارستانیب یتو ی

 .  خنده یم خوب

 هست و ستیب سن تو!  جالبه یلیخ ؟ نه شدم مرد گهید -

 !  شدم مرد نه، و ستیب

 کرد، نگام یطور.  سمتم دیدو عیسر یپوش یآب پرستار

 پس رو ارشد االن داشتم انتظار.  بودم من هدفش که انگار

.  شد رد کنارم از.  من کمیش یتو ادیب صاف و بزنه

 .  شد تر دور و دور پاش یصدا

 :  گفت و آورد در شلوارش بیج یتو از رو شیگوش ارشد

  ؟ ینیش یم نجایهم تو.  بدم جواب برم.  ست فائزه -

 من از و گفت ی «پس باشه».  دادم تکون آروم رو سرم

 زیچ همه نگران شهیهم.  بود نیهم مدلش شهیهم.  شد دور

 .  بود

 نشسته رنگ یا روزهیف یآب حوض همون دور.  میبود بچه

 رهنیپ و زده یقارچ رو موهاش که یپسرک هومن،.  میبود

 :  گفت بلند بود، تنش سیپرسپول میت یورزش

  ؟ نیحاضر همه -

 :  میگفت بلند هممون

 .  آره -



 فائزه!  نبود ریام نبود، وانیک نبود، انیک.  مینبود هم همه

 :  گفت و پشت داد رو بلندش یموها

 .  کنم یم شروع من -

 نقشه چه بودن دهیفهم حوض یتو قرمز و یگل یها یماه

 باد.  دادن یم رییتغ رو جاشون زود یلیخ چون ؟ میدار یا

 یها لوفرین گرفت؛ یم نشونه موهام یال به ال و اومد یم

 یا روزنامه و  کرد یم رو و ریز رو بودن شناور که یآب

 رو بود انداخت آلودش خواب صورت یرو ییدا زن که

 .  زد یم ورق

 یتو محکم رو ها یماه از یکی و زد آب یتو یجست فائزه

 غیج ارشد.  ارشد سمت کرد پرت خنده با.  گرفت دستش

 :  برد باال رو دستاش و زد

 .  من سمت ننداز!  چندش -

.  انداخت من سمت.  برداشت رو یماه و دیخند زیپرو

 رو یماه.  زدم ییباال بلند غیج افتاد دامنم یتو یماه یوقت

 هومن.  کردم پرتابش هومن سمت به و گرفتم دمش از

 مرده یماه.  گرفت رو یماه و کرد باز رو دستاش جفت

 .  بود

 دل خانوم.  یجراح پنج بخش به افروز، دل خانوم -

 .  یجراح پنج بخش به افروز،



.  انداختم بهش ینگاه گذرا و برگشتم.  نشست کنارم یکس

 دائم و هیتک وارید به رو سرش که بود یپوش اهیس زن

 .  داد یم تکون

 یم تکرار سرهم پشت لب ریز.  دیلرز هاش شونه کدفعهی

 ... " .  بابا بابا،" کرد

 پدرم،.  زدم لبخند من، و دیلرز یم.  کرد یم هیگر اون

 .  داشت ازش یخاطرات مغزم، ی گوشه نیآخر

 چاق جلوش رو بزرگ یکار یکاش ونیقل که یموقع مثل

 :  گفت یم بلندش یصدا با.  یکرد یم

  ؟ خوشگلتره همه از یک -

 گرفت یم دستش یتو رو وهیم رکسیپ سید خاله ای مامان،

 :  گفت یم خنده با و

 .  من من بگو مونا -

 یم یط رو اطیح دور تا دور و دمیکوب یم هم به رو دستام

 :  کردم

 .  من من من -

 پشت از رو بابا.  شدم یم خسته دنیدو از که بود اونوقت

 .  دمید یم ونشیقل یپ در یپ یها دود



 گهید گرفتم میتصم شدنش، بلند با.  شد بلند زن ی هیگر

 هیگر ینجوریا پدرم مرگ یبرا چوقتیه من.  نمینش اونجا

 !  نکردم

 خورد یم قهوه و بود نشسته باجه پشت که یپرستار سمت

 :  رفتم

  ؟ بخشه ؟ بردن کجا رو ما ماریب خانوم، دیببخش -

 .  دیپرس رو اسمش

 .  رهنما انیک -

 :  گفت آروم

 و بشه بلیاست تشونیوضع تا هستن وی یس یآ االن شونیا -

 .  شن یم بخش به منتقل اومدن بهوش موقع هر

 اطیح به.  دادم ادامه راهم به نطوریهم و کردم تشکر

 با صحبت مشغول هنوز ارشد دمید دمیرس که مارستانیب

 بچه یوقت یحت.  کرد یم کل کل فائزه با شهیهم.  ه یگوش

 .  میبود

 یتو رو مرده یماه و کرد یم نگاهش چپ چپ فائزه

 : گرفت یم راستش دست

  ؟ ریبگ یبغل -

 :  داد یم جواب جون کم یصدا و ریتاخ با ارشد

  ؟ رمیبگ ویچ -



 مهمون آب یتو موهاش داد، یم گردنش به یغر فائزه

 :  شد یم زنده یها یماه

 !  رو مرده یماه -

 :  کرد یم یپوف ارشد

  ؟ کنم کارشیچ  -

 :  انداخت یم باال شونه فائزه

 .  تیبغل بده -

 یماه. فائزه دست ریز زد یم و کرد ینم ینامرد هم ارشد

 هیگر فائزه.  موند یم فائزه یموها یرو آب، یرو مرده

 من یول.  گرفته مرده یماه یبو موهاش که کرد یم

 برام یکی چون.  بده مرده یماه یبو موهام داشتم دوست

 هم یکل.  بافتش یم و کرد یم خشکش برام شستش، یم

 .  ستین یچیه که دادن یم میدلدار

 بشورتش، نبود یکس و گرفت مرده یماه یبو میزندگ من

 !  کنار به شیدلدار.  ببافتش و کنه خشکش
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 آسمون غرق ش،یمشک کوتاه موهاش.  اومد سمتم به ارشد

 :  بود شده ستاره یب

  ؟ یندار یمشکل ،یبمون نجایا تو خونه، برم من -

 :  گفتم آروم و دادم تکون راست و چپ به رو سرم

 .  تنهاست فائزه برو نه، -

 چپ چپ.  داد رو پولش فیک و بشیج یتو کرد دست

 :  گفت تشر با که کردم نگاهش

 یریبگ یزیچ یخواست وقت هی.  نکن نگاهم یاونجور -

.  گهید ام یم خودم بعدش.  بمون صبح تا شب هی.  یبخور

 ! ریبگ مونا! استغفرهللا

 ازم و داد قرار دستم یتو رو پولش فیک خودش سر آخر

.  داد تکون رو شالم یماه اسفند سرد باد.  کرد یخداحافظ

 به و کردم رنگم یطوس گشاد شرتیسو بیج یتو دست

 .  برداشتم قدم مارستانیب داخل سمت

 به کاش.  شد یم یداشتن دوست چقدر ها، شب مارستانیب

.  اریب شعر کتاب برام و برگرد ،یر یم اگه گفتم یم ارشد

 !  مشق اهیس ه،یسا شعر

 بهم یا خسته نگاه آسانسور دربون.  شدم آسانسور وارد

 :  گفت آروم و انداخت

  ؟ خانوم بزنم رو چند -



  ؟ یراست میبود چند ؟ چند

 :  دادم خودم از یعدد ینجوریهم

 .  5 دیبر -

 سرم.  داد فشار رو 5 ی دکمه و داد تکون خسته رو سرش

 زود چون بود خوب ها شب.  دادم هیتک یا گوشه به رو

 نیهم مثل.  یر یم کجا دید ینم یکس چون.  یدیرس یم

 یم طبقه کدوم و کجا دونستم ینم هم خودم یحت که موقع

 .  دمیرس زود یول رم

 ! بود بخش همون.  گذاشتم بخش به پا و کردم تشکر ازش

 :  گفت من دنید با بودم دهیپرس سوال ازش که یسرپرستار

 شیاریهوش عالئم یول ومدین بهوش ضتونیمر یخانوم -

 اسم اونجا.  یجراح بخش سه ی طبقه نیبر.  باالئه

 نکهیا مثل.  دن یم نشونتون رو تختش دیبگ رو مارتونیب

 .  هست هم همراه با

 همون هنوز.  گذاشتم عقب به یقدم و دادم تکون رو سرم

 سمت به رو سرم.  بود خواب و نشسته یصندل یرو دربان

 .  دادم تکون سمتش به رو بدنم و کردم کج ها پله راه

 بود خوب ها شب.  نییپا اومدم یم آروم آروم رو ها پله

 کجا دید ینم یکس.  بود خلوت آسانسور هم پله هم چون

 .  کجاست مقصدت و یر یم



 نوشته قرمز با بزرگ وارید یرو که دمیرس یا طبقه به

 یپرستار از و شدم واردش.  «یجراح 3 بخش» بودن

 و گفت بهم رو اتاقش ی شماره.  دمیپرس رو انیک اتاق

 خودم با دیبا.  همراهه کارت که گفت.  داد بهم رو یکارت

 .  باشمش داشته

 آروم رو در.  رفتم بود بخش اتاق نیآخر که اتاقش سمت

 یآب دیسف لباس.  بود در یرو به رو تختش.  کردم باز

 یرو موهاش.  بود کرده بدفرمش چقدر مارستانیب

 یرو یا شده هیبخ کیکوچ زخم و بود ختهیر صورتش

 وکتشیانژ به و وصل وکتیانژ دستش به.  بود شیشونیپ

 و نشستم مبل یرو.  بود خواب خواب.  بزرگ سروم دوتا

 خوابم که کردم نگاه بهش اونقدر.  کردم نگاه بهش فقط

 .  دمیخواب و دمیکش دراز حالت همون یتو گرفت،

 داشتن.  شدم داریب اتاق به ها پرستار گذاشتن پا با صبح

 چشمام دید تا پرستار.  کردن یم ضیتعو رو انیک سروم

 : گفت و دیگز رو لبش شده باز

 یریگ یم درد کمر ؟ یدیخواب یاونجور چرا خوب دختر -

 همسرت هم تو هم هم شبید.  اتاقا ارنیم صبحونه االن! 

 یکار اگه برم من.  گرفتن گچ رو پاش که نیبود خواب

 .  نیبزن زنگ نیداشت

.  نشد من سمت از یجواب منتظر و داد تکون رو دستش

.  دادم م شده خشک بدن به یقوس و کش و شدم بلند آروم



 هم هنوز.  افتاد انیک به نگاهم و کردم سفت رو میروسر

 .  بود خواب غرق

 باز چشماش اتاق المپ کردن روشن و صبحونه آوردن با

.  سمتش برگشتم.  دمیفهم ملحفه شدن دهیکش یصدا از.  شد

 لبخند، نیا با یبود دختر اگه ان،یک.  زد لبخند من دنید با

 !  یداد یم یمرد کشته یکل

 :  گفت اومد یم در چاه ته از که ییصدا با یسخت به

 .  بانو سالم، -

 :  شد جمع درد از م چهره

  ؟ انیک.  سالم -

 :  دیکش رو گردنش و شد جمع درد از چشماش

  ؟ انیک جان -

  ؟ خودت با یکرد چه.  انیک آخ!  دیلرز یلعنت نیا

 :  دیلرز هم من یصدا

  ؟ یخوب -

 ای ؟ کرد تموم یزود رو ش خنده که گرفت دردش.  دیخند

 !؟ ست خنده ش، خنده حد از شیب دیفهم دیشا

 !  یباش تو پرستارم،...  دیشا.  کنم تب ،یاله -

 چشمم راست سمت از یاشک ی قطره بزنم پلک نکهیا بدون

 .  ختیر م گونه یرو



 :  زد لبخند درد با

  ؟ کنم یم احساس نطوریا من ا،ی یشد بزرگ -

 .  انیک شد کباب دردت یبرا دلم.  ختمیر اشک هم باز

 .  یکن ینم یگستاخ گهید.  یستین تخس گهید آخه، -

 قطره پنجره، سمت از باد.  بستم رو چشمم و ختمیر اشک

 باد.  برد یم خودش با و دیدزد یم مهابا یب رو اشکم یها

 زنه، یم موج اتاق نیا یتو درد دونست یم اگر یلعنت

 .  ختیر یم ییچا برامون و نشست یم باهامون

  ؟ انیک!  شدم عوض!  آره -

 خنده و لبخند دیفهم گهید.  زد موج گهید صداش یتو درد

 گهید.  کنه پنهون رو دردش تونه ینم یشاعر و شعر و

 !  دیفهم گهید.  رونیب زهیبر دیبا دیفهم

  ؟ جانم -

 :  بود تر آروم هم کبوتر ی ازهیخم از صدام

  ؟ خودت با یکرد کاریچ -

 !  یوا یوا یوا!  مردونه یصدا اون یتو بغض

  ؟ نه نشد درست -

 کرد مشت رو دستش.  گذاشت شیشونیپ یرو رو آرنجش

 :  گفت و



 یپا نیا.  یلعنت یپا نیا.  شه ینم درست چوقتیه -

 ! مضخرف
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 گهید.  نبودم روزا نیا مرد من.  برداشتم عقب به قدم

 گهید مرد کی نمیبب که دمیکش ینم گهید!  خدا نبودم مردش

 اتاق از.  کنم یم ش نظاره من و شکنه یم چشمم یجلو

 یبرا رمیبم آخ.  کردم کز راهرو ی گوشه و زدم رونیب

 عوض دردا نیهم رو من.  شدم عوض من!  انیک دردت

 چکسیه ایخدا بگم، شب هر که دمیکش درد اونقدر.  کرد

 .  نخوره رو حسرتاش درد ایدن نیا یتو

 یزندگ انیجر.  تند یکی آروم، یکی.  اومد یم پا یصدا

 یزندگ انیجر از قسمت کی یتو تو و من.  انیک نهیهم

 .  میستادیوا ،یول جلو میرفت ظاهر به.  میموند

 گرفت ازت رو پات یاطیخ چرخ که یروز همون یتو تو

 !  گرفت رو جونم عشقم، که یشب همون من، و

 هیبق و یدیفهم تو!  یگ یم راست.  انیک شدم عوض من

 ندونسته تو.  نکردن درک هیبق و یکرد درک تو.  دنینفهم

  ؟ یچ دونن یم که هیبق و یدیفهم

 اتاق داخل به گرفتم میتصم و کردم پاک شالم با رو اشکم

 :  کرد متوقفم انیک یصدا یول برگردم



  ؟ فرانک بله -

-... 

  ؟ یکن یم کاریچ اصفهان اصال ؟ مگه یاصفهان یکجا -

-... 

 تهران یایب.  کنه جور طیبل هی برات هاکان گم یم باشه، -

 .  نایا خاله شیپ یر یم که هم نجایا. 

-... 

  ؟ گرفتم خونه من داده خبر بهت یک -

-... 

  ؟ من ی خونه یایب دیبا مگه!  باشم گرفته که رمیگ اصال -

-... 

 تمیاذ داره یلیخ که، من طرف از بگو مامان به فرانک، -

 .  فرستم یم براش دیرس دستم پول وقت هر من.  کنه یم

-... 

 .  باش خودت مراقب!  خانوم یبزن move تو خواد ینم -

-... 

 .  خدانگهدارت -

 وسط گرد زیم یرو صبحونه یها ینیس.  شدم اتاق داخل

 .  کرد یم ییخودنما اتاق



 :  گفتم آروم

  ؟ یبخور غذا یتون یم -

 رفتم ش ینیس سمت.  داد تکون آره ی نشونه به رو سرش

 خواستم تا و گذاشتم مخصوصش زیم یرو.  کردم بلندش و

 افتادم یم داشتم و کرد ریگ تخت چرخ به پام عقب بکشمش

 یرو از و گرفتم گاز رو لبم.  داشت نگهم پشت از که

 :  گفتم و دمیچرخ سمتش به.  شدم بلند عیسر دستش

  ؟ نشد دهیکش سرومت ؟ یخوب -

 نیا المروت.  اومد بند نفسم.  شد رهیخ چشمام یتو یجد

 ! ؟ ه ینگاه چه

  ؟ یخوب تو -

 تکون رو سرم بار کی فقط که بودم شده ریگ نیزم نقدریا

 : زد لبخند.  دادم

.  خورم ینم ریش صبحونه من زه،یچ نیبب.  خوبم منم پس -

 .  دارم دوست داره اگه ریپن نون

 توجه حال به تا چرا.  بودم هاش چشم شوک یتو هنوز

 من یچشما همرنگ داشت، اون که ییچشما ؟ بودم نکرده

 !  بود
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 یرو که سرخ یکیپالست یها بیس خورده، بهم ی سفره

 ی سفره یرو که نیپارف بودن، افتاده بلند هیپا یها شمع

 .  بود ختهیر رنگ دیسف

 چشمش خط و ملیر اهیس یجا.  کند رو شیعروس تور

 یم.  بود یدردناک شب.  کرد یم ییخودنما صورتش یرو

.  دیلرز یم مجنون دیب زونیآو یها شاخه نیع.  دیلرز

 هل اونقدر.  اتاق تو اومد عجله با کوتاه، یها قدم با ایپرن

 آب اتیمحتو نصف و خورد یسکندر بار سه دو که بود

 .  ختیر سفره یرو رو قند

 چونش یرو هم قرمزش لب رژ.  کردم نگاه بهش دوباره

 ینم.  خورد رو قند آب از یقلپ زور به.  بود شده پخش

 .  بخوره یزیچ تونست

 .  دیلرز و کرد پنهون دستاش یتو رو صورتش

 از یکی.  دادم پام ریز ی سفره به رو نگاهم نهیس به دست

 .  بود پام نوک یجلو خوشگل یها بیس همون

 که ها، بیس ی گنده سبد سمت به. داشتم برش و شدم خم

 پنجره.  انداختم توش رو بیس و رفتم بود بیس از یخال



 یبهار چه گهید نیا!  یغبارآلود نیفرورد عجب.  بود باز

  ؟ بود

 رو کربال از یا صحنه سالن یتو.  زدم رونیب عقد اتاق از

 یجوون پسرک یرو به رو دهیدر رهنیپ وانیک.  دمید

 .  شد یم نییپا و باال قیعم ش نهیس.  بود نشسته

 یا نقره انگشتر انگشتش یتو انداخت، ینگاه بهم طناز

 .  کرد یم ییخودنما یرنگ

 زد داد غشیج یصدا با اومد، جلو ایمیک اسبق شوهر مادر

 : 

 ...  بود ییآبرو یب چه نیا -

 : شد اریب معرکه دوباره وانیک.  دیدر نهیس دوباره وانیک

 پسرت ؟ زره فوالد مادر یکش ینم خجالت ؟ ییآبرو یب -

 یم اونوقت کشوند ه.گ به دخترو نیا یزندگ شد معتاد

 ؟ یریبگ جونشو دوباره خودت یآبرو واسه فقط یخوا

  ؟ آدم گن یم توام به ؟ تو یانسان

 رو وانیک یجلو ارشد و آبان.  گرفت باال دوباره دعوا

 به رو خودش مبل یرو ایمیک شوهر مادر بودن، گرفته

 در رو کتش هم شوهرش پدر.  بود زده ضعف و غش

 .  آورده

 دامن کت با ا،یمیک دنید از یول اتاق سمت برم تا برگشتم

 .  بازموندم بود، گرفته خون ی لکه حاال که دیسف



.  بود زده هیتک در ی کناره به رو سرش و  نشسته در کنار

 چقدر عروسکم.  یبهار یابرها نیع درست کرد یم هیگر

 !  امروز بود شده خوشگل هم

 یصدا من فحش، و دعوا همه اون صدا، همه اون ونیم

 گردنم که یطور برگشتم، عیسر.  دمیشن رو ییآشنا یپا

 بلند پاشنه یها کفش اون حصار در پام و کرد صدا یتق

 .  خورد یکیکوچ چیپ

 یبو آشنا، یبو دنبال.  بودم صدا دنبال سرکنده، مرغ نیع

 .  بود یول نبود، آشنا جمع نیا افراد ی اندازه که ییآشنا

 خوابوند رو آشوب در، یلوال ریج ریج یصدا.  شد باز در

 .  در سمت برگشت سرهامون ی همه. 

 ی پنجره سمت و کرد ول رو وانیک ی قهی ایمیک شوهر پدر

 صیتشخ رو رخش مین شد، باز کامل در.  رفت اتاق یقد

 بار و دمیکش یراحت نفس اومد، لبم یرو لبخند.  دادم

 .  شد برداشته دوشم یرو از استرس

 رو از یطوس کروات اون با ماتش، یمشک کت همون با

 شیر ته و تلخش عطر نشانش، ریش یعصا شده، بسته

 .  شد وارد رنگش یا قهوه

 یصندل یجا به که یعروس خورد، جا اوضاع دنید از

.  ختیر یم اشک وارید کنار و نیزم یرو عقد، ی سفره



 شده واجر جر نوشون و مرتب یها لباس که ییها مهمون

 .  بود

 : شد پاک لبخندش

  ؟ شده یچ -

 :  دیچیپ مجلس یتو بار نیاول یبرا ا،یمیک دار بغض یصدا

 نه ؟ نه یبود یعروس دنبال ؟ ینیبب ویچ یاومد انیک -

 نجایا.  ستین هم عزا نجایا!  ستین یعروس از یخبر نجایا

 یمرد زن شدم، زن بار کی که یمن.  منه مرگ ی صحنه

 شهیهم اکشیتر گند یبو یول نداشتم رو خودش بعدش که

 ستنین منن، پشت گفتن که ش خانواده هم حاال.  بود باهام

 !  انیک

 کرد یم کبود رو خودش صورت  وانیک پاش به پا و هیگر

 . 

 یچ.  رفت سمتش به ارشد.  ریز انداخت رو سرش انیک

 !  بدونم داشتم دوست ؟ گفتن یم

 تلخش یبو اون.  داد تکون بار چند متفکر رو سرش انیک

 کمرم دور شه یم قالب آد، یم سمتم به که دمید یم من رو

 .  کشونه یم خودش با رو من و

 به رو درست.  نجاستیا...  و سوم قدم دوم، قدم اول، قدم

 .  من یرو

 : کردم تر لب



  ؟ یخوب ان،یک سالم -

 یتو باال، آورد رو سرش.  بود وصل آتل پاش به هنوز

 :  دیدم موهام یتو و دیخند چشمام

 ستین خوب که نجایا اما م،یبود خوب ما.  بانو یخوب به -

 !  بانو

 :  شد بلند وانیک ی رگه دو یصدا.  گفت یم راست

 ره،یبگ ایمیک از یخبر خانوادتون از یک هر بعد، من -

 دم یم جر بناگوش تا ینا از رو ش حنجره و ام یم خودم

 ...  نفره کی مال ایمیک.  ندارم هم یشوخ چیه. 

 به متعجب بود، شده اهیس دورش که ییچشما همون با ایمیک

 .  بود ها نگاه یتمام مرکز وانیک.  کرد نگاه وانیک

 !  منه مال ایمیک -

 تعجب با ایمیک.  شد دهیورقلمب و گرد و گشاد هامون چشم

 :  زد پوزخند

 ! ؟ وانیک -

 :  نکرد یا توجه وانیک

 االنم.  زنو نیا خوام یم هنوزم خواستمش یم یبچگ از -

 شناسنامه هم حاضره من ی شناسنامه هم آد، یم آقا حاج

 .  خانوم



 تو گرفت، رو بغلش ریز و اومد ایمیک سمت بلند یها قدم با

 .  کرد صافش و بلند حرکت هی

 :  شد بلند سرم پشت از انیک متعجب یصدا

  ؟ یکن یم کاریچ یدار! ؟ وانیک -

 : کرد هیگر بزنه پلک نکهیا بدون وانیک
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 !  کشم ینم گهید من -

 :  زد نشیس به رو دستش

 رو عشق طعم بار کی و شد سالم چهل!  کشه یم درد -

 .  کهیکوچ داداش چکسیه ای منه مال ای زن، نیا.  دمینچش

 :  گفت تعجب سر از یا خنده با انیک

 !؟ االن یول ست،ین مانع یکس -

 سمت.  برداشت رو فشیک و شد بلند ایمیک شوهر مادر

 بهش یتند با.  برداشت عقب به یقدم ایمیک که رفت ایمیک

 :  گفت

 نگه رو آبروت ینخواست که یبود خودت باشه ادتی -

 .  یدار



 آخر یها لباس به شیداماد شلوار کت حاال که پسرش به

.  بره همراهش و شه بلند تا داد دستور بود، شده لیتبد شب

 .  رفتن رونیب ما کنار از و کرد رو نکاریهم هم همسرش

 آروم طناز.  برداشت پنجره سمت به یقدم کالفه وانیک

 :  گفت

 .  امشب خونه میبر هممون ایب وان،یک -

 :  گفت پوزخند با طناز به رو ارشد

  ؟ جونت شوهر خونه ؟ یبر یخوا یم کجا تو -

 نگاهش انداخت، آبان و طناز نیب ی مشاجره به ینگاه آبان

 عقب به یقدم نگاهش عمق از.  من به شد داده پاس

 .  کردم برخورد انیک به که برداشتم

 .  دمیکش کنار و گفتم یدیببخش

 :  زد پوزخند طناز

  ؟ باهاش هیچ تو مشکل!  شوهرم خونه آره -

 هومن، یها گاریس جعبه یتو از و انداخت باال شونه ارشد

 :  دیکش رونیب رو یرنگ دیسف گاریس

 بعد شه خشک جوهرش تون، غهیص حداقل بذار ؟ مشکل -

 ! شوهرم بگو بلند

 :  گفت کالفه حنانه.  دیکش رو شوهرم ی کلمه قصد از

 .  بسه امشب یبرا الاقل گهید!  بسه!  ارشد -



 :  گفت آروم انیک

 .  میبد خودمون به یاستراحت هی همه ن،یایب.  موافقم -

 انیک ی اجازه منتظر همه انگار شدن، بلند جاشون از همه

 و کرد من به رو آبان.  رفت ایپرن و هومن با ایمیک.  بودن

 :  گفت

 ...برسون ایب -

 دیکش رو من ی افتاده یروسر کرد، قطع رو حرفش انیک

 نگاهش که همونطور.  زد لبخند روم به و میشونیپ یرو تا

 :  گفت آبان به خطاب بود، من به رو

 خوام یم بود داده بهم پروژه یسر هی.  برمش یم خودم -

 .  بدم بهش

.  بودم گرفته قرار همه توجه مرکز تو که بودم من حاال،

 دونن ینم رو تو یمهربون ارزش جماعت، نیا!  انیک نکن

 !  نکن! 
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 عقد سفره به رو خونه یباال که عاقد.  میرفت نییپا

 آروم و انداخت بهمون یسرد نگاه بود، داده اختصاص

 :  گفت

 .  بشه ریبخ همه عاقبت شاهللیا -

 جلومون از خشک، و سرد باد، مثل و گفت رو جمله نیهم

 .  رفت و شد رد

 نیماش سوار ایپرن و ایمیک.  خوردن استارت ها نیماش

 میشد که انیک نیماش کینزد.  رفتن یبوق با و شدن هومن

 .  شد باز پشت در

 با ها اهیس گربه مثل صورتش درشت، کلیه و بلند قد دختر

 .  بود روشن یعسل یچشما

 :  گفت انیک به رو و دیکش بهم رو قرمزش یگوشت یلبا

  ؟ شد تموم یزود نیهم به ؟ نبود یعروس مگه -

 سردخونه از تر سرد بود، سرد.  گرفت گاز رو لبش انیک

 یزمستون از تر سرد.  دمید رو بابا ی جنازه و رفتم که یا

 شد یم که یا یریکو شب هر از سردتر.  رفت ریام که

 .  کرد تصور

 کاریچ تو با االن من.  نداره ربط شما به!  فرانک زشته -

 ! رفته گذاشته که هم مهبد! ؟ کنم

 !  بود لوند چقدر.  داد هیتک نیماش به



 !  رفتم یم باهاش منم بود مهبد که نه -

 :  گفت و زد کمرش به رو نبود عصا به بند که دستش انیک

 .  خاله خونه ببرمت نیبش -

 :  گفت من به رو

 فائزه به ؟ من با یآ ینم ؟ خان ارشد.  نیبش هم تو بانو -

 .  خودت یاوردین نیماش نکهیا مثل.  بگو هم خانوم

.  بودم نشسته انیک ی خاله دختر و فائزه کنار بعد قهیدق دو

 .  بود شده یقاط باهم ش خاله دختر و انیک عطر یبو

 :  گفت و زد یلبخند انیک

 .  فرانک کمیکوچ ی خاله دختر -

 به شباهت یب لبخندش زد، لبخند.  میداد تکون براش یسر

 :  نبود انیک

 .  شدم مزاحم دیببخش.  خوشبختم -

 :  گفت ما یجا به ارشد

 .  میشد انیک آقا و شما مزاحم ما! دیببخش ما -

 فکر ؟ یگذشتن چه یول گذشت امشب.  دادم نییپا رو پنجره

 و شکست یم مغزم تو شهیش خورده مثل وانیک و ایمیک

 به رو دستم یانگشتا.  شد یم چسبونده بهم چسب با دوباره

 و گرفتم یم ناخن با رو کنارش یها پوسته.  گرفتم یباز



 چقدر من و دیرس یم گوشت به کم کم.  دمیکش یم محکم

 .  داشتم دوست رو خون گس یبو نیا

 که یکس با کردن یزندگ.  داشتم دوست هم ها وقت اون

 کی.  سازه یم یروان کی ازت باشه، داشته یروان مشکل

 درد با داره دوست بخوره، کتک داره دوست که یروان

 گوشت بکنه، رو خودش پوست بشه، بلند درد با بخوابه،

 کنه درست دیجد آدم کی خودش از و بزنه چاقو رو خودش

 . 

 بودم، شده میزندگ خاطرات یها صفحه تو غرق اونقدر

 .  رفت یک و شد ادهیپ یک فرانک دمینفهم

 نگاه بهش و کردم زیر رو چشمام.  بود من با انگار ارشد

 :  کردم

  ؟ جانم -

 :  کرد یم نگاهم نگران

 .  انگار دهیپر رنگت ؟ یخوب -

 یا کوله و کج لبخند.  شد رهیخ بهم نهیآ یتو از انیک نگاه

 :  زدم

  ؟ رفت یک با وانیک.  م خسته -

 :  داد جواب جاش به فائزه



.  رو امشبه هی حنانه خونه ره یم گفت.  رفت حنانه با -

 .ندارم رو مامان ی حوصله گفت یم

 :  گفت یآروم لحن با انیک.  دادم تکون رو سرم

  ؟ بود کرده ازدواج قبال ایمیک -

 :  شد بازگو سر از داستان و داد تکون رو سرش ارشد

 دار، خانواده آقا،.  بود نفت شرکت کارمند ایمیک همسر -

 مرد نیا کرد ش چارهیب!  انیک مواد نیا!  مواد نیا!  سالم

 دوز اور دادن خبر نکهیا تا.  کرد چارهیب دخترم نیا.  رو

 وانمیک که بگم البته...  و شد وهیب ایمیک گهید.  مرده کرده

 تو.  آنوشا با کرد ازدواج کرد، ازدواج ایمیک که زمان اون

 !یفرستاد هم یعروس یکادو خودت

 : داد تکون آروم رو سرش

 ! رهیخ یچ هر.  بوده توش یحکمت دیشا -

 به رو بود من یبرا که یا پروژه و داشت نگه خونه دم

 . بود سردم.  باال بودن رفته ارشد و فائزه.  داد دستم

 :  دیخند

 . خوره یم هم به هات دندون موش نیع -

 :  زدم لبخند

 .  گهید بگو شدم زشت -

 :  گفت زمزمه با شد آروم که ش خنده.  دیخند بلند



 هر.  بانو یاطیخ ی پروژه هم نیا.  بانو ییبایز شهیهم -

  ؟ باشه بگو بهم یداشت مشکل قسمت

 یول بشه نیماش سوار بودم منتظر.  گفتم یجون کم ی باشه

 .  کرد اشاره در به بعدش و من به

 بستم که رو در.  رفتم در سمت و گفتم یآروم ی" مزه یب"

 ما به انیک!  آره یول.  اومد نشیماش در شدن بسته یصدا

 خونه ی آواره هنوز ما نبود زیپرو پول اگه!  خورد ینم

 هم باز باشه خراب هم باالش مدل نیماش ان،یک یول میبود

 .  رهیبگ باال مدل نیماش داره

.  دهیکش درد چون.  خوره یم یول خوره ینم ما به انیک

 درد نیا منم.  یکس نبود درد.  یمادر یب و یپدر یب درد

 .  انیک دمیکش رو

 یم هم امشب یول بود سخت باورش دادم، هیتک بسته در به

 ... !  داد یم رو انیک یبو شالم.  دیخواب خوب شد

 دارد_ادامه#

 

  91# پست

  «سوم فصل»

 نییپا و باال رنگ، یشمی پارچه یرو آهسته و آروم سوزن

 دستگاه برداشتم، رنگ اهیس پدال یرو از رو پام.  شد یم

 صاف رو کمرم و دمیکش میشونیپ به دست.  افتاد کار از



 رهیخ بود افتاده نیزم یرو که پارچه ی ادامه به.  کردم

 چرخ ی چرخه. اومد تلفن نگیریج نگیریج یصدا.  شدم

 یرو از رو نخ.  آوردم باال رو سوزن و چرخوندم رو

 که بود نشده یاونطور.  کردم عوضش و برداشتم چرخ

 وسط کالغ یصدا مثل چرخ، یصدا نیا!  خواستم یم

 یرو امروز.  شم تیاذ شد یم باعث امروز.  بود تابستون

 .  بود اعصابم

.  ختیر بهم اعصابم.  شد بلند تلفن زنگ یصدا هم باز

 دمیکش رونیب چرخ ریز از محکم رو رنگ یشمی ی پارچه

 :  فائزه یصدا.  انداختم یا گوشه و

  ؟ الو -

 با ها دوخت انواع روش حاال که یرنگ دیسف ی پارچه

 و انداختم چرخ ریز رو، بود بسته نقش ها رنگ انواع

 .  تاختم و گذاشتم پدال یرو رو پام محکم

 .  هستم متوجه بله بله -

 سوزن تا بودم منتظر لحظه هر.  بود شده بلند چرخ یصدا

 من با دفعه نیا سوزن! نه یول دارم نگه دست من و بشکنه

 .  تاخت یم من لیم خالف بر شدت به و کرد ینم یاری

 :  شد باز اتاق در

  ؟ مونا -



 خودم بزنه، تشر خواد یم دونستم یم چون یول دمیشن یم

 و تند یها نفس یصدا یحت من.  زدم دنینشن به رو

 .  دمیچش یم هم رو شیعصبان

 نیهمچن داد، یم تکون رو اتاق یها پرده یبهار تند باد

 رو پدال تند تند.   نیزم یرو ی دوخته کهیت یها پارچه

 .  دادم یم فشار

 کنارم پرده و شد خشک پدال یرو پام اومد، فائزه یصدا

 :  شد نییپا و باال

 !  نتتیبب امشب خواد یم انیک -

 

  مرا یا

 ییمو هر سر در

 !  ستیبند زلفت به

 

 .  کستیش سوزن و ختیر صورتم یرو یبعد باد با موهام

  ؟ گفتم یچ یدیشن -

 :  گفتم کندن جون به

 .  باشه...  آره -

 یموها.  کردم باز رو موهام به بسته رنگ یا سرمه کش

 به وصل ی شکسته سوزن به.  ختیر م شونه یرو فرم



 آره، ؟ نهیبب رو من خواد یم انیک گفت.  کردم نگاه چرخ

 . انیک گفت

 .  دونم ینم ؟ داره کارمیچ

 !  بو نیا المذهب، یبو نیا.  دیچیپ نیماش داخل تند باد

 :  دیچیپ نیماش یتو صداش

 یها چرخ از ییرونما یبرا بودم، دعوت جا هی امروز -

.  شرکته کی ی استفاده مورد یها رنگ و دیجد یاطیخ

 .  ببرم هم رو تو امیب یدار دوست هم تو گفتم

.  کردم نگاه بهش یچشم ریز. دادم تکون فقط رو سرم

 کرم رهنیپ همرنگش، کت و سورمه یا پارچه شلوار

 !  بود پیت خوش.   رنگ

 :  گفت و شکست رو سکوت خودش گذشت، که کمی

 یم مدرسه ی واسه دمیشن ؟ ره یم شیپ چطور کالسات -

 .  نایا و یخون

 :  دادم تکون رو سرم

 نیا با.  خوبه ستین بد.  خونم یم یحضور ریغ آره، -

 .  بدم کنکور بتونم گهید ماه 18 هی کنم فکر روند

 .  دیرس یم نظر به دیجد انگار ش گونه چال نیا. زد لبخند

 رو حالت که بکن یکار شه،یهم.  بانو یعال هم یلیخ -

 .  بکنه تر خوب



 بدتر که بکنم یکار تونم یم ؟ مگه داشتم هم خوب حال

 رو شرکت بزرگ سالن.  بمونم ثابت بد یرو و نشم

 ها نوع سالن نیا دور تا دور و بودن دهیچ زیم و یصندل

 قرار وارید به زونیآو یها پارچه و یاطیخ چرخ مختلف

 .  داشت

 تمام یتو و ته.  میرفت یم ها یاطیخ چرخ سمت شوق با

 به و میآورد یم در رو نوعشون و ها پارچه یها رنگ

 داشت قرار یاطیخ چرخ هر کنار که یمختلف یها سوزن

 .  میشد یم رهیخ

 سرو هم شام.  میگرفت قرار هم یرو به رو ز،یم کی سر

 :  گفت لبخند با.  میموند ما هم باز و رفتن و کردن

 خوب یلیخ هاش سوزن ؟ یدید رو N301 مدل چرخ -

 .  نهیسنگ یها کار مخصوص.  بود

 :  دادم تکون محکم رو سرم

 هام سوزن از تا دو امروز راستش.  بود خوب یلیخ آره -

 .  شکست

 :  دیخند

 با بود رسم خوندم، یم درس کالج یتو که موقع اون -

!  نباش نگران.  شکوندم من سوزن نقدریا یبگ افتخار

 رو ییجاها کی خودت دست با بعدا که یافت یم راه اونقدر

 .  یکن یم اصالح



 :  شد گرد چشمام

 !؟ دست با -

 کم سبز یها کاهو یتو رو چنگالش و کرد یکوتاه ی خنده

 :  برد فرو رنگ

 ست دمده یلیخ دست با دوخت اصالح اصال!  کن باور -

 سه داشتم، بهاره کالکشن هی خودم. بورسه رو هنوزم یول

 لحاظ از!  ینوع لحاظ از نه.  خورد هیاصالح کار تا

 چرخ ریز رو دوختشون بخوام دمید خالصه،.  تیفیک

 دست با تمام روز سه نشستم.  شه یم بد ببرم دوباره

 .  کردم اصالح

 :  گفتم و کردم تعجب سر از یا خنده

 بکنم رو کار نیا بخوام که یروز اون من!  یا اراده چه -

 .  باشه گذشته عمرم از یسال 100 هی کنم فکر

 سالن اون یتو چکسیه که بود خوب.  خنده ریز زد بلند

 و دانشگاه خاطرات از کرد شروع.  نبود ما به حواسش

 از و اومدم یم وجد به اشیبعض  از.  گفتن شوهاش فشن

 یبو کی خاطراتش تموم یتو.  کردم یم تعجب اشیبعض

 بد یبو خورد، یم مشامت و تینیب یب یا کننده مشمئز بد

 رو یکس من گفت یم و زد یم داد که یبد یبو.  ییتنها

 و من نهیبب ادیب کنه، تیحما کنه، قیتشو تا نداشتم زمان اون

 .  کنه افتخار بهم بزنه دست برام



 خواستم تا رفت سمتش ی نوسابه سمت دستم!  انیک چارهیب

 یتو ختیر و کرد بازش داشت، برش خودش بردارم،

 : گفت و گرفت سمتم رو وانیل.  وانیل

 

 .  بانو بفرما.  کنه باز نوشابه بخواد خانوم هی نبود خوب -

 یم نگاهش ها مبهوت و مات مثل که یمن یجلو رو وانیل

 .  گذاشت کردم
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.  شد رهیخ بهم که کردم یم نگاهش متعجب داشتم هنوز

 :  گفت و زد چشمک

 !  کرد خی بخور، -

.  گرفتم دستم به رو قاشقم و اومدم رونیب هپروت عالم از

 که بود اون دوباره.  شد یسپر سکوت یتو شام یها نصفه

 :  شکست رو سکوت

 به رو هم میخوا یم و میشناس ینم رو هم میکن وانمود ایب -

 .  میکن یمعرف گهید هم



 ی جنتلمنانه لبخند با.  گفتم یا باشه و انداختم باال شونه

 :  کرد شروع خودش

 متولد نکه،یا و لباسم و مد طراح.  هستم رهنما انیک من -

 لندن یتو رو خودم یزندگ شتریب یلیدال به یول رانمیا

.  دارم یناتن برادر چهارتا هم خودم جز به و گذروندم

 کار و یزندگ غربت یتو دارم یوقت داشتم آرزو شهیهم

 افتخار بهم و بود یم شمیپ حداقل ها اون از یکی کنم، یم

 بخاطر هستم، رانیا یتو نینیب یم که هم االن.  کرد یم

 .  هستش یقاتیتحق کار کی

 رو تنم آروم ی زمزمه همون ن،ییپا آورد رو صداش تن

 :  لرزوند ینم ریش ی نعره تا صد که لرزوند یطور

 بکنه، پابند موندن رانیا به رو من نبوده یزیچ هنوز -

 !  م خانواده یحت

 :  چرخوندم دهنم یتو رو زبونم و نشستم صاف

 مرد من بخاطر مادرم اومدم ایبدن یوقت.  زمیچنگ مونا من -

 بچه.  م خاله نیتر کیکوچ کرد، بزرگ رو من م خاله. 

 شیپ.  دادم دست از تصادف یتو رو م خاله و پدر که بودم

 ...  بود خوب زیچ همه.  شدم بزرگ هام ییدا و خاله

 نیچند.  نبودم ش ادامه به قادر.  زد چنگ گلوم به بغض

 یلعنت بغض نیا اما دادم فشار قدرت با رو گلوم آب بار



 من تیهو نصف که ریام تو به لعنت آخ.  رفت ینم نییپا

 !  ییتو هم

 کج رو سرم.  بکنه نگاهم تا نییپا آورد رو سرش انیک

 :  دیلرز یم صدام یول دادم نییپا زور به رو بغضم و کردم

 عاشق هام، ییدا پسر از یکی دوست گفتن بهم نکهیا تا -

 خانواده نسب، و اصل با. بودن یخوب ی خانواده.  شده من

 رو من بود یسن هر به.  اعتماد مورد و دار مردم دار،

 عقد رو من که بودم ساله 16.  دونستن ش کرده نشون

 ازدواج بعد و بده رو کنکورش نداره، اشکال گفتن.  کردن

 تموم زیچ همه کردم یم فکر.  بود آبان همسرم اسم.  کنه

 من هم آبان! دمیرس خواستم یم که یزیچ اون به من و شده

 ...  نکهیا تا.  داشت دوست بالخره رو

 :  دیلرز شتریب صدام و ختیر اشکم

 انیک ی کهیکوچ برادر.  شد دایپ ش کله و سر گهید یکی -

 خورده و ستیب موقع اون! رهنما ریام ر،یام.  بود رهنما

 خواست یم شهیهم و داشت یعطار.  داشت سن یا

.  آورد یم شامپو ای ساخت دست عطر کنه خوشحالم

 یبد تصادف ی سانحه هی دچار من، عقد از بعد امکیس

 بکنه بسته و باز رو چشمش تونه یم فقط گفت دکترش. شد

 ها موقع همون.  ادیب کش صورتش عضالت نکهیا فوقش و

 تنها خونه امکیس با من و تیمامور رفت آبان که بود

 گفت.  گهید یجا هی برد رو ما ریام.  بود هم ریام.  میبود



 شده خراب آخه بسازم، رو یپدر ی خونه تا دیبمون نجایا

 .  بود

 :  دیلرز یم فکم یها استخون

 ما به یکار یکس. بود خوب زیچ همه ریام ی خونه یتو -

 آب رو اطشیح یتو یها گل داشتم که روز کی. نداشت

 .  اتاق تو کشوند رو من. اومد مهیسراس دمید دادم یم

 !  یوا روز، اون از یوا

 گفتم.  حجاب یب اونم رونیب برم دینبا گفت زد داد سرم -

 ناموس خودشون.  ننیبب گفتم!  ننیب یم مردم گفت ؟ چرا

 تعجب! یمن ناموس تو یول گفت.  ندارن یکار من به دارن

 گفت! آبانم زن من گفتم. بود دستم هنوز آبان ی حلقه کردم،

 .  یمن زن تو...  تو! ؟ هیخر کدوم آبان

 : اومد یم مقطع صدام.  دیلرز هام شونه

 اصال...  تو و من ؟ یگ یم یچ هست...  معلوم گفتم -

 یبچگ همون از گفت.  عاشقمه گفت گفت، بهم. دمیفهم ینم

.  داده ینم رو اجازه نیا خودش به...  یول داشته دوستم

 قدم ش خونه از من ذاره ینم گفت...  داره یم نگهم گفت

 افته یم سرت از یول مونم یم باشه گفتم.  بذارم رونیب

 شد یعصب. منه شوهر آبان بکش، خجالت گفتم. حرفا نیا

 من...  من...  کرد تمیاذ...  داد فحشم.  صورتم تو زد... 

 ... 



 دیکش و گرفت رو دستم و شد بلند یصندل یرو از که دمید

 ونیم رو من قدرت پر اما رفت یم راه و زد یم لنگ. 

 .  کشوند یم خودش با آدم همه اون

 داد محکم رو نفسش. ستادیوا میدیرس که سالن از رونیب به

 ریز زدم بلند.  ستادیا کمر به دست من به پشت و رونیب

 . برگشت حرکت هی یتو ه،یگر

 رو سرم.  شدم یم له داشتم قدرتش پر یها بازو ونیم

 :  گفت گوشم دم.  داد فشار ش نهیس یتو

 هیگر از هام لباس دوباره که کن یکار ای ز،ینر اشک ای -

 .  مونا بشه سیخ هات

 زدم بلند.  زدم چنگ رو رهنشیپ و باال آوردم رو دستم

 کینزد بهت وقت هر که ان،یک برات رمیبم.  هیگر ریز

 .  آوردم ارمغان غصه و غم برات شم یم

 :  گفتم ناله با گوشش دم

!  نبودن اونجا پشتمن االن که یینایا از چکدومیه انیک -

 .  نبودن اونا یول کرد یم تمیاذ ریام

 : هیگر ریز زدم اعصاب رو و بلند

 انیک.  کردن یم قطع من یرو رو هاشون یگوش یحت -

 دونستن یم.  کردن تمیاذ همشون انیک.  متنفرم ازشون

 من نیهم بخاطر آبان انیک.  نگرفتن ازم یسراغ یول کجام

  ؟ بودم کرده کاریچ مگه.  داد طالق رو



 دمیکوب یم مشت با و بزرگ اطیح اون یتو زدم یم نعره

 : انیک کمر به

 

 !  متنفرم! متنفرم ازشون -

 :  دیچیپ گوشم یتو نگرانش یصدا

 نیا نکن یلرز یم یدار.  آروم.  زمیعز باش آروم -

 ! آروم بانو، آروم.  کارو

 تکشون تک یاسما.  شد لیتبد زمزمه به رفته رفته صدام

 .  متنفرم ازشون کردم یم اعالم بندش پشت و گفتم یم رو
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  انیک

 و کرد یاضاف ش شونه یرو سرش شد، گرم که نیماش تو

 ینم اصال و بود خورد اعصابم. داد هیتک شهیش به رو اون

 خودش ی خونه ؟ خودم ی خونه برم. برم دیبا کجا دونستم

  ؟



. کردم رد رو دیچیپ یم نیماش یتو که نیفابر الرا یصدا

 جاش از کردم احساس که دادم فشار رو دکمه محکم اونقدر

 ! شد کنده

 ریز و قرمز هنوز شینیب گذاشتم، لبم ی گوشه رو یگاریس

 . بود یمشک هنوز چشمم

 از شالش. بود کرده چروک رو کتم کش،یکوچ یها چنگ

 . شدن انینما ش شده بافته یموها و بود افتاده سرش

 ...  اومد ادمی چشماش و گرفتم رو اول کام

 ... هاش هیگر دوم کام

 ...  صداش لرزش سوم کام

 پاکت کی و خودم ی خونه یرو به رو اومدم، که خودم به

 . بود شده تموم گاریس پر

 با و برداشت فرانک. زدم رو فونیآ و شدم ادهیپ نیماش از

 :  گفت عشوه

  ؟ بله -

 کمرم به رو یکی اون و زدم هیتک وارید به رو دستم هی

 :  رفت باال کتم کهیطور

 . باال میاریب رو مونا کنکمک نییپا ایب بدو! بال و بله -

 . گفت یجون کم ی باشه زد، یم موج تعجب صداش یتو



 رو مونا یها شونه از یکی ریز. بود نییپا قهیدقکی سر

 بود جالب! بود خواب غرق. گرفتم من رو یکی اون و اون

 راستش! خوابهینم شبا چوقتیه مونا گفت یم وانیک که

 .  خوابم ینم گهید باشم جاش منم! چرا دروغ

 داد هیتک خودش به رو مونا بدن داد، ینیچشینیببه فرانک

 : ستادیوا آسانسور ی گوشه و

 !؟ مسته -

 :  بود نیزم به خیم چشمام و نییپا سرم

 .نه -

  ؟ نیبود رونیب باهم -

 . آره -

 آسانسور یها دکمه سمت به به نگاهم. داد تکون رو سرش

 :  بود توش چندش حالت صداش. دادم پاس

  ؟ یدیکش چندتا ،یدیم گاریس گوه بو -

 « ۲۰ ی طبقه»

 :  دمیکش شمیر ته به یدست

 . میبر. پاکت کی -

 اتاق تا رو مونا و دادم هل رو در پا با بود، باز مین در

 یرو از رو شال. انداختمش آروم تخت یرو. بردم خودم

 :  گفتم فرانک به و دمیکش موهاش



 . رونیب ایب بعد اریب در رو مانتوش تو رم، یم من -

 آوردم در رو کتم. نشستم ونیزیتلو یرو به رو ،مبل یرو

 یتو اومد یم نارنج یبو. انداختم مبل ی دسته یرو و

 یبو و دهینرس یها وهیم یبو ن،یغمگ بهار یبو. خونه

 .  دهیپالس یها شکوفه

رده، یبو. دیچیپ یم درد یبو  یتو که یدختر. جسد یبو م 

 که جا هر!  بود مرده ده،یخواب تخت یرو راهرو، ته اتاق

. فهمن یم همه و چهیپ یم بوش بکشونه، رو بدنش ی الشه

  ؟ ره یم بوش بشوره، رو خودش چقدر هر

. زدم چنگشون شهیر از و بردم موهام یتو دست کالفه

 از یحت خورد، یم هم به هام برادر از هم من حال

 خدا امان به رو دختر نیا اومد دلشون چطور. همشون

  ؟ کنن ولش

 بلند سر و دمیترس پاش یصدا از سالن، تو دیدو فرانک

 ...  نکنه. بود دهیپر رنگش. کردم

 :  گفتم وحشت با و شدم بلند جام از عیسر

 !؟ شده بد حالش -

 ینم انگار. بگه تا کند یم جون. داد تکون محکم رو سرش

 یتو تا و دیکش رو دستم. بگه بهم رو دهید که یزیچ تونست

 بهم پشت که مونا به و رفتم سمتش لنگون لنگ. برد اتاق

 . شکر رو خدا! دیکش یم نفس. کردم نگاه بود دهیخواب



 و دیکش باال رو بلندش تاپ رفت، مونا سمت تعلل با فرانک

 جیگ سرم و شد شل پاهام دمید که یزیچ از. رفت کنار

 . رفت

 :  اومد فرانک بغض پر یصدا. نمینب شتریب تا برگشتم

  ؟ کرده باهاش رو نکاریا یک! انیک بگو رو راستش -

 نیا. نشستم نیزم یرو. دمیچسب وارید به و خوردم تلو تلو

 ؟ داشت یلیدل چه! ؟ داشت یجون چه دختر

 :  گفتم کندن جون به

 . رونیب برو فرانک، -

 یم بر باز داشت، یم بر در سمت که یقدم هر که دمید

 نیا! دختر برات رمیبم آخ. کرد یم نگاه مونا به و گشت

  ؟ یبکش دیبا تو که بود یبتیمص چه

 رو میگوش دادم، هیتک در به. بستم رو در و رفتم رونیب

.  کردم دایپ رو آبان وان،یک هومن، یها شماره و برداشتم

 من. من ی خونه انیب یفور که زدم اس ام اس همشون به

 نجایا یعل یوال به.  ندازم یم راه کبرا محشر نجایا امشب

 . شم ینم راحت نندازم راه خون تا

 رونیب یها رهنیپ با چهارتاشون هر بعد قهیدق پنج چهل

 از سرخ یها چشم و تنها بچه، و زن با شلوار، از زده

 . بودن نجایا یخوابیب

 :  گفت دست ب بچه ایپرن



 ...  که شده بد حالتون میکرد فکر ما! انیک آقا شده یچ -

 :  کردم بهش یسرد نگاه

 . شده بد حالم ن،یکرد یفکر خوب -

. بود ماجرا نیا شاهد اپن پشت آشپزخونه، یتو از فرانک

 :  گفت و زد پوزخند نهیس به دست آبان

 ما. بگو راستشو شده یچ. بهتره منم از حالت که تو -

 . میدار رو طاقتش

 لبخند و سمتش چرخوندم رو سرم کردم، بمیج یتو دست

 من یجلو نهیطمان با. جلو ادیب کردم اشاره. زدم بهش یکج

 . بود تر کوتاه من از سر هی ستاد،یا

 ش شونه یرو و آوردم رونیب بمیج یتو از رو دستم

 دستم یکی اون با و دادم فشار محکم رو ش شونه. گذاشتم

 که بود ادیز اونقدر ضربه شدت. صورتش تو دمیکوب محکم

. دنیکش غیج ایپرن و ایمیک. افتاد نیزم یرو و بدنش شد کج

  ؟ یکن یم کاریچ یدار گفت تعجب و وحشت با هومن

. دمیخند بلند. دمیشن من فقط و شد بلند من اتاق در یصدا

 م خنده نکهیا از بعد. بودن گر نظاره سکوت یتو همشون

 : گفتم یعصب و بلند شد تموم
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. لندن اومد. بود بابا عمر یآخرا بودم، لندن که یموقع -

 بچه من یوقت یحت گفت ران،یا داره یامانت کی گفت بهم

 برگردم خب؟ گفتم. بود کرده رو سفارشش بهم بودم

 .گردم یم بر بابا بخواه جون تو ران؟یا بخاطرش

 بودن منتظر همشون. دمیکش لبم دور یدست و کردم سکوت

 :  نگذاشتم رو منتظرشون. 

 حواسشون ریش نیع یدار داداش تا چهار بابا، نه گفت -

 یم که ارمشیب در یکی عقد به تازه خوام یم هست، بهش

 مرد ورن،یغ مرد داداشات گفت! خوادش یم یلیخ دونم

 یاومد چرا خب، گفتم. دستان رستم نیع پهلون. داستان

 سر بهش و برگرد! ندارم اعتماد داداشت به گفت ؟ من شیپ

 من. یفهم یم خودت ران،یا یبر گفت ؟ هیک گفتم بزن،

 نه بودن ریش نه داداشام، دمیفهم امروز من!  دمیفهم امروز

 . دستان رستم

 :  زدم بود نیزم یرو هنوز که آبان کمر به لگد با

. نداشت رتیغ مورچه ی اندازه دختر نیا نامزد دمیفهم -

 رتیغ با یداداشا نیهم از یکی دمیفهم! خواستش ینم

 تف! بود مونا اسمش دختر، اون. ک شته رو دختر نیا خودم،

 من مگه د؟یکن قبول تیمسئول دیتونست ینم! همتون ذات تو

 من پولت پر بیج که بگم همه به نذار وانیک! ؟ بودم چالغ

 اون با ازدواجت واسه بگم زنت جلو نذار هومن!  بودم

 گرنه و ستین زیپرو! یشد من دامن به دست هیخارج دختر



 باال که بود من مال زیپرو پول نصف گفتم یم بود اگه

 من دامن به دست همه نیا که ها شما! مدد یعل خب،! دیکش

 نیا رتیغ! من به دیداد یم پاس هم رو دختر نیا د،یبود

 یم که یا خونه یتو رو، هاتون عمه یامانت دختر بود،

 تلفن که ؟ نیکن ول کشه یم نفس توش یروان هی دیدونست

  ؟ دینکن کمکش که ؟ دیند جواب روش

 رفت زیم یرو یها بشقاب سمت به دستم. دمیکش یم نعره

 شده خیم. کردم یم خورد پاهاشون یها کینزد رو همه و

 و باال نمیس ی قفسه. کرد یم هیگر رانیج. نیزم به بودن

 :  دمیکش هوار. شد یم نییپا

 ! دیستین من یبابا ی بچه چکدمتونیه -

 دردناکم یپا کف. کردم نشیزم پهن و آبان کمر به زدم باز

 :  گذاشتم نشیس ی قفسه یرو رو

 ینبود ییخاطرخوا اون تو ،یشناس یم که ییخدا اون به -

 یلیخ گفت من به که یاون! کرد فیتعر ازش من یبابا که

 کاسه کن جمع! بود عاشق یلیخ بود، اقا یلیخ! بود مرد

 یپا نیهم با ،یآورد رو مونا اسم گهید بار هی کوزتو،

 و کنم ت خفه تا گردم یم دنبالت رو شهر کل چالقم،

 نیا ست، دهیکش آب انیک دینکن فکر! ببرم رو زبونت

 هر امانته من دست گهید دختر نیا! چرنده حرفاش

 کن جمع. نیخورد ه.گ نیریبگ رو سراغش هم کدومتون

 .نکردم ترت ناکار تا رونیب برو رو لشت تن



 هومن سمت. کرد بلندش و گرفت رو آبان کتف ریز ایمیک

 :  گفت آروم وانیک. رفتم وانیک و

 ! انیک -

 :  دمیغر یعصب

. نداره حد که میعصبان دستتون از اونقدر! شو خفه -

 ...  یول نیش گم نیبر خودتون

 : دادم تکون دیتهد حالت به رو دستم

 از دمار نیبکن دختر نیا کمک نیخواست بدونم یول -

 دو انیک ان،یک نیا نینینب! گم یم. ارم یم در روزگارتون

 اصالتم هم من اد،یب شیپ زایچ یلیخ یپا. ستین شیپ روز

 !خوش شب. کنم یم فراموش رو

 آروم فرانک. فراگرفت رو خونه سکوت ربع کی از بعد

 :  گفت

  ؟ ارمیب برات زبون گاو گل -

 سر با. کنم روشن رو فندک تونستم ینم و دیلرز یم دستم

 یا دخترونه فیظر دست. کردم تالش دوباره و گفتم" نه"

 آوردم، باال رو سرم. گرفت برام رو فندک و اومد جلو

. بود انار خورده ترک یها دونه مثل سرخ، سرخ چشماش

 . بود شده روح یب و کمرنگ چهارده شب ماه مثل رنگش

 رو دستش مچ که رفت عقب شد روشن گاریس شیآت یوقت

 :  گفتم رگه دو یصدا با و داشتم نگهش روم یجلو. گرفتم



 دادم، ینم گوش بابا حرف به اول از اگه. بانو ببخش منو -

 . منه ریتقص. شد ینم ینطوریا چوقتیه

 :  اومد لرزونش یصدا

 یچیه که دارم رو یکی کردم حس بود، بار نیاول یبرا -

 ...  انیک یمرس. ستادهیوا پشتم یول دونه ینم

 انیک امشب، انیک نیا. ختیر شلوارم یرو اشکش قطره

 ! نبود یشگیهم

...  بود ختهیر کمرش یرو بازش یموها و شد دور من از

 بود ندیخوشا برام هم یبچگ همون تیفرفر یموها نیا

 ازت تا تهران اومد یم و مرد یم کاش ان،یک! جون دختر

 ینم تتیاذ ت،یزندگ یتو اومد ینم ریام تا کنه، ینگهدار

 یم انیک کاش! یداد ینم مرگ یبو نقدریا االن تا کرد،

 !  مرد
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 رنگ، یب یها خاکستر از پر یگاریجاس بود، سه ساعت

 فرانک پف و خر یصدا. بود شده رنگ پر و رنگ کم

 مین لتریف نیهم سالن، یتو ییروشنا تنها. کرد پر رو سالن

. بود من نکیع ی شهیش یتو ردش و گاریس سوز



 نیا با کم کم رو خودم. آوردم ینم دووم صبح تا ینجوریا

 .کردم یم تموم گارایس پاکت

 یرو رو دستم آروم. رفتم اتاقم سمت و شدم بلند جام از

. دادم فشارش نییپا سمت به آهسته یلیخ و گذاشتم رهیدستگ

 یم تکون پرده و بود باز پنجره شد، باز صدا یب در

 آروم در کنار هم خودم و گذاشتم در کنار رو عصام. خورد

 . دادم هیتک وارید به حرکت، یب و

 ختهیر صورتش یرو موهاش بود، دهیخواب من سمت به

. شد باز یکیکوچ ی حفره باالش و نییپا لب نیب بود،

 شده جمع شکمش یتو پاهاش و برده متکا ریز رو دستاش

 . بودن

 زمیم یرو از یطراح یها برگه. کرد دنیوز به شروع باد

 رنگش رهیت و فر یموها...  موهاش و اومد در رقص به

 . رفتن کنار صورتش یرو از

 

  مرا یا

 ییمو هر سر در

 . ستیبند زلفت به

 

 من با مخالف بدنش فرانک، پف و خر یصدا دوباره

. نشستم نیزم یرو و خوردم سر در کنار همونجا. دیچرخ



 و فندک بساط بمیج یتو از و کردم دراز رو چپم یپا

 رو نیزم یرو میطراح یها برگه. آوردم در رو گارمیس

 اونور نوریا هم چندتاشون و بودن پوشونده فرش سنگ مثل

 بابا چطور ؟ جون دختر بود سالت چند مگه. بودن افتاده

  ؟ کنه عروست یسالگ 16 یتو اومد دلش

 عروس رو تو دادم ینم اجازه هم بابا به یحت بودم، من اگه

 یم رو دانشگاهت دیبا ،یخوند یم رو درست دیبا تو. کنه

 ...  نکهیا یجا یکرد یم گهید کار یکل دیبا ،یرفت

 کرد تا بد ایدن نیا. مونا آخ...  موهاش رقص و دیوز باد

 !باهات

 

  معصومت لبخند

  آرومت یایدن

 

 که اون. کرد یم برخورد باهات ینجوریا دینبا ایدن نیا

 نیا و فیظر! یفینح! یا شکننده تو. دمیفهم من یول دینفهم

 !نبود توانت در رنج و درد از حد

 به دیچرخ. بردم تخت سمت به رو خودم کشون کشون

 . بود صورتم یرو به رو صورتش. من سمت

 



 چشمات تو دیخورش

 .  دونم یم رو قدرش

 

 سمت برم دست بود، ختهیر صورتش یرو موهاش

 دونه به دونه. کردم لمس رو موهاش تار به تار و صورتش

 تو شیپ موقع اون انیک کاش. برگردوندم سرجاش رو ش

 یزندگ جماعت نیا نیب هم قهیدق کی ذاشت یم مگه. بود

  ؟ یکن

 

  تییخرما یموها

  تیمرداد یدستا

 هات لب وریشهر

 . دونم یم رو قدرش

 

 رو موهاش و بزنه باد که! نیهم بود شده شب تمام کارم

 دوباره رو موهاش تک تک من، و بندازه صورتش یتو

 مبتال انگار...  یول بودم شده مت و پت نیع. برگردونم

 درستش دوباره و من وفتهیب یاتفاق نکهیا به مبتال. بودم شده

 به چه و رمردیپ منه ؟ کنم درست من رو تو دیبا نکنه. کنم



 چه. دارم شدن درست به ازین خودم من ؟ مونا کارا نیا

  ؟ من شیپ یاومد که بود یحکمت

 

 دم،یخورش

 خانومم،

 آرومم تو با من

  یامیدن

  یامیرو

 . بوسم یم رو دستات

 

 شینیب یرو و اومد باال ش شده یچیپ چسب یها انگشت

 اگه. انداخت رو دستش دوباره و خاروند رو شینیب. نشست

 سمت برگشتم. دادم یم خودم دست یکار کی موندم، یم

 :  دیچیپ صداش یول در

 . نرو -

 آروم و برگشتم. نشست کمرم ی غهیت یرو سرد عرق

 :  زدم صداش

  ؟ مونا -

 :  بود باز مین چشماش



 ...  نرو. بخوابم تونم ینم یبر -

 :  زدم بهش یکمرنگ لبخند

 . رم ینم بانو، چشم -

 . رفت خواب دوباره دهینرس هیثان به و شد تر چشماش

 

  چشمات تو دیخورش

 !دونم یم رو قدرش

 

 هوا یتو پخش ها برگه یتمام و دیوز باد. شد باز هاش لب

 : شد

 یبمون شهیهم. خوبه یبمون تو. یبمون بده قول. بمون -

 . خوبه

 

 

 یامیرو

  یامیدن

 .بوسم یم رو دستات

 



. بود افتاده رونیب تخت یتو از دستش. رفتم جلوتر یکم

 یگلو از هم خرخر یصدا چون دهیخواب قیعم که دمیفهم

. شد پخش هوا یتو یها برگه مثل و بود شده بلند کشیکوچ

 دستش بردم، جلو هیطمنان با و آوردم باال آروم رو انگشتم

 . کردم لمس رو

 

 دمیخورش

 خانومم

 .آرومم تو با من

 

 دست. دمیبوس رو دستش پشت و بردم دستش سمت رو لبم

 تخت یرو رو دستش. قطع صداش و شد گرم کبارهی خشی

 و دادم هیتک تخت کنار یعسل به همونجا هم خودم و گذاشتم

 خونه یتو نارنج یبو. رونیب آوردم بمیج یتو از رو فندک

 یبرا دادن خبر بهش که بودم یمرد مثل. بود شده پخش

 یبو رو راه کل سردخونه، ادیب دیبا جنازه یشناس باز

 یتو زاده موذن یصدا راه کل و کرده پر بهشتیارد نارنج

 . چهیپ یم گوشش

 بهشتیارد نارنج یبو رسه، یم خونه سرد به که نیهم

 دهیپاچ گالب یبو. ده یم کافور و اسی عطر به رو جاش

 یم زاده موذن یصدا. رنگ دیسف مرمر قبر یرو شده



 شده ینقاش یها ترمه مهمون چیپ کفن یها مرده و چهیپ

 یها کشو. ذاره یم خونه سرد یتو رو پاش. شن یم

 هممون ته کنه یم فکر خودش با. مانند نهیآ لیاست

 .نجاستیا

. کشن یم براش رو پیز. کنن یم باز براش رو ییکشو

 گودال دوتا چشما ریز مهتاب، مثل دیسف ،ییخرما مو دختر

 همونقدر شکل، یریکو یها لب. چال اهیس یچشما خود و

 کرده یحکاک یروان کی بدنش یرو و خورده ترک

 بهش همه و نهیهم بگه تونه یم فقط مرد" . رحافظیام"

 . گم یم تیتسل بگن،

 گوش به محل مسجد یتو از اذان یصدا اومدم که خودم به

 صف به درخت یها شاخه یرو کم کم ها پرنده. دیرس یم

 .گرفت یم فرا رو نیزم یرو گاریس و شدن یم

 

  یمغرور

 یجذاب

 یبند یم رو چشمات

 یخواب یم لبخند با

 یینجایا یوقت تا

 پابرجاست خونه نیا



 میخوشبخت باهم ما

 . باستیز ما یایدن
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 یبو با. بود گرفته خوابم که بود ساعت مین فقط دیشا

 ِکش بند و ریاس از رو موهاش داشت شدم، داریب موهاش

 . کرد یم آزاد ش پوره پاره رنگ یصورت

 

  شناسم یم که یعطر نیتر خوشبو

   ِموهات رو بارون نم یبو

 

 هاش لب یجا به نگاهش. کرد برخورد نگاهم با نگاهش

 :  زد لبخند و اومد کش

  ؟ یدیخواب نجایا چرا. ریبخ صبح -

 نگرانت بگم شد یم ؟ نذاشت موهات یبو که بگم شد یم

 نیا عاشق گفتم یم ؟ گفتم یم ؟ بودم خودم نگران بودم،



 کنم نوازش رو صورتت یتو ی ختهیر بهم یموها که بودم

  ؟ بزنم کنار و

 "! منه اتاق نجاهمیا بالخره،" گفتم جاش به! نگفتم

 :  گفت آروم و انداخت باال شونه

 ...گید خونه برم من، یبرا ریبگ یتاکس هی -

 تا بود جمله نیهم منتظر فالگوش، در، پشت انگار فرانک

 سر آخر و بکشه نعره ریش مثل و اتاق یتو بپره ببر مثل

 : کنه مظلوم خرگوش نیع رو چشماش

 و مرغ و گوشت تا. صبح یبرا دمید تدارک یکل! ؟ کجا -

 ناشتا. یندار رو به رنگ دختر کردم درست زادیآدم جون

 انیک با صبحونه از بعد بمون ؟ یچ که خونه یبر ناشتا

 . برو

 :  گفت تعجب با. بود شده خشک مونا

 ...  ارشد و فائزه آخه -

 :  گفتم لبخند با

 فرانک دستپخت. بانو بزن ما با ناقابل ی صبحونه هی -

 . داره خوردن

 لبخند بهش شم، بلند نیزم یرو از تا کرد کمکم فرانک

 خشک رو لبخندم مونا یصدا که زد لبخند هم اون و زدم

 :  کرد



 ! دیش یم یخوب زوج -

 یچاشن ته حداقل کاش ؟ نبود صداش یتو یحس چیه چرا

 ! بود یم عشق و حسرت رت،یغ ،یحسود یکم صداش

 :  گفت بعد و خنده ریز زد پق فرانک

. شه ینم ما ی پسرخاله نیا زن چکسیه! ها خوشه دلت -

 .شم یم فیح شم زنش بخوام اگه من

 دور ش خنده یصدا. خنده ریز زد دوباره و رفت در سمت

 اومد اتاق داخل پنجره حصار یال به ال از باد. شد دور و

  دیچیپ موهاش یها تار نیتر بم و ریز به و

 

 ...  شناسم یم که یعطر نیتر خوشبو

 

 لشیوسا. گرفت تماس ارشد با و شد آماده صبحونه از بعد

 من کنار نیماش یتو ساعت مین از بعد و برداشت رو

 .بود نشسته

 :  گفتم آروم. بست رو کمربندش و دیکش یا ازهیخم

  ؟ ید یم رو جوابم بپرسم، ازت سوال کی -

 پنجره نییپا درز یرو رو آرنجم. کرد نگاهم یپرسش

 :  دمیکش یپوف. مالوندم رو میشونیپ هام انگشت با و گذاشتم

 . بپرسم ازت شه ینم بد حالت اگه. رهیام مورد در -



 :  لرزوند رو بدنم چهارستون زد که یحرف ؟ بود اعتراف

  ؟ ریام کدوم -

 :  گرفتم گاز زیر رو لبم

 یشامپو و عطر برات بود، مهربون باهات که یریام -

 بود، بد دمیپرس ازت یوقت که یریام ساخت، یم ساز دست

 !نه یگفت قاطع

 دختر یدیفهم یم کاش! زد ینم لبخند کاش زد، لبخند

 !  ستین جذاب مرد نیا یبرا لبخندا نیا خوب،

 تک شمار من. بپرس خواد یم دلت یچ هر! پس بپرس -

 . دارم هنوز رو ختیر یم ریام سر از که ییموها تک

 رمردیپ نیا! ؟ جون دختر تو یکن یم کاریچ. دیکش ریت قلبم

 . نجایا گذرونه یم داره رو عمرش اخر لحظات

 قرمز چراغ پشت. دادم قورت رو دهنم آب یسخت به

 :  گفتم آروم. بود 100 یرو هیثان شمار. میستادیوا

  ؟ یداشت دوسش، -

 رو لبخندت نیا. نشست صورتش کل یرو یمحو لبخند

 ! مونا داشت نخواهم دوست چوقتیه

 خودت ؟ یدار یانتظار چه. بودم ساله 16 دختر هی من -

 ییالال یکی برات شب هر ،یبود ساله 16 دختر کی هم

 عاشقش شد، یم َکس همه و مادر و پدر برات خوند، یم



 یم هیگر خون م هیگر با. بود العاده فوق ریام. یشد یم

 یم جشن میخوشحال با. کرد یم هیگر میناراحت با. کرد

 شهیهم. دیرس یم یخوش اوج به گرفتنم جشن با و گرفت

 بار هی. همه از تر عاشق شهیهم همه، از جلوتر پله کی

 یها درختچه از پر باغچه کل دارم دوست ر،یام گفتم بهش

 داریب کلنگ و لیب یصدا از صبح فردا. بشه بنفش اسی

 هفته دو. کرده رو و ریز رو باغچه کل خودش دمید. شدم

 بهش اگه. بود مینیب نوازشگر شب هر بنفش اسی یبو بعد

. کشت یم بک ش، گفتم یم بهش. مرد یم ر،یبم گفتم یم

 مونا هم من موند، یم ریام اگه ریام. بود العاده فوق ریام

 حق چون شدم عاشقش...  بود سالم 16 فقط من. موندم یم

 . بشم عاشقش داشتم

 اومد یم پشت از ها نیماش بوق یصدا. شد سبز چراغ

 :  دمیپرس یم دیبا یول

  ؟ یدار دوسش هنوزم -

 دوباره. دادن یم فحش و شدن یم رد کنارم از ها نیماش

 ور شالش یها شهیر با. هیثان 100 دوباره قرمز، چراغ

 :  دمیپرس دوباره. رفت

 ؟ یدار قبول اولت عشق عنوان به رو ریام هنوزم، -

  ؟ یعاشقش هنوزم ؟ شیپرست یم هنوزم



 محکم که ییگلو بیس از داد، قورت محکم رو گلوش آب

 کرد دایپ لرزش که یدست از. دمیفهم دیلرز و شد جا به جا

 .  دمیفهم

 :  بود آروم از تر آروم صداش

 روز کی. شم یم دلتنگش یلیخ روز کی. دونم ینم -

 ریام تیشخص دوتا با دارم روز هر. شم یم متنفر ازش

 االن نیهم کی شماره ریام خواد یم دلم. کنم یم یزندگ

 بره.  شه ستین به سر بره دو ی شماره ریام یول شه ظاهر

 . شه نابود. رهیبم

 دوست و بودم یعصب.  افتادم راه بالخره.  شد سبز چراغ

 . کنم تموم رو گاریس گهید پاکت کی هم باز داشتم

 :  داد ادامه

 نه گه،ید بفهمونه بهم که خواد یم رو یکی فقط االن دلم -

 . ست گذشته مثل طیشرا نه سالمه، شونزده من

 

  شد بلند یبغل نیماش یصدا

 

  بده حالم هنوز من

  زده قلبم به قیعم درد هی

  نده عادت تیدور به رو من



 . وابستته هنوز دل نیا که

 

 من. کرد یم میروان اشکش  ِ نم و تر یبو خت،یر اشک

 :  نداشتم دوست هم رو بو نیا یحت

 یکار ندونم یکل پشتشه، درد یکل. اعترافه نیتر تلخ -

 !دارم دوسش یول...  پشتشه

 تازه که ساله شیش و یس رمردیپ نیا هم شکست، اون هم

 . بود شده مبتال

 یصدا حاال که نیماش همون و قرمز چراغ پشت دوباره

 :  دیلرز یم. شد بلندتر آهنگش

 یول! بخورم ه.گ من.  دارم دوسش یول! بکنم غلط من -

. خوند یم ییالال یوقت صداشم یمبتال هنوزم من. عاشقشم

 یباز وونهید ی وونهید من. هاشم خنده معتاد هنوزم من

 ...  رتشیغ یبرا مردم یم آخ. بودم هاش

 یرسوند قتل به رو رمردیپ نیا تو امروز! رو من یکشت

 .  عام مال یجلو اونم،

 اعترافات هم باز ،یبغل نیماش آهنگ بلند یصدا هم باز

 . دختر ضیمر دل نیا خطرناک

 

 ...  سخت باورش رفت، آخرش



 

 :  زد یم زار

. ذاشت یم رو آهنگ هی شد، یم ناراحت یوقت شهیهم -

 .  گوشمه تو هنوز

 رو هاش بچه که ساله پنجاه زن یها هیمو هیشب ش، زمزمه

 ش،یناآروم نیا.  بود داده دست از جنگ یتو خواب یتو

 . کرد یم آشوب هم رو من

 :  کرد ناله

! شم؟ ینم خوب من چرا ؟ نداره درمون درد نیا چرا -

 ! نشدم؟ آروم هنوز چرا گذشت، سال شیش

 تو! یکرد مبتال سال شیش واسه هم رو من تو! دختر

 یم منو یک تا. یشد وصله بدنم پود و تار به ،یروسیو

. کن راحت رو من و خودت. مونا رو نخ اون بکش ؟ یباف

 اون از تر ضیمر من، با یدوز یم یدار که یراهنیپ نیا

 ! بکنه بخواد رو فکرش یکس که هیزیچ

 ! ؟ مونا یکرد کاریچ تو. یکرد مبتال هم رو من تو

 

 ...  زده قلبم به قیعم درد هی
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 مونا

 

 گه. میزد ینم یحرف چیه چکدومیه. میبود راه یها نصفه

. شکست یم رو نمونیب سکوت دماغم نیف نیف یگدار

 اونقدر. بستم محکم رو در. کرد م ادهیپ خونه در یجلو

 یخداحافظ یحت نه، ای گفتم دیببخش دمینفهم که بودم ریدرگ

 بهار از چقدر اومد، یم نارنج یبو کوچه تو. نکردم هم

 ریام باغ خونه یول ستین ریدلپذ نجایا ها بهار! بودم متنفر

 باغ کل یتو میمر و نارنج یبو. بود یعال ها بهار شهیهم

. شد یم کاشته باغ یتو بزرگ و سرخ یها الله. دیچیپ یم

 به رو کبوتر هزاران انگار یکرد یم نگاه باغ به یوقت

 یرنگ رو ها سبزه هاشون خون و یبود دهیکش یسالخ

 . بودن کرده

 

  زارم الله دشت بهارم، گل یا

 ...  مزارم یب سنگ داغدارم، قلب

 



 به کنم سالم لبخند با تو، برم و بزنم رو فونیآ داشتم دوست

 چقدر یوا" گفتن با رو نگرانشون یها افهیق. ارشد و فائزه

 از... "  اونور نوریا میرفت انیک با گذشت خوش شبید

 داشتم، دوست. بچشم رو لبخندشون و ارمیب در ینگران

 ! داشتم دوست یلیخ

 ازم یحق چه به. داشتم دوست یلیخ رو قبل یمونا من ریام

 تمام چرا! شم؟ یم سابق آدم اون دوباره من مگه ؟ شیگرفت

 غم نیا از خودم یحت همه، ؟ یکرد پر غم با رو روزام

. منو کن خالص ای بک ش، ای. میشد خسته یشدن فراموش

 !ستین مرگ جز یدرمان چیه نداره، وجود گهید راه چیه

 

 ناگوارم روز موندگارم، درد

 ...  روزگارم زهر شمارم، یب زخم

 

 قهیدق دو سر. زدم زنگ آژانس به و آوردم در رو میگوش

 :  گفتم گرفته یصدا با و عقب یصندل نشستم اومد،

 . گم یم که یآدرس نیا نیبر -

 کار دارم دونم ینم. دادم لحظه همون رو ش هیکرا پول

 تا درد نیا. گرفتم ینم آروم یول نه، ای کنم یم رو درست

 . کرد یم خفه رو من شب



 سردرش به و شدم ادهیپ. اونجا میبرس تا بود راه ساعت کی

 ... ". مارستانیت یمرکز بخش. "کردم نگاه

 ای رو، خودم ک شم یم ای کنم، یم کاریچ دارم دونم ینم

 !نمونده برام یدرمون چیه گهید. کنم یم خالص

 آدم از یخال. اطیح داخل رفتم و کردم عبور شینگهبان از

 ریام هیشب هاشون یلیخ دیشا که ییها آدم از یخال. بود

 . بودن

 :  گفتم کندن جون با. دمیرس رششیپذ به

  ؟ رو یکی بکنم مالقت تونم یم سالم، -

 و خاروند رو سرش یعصب و عاطفه یب خشک، پرستار،

 :  گفت

  ؟ قایدق رو یک -

 !  جون کندم، جون

 ! رهنما ریام رهنما، -

 : دیکش یپوف و کرد نازک یچشم

 نجایا ایثان. ستین مالقات ساعت االن خانوم که اوال -

 یکس دیبا داد دستور پزشک موقع هر ستین مارستانیب

 به. ستنین بخش نیا شونیا که ثالثا. ادیب یمالقات یبرا

 باهاتون ینجوریا اونجا که هستن یشمال بخش ادیز احتمال

 .خوش روز. کنن ینم برخورد



 انگار یول بودم اومده مرگ یبرا من. بست رو باجه در و

 . نبود وقتش

 سمت به یبردار وزنه یها وزنه مثل نیسنگ یپاها با

 زن ی خونه سمت و گرفتم یتاکس یسخت به. رفتم اطیح

 رو ارشد یها اخم ی حوصله نه االن. افتادم راه به ییدا

 هم برم و دور آدما. فائزه یها زجه و ها هیگر نه داشتم

. کردن یم هیگر کردم، یم هیگر داشتم من که موقع همون

 . کنن یم هیگر رم،یم یم دارم که هم حاال

 گالب،. بود مشهد عطر یبو راننده، عطر یبو نیماش یتو

 عقم...  یشگیهم یبو همون. کاشان یاعال گالب همون

 وهیم آب برام یمارکت سوپر کی دم. دیپر رنگم و گرفت

. ستین من مرگ روز امروز دیشا. داد خوردم به و گرفت

 از بشم، خالص االن نیهم. رمیبم االن خوام یم من یول

 نیتر یاصل! کشم ینم گهید. غم همه نیا از. درد همه نیا

 لیعزرائ نکهیا مثل یول بود، ش دوباره دنید مرگم راه

 کی مثال رم،یبم یتاکس نیهم یتو دیشا. نبود موافق

 ی خونه در دم میدیرس سالم یوقت یول! دلخراش تصادف

 !نبود لیعزرائ نظر مد هم نیا دمیفهم ییدا زن

 و بودم بچه یوقت یحت. کردم باز گلسرم با رو خونه در

 جواب شهیهم و کردم یم رو نکاریهم هم بودم نبرده دیکل

 . داد یم



 هم یقلب ی سکته! بکش ریت آره آخ د،یکش یم ریت قلبم

 . باشه یخوب ی بهانه کنم فکر! خوبه

 از وفتمیب دیشا دادم، تاب رو خودم یکم و نشستم تاب یرو

 اونوقت. بشه تموم و کنم برخورد نیزم به مخ با و تاب

 خونه. رمیم یم اومدم ایبدن که ییجا فهمه ینم چکسیه

 هم من که. رو من یها یبچگ یبو داد، یم بچه یبو انگار

 یبو. کردم یم هیگر و زدم یم زجه مادرم یآن مرگ از

 بچه االن کاش. شدم رهیخ حوض به. داد یم رو هام یبچگ

 و حوض یآب و سرد باز، آغوش یتو افتادم یم بودم،

 . کردم یم چال توش رو خودم

 ریام یوقت ؟ بودم نوزاد یوقت ؟ شدم متولد یک من ،یراست

 زخم زن کی به لیتبد رو من ریام یوقت ؟ بافت رو موهام

 من وانیک و هومن یوقت ؟ کرد خورده شکست و خورده

 ستمین دختر گهید که دنیفهم همه یوقت ؟ بردن سوئد به رو

  ؟ االن ؟ اومد انیک ؟

 یبرا یخوب لیدل. رفتن فرو دستم یتو طناب یها کنف

 !  داشتم یمنطق لیدل همه نیا یوقت نبود مرگ

 نوشته" ها شده فوت" ستیل یتو رو من لیعزرائ هم دیشا

 نیا گفته خودش با. سوخته حالم به دلش هم اون دیشا. بود

  ؟ بکشمش چرا شد، متولد مرگ با که دختر
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 که نبود مهم. رفتم خونه داخل و شدم بلند تاب یرو از

 ! شده نگرانم یک که نبود مهم لرزه، یم داره میگوش

 یم چشم به امکیس قرمز دور و یمشک لچریو سالن، ته

 . خورد

 جات االن یول یداشت یمرگ بد! نامرد امکیس. کردم بغض

 یها چشم جفت اون با که ؟ بشه یچ که یموند یم! خوبه

 من دست کاش! ؟ یبکن آب ذره ذره رو من ادتیفر از پر

 . یبرد یم و یگرفت یم هم

 الیخ چه. زدم گرفته خاک یها تخته و در یتمام به دست

 یجا یجا نکهیا با کنه یزندگ نجایا ییدا زن که یخام

 هشتاد من، مثل هم خونه نیا. کشه یم نفس هنوز خونه

 یها نفس هنوز درصدش ستیب اون و بهیتخر درصد

 . کشه یم رو گذشته

. بود ییدا کنار مونیبچگ یها عکس هنوز وارید یرو

 نشسته غبار یرو. برداشتم رو عکس و کردم دراز دست

 . بود



 پشت اون. ایپرن و ریام کنار یخرگوش دمب یموها با من

 همه. بود زده زل نیدورب به تعجب با و بود ستادهیوا انیک

 . نبود یول بود ما با انیک هم ها سال نیا ی

 باد و دیلرز خونه نیزم که دردناک اونقدر زدم، لبخند

 شهیش یرو غبار هام اشک. کردم هیگر. اومد در صداش

 لرزوند رو ماها یچ گفت، یم راست طناز. شست یم رو

 میبش جمع خونه نیا یتو هممون هم کنار دوباره اگه دیشا ؟

 .بشه درست

 چرا. گرفتم یم نظر در قاب یتو رو تکمون تک ی افهیق

 مرگه روز امروز گفت یم که وجودم یتو بود یحس کی

 ؟ منه

 تو یاومد ینم کاش.  شدم رهیخ ریام یتک عکس به

 یم. رمیبم خوام یم. بک ش و ایب یاومد که حاال. میزندگ

 . بدم جون تو بغل تو خوام

 

 عکست هی نیهم و من

 میدار عالقه هم به

  سالِ  انیسال که

 !میدچار هم درد به

 



 داد. نیزم یرو کوبوندم رو عکس. کردم هیگر و زدم غیج

 رو حالش غیج گفت ؟ وانیک به بود گفته یچ دکتر. زدم یم

 . بدتره براش باشه تر ساکت یچ هر گفت. کنه یم خوب

 گهید که. رمیبم که. بشم تموم که بزنم غیج اونقدر خوام یم

 ! نباشم

 به و نشستم نیزم یرو. شدم آروم ساعت مین از بعد

 هم باز. شدم رهیخ بود ها خورده شهیش ونیم که یعکس

 . یلعنت یگوش زنگ نیا یصدا

 . سوخت دستم که باباش گور دم،یکش رونیب رو عکس

 

  یستین گهید که خودت

  ،یبدون دمینبا

  ستین نیا از ریغ عذاب

 .  یبمون راه به چشم که

 

 یم نه. گذاشتم بمیج یتو رو عکس عیسر. شد سیخ عکس

. داشت نگهش شد یم نه انداخت، دور رو عکس شد

 عاشق ش خنده از و دیخند یم! بود خودش مثل هم عکسش

 !یدیترس یم تشیجد از و شد یم یجد. یشد یم



 هنوز عکس، نیا بود زنده. فشردم م نهیس به رو عکس

 مردم من. دمیکش یم نفس هنوز که من مثل. دیکش یم نفس

 ... کشم یم نفس دارم هنوز یول
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 یم نه. گذاشتم بمیج یتو رو عکس عیسر. شد سیخ عکس

. داشت نگهش شد یم نه انداخت، دور رو عکس شد

 عاشق ش خنده از و دیخند یم! بود خودش مثل هم عکسش

 !یدیترس یم تشیجد از و شد یم یجد. یشد یم

 اشک. دنبالم باشه اومده ارشد دیشا. اومد در یصدا انگار

 یدکور ریز به پا با رو ها شهیش و کردم پاک رو هام

 موکت یرو زیسا به زیسا یها شهیش هم باز یول فرستادم

 موکت نیا و ها شهیش نیا. بودن شده پخش رنگ یا قهوه

 به حاال تا آخر، یها نفس. دنیکش یم نفس هنوز هم ها

 ؟ نیکرد دقت رهیم یم داره که یکس آخر یها نفس یصدا

 !خاطراته آمد و رفت تا هزار بازدمش و دم هر

 چوقتیه قبرم یرو که نهیا تمیوصع تنها مردم، اگه یول

 . باشم راحت بوش شر از خاک ریز حداقل نپاشن، گالب



. داد یم یبد یبو. اومد یم کنان لخ لخ. بود آشنا هاش قدم

. زیت و گنده ساطور هی با باشه یجان کاش باشه، دزد دیشا

 !اومده لیعزرائ دیشا. یزندگ نیا از کنه سقطم بزنه

 جاش از شیمیقد یها شهیش. شد باز یآروم یصدا با در

 انگار برگردم، خواست ینم دلم. افتاد نیزم به و افتاد

 درز نیب از باد! انمیپا با مرگم، با بود مصادف برگشتنم

 موهام یال به ال و اومد در صداش سالن، یها شهیش یها

 .کرد هیگر

 به! افتاد فشارم دنشید از. باال آورد رو سرش...  برگشتم

 کردم احساس لحظه همون! شد خون پر چشمام اشک یجا

 .  شدم ریپ سال صد

. نشست پاش دوتا یرو و شکست. افتاد دستش از فشیک

. اومد یم یبد یبو. داشتم تهوع حالت. زد یم تند تند قلبم

 ینم االن یول خواستم یم که بود یمرگ همون نیا

 خیم نیزم به خیم با پاهام. کنم فرار خوام یم. خوامش

 .بودن شده کوب

 قلبم...  نطوریهم هم اون. شد یجار اشکم زدن پلک بدون

ردم ؟ یچ خودم و افتاد دستام. نزد  !م 
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 به ها وونهید نیع رو دستم. دمیکش غیج محکم و دمیلرز

 زدم یم غیج. دمیکش صورتم به و آوردم در چنگ صورت

 اومد صداش دوباره. هم سر پشت و محکم. دمیلرز یم و

 :  گفتم غیج با که

 ازت! کثافت بکش رو دستت!  یعوض نزن من به دست -

 کمربندت ریام نزن. نزن خدا رو تو. نزن رو من! متنفرم

 ! نزن یلعنت! داره درد

 نیع. دادم یم فحش و کردم یم هیگر بلند بلند غیج وسط

 غیج اونقدر. دمیکوب یم وارید و در به رو خودم ها یروان

. کردم یم حس دهنم یتو از رو خون طعم که بودم دهیکش

 هنوز من. دمیکش یم درد هم باز درد از دهیجر ییگلو با

 شه، ینم تموم بزنم، غیج هم قدر هر درد نیا! بده حالم

 :  کنه تمومش یکی کاش

. رونیب برو. نخوره من به دستت. کن ولم. آشغال کثافت -

! نه! نه. نزن شلوارم به دست! ارین در رو رهنمیپ! گمشو

 بهم دست! کثافت شرف یب...  رمیز لباس به یندار حق

 !نکن نگام! ببر رو دوستات! نزن

 و بود شده قفل انگشتام. شدم خم و نشستم پام دوتا یرو

 .آوردم باال همونجا. لرزه یم داره بدنم کردم یم حس

 خونابه سمتش، به بچرخم شدم مجبور م تهوع بد یبو از

 یبو. شد یم دهیکش خودم با نیزم یرو هام مونده ته یها

 با. کنه تمومش یکی کاش. رو من بود گرفته فرا تعفن گند



 دمیدر چشم باشن گرفته جنون که ییآدما نیع ش افهیق دنید

 تک تک تا بودم منتظر. دمیکش سرش ییباال بلند غیج و

 صورتم یرو و بشن کنده جاشون از چشمم یها رگیمو

 ی روده و دل نیع و شه کنده جاش از م حنجره ای بپاچن

 . زهیبر رونیب گوسفند

 نیا خت،یر یم اشک. بود نییپا سرش و کرد ینم نگاهم

 اشک. دمیفهم زانوهاش یجلو ی شده سیخ موکت از رو

 . اومد یم آهن یبو داد، یم خون یبو هاش

 نیا نبود کم. کردم یم هیگر صدا با. هیگر ریز زدم بلند

 ! کردم یم هیگر خودم ی مرده سر باال من! درد

 زاده مادرم مرگ با که یا خونه نیهم! بود من مرگ نجایا

 من حاال. کرد کنم شهیر و برد رو من ریام که نجایهم. شدم

 که ییجا. بود دهیخواب مادرم کفن که ییجا درست نجام،یا

 !رو من کوبوند و ساخت که همون هست، هم ریام

 .کرد یم هیگر مردونه اومد، یم چاه ته از صداش

 یم دستام. رفتم جلو قدم سه دو هام زانو سر و هیگر با

 :  گفتم هیگر با. دیلرز

 .کن نگام. باال اریب...  رو سرت -

 : سرش دمیکش غیج. نکرد

 !!کن نگام -

 



 بهارم گل یا

 زارم الله دشت

 

 و اهیس یچشما دنید از. آورد باال رو سرش نهیطمان با

 رو چشماش به کردن نگاه جرئت یحت. بستم چشم نمناکش

 :  کردم هیگر باز. نداشتم

  ؟ میک من ؟ هان ؟ میک من -

 

  داغدارم قلب

 مزارم یب سنگ

 

 من آخ! بشم هات هیگر یفدا بکنم غلط من آخ. کرد هیگر

. ذهنم تو ادین فکرت و شم سقط. باشم عاشقت بخورم ه.گ

 ! نشم دلتنگت و شم کهیت کهیت

 

 موندگارم، درد

  ناگورام روز

 

 !؟ برات یعنی بگم ؟ ینشناخت -



 ینم هم هنوز! نبود یخوب ی خنده هیگر ونیم ی خنده

 یم ازش سگ نیع چرا، دروغ. بکنم نگاهش تونستم

 شه، یم تکرار روزگار. مییتنها ما دوباره حاال. دمیترس

 یبو امک،یس لچریو بود، شکل نیهم قایدق هم بار اون

 ...  نینفر و اشک و بارون یصدا خون،

 فاتحه قبرش سر باال یاومد! شیکشت تو که میهمون من -

 و گذشت 16. همونم من! رحافظیام آره! ر؟یام آره ؟ یبخون

! زن نیا ؟ کردم فرق! شه یم سالم دو و ستیب داره من

 !؟ کرده فرق

 از باز رو نیا د،یبار خون چشماش و دیلرز هاش شونه

 ریام آره! دمیفهم بود کرده پر رو مشامم که یآهن یبو

 .یبکش غیج دیبا تو حاال! بخور! بخور

 :  انداختم هاش زانو یجلو و کردم جمع رو دهنم آب

 خنده چیه گهید تو از بعد! تف! رخانیام شرفت تو تف -

 اون تو. ازم نخواه معذرت گهید! نبود نیریش لبم یرو یا

 دوست نقدریا که ادیم بدم ازت! یگرفت ازم رو لبخند طعم

 یحت ؟ ریام من با یکرد کاریچ! نبود من حق نیا! داشتم

 بد نقدریا خدا به. هیفرار خودم از نهیآ یتو خودمم عکس

 یم ازت. ترکم یم دارم ریام! ؟ یداد نشونم بد چرا! ستمین

 ؟ چرا ریام ؟ چرا. بشم رد هم کنارت از تونم ینم. ترسم

 بودم کرده کارتیچ من مگه ؟ یکرد تا باهام ینطوریا چرا



 قسم شینوشت قینستعل خط با خودت که یقرآن اون به من ؟

 ...  من چرا! ؟ چرا! کردم یم رو میزندگ داشتم که

 

  شمارم یب زخم

 ! روزگارم زهر

 

 رو یحرف چیه انتظار هم من. بزنه نداشت یحرف چیه

 باال رو خاطراتمون یتمام آوردم، باال. زد هق. نداشتم

 زن همون مثل هم من. زدم یم خفه یها غیج. آوردم

 چشماش یجلو رو ش بچه اون. شدم لمیف یتو یروان

 !رو خودم من کشتن،

 

 منه مرگ آخرش قصه نگو

 زنه یم شیآت رو من چشمات داره

 رمیس ایدن یتلخ از نگو

 .رمیم یم که نگو رم یم نگو

 

. شد باز چارطاق که خونه در به لعنت ،یگوش نیا به لعنت

 در یپ یها غیج به. حنانه و ارشد نگران یصدا به لعنت

 . انیک یعصا یصدا به طناز، یپ



 یدیسف به. کرد غش و دید رو تو که فائزه غیج به لعنت

 شکست و شد خم کمر از که آبان به. هومن یرو و رنگ

 ! شد بخت اهیس ومدهین که یا گانهی ال، به ال اون و

 یتو و فمیک تو از اوردمین در رو چاقو که من، به لعنت

 همه دنتید موندم روزا اون که بهم لعنت! نکردم فرو قلبت

 یم یلیخ. ترسم یم ازت. کرد خراب رو تصوراتم ی

 .ترسم

 دوباره نشست بدنم یرو چشماش یوقت و اومد باال سرش

 در لرزم، یم کردم احساس. دمیکش غیج و دمیرس جنون به

 سر آخر. بودن اومده در رقص به دورم خونه وارید و

 نجایا. آم یم فرود ها عکس یها خورده شهیش همون یرو

 ...  دیشا! ؟ منه مرگ

 دلبر بگو گهید بار کی دلبر، بگو آخ دلبر، بگه مرگم قبل

 با خواد یم دلم یول چمه دونم ینم که دونم، یم! یلعنت

 ادمی اسمم بذار بزن صدا رو اسمم...  بگو. رمیبم تو یصدا

 و کرد خی دستام! نگفت! بگو بهت، لعنت! مرگ قبل بمونه

 !دلبر نگفت، بهم اون
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 خون انگار، شد یم پخش مینیب تو یصداها ن،یسنگ سرم

 به نیسنگ ی وزنه هزاران و افتاده گردش به دستام یتو

 .بود وصل بدنم

 هیال دوتا به یانگار. بود ییلویک صد یگو دوتا هام، پلک

 دوتا بالخره و شد شکسته ها ترک. باشن زده چسب هاش،

 . دمید رو نور باز من. شد رهیخ سقف به من ی چارهیب چشم

 یم من و اومد یم صداها در پشت د،یچیپ یم ها صدا

 ! بودم زنده من بود، ایگو و واضح زیچ همه. دمیشن

 کی اتاق، به بعد و شدم رهیخ دستم به شدم، بلند جام از

 دوتا و سروم ی هیپا دوتا د،یسف دمانیچ با کیکوچ اتاق

 چشم. اومد در یصدا. بود شده وصل دستم به که یسروم

 رنگ یمشک یعصا دمید که یزیچ نیاول و کردم زیر

 . بود براق

...  نبود خوش حالم. فرستادم لعنت لب ریز و بستم چشم

ردم من د،یفهم یم دید یم رو من که یکس هر رو نیا ! م 

 روم نخوندن، نوحه برام نکردن، چمیپ کفن نشستنم، فقط

 ! ننداختن ترمه

 :  دمیشن رو لرزونش یصدا که بردم ملحفه ریز به رو سرم

 ستین مهم دم،یشن ایچ ستین مهم! نمتیبب خوام یم پاشو -

 سن تو بابا و من یامانت دمیفهم ستین مهم برگشته، یک

 من با نیبب پاشو! گم یم بهت پاشو! شده زن یسالگ شونزده



 از شتریب رو من پاشو! روزه دو نیا یکرد کاریچ رمردیپ

 . نکن عمه اهیس رو نیا

. گرفت م هیگر که بود بغض توش یاونقدر آخرش ی جمله

 دلم ته و دیلرز یم هام شونه! رو یچ همه بود، دهیفهم

 رو از دمیکش رو ملحفه ،یخال از تر یخال. شد یم یخال

 رو دستاش دوتا و بود نشسته یصندل یرو. نییپا سرم

 شده دیسف ش قهیشق یها کناره. بود گذاشته عصاش یرو

 دوتا و دیکش یم ادیفر سرم یخستگ از صورتش بود،

 چیه تو و بود توش یحرف همه که بود ییایدر...  چشماش

 ! یشد ینم متوجه رو زیچ

 :  اومد یم در چاه اعماق از صداش

 دکترا! برگشته عشقت بالخره ؟ یخوشحال! ؟ هیچ -

 تو بتونه که هست خوب حالش اونقدر دادن صیتشخ

 مشخصه! باشه داشته وجود ثابت تیشخص کی با اجتماع

 . ذوقته یاشکا هم نایا...  یخوشحال

 یبرا بود ازیپ و ریس ییها هیال زد، یم که یحرف دونه هر

 انیک...  من یبرا بود آه و اشک و سوز. من یها چشم

 ...  بمون مرهم! نشو زخم

 :  شد سیخ ،یآن به چشماش و زد یعصب پوزخند

 بخاطر روز دو که یخوشحال اونقدر دونم، یم -

 نجایا یچارگیب و درد ،یبدبخت ،یخون کم سوهاضمه،



 خون، با رو بابا ی خونه کل که خوشحال اونقدر.  یدیخواب

 یتو غتیج یصدا هنوز. یدیکش ه.گ به شهیش و استفراغ

. ازش یترس ینم بگو مونا، بود یخوشحال از بگو گوشمه،

  ؟ یگ ینم چرا چرا،...  بود یخوشحال بخاطر تشنجت بگو

 محکم و دیبار.  یزندگ از زیلبر شد، زیلبر یآن به چشمام

 ؟ بود یچ ی واسه زدنم حرف هیگر وسط. کردم یم هیگر

 !دونم ینم

 یجا هنوز. ترسم یم یلیخ ترسم یم. ازش ترسم یم -

 ترسم یم. بخوابم ها شب گهید ترسم یم بدنمه، رو دستاش

 گهید! ترسم یم هم یلیخ ترسم یم انیک. موهام سراغ ادیب

 ...  بره بگو بهش. انیک بره بگو بهش باشه، خوام ینم

 ! امان ه،یگر نیا از امان

 مامن و آغوش بود، لحظه ی فقط ه،یگر از دمیلرز یم

 هاش دست و رفت فرو نشیس یتو سرم! دیچسب بهم. انیک

 و زدم چنگ هاش بازو به. کردن گرم رو سفتم و سرد کمر

 یا یکاغذ دستمال چیه که کردم هیگر اونقدر. کردم هیگر

 .  نباشه من یها اشک جواب

 انیک نکن! بود یدرمان عجب موهام، یرو انیک ی بوسه

 ریام دلش یتو هنوز زشه،یگر به جذب هنوز دختر نیا... 

 ...  نکن انیک. خواد یم رو

 :  نشست گوشم دم ش زمزمه



 انیک نجاست،یا انیک! کنه تتیاذ یکس ذارم ینم گهید -

 خوره ینم بهت یکثافت چیه دست گهید. نلرز زمیعز شتهیپ

 !نلرز س،یه. کنه یم درستش انیک بهت، دم یم قول. بانو

 دستور منتظر بدنم آور اشک یها هورمون یتمام انگار

 ! نشن درد تا نکنن، فوروان تا بودن، انیک

 رو چشمم ریز نم شستش با کرد، جدا خودش از رو من

 :  گفت آروم و کرد پاک

 به برم منم کن سرت رو تیروسر. آرن یم ناهار االن -

 . ادیب بگم دکترت

. شدم رهیخ رفتنش راه به و دادم فشار رو گلوم یتو بغض

. بود شده خم کمرش رفت، یم راه لنگ به لنگ و آروم

 فرق نقدریا چرا ؟ باشم مهم برات تونم یم مگه انیک

 !؟یدار
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  انیک

 



 ی دوباره دارید یبرا. امروز قرار یبرا زد، یم شور دلم

. شد باز واحدم یرو به رو آسانسور. ترم کیکوچ برادر

 درب یرو به رو پال و پرت ای جفت به جفت کفش چقدر

 پشت یسرها ی همه. تو رفتم آروم. بودن شده دهیچ خونه

 کی قاب، کی در شون همه. برگشتن طرفم به من، به

 یافتنین دست یایرو برام یا منظره نیهمچ دنید یروز

 . بشه کم شرشون زودتر خواست یم دلم حاال و بود

 بود، نشسته پنجره به رو و در به پشت. خودم اتاق تو رفتم

 .خورد یم صورتش یتو پرده و اومد یم باد

 :  گفتم آروم

  ؟ نمتیبب یبرگرد شه یم. سالم -

 بلند یها شیر ک،یکوچ زخم ش گونه یرو. برگشت آروم

 گود صورت و الغر کلیه ،یمشک چشم و مو ،یمشک

 :  گفتم و نشستم یصندل یرو. داشت رفته

  ؟ یشناس یم رو من -

 زد هم به رو خوردش ترک یها لب و داد تکون رو سرش

: 

 . نه -

 آروم. دادم تکون حرفش دیتاک یبرا بار سه دو رو سرم

 :  گفتم

 . برادرت. انمیک من -



 رو چشماش. شد رهیخ بهم. اومد باال و خورد تکون سرش

 . کج رو سرش و بود کرده زیر

 : زدم یم لبخند بهش زدنم حرف با انگار

  ؟ خوبه حالت -

 :  گفت و داد تکون باز رو سرش

 . نه -

  ؟ یباش بد االن شده باعث یچ...  یعنی ؟ بده حالت چرا -

 دوباره. نییپا انداخت رو سرش و کرد ول رو هاش شونه

 :  گفت ناله با و آورد باال رو سرش

 گور و گم جا کی برم تونم یم من نیبب ؟ بده یلیخ حالش -

 ...  بشم

 :  کردم قطع رو حرفش

 یکار. ترسه ینم هم تو از. امانِ  و امن جاش اون! سیه -

 حرف خودمون مورد در اومدم من. نداره کارت به هم

  ؟ یعنی شه ینم. میبزن

 : زدم بهش یمضحک لبخند. نگفت یزیچ

 که هم مدرسه یتو ادمهی. یبود تر بچه یلیخ رفتم یوقت -

 یرفت یم و یچوندیپ یم برگشت موقع یاومد یم باهام

 یم داد سرت یبگ بابا به یکرد یم فکر. قرآن یکالسا

 نام ثبت رو هممون ینقاش کالس مامانت! ریبخ ادشی. زنه



 هنوز. بود هم امکیس. یبود کیکوچ یلیخ تو بود، کرده

 خوشگل رو ها ابر هات ینقاش تو شهیهم تو رفت، یم راه

. بکشمش خوشگل دیبا خداست، ابر یگفت یم. یدیکش یم

 که دونستم یم فقط. نداشتم ازتون یخبر چیه رفتم که بعد

 . آزاده شغلت و ینرفت دانشگاه

 نفس. دیبار یم یکالفگ جاش همه از. بود شده کالفه

 :  گفتم یجد و دمیکش یقیعم

 میقد از یادی خواد ینم دلت توهم نکهیا مثل باشه، خب -

 کی که یآورد وجود به رو یاشتباه کی تو،. میبکن

 نخواد دختر اون یوقت تا شده، ریناپذ جبران ییجورا

 من. براش یمون یم یباق اشتباه همون تو بکنه، فراموش

 کنم کتیکوچ صورتت، تو بزنم. بکشم داد سرت که ومدمین

 افراد یتمام ،یمقصر تو که همونقدر. ستمین آدمش چون

 دوتا نیع دیبا دختر اون. میمقصر هم من یحت و رونیب

 به رفت، یم رو دانشگاهش شد، یم بزرگ دوستاش

 یول. داد یم جون موقعش، به و شد یم عاشق موقعش

 ،یکرد تباهش تو که یموقع شد، تباه مرحله دو تو شیزندگ

 من یول ،یول کردن تباه رونیب اون افراد همه که یموقع

 دهیکش لجن به شیزندگ ی مرحله نیسوم نذارم که نجامیا

 . بشه

 یم باد. کرد یم م خفه داشت یپ در یپ قیعم یها نفس

 : آورد ینم خودش با ژنیاکس اما اومد



 ؟ خواد یم پول. چشمام جفت رو خواد؟ یم درمان -

 یم یچ همه! عشق ن،یماش پول، خونه، ت،یامن امکانات،

 با عشقت تو یول میعاشق دومون هر تو و من. پاش به زمیر

 که! شرف دم، یم قول من ؟ براش بوده یکی زجر و درد

 ازش همه ،یگرفت ازش تو که یا خنده اون. کنم درمانش

 شماها که یدرد اون. کارم یم لباش رو من رو گرفتن

 اگه. کنم یم خارج بدنش از خودم رو و نیکرد وارد بهش

 یم بالش تو. شم یم پادزهرش من ،یشیزندگ یتو سم تو

 اون که ییاونا به رو نیا. شم یم گردونش بال من ،یش

 اسمش گهید بار کی هیکاف فقط گفتم، هم نشستن هم رونیب

 نکن نگاه. نمیش ینم آروم نقدریا گهید د،یکن زمزمه رو

 سرتون رو رو ایدن موقعش به برم، راه تونم ینم مفلوجم

 . کنم یم خراب

 پشت آرامش نیا از د،یترس یم. شدم بلند یصندل یرو از

 . دیترس یم طوفان
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 پشت آرامش نیا از د،یترس یم. شدم بلند یصندل یرو از

 .دیترس یم طوفان



 رهیخ همشون به.  رفتم رونیب یا گهید حرف چیه بدون

 :  گفتم پوزخند با و شدم

 یم! حاال باشه ؟ کجا. نمیب یم رو همتون گهید هفته سه -

 یم خواد یم یچ هر. دیزن یم سر مارستانیب بهش دیر

 فقط براتون زمیر یم بهم دیزن یم زنگ دینداشت پول دیریگ

 از دمار شده خرج گهید یجا مارستانیب جز به بدونم

 دیزن ینم یحرف د،یکن ینم یکار. آرم یم در روزگارتون

 رو دختر نیا غم رنگ چکدومتونیه گهید. ادیب در اشکش

 روز! گه یم رهنما انیک بهتون امروز رو نیا. نهیب ینم

 ! خوش

 هم ریام یحت همشون،. بزنن حرف تا نموندم منتظر گهید

 . موندن ارشد و فائزه فقط و شدن خارج در از

 دادم فشارشون محکم هم یرو. سوخت یم شدت به چشمام

 :  گفتم لب ریز و

 یا چاره یول کردم یم برخورد ینجوریا دینبا. متاسفم -

 گفت بهم بابا که یموقع اون که منم خود مقصر. ندارم

 . پشتشن یلیخ برادرام کردم یم فکر آخه. برنگشتم برگرد،

 به رو. شدم خم و گذاشتم هام زانو جفت یرو رو دستام

 :  گفتم ینگران با ارشد

 ای درسته دونم ینم یول. ارشد بکنم یکار کی خوام یم -

 . نه



 :  دیپرس ارشد یجا به فائزه

  ؟ کاریچ -

 دهینرس هیثان به و شد آب از پر سوزش شدت از چشمام

 . شد یخال

 خودم هم رو خونه سهم. خودم شیپ ارمشیب خوام یم -

 نیکن فکر خوام ینم. دم یم رو پولش بهتون دارم یبرم

 تونه یم که یکس وسط نیا یول! نه ندارم، نانیاطم بهتون

 یم رو تتیوضع ارشد،. منم باشه بهش حواسش جوره همه

 تا نیکن کمکم خوام یم. نطوریهم هم رو تو فائزه. دونم

 باال سرم عمه شیپ گهید خوام یم یول. بسازمش دوباره

 .  بهتره ینطوریا. خودم شیپ آرمش یم باشه،

 اعالم رو خودشون موافقت. نداشتن گفتن یبرا یحرف چیه

 هم چقدر. من ی خواسته و خودش بود مونده حاال. کردن

 مرد نیا یزندگ یجا کی بالخره...  گفتنش بود سخت

 رو شکست و بشه آغشته خاک به هاش زانو دیبا مشهور

 . کنه قبول

. خونه رفت فرانک نیماش با فائزه بمونه، گفتم ارشد به

 یرو رو میگاریس جا. دوخت بهم نگاه پرسشگرانه ارشد

 کردم، تعارف بهش. برداشتم رو پاکتم و چرخوندم زیم

 :  گفت آروم

 ! ینبود یگاریس -



 :  گفتم آروم و زدم یآروم لبخند

 ! شدم -

 روشن به کرد شروع اون اول و رونیب دیکش نخ کی آروم

 من سمت به که رو دودش و زد پک. گارشیس کردن

 که همونطور. کردم روشن رو گارمیس هم من فرستاد

 :  گفتم بود لبم ی گوشه گاریس

 ؟ هوم ؟ یانصراف یدانشجو که -

 دیکش بلوزش ی قهی دور رو ش اشاره انگشت. دیپر رنگش

 :  گفت آروم و

  ؟ یدون یم کجا از تو، -

 :  گفتم آروم. شدم رهیخ بهش و کردم زیر چشم

 تکتون تک آمار سیفرنگ یدون ینم هنوز تو. دونستم یم -

  ؟ داده یم بهم رو

 یس یها زن نیع. من یبرا حداقل بود، مضحک لبخندش

 . بود گرفته دست به گاریس ساله

  ؟ انصراف چرا -

 :  شد شل دستش و کج لبش

 با که نیا ؟ اومدم ایبدن که اول از ؟ بگم کجاش از ؟ بگم -

  ؟ بودم سکشوال ترنس که نیا داشتم؟ فرق برادرم



 رونیب به گلوش بیس. شد صاف کمرم باال، دیپر هام ابرو

 :  کرد احاطه رو صداش بغض و شد زده

 فکر هم نکهیا ؟ بگم مادرم پدر به نتونستم یحت که نیا -

 رو کارا نیا که طهیشرا ای دوستام بخاطر همش کردن یم

 ینم درک رو من زمان اون چکسیه انیک. دم یم انجام

! کردن یم تمیاذ همه کردن، یم م مسخره همه! کرد

 نام به. کرد یم م وونهید داشت پسرونه و دخترونه التیتما

 صرف دیبا که یپول کل و شدم بهیغر شهر هی وارد پزشک

 . کردم عملم صرف کردم یم التیتحص

 شهیش ی صفحه یرو و کردم بلند دستم با رو یگاریس جا

 :  گفتم آروم. کردم پرتش زیم یا

  ؟ یچ حنانه -

 دستش با و بست آروم رو چشمش. کرد ریگ جا کی گلوش

 :  زد ناله. دیمال رو شیشونیپ

 . نکن تمیاذ انیک -

 :  گفتم ها مشاوره نیع و گذاشتم پام رون یرو رو آرنجم

 من با حضانتش حق که ییمونا بدونم دارم دوست هم من -

  ؟ یچ حنانه. کرد یم آمد و رفت ایک با بود،

 شیا قهوه یچشما د،یکش رو چشمش نییپا و دیکش یپوف

 ! بود مشاهده قابل هم زشیر یها رگیمو شد؛ گنده



 آشنا دمید شدم، آشنا باهاش اونجا. بود حامد اسمش حامد، -

 یتو. ماست یمونا شوهر آبان، عموش، پسر. اومد در

 یم کاریچ نجایا تو گفتم بهش. دمشید رفتم یم که یمرکز

 از که حاال گفت. گفتم براش منم. داد حیتوض برام ؟ یکن

 م،یش یم حساب درد هم که میکرد دایپ رو یکی لیفام یتو

 م،یبساز رو مونیزندگ شهر نیهم یتو. میبش الشیخیب ایب

 ... نطوریهم منم. بود شده بسته دل من به حامد

 ! من یوا دادم، مبل به هیتک و دمیکش شمیر ته به یدست

 : شد اشک پر چشماش

 

 پس گفت ،ینطوریا ستمین راحت گفتم. میداشت رابطه باهم -

. تمام ارشد من و حنانه شد اون و میکرد عمل. میکن عمل

 حنانه دنید با و بزنه سر من به تا اومد زیپرو موقع همون

 هم حنانه! شد ینم حنانه الیخیب جوره چیه. شد عاشقش

 رو شیزندگ چوقتیه خواست ازم یول داد نشون لیتما

 شد، دایپ خواهرش ی کله و سر! دادم قول. نکنم خراب

 که یاون کنم تحمل تونم یم یچطور گفت بهم گانهی. گانهی

 داشتم، دوستش تیمحدود یکل وجود با همه نیا یروز کی

 ازدواج زیپرو و حنانه. گفتم ینم یچیه ؟ داداشم زن بشه

 که یکار گانهی نکهیا تا بودم ماجرا نیا از دور من و کردن

 مشکل حنانه که گفت زیپرو به. کرد رو کرد یم دینبا

 یزندگ حنانه با راحت تونست ینم گهید حاال زیپرو داشته،



 اونور رفت بعد و زد هم رو آخرش ی ضربه گانهی بکنه،

 ...  آب

 حواسم من و رونیب بود زده چشماش یتمام یها رگیمو

 . زهیر یم داره کفشم نوک یرو گارمیس لتریف که نبود

 زل من به اشکش از پر یچشما با و باال آورد رو سرش

 :  زد

 یبرا ها حالت نیبدتر یتو رو حنانه و من یعکسا -

! بود شده یروان زیپرو ران،یا برگشتم یوقت. فرستاد زیپرو

 فقط د،ید حنانه کنار رو من دوباره یوقت مخصوصا

 سرش که بود بد حالش اونقدر ،یول هم کنار میبود ستادهیوا

 از رو چشماش گفت یم خنده با کوبوند یم وارید به رو

 ...  من انیک...  من...  آره یم در شون کاسه یتو

 چشم. دیکش چشمش یرو محکم رو شستش و اشاره انگشت

 :  گفتم لب ریز و گذاشتم هم یرو

 . من یوا -

 کاریچ دیبا دونستم ینم و دمیکش یم صورتم به دست کالفه

 . کنم

 :  گفت حالت همون یتو ارشد

 ...  نمیب یم رو حنانه،...   یوقت هم هنوز من -

 سرا ماتم خونه کل و گرفت بغضم ش هیگر از و کرد هیگر

 : شد



 یتو یول! زنه یم براش قلبم! دم یم نشون عالقه بهش -

 اگه! ندارم شدن عاشق یبرا یحق...  من ،یخاک ی کره نیا

 ! ستین من یبرا حنا دارم، هم

 !سوزوند رو من که بود بغضش ،یچیه که گاریس لتریف
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  مونا

 

. اومد یم یلیخ پوستش به بود، کرده یعناب رو موهاش

 جلو یمانتو ده،یکش و دیسف یها ناخن شه،یهم از تر جذاب

 دشیسف صورت که رنگ دیسف شال و کمرنگ یآب ی بسته

 . بود گرفته قاب رو

 :  گفت و زد اتاق به یا کوله و کج لبخند

 میبد رو مارستانتیب پول خودمون میخواست یچ هر -

 اون. نداره اعتماد چکدوممونیه به انیک گهید. نذاشت

 همه نشیهم زد، ینم داد نجا،یا متیآورد هوشیب که یروز

 گفت ایمیک به وانیک. نشست گوشه هی. ترسوند یم رو مون

 نقدریا ینفر دیبا همه ه یخصوص مارستانیب نجایا که

 بشه، برابر دو بتیج تو بذار رو پولت گفت هوی که میبذار

 . نکن بتیج تو دست تو کنم یم خرجش باشه هم اردیلیم



 :  شد دار بغض صداش

 حواسش جوره همه شد دایپ یکی بالخره. خوشحالم برات -

 . باشه بهت

 یحرف دمیترس یم. افتاد صورتم یرو میلیچ و چرب یمو

 انتیخ باهاشون زدن حرف کنم یم احساس. باهاش بزنم

 از گهید خواستم یم که خودم. خودمه و انیک به بزرگ

 . بشم کنده گذشته اون ی همه

 :  گفتم آروم

  ؟ یریگ یم یعروس یک -

 :  گفت و زد یبغض با لبخند

 یم حاال. ترسم یم خودمم. رهیگ ینم یعروس برام آبان -

 خواستگار کم که بودم یآدم من! مونا کردم یغلط چه فهمم

 همه! یچ همه...  یبازار مهندس، دکتر، خلبان،. نداشتم

 احترام، خونه، خانواده، ثروت، کار، پول، بود، برام یچ

 کی شدم. عشق یگدا! شدم گدا ؟ مونا شد یچ! عذت

 اسم رهیم یم یوقت حداقل نکهیا یبرا که یمفلوک بدبخت

. باشه باشه، کنارش همسرش عنوان به خواد یم که یاون

 نه،ینش من کنار آبان عمر کی دیشا نکردم فکر نیا به یحت

 زن کی یبرا یلیخ نیا یدون یم! نپوشه نخوره، نخوابه،

 . درده

 :  گفت و کرد پاک رو اشکش دستش با. کردم نگاهش



 یعاد شام کی ،یعاد یمهمونا با. ست ساده عقد کی -

 . تموم و خونه میر یم تر،

 :  داد تکون زیر بار سه دو رو سرش و دیگز رو لبش

 چه،یپ یم خونه یتو بوش بالخره. خوبه حالم یلیخ یول -

 تا خوابه یوقت. کنم یزندگ رهنشیپ با تونم یم بالخره

 اگه یحت بپزم غذا اون عشق به. بکنم نگاهش و نمیبش صبح

 دکور روز هر عشقش به. بندازه آشغال سطل یتو رو اون

 االن. باشه مهم براش یحت نکهیا بدون بدم رییتغ رو خونه

 و نمیبچ رو لباساش خودم حموم ره یم یوقت تونم یم گهید

. ستین مهم برام نپوشه هم رو اونا اگه یحت بپوشه، تا بذارم

 روز هر یبرا باشم داشته یعال لیدل کی تونم یم گهید

 و دنیخر لباس هام، الک رنگ رییتغ موهام، کردن رنگ

 یول ستمین شیچیه...  مونا یدون یم. روزانه کردن شیآرا

 اگه یحت. دارمش خوشحالم. منه ستین و هست همه اون

 . مردم شاد هم رمیبم

 و رسوندم دستش به رو م شده وصل سروم و الغر دست

 :  ختمیر اشک و کردم نگاه چشماش یتو. گرفتمش محکم

 بر یکار هر تو دست از! طناز یکن عاشقش یتون یم تو -

 . آد یم

 روز نیا یمالقات تنها. زد بهم هیگر با آغشته کمرنگ لبخند

 و بود اومده ایپرن هم روزید. بودن فائزه و طناز من یها

 ی نامه ظهرش از بعد. نداشت کردن هیگر جز یکار



 که بودم کردن عوض لباس مشغول و دیرس میمرخص

 ی نهییآ به. دمیشن هم راهرو یتو از رو عصا یصدا

 چشمام ریز و دیسف هام لب. شدم رهیخ اتاق یتو کیکوچ

 شده چرب موهام و اومده در هام ابرو ریز افتاده؛ گود

 .بودن

 کال ای باشه ماریب یبرا عصا یصدا نیا کردم یم دعا دعا

 !نگرفت دعام ان،یک از ریغ یکس هر

 :  دیچیپ صداش و شد باز در

 نیماش میبر در دم ایب یا آماده اگه ؟ یشد آماده ؟ خانوم -

 . پارکه ییجا بد

 در و در سمت رفتم. دمیگز رو لبم و کردم مشت رو دستم

 رفت جیگ سرم. دیچیپ مینیب یتو عطرش یبو. کردم باز رو

 :  دیپر کبارهی رنگش. شد در ی رهیدستگ به چنگ دستم و

 خانوم؟ مونا؟ ؟ شد یچ -

 :  گفتم آروم

 . کرد ریگ پام ،یچیه -

 جلوش که کرد اشاره بهم دستش با و دیکش باال بلند یپوف

 . برم راه

. رفتم یخروج سمت و کردم یخداحافظ بخش یپرستارا از

 یم پخش یوقت هر از شتریب عطرش یبو نشیماش یتو

 :  گفت آروم. شد



 آماده هم اتاقت خودم، پختم غذا کردم، زییتم رو خونه -

 . انداختم راه هم باکسم کسیا تازه. کردم

 نیا داشت یا گنده دل چه. دیخند خودش ی گفته به خودش

 ! مرد

 راستش دست با و کرد سقف و پنجره حائل رو دستش

 . گرفت بدست رو نیماش کنترل

 :  دمیپرس آروم

  ؟ هیچ عطرت اسم -

 رفته ادشی یزیچ یانگار کدفعهی بعد. کرد نگاهم تعجب با

 :  گفت باشه

 یم خونه میبر. بهت بدم رو عطر نیا یبود گفته! آخ آخ -

  ؟ خوبه! باشه دستت دم

 :  گفتم گفتش به توجه بدون

 نهیریش یبو یچ هر از. خوبه تلخ یبو خوبه،. تلخه بوش -

 .آد یم بدم

 یبو هنوز من گفتم، دروغ. دادم هیتک یصندل به رو سرم

 ! داشتم دوست رو گالب

 دارد_ادامه#
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  چهارم فصل

 

 ایلوب زدم؛ ش کرده درست خورشت یتو یچرخ قاشق با

 یبو و رفت یم قاشق چنگ تو که بود هاش یسبز و ها

 . خورد یم مشامم به که بود یخوش

 :  آورد لبم یرو یمحو لبخند خوبش، حس و بو اون

  ؟ انیک -

 :  اومد اتاقش تو از صداش

  ؟ خانوم -

 :  گفتم تعجب با

  ؟ یمن با -

. دهینشن که دادم یم رو احتمال نیا یعنی. دینشن رو صدام

 یم شیاطیخ چرخ موتور یصدا اتاقش، سمت رفتم آروم

. شدم رهیخ بهش درز یال از و کردم باز یکم رو در. اومد

 شدم، رهیخ شدش کج یپا مچ به. بود شده کارش در غرق

 پدال و کرد یم استفاده ازش یول کشه یم درد دونستم یم

 یم کهیت کی و دوخت یم کهیت کی. داد یم فشار رو

 کهیت بود، نیتر نظم یب کردن کار موقع شهیهم. نوشت

 و یخط خط یها برگه کنار نیزم یرو مختلف یها پارچه



 رو پاش دوباره. بودن داده اتاق به یا گهید نقش د،یسف گاه

 و دوخت رو یادیز ی کهیت و داد فشار پدال یرو محکم

 شد یم خسته موقع هر بود، شده خسته. کرد یدوز پولک

 . کرد یم دنیلرز به شروع چپش یپا

 :  زدم صداش آروم

  ؟ انیک -

 کردن روشن کار نیبهتر شد، یکی پدال یصدا با صدام

. شد یم من متوجه گهید یاونجور بود، سرش باال یمهتاب

 دستش و پا که کردم خاموش روشن بار کی رو برق زیپر

 چرخ کنار از رو عصا نشست، صاف. افتاد کار از

 . دیچرخ من به رو و شد ،بلند.برداشت

 تار دوتا یکی حاال رش،یت یا قهوه یها شیر ته یال به ال

 . بود زده جوونه دیسف تار یکل موهاش یال به ال و دیسف

 :  انداختم باال ابرو

 ! یکرد رو دیجد کار یبود نگفته -

 :  اومد سمتم به لنگ به لنگ و انداخت باال شونه

 . یدستگرم! یجد نه یول هست، کار -

 :  گفتم آروم و گرفتم فاصله در از یکم

 ! یبذار اسم روش یخوا یم که اوناس از پس -



. آورد در یبیعج شکل به رو صورتش یا بامزه حالت با

 :  گفت و دیخند

  ؟ یداشت کارمیچ. دونم ینم -

 بردم پشتم رو دستم آروم. افتادم ساالد ادی یوقت دیخواب بادم

 :  گفتم و

 قورمه با ؟ یکن یم درست. کنم درست تونم ینم ساالد، -

 . چسبه یم

 :  داد تکون تاسف از یسر خنده با

 یچجور یکن خرد یچجور دادم ادی بهت بار یس من -

  ؟ یکن یم خراب باز. یکن کسیم

 ریز مالوفش عادت طبق و انداخت گردنم دور رو دستش

 :  گفت گوشم دم. گرفت شگونیو رو گوشم

. تو ینداد دقم کم یبفهم گرفتم رو نیا یول. سرت فدا -

 . برات کنم درست ساالدو لیوسا اون اریب بردار

 یچشما با و برگشتم. زد صدام که آشپزخونه سمت رفتم

 :  گفتم شده گرد

  ؟ بله -

 . کنم درست یرازیش ساالد که اریب زیت چاقو هی -

 یلیخ بکنه رو اقدام نیا خواست یم نکهیا از دلم ته

 . دیخند چون زد، برق چشمام دیشا. شدم خوشحال



 :  شد زونیآو ام لوچه و لب

 .  ست خوشمزه هام کیک عوضش -

 :  کرد نگاهم هیسف اندر عاقل

 کرده دعوت فرانک امشب یراست! لعنت منکرش بر آره، -

  ؟ طناز خونه یرفت. کرده دعوت هم ارشد و فائزه خونش،

 . انداختم ریز رو سرم و کردم نگاهش یچشم ریز

 :  شد یجد صداش

 تا بکن، خواد یم دلت یکار هر. نداره یربط من به -

 نکنه، یخواه عذر چشمات تو صاف ادین مرد اون یوقت

 . شه ینم صاف باهاش دلم من

 :  گفتم اخم با

 . نگرفتم دل به ازش یزیچ من. خدا رو تو کن ول! انیک -

 حالت نیبدتر. کرد پرت روش جلو ینیس یتو رو اریخ

 نیا از ینشون چوقتیه تو و شد یم یعصبان بود، انیک

 ینم داد یکس سر چوقتیه چوقت،یه. یدید ینم تیعصبان

 فقط یول شکوند ینم سرت یزیچ کرد، ینم یدهن بد زد،

 . ختیر یم خودش تو

 گفت بود تیعصبان ایدن کی پشتش که یآروم لحن همون با

 : 



 بد هم حالت. برو هم کهیمرت یکی اون شیپ. برو اصال -

 . یبزن زنگ بهم یندار حق شد

 : گفتم آروم کردم، دست دست کمی. باال آوردم رو سرم

 به نیا از گم یم بهت گهید برم خواستم جا هر. دیببخش -

 . بعد

 کهیت. گرفت یم رو اریخ پوست محکم یول نگفت یزیچ

 ازیپ. کرد یم زشونیر زیر تند، تند و کرد یم شون کهیت

 فاصله نیهم از من. نبود گذار اثر روش هم درشت یها

 . سوخت چشمم

  ؟ انیک -

-... 

 بابا یا. رم یم خودت با بعد دفعه اصال. که دیببخش گفتم -

  ؟ ید ینم رو من جواب چرا... 

  ؟ بگم یچ -

 :  کردم کج رو سرم

  ؟ االن یقهر -

 . برام یاوردین چاقو -

  ؟ من با یکرد لج االن -

 . نبره دستم دوباره نباشه زیت ادیز -



 نیا کجاست. یاریب در رو آدم حرص یبلد فقط! انیک -

 . اَه! هات؟ چاقو

 رو دستم مچ که رسوندم دستش به یمعمول ی چاقو هی

 به. نشوند خودش به پشت و نیزم یرو رو من گرفت،

 :  گفت آروم و داد اریخ و چاقو هی دستم

 خودش جون به حتما کندنش پوست یبرا ستین الزم -

 ،یذار یم پوستش یرو رو چاقو قسمت نیا ن،یبب. یوفتیب

 . نمیبب بده انجام. نییپا به تا یکش یم

 :  رفتم بهش یا غره چشم

 !  بلدم خودم -

 :  گفت داد، نشون بهم کوله و کج اریخ هی

 هام اریخ من چون یول. هستم که بودنت بلد انیجر در -

 ادی بهم یتون یم شما نمیبب خواستم یم شه یم یشکل نیا

 ! نه ای یبد

 یتو. داد قورت رو خنده یول گرفت م خنده حرفش از

 :  شد یم محسوب یاصل یچاشن خنده حرفام

 !  داره طرح. کندم پوست خوشگل رو اریخ اون هم یلیخ -

 : گفت ظیغل لب، ریز و دیکش دستش با رو مینیب نوک

 



 رو یک هر یخوا یم. هستم نوکرتم من! سوخته پدر -

 هم تیگوش یستین دمید خونه اومدم. بگو بهم قبلش ینیبب

 مگه بود بند کجا به دستم! سکته مونا، کردم سکته ،ینبرد

 ست،ین هومن؟. ستین گفت وان،یک خونه در دم رفتم ؟

 گفت زدم زنگ ایپرن به! ینبود هم فائزه و ارشد ی خونه

 همون. گرفتم شیآت گفت که رو نیا. آبان خونه ،ییما شیپ

 ال،یخیب گفتم بزنم رو در زنگ اومدم گرفتم نیماش لحظه

 رو خونش کنه طناز کمک. بگذرونه خوش کمی رفته

 . یاومد شما تا نشستم نیماش تو. نهیبچ

 ششیر خط سمت به دست. شدم رهیخ هاش یمهربون به

 طرفه دو آرامش کی کار نیا. کردم لمسش آروم. بردم

 :  گفتم آروم. داشت دومون هر یبرا

 .کنم یم تتیاذ دارم همش -

 شیشگیهم لبخند با و گرفت قرار صورتم یجلو دستش

 :  گفت

 رو اریخ نیا ریبگ پوست حاال. حرفا نیا از نشنوم! شیه -

 ! یبلد یا گهید یطرحا چه نمیبب

 رو راستش. خنده ریز زد بلند که کردم نگاهش چپ چپ

 ! بود گرم یلیخ هاش خنده نیا به دلم ؟ بگم
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 بشه، پخش ذاشت یم یقیموس ناهار سر شهیهم بود، مدلش

 از اول. کنه یم تمیاذ یخال چنگال قاشق یصدا گفت یم

 مالقه هی و بشقابم تو کردم یخال قاشق با رو ساالد همه

. چنگالم رو زد قاشقش با بخورم خواستم تا. دمیکش خورشت

 :  شده رهیخ بهم یجد دمید که کردم نگاهش تعجب با

 یم داره موهات شینجوریهم. بخور بکش برنج با اول -

 ! گهید یچیه ،یگرفت شیپ هم هیرو نیا گهید زهیر

 :  دمیکش رو و کردم اخم

 ! یبگ شما یچ هر. باشه -

 :  گرفت ش خنده

 نیا با ره یم کف از دل جانا نکن اخم م،یتسل باشه -

 . اخمات

 ناهار از بعد. میشد غذا خوردن مشغول. گرفت گل هام لپ

 و کردم یگذار جا شییشو ظرف نیماش تو ها ظرف

 کی ها موقع نجوریا شهیهم انیک. بشن شسته که گذاشتم

 اتاق بکنم، زیتم یکم رو اتاقش تا رفتم. زد یم کوتاه چرت

 انیک اتاق کمد تو میرسم  یها لباس و نداشت کمد خودم

 . بود



 تختش یرو. اتاقش تو رفتم ن،یپاورچ نیپاورچ و آروم

 ی افهیق به. بود دهیکش ینازک یپتو خودش رو و دراز

 و نشستم تختش کنار. شدم رهیخ خواب یتو معصومش

 ستین ادتی تو. دمیکش شیمشک دیسف یموها یتو دست

. نداشتم رو حال نیا شم،یپ سال 6 یها بهار من یول ان،یک

 چکسیه. زدم یم پا و دست ریام منجالب یتو شهیهم

 غرق منجالب همون یتو دیترس یم چون کرد، ینم کمکم

 یخواست ینطوریا که ،یدار یبزرگ روح چه تو. بشه

  ؟یبش من در غرق

 دستم که کمد سمت برم و شم بلند تختش یرو از خواستم

 موهاش رو و دیکش رو دستم سمتش، برگشتم. گرفت رو

 :  گفت ها بچه مثل ده،یبرچ یها لب با. گذاشت

 . بمون نرو، -

 ضعف دلم موهاش، نوازش به نسبت بچگونش اعتراف از

. کردم یم نوازش رو موهاش یرو. نشستم دوباره و رفت

 ! انیک نبودم ادم نیا من

 

 ییتو ساز ییتو ناز

 ییتو باز بگم چه هر

 !آمدم باز زده ابانیب به سر

 



 دمید. کردم متوقف رو موهاش نوازش. شد خسته دستم

 نشست؛ بود دستش یرو که دستم یرو و اومد باال دستش

 :  دمیخند. داد تکون رو دستم

 کمی اتاق برم بعد بردارم لباس هی برم کن ول. ایشد پررو -

 . یبزن چرت هی توهم بخونم درس

 :  کرد اخم ها بچه نیع

 .بخون رو درست نجایهم ایب -

 :  گفتم و دمیکش یپوف

 آقا رو، دست حاال کن ول. شه یم پرت حواسم شه، ینم -

 ! شمام با انیک

 درش و رفتم کمد سمت. گرفت م خنده. دیچرخ و گرفت رو

. بهم زد یم چشم رنگ قرمز یا حلقه لباس. کردم باز رو

 رو نیا خودش انیک. کردم روش و ریز کمی و داشتم برش

 :  گوشم یتو دیچیپ باد با صداش. بود دوخته برام

 ! کنم یم کارتیچ نیبب فردا پس بپوش، اونو -

 ییمویل زیشوم. گذاشتم سرجاش رو لباس و کردم یپوف

 یصدا دوباره. دیسف جذب شلوار با دمیکش رونیب رو یرنگ

 :  شد بلند شیعصب

 واجرش جر یچطور نیبب! فقط تو بپوش رو شلوار اون -

 . کنم یم



 :  گفتم و برگشتم کالفه

 شه یم قایدق! نیدوخت من یبرا یجنابعال خود رو نایا -

  ؟ بپوشمش دیبا کجا یبگ

 :  گفت اخمش و بسته یها چشم همون با

 . بپوش رو تیمشک شلوار خوبه، بلوزش. دونم ینم من -

 کردم نگاه بهش. آوردم در رو میمشک شلوار و دمیکش یپوف

 :  گفتم و

  ؟یپوش یم یچ تو -

 یم سوال ازش یکس خواب تو یوقت شد یم کالفه شهیهم

 :  بود اومده دستم ریز هاش اخالق نیا گهید. دیپرس

 !! ایداد ریگ! یکورد شلوار با یگون -

 رو ها لباس. نخندم ش افهیق به بلند تا گرفتم گاز رو لبم

 دمیشن رو صداش یول اومدم رونیب اتاقش تو از و برداشتم

 : 

 عطر آد یم بدم. سرجاش بذار اریب هم من فورد تام عطر -

 ! یر یم ِکش هامو

 هاش عطر یبو بدون ها شب من ؟ دونست یم یچ اون

 خودم اتاق داخل و گفتم یجون کم ی باشه! برد ینم خوابم

 همه! بودم نکرده انتخاب من رو لشیوسا از چکدومیه. شدم

 . بودن شده دهیچ انیک ی قهیسل به



 کار تست چندتا و خوندم رو هام درس هفت ساعت تا

 اومدم ساعت مین از بعد. رمیبگ دوش هی تا رفتم. کردم

 . بود پاشده که دمید هم رو انیک راهرو یتو که رونیب

 :  گفت آروم و کرد نگاه بهم

. یرینگ لرز خودتو کن خشک بدو. جون دختر تیعاف -

 آفتابت ضد. برداشته ترک صورتت پوست بزن هم کرم

 !نره ادتی

 رو میمهمون یها لباس. شدم اتاقم داخل و گفتم یا باشه

 تونستم ینم بود، پشت از هاش دکمه زیشوم.  دمیپوش

 .ببندمش درست

 داره دمید که شدم وارد زدن در بدون. رفتم انیک اتاق سمت

 :  گفتم آروم. بنده یم رو بلوزش یها دکمه

 خوب تونم ینم. ببند رو لباسم پشت یها دکمه نیا ایب -

 . ببندمشون

 بدنم کنار رو هام دست و دمیچرخ. بچرخم که کرد اشاره

 یم گردنم پشت به ش مردونه و بزرگ دست. انداختم

 تو. بست رو هاش دکمه یریدرگ کمی از بعد. خورد

 :  کرد اخم بعد و شد رهیخ صورتم

  ؟ رفت ادتی کرم باز -



 به خودش. برداشت رو شیا کاسه کرم توالتش زیم رو از

. کرد پخش صورتم تو رو کرم متیمال با و زد صورتم

 . دیچیپ مشامم یتو کرم خوب یبو

 :  زد یدلگرمکن لبخند

 . م آماده گهید منم. کن جمع هم موهات برو حاال -

 :  کردم اخم

 !بدش -

 : زد چپ راه به رو خودش

  ؟ ویچ -

 . گم یم ویچ یدون یم خودت -

 :  دمیکش یپوف. انداخت باال شونه و باال داد رو ابروش

 . بزنم امشب خوام یم. بده پسم رو من یگریج رژ اون -

 : گفت سکوت کمی از بعد. گفت یآهان

 

 .دور انداختمش منم اومد ینم بهت اون -

 داد یم حرصم خدا ی شهیهم. شدم رهیخ بهش باز دهن با

 رو من خوشرنگ رژ اون اومد دلش چطور آخه! مرد نیا

 !آشغال؟ سطل تو بندازه

 :  گفتم ییرو ترش با



 . زنم یم رو یزرشک اون رم یم شد نجوریا که حاال -

 و آروم یصدا همون با. دمیترس اخمش از و کرد اخم

 :  گفت شیعصب

 ای بزن اونو ای. کمرنگس یصورت همون رژت نیبهتر -

 !شد رید بدو. نزن یچیه

 قصد اصال و نداشتم رو باهاش دعوا ی حوصله که فیح

 !اومد ینم بهم واقعا چون بزنم یزرشک رژ نداشتم

 

 دارد_ادامه#

 

  107# پست

 سمت و شدم ادهیپ من اول میدیرس که فرانک ی خونه به

 به هیسالن سالنه انیک بشه باز در تا دونستم یم. رفتم فونیآ

 .شد هم نیهم و شه یم ملحق من

 اخم که کرد یم نگاهم یا شده کج لبخند با آسانسور یتو

 :  کردم باز رو اخمم انگشتش با و دیخند. بهش کردم

  ؟ یکن ینم باور چرا! اومد ینم بهت واقعا -

 :  کردم اخم بدتر

 . داشتم دوست رو اون من! ادین اهیس سال صد خوام یم -



 :  گفت وار زمزمه و آروم

. رمیگ یم برات یرنگ همون مدل به مدل صدتا خودم -

 ! ما یرو به نکن اخم گهید شما

 نیع. زدم رو فرانک ی خونه در زنگ و گفتم یا باشه

. کرد باز رو در خندون لب و خوش یرو با شهیهم

 که در از. داد یا مانهیصم دست هم انیک با و دمشیبوس

 رو دستم محکم انیک دست و شد گشاد چشمم رفت، کنار

 .دستش تو گرفت

 که ش چهره به بعد و شدم رهیخ دستش حرکت به اول

 داره رو یفشار چه دونستم یم من فقط یول بود خونسرد

 که یا یمهمون. بودن همه. کنه یم تحمل خودش یرو

 هزار توان به حاال باشن، ارشد و فائزه فقط بود قرار

 . بود آورده رشونیگ یچطور فرانک! بود دهیرس

 تو من یها دست دنید با هومن و وانیک و آبان یها اخم

 . توهم رفت انیک یدستا

 . داد قورت محکم رو گلوش آب ایپرن و زد برق حنانه نگاه

. کرد سالم انیک به و شد شقدمیپ که بود نفر نیاول طناز

 :  دیپاچ روش به یلبخند انیک

  ؟ شما حال. خانوم عروس سالم -

 طناز از بعد. نگفتم یچیه یول کردم تعجب رفتارش نیا از

 یم جواب رو همه سالم کردن، سالم بهش همه یکی یکی



 و کردم سالم همه به هم من. متفاوت یها لحن با یمنته داد

 به عصاش با انیک که کنم عوض رو لباسم تا اتاق تو رفتم

 کرد اشاره. کردم نگاهش یپرسش و سمتش برگشتم. زد پام

 و گردنم یگود یتو سرش رفتم، سمتش به. امیب جلوتر

 :  نشست رگوشمیز

 بپوش، بردار رو داره نیاست که فرانک یلباسا از یکی -

 . یش یم تیاذ خودت نامناسبه کمی خودت لباس

 و شد باز ییدستشو در که نمیبب ناآشنا تا چرخوندم چشم

. دید هم انیک رو لرزش نیا و دمیلرز. شد بلند گالب یبو

 :  گفت گوشم دم آروم و داد فشار محکم رو پهلوم

 ! هستم مونا،...  هستم من. شتمیپ من هستم، من -

 !بود انیک بود، انیک. دمینلرز گهید و دمیکش قیعم نفس

 حنانه کنار راست کی. نگفت یچیه و شد رد کنارمون از

 جدا انیک از. بکنم هم نگاه تونستم ینم یحت بهش نشست،

 ارمیب در رو مانتوم تا فرانک اتاق سمت برم خواستم و شدم

 :  گفت آروم هومن که

  ؟ ادیب باهات ایپرن یخوا یم - 

 رو ضعفم خودش یجلو که بهتون لعنت! شد مشت دستم

 !دید یم نشون

 :  دیتوپ بهش انیک

 !شما ینبر رو دستت. ره یم خودش. خواد ینم -



 م خنده خودمم. گرفت شکل حنانه یلبا یرو یجالب پوزخند

 و بلند یها لباس از یکی و رفتم اتاق سمت. بود گرفته

 رژ. کردم جمع رو موهام و دمیپوش رو فرانک کلفت

 با همزمان من اومدن رونیب. کردم تر کمرنگ رو کمرنگم

. میرفت سالن به باهم. بود آشپزخونه از فرانک اومدن رونیب

 که دمید و کنارش نشستم عیسر بود، یخال یجا انیک کنار

 . زد همه به یا روزمندانهیپ لبخند

 :  گفت انیک که گرفت ییچا و ینیریش روم یجلو فرانک

 یدار قهوه ای نسکافه فرانک، ستین خور ییچا مونا -

 خونت تو شهیهم که هم شکالت. زیبر دوتامون هر یبرا

 . اریب هاش خوشمزه همون از شه، یم افتی

 ییلبخندا همون از زد، لبخند و کرد کج من سمت رو سرش

 :  رفت یم ضعف براش دلت که

 . نداره دوست گهید تلخ زیچ خانوم -

 :  انداخت باال ابرو فرانک

 . بخوره رو من مونده کم گهید! بخوره کارد خانوم -

 :  گفتم آروم و دمیخند حرفش از

 !بودم کرده فکر بهت قبال گرنه و ،یستین خوشمزه -

 دمونید یجلو از فرانک خنده، ریز میزد تامون سه هر

 سمت به رو سرم عیسر. شده رهیخ بهم دمید که شد دور

 شد یم باعث و دیلرز یم انیک چپ یپا. چرخوندم انیک



 از و گذاشتم پاش یرو رو دستم. بشه شتریب هم من استرس

 یم سکوت یتو شتریب یمهمون. کردم متوقفش کار نیا

 :  گفت بلند کمی انیک که گذشت

  ؟ یرفت دادم بهت که یآدرس اون ارشد -

 :  زد لبخند ارشد

 . میراض. طشیمح خوبه یلیخ بده، رتیخ خدا -

 کنار برم خواست ازم. داد تکون سر و زد لبخند انیک

 ! نبود ریام نم،یبش دخترا

 :  دیپرس یشاک نشستم، طناز کنار که نیهم

 یم فکر ندونه یکی ؟ نیشد یمیصم باهم نقدریا شده یچ -

 ! نیپسر دوست دختر دوست ،یبرادر خواهر کنه

 :  کرد ینچ نچ حنانه که زدم یآروم لبخند

 از واسه ت خنده و لبخند ماست، واسه اتیتلخ! گهید اره -

 !بهترون ما

 یحام انیک. کردم ینم توجه حرفاشون از چکدومیه به

 نیا اون برگردوند، بهم رو خواب اون بود، من یزندگ

 .داد ادی بهم رو ها دنیخند
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 برگه روم یجلو ش، خونه اومدم که یروز رفت، ینم ادمی

 گذاشت رو ییدا و خودش یتلفن مکالمات از یکپ یها

 حضانت هیرفتن کرد یم فکر که ها موقع همون ییدا. جلوم

 چیه و نبود من از یاسم چیه بود، داده انیک به رو من

 که ریگ نیزم گفت یم انیک. بود نداده نشونش هم یعکس

 قول داد، قول بهم. کرد برقرار ارتباط شد یم سخت شدم

 گفت. انهیک ممیق گهید گفت. شم خوب دوباره کنه کمکم داد

. بدون برادرت مثل رو انیک گهید گفت هست، انیک گهید

 ! بود ییدا هیشب انیک ،ییدا خود مثل

 لبخند. داد نشون مختلف یها زیسا یتو رو ییها لباس بهم

 :  گفت و زد تلخ

 زد یم لیمیا برام ،یشد یم تر بزرگ که سال هر بابا -

 یتون یم نمیبب زشه،یسا نمیا نقدر،یا شده حاال دخترم که

  ؟ یبدوز خوب لباس هی دخترم یبرا

 :  گفت و دیکش ها لباس یرو یدست. کردم نگاهش تعجب با

 چوقتیه که بود ییتو یبرا هام کار نیبهتر موقع اون -

 دهیند نکهیا با بودم، گرفته برات کادو یکل. بودمت دهیند

 همسرشون که داشتم رو جنگ یتو یپدرا حال. بودمت

 رو ایدن ،یشد پدر نکهیا گفتن و زدن زنگ بار کی با تنها

 . بودن داده بهشون

 داد یم ادامه اون. شد یم شتریب تعجبم روز اون لحظه هر

 : 



 دهیند نکهیا با ساختم رو ایدن برات سهله، که لباس -

 دختر کی ران،یا یاومد یوقت گفت یم بهم بابا. بودمت

 اون گفت یم. ینیب یم یچلفت پا دست و تخس خنده، خوش

 . همونه نکن شک. دخترمه همون

 :  شد پاک لبخندش

 بلکه ینبود تخس ،ینبود دختر اون تو رانیا اومدم یوقت -

 توت یکی و کرد یم هیگر ،یبود یعصب ،یبود مظلوم

 بهش حواسم دیبا من که ینبود مونا اون تو. بود شده کشته

 بابا به بتونم که ادیب بوجود ییمونا خوام یم من. بود یم

 منه دختر دخترت، کردم، دایپ رو دخترت بالخره آره، بگم

 !حاال

 شده رگه دو صداش گذاشت، سرش یرو و گرفت رو دستم

 :  بود

 بشم، تر کینزد بهت بذار ،یبرگرد کنم کمکت بذار مونا -

 یزندگ یداشت چشم چیه بدون سقف کی ریز باهم بذار

 یم همه مونا، تونم یم من. کنم زندت دوباره من. میکن

 دم،یترس یم اگه! مونا ترسم ینم من! ترسن یم یول تونن

 ! کن باورم مونا،. اومدم ینم دنبالت

 خواد یم یچ هر بذار. دونم ینم ؟ کردم بد! کردم باورش

 یم حرف ارشد با یجد چقدر که شدم رهیخ بهش اد،یب شیپ

 شهیهم اون! هست انیک. ادیب شیپ خواد یم یچ هر زد،

 !هست
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 تا بود حواسم من و کرد کینزد گوشم به رو دهنش حنانه،

 ش معده زخم دوباره تا نزنه؛ ارشیخ رو ادیز نمک ان،یک

 !نکنه تشیاذ

رد یم ریام واسه که تو - ! نشسته نجایا االن که اونم ،یم 

 که یریام همون شده دوباره! شده ییآقا چه که، یدون ینم

 . شیخواست یم تو

 دم،یترس یم. بندازم بهش چشم تونستم ینم یحت کردم، اخم

 من که یزیچ بودن دهینکش که اونا. دمیترس یم هنوز من

 !دمیکش

 

 من نه ؟ کجام دونه یم االن اون نه

 ! نه گهید نه

 

 :  رفت یم بچه پسر ی صدقه قربون داشت انگار حنانه



 نقدریا! کرد کاریچ یدون ینم دید رو مامانش یوقت -

 چرا مونا، شده صاف باهاش هممون دل که شده عوض

  ؟ ید ینم فرصت هی بهش

 

  من نه منه، عاشق هنوز اون نه

 ! نه گهید نه

 

 حواسش که بشم یانیک یفدا من آخ، و بود تر ظیغل اخمم

. نگرانش یچشما دوتا یفدا آخ،. بود من به یچشم چهار

 ! نباش پدر برام نقدریا ندارم، پدر من انیک

 سازه، یم عطر برات داره، رو هات عکس هنوزم -

 یم موهاش بزنه ییایمیش شامپو اگه مونا گفت یم! شامپو

 مونا،!سازه ینم بهش گهید یها عطر گفت یم. زهیر

 !یدار دوسش داره، دوستت

 

 هم هیشب همش زنه، یم رو دلم روزا نیا

 !من نه زنه، یم یحرف اون نه یول

 ! نه گهید نه

 

 :  گفت آروم و دشیکش کنار طناز



 شونزده یتو تو ؟ دهیکش یچ یدیکش تو ؟ یبود جاش تو -

  ؟ یداد دست از رو بودنت دختر یسالگ

 . دمیفهم یم دستش لرزش از بود، یعصب

 زیپرو عطر بهت االن تو بدبخت،! ؟یبود تو بگو نه -

 هر که دهیکش یچ بچه نیا نیبب ،یش یم هوش یب بخوره

 از شه ینم که رو گالب آخه بوده، باهاش نیا یبو رفته جا

 یم چرا، رو مردونه النکوم عطر یول! گرفت ها خونه

 ! شه

 :  دیغر تر یعصب

 از دیبا بشه، گم دیبا بره، دیبا ؟ یخوا یم رو من نظر -

 کی! یکن درستش ستین یازین تو حنانه،! بشه دور هممون

 . بکنه رو کارش بذار کنه، درستش گرفته میتصم نفر

 . کردن یخال رو کنارم دوشون هر شد؛ تموم حرفش یوقت

 یشیم یگو دوتا چشماش، ی حدقه یتو هم هنوز انیک

 . داشت نگران رنگ

 یم بلند داره که دمید چشمم قاب ی گوشه از لحظه کی

 آغوش و مامن رو خودم کردم یسع! ریام نه، انیک شه،

 چشمم راه یتو ان،یک سمت برم کردم یسع. برسونم امنم

 :  اومد انیک یصدا. نمشینب تا بستم رو

 ! خانوم؟ -



 نیا از رو من کن خالص ؟ بگو ؟ جانم بگم خواستم

. داشت نگه رو من یدست انگار. افتادم انگار یول مخمصه

 . دیچیپ مینیب یتو گالب یبو

 نیا یبرا دیکش پر دلم بگم، دروغ اگه شم الل و کر و کور

 . دارم عادت بو نیا به هنوز من چرا، دروغ! بو

 یقدم دو یتو رو شیمشک یچشما یوقت و کردم باز چشم

 :  نبود خودم دست حرفام انگار. کردم هیگر دمید صورتم

 تمیاذ. کنم یم خواهش... خوا. باش نداشته یکار من به -

 !نکن

 یبو از بود پر که یآغوش از گرفت، رو بازوم یدست

 . دمیرس بود، زقوم مثل تلخ که یآغوش به ،ینیریش

 :  شد بلند انیک یعصب یصدا

 ! فرانک! فرانک -

 که یمن دنید با رون،یب اومد آشپزخونه از بدو بدو فرانک

 و دیگز لب بود کرده دیشد اخم که یانیک و کردم یم هیگر

 :  گفت

 !؟ شد یچ بده، مرگم خدا -

 :  گفت و زد یعصب لبخند انیک



 االن ،یول میباش هم دور همه یخواست که نکنه درد دستت -

 بهت میآ یم گهید روز هی میر یم مونا و من! نبود جاش

 !؟ یاریب رو مونا یلباسا یتون یم. میزن یم سر

 :  شد بلند اعتراض به هومن

 بهم دیبا بالخره دوتا نیا! ه؟یچ ها یباز بچه نیا انیک -

 . گذشته ها گذشته گهید! بکنن عادت

 انداخته ریز به سر که یریام به سکوت تو قهیدق پنج انیک

 همه ی هیگر که داشت، سوز صداش اونقدر. زد زل بود

 که نشست، گوشه کی مونیپش و ساکت هومن که اومد، در

ردم من  :  خسته یصدا نیا یبرا م 

 پام خدا سال ستیب. گرفتم عمر خدا از سال شیش و یس -

 فکرش که هیزیچ اون از تر خسته مرد نیا. گرفت ازم رو

 خنده، یم که حاال شده، خوب که حاال نیبذار! نیکن یم رو

 کنه، یم یزندگ آدم نیع و خونه یم درس داره که حاال

 نه. خوام ینم ازتون یچیه گهید من. بره شیپ ینجوریهم

 موقع هر. میندار رو تنش همه نیا کشش بدن، نیا نه من،

 رمیبگ رو جلوش باشم یک خره قرآن به بره خواست خودش

 برم خوام یم گفت کرد نگاه چشمام تو اومد موقع هر ؟

 خودش. نرو بگم اگه بشم کهیت کهیت بسازم، رو میزندگ

 نقدریا. برو باشه گم یم رم، یم بگه االن نیهم مختاره،

 . نینکن تیاذ رو رمردیپ  ِ من رو، من



 یاله. ختمیر یم اشک محابا یب و بودم دهیپوش رو مانتوم

 یگذاشت کم یچ تو. رمردیپ دتیسف یها تار یتمام یفدا

 . انیک یچیه! یچیه ؟ مگه برام

 :  گفتم آروم و کردم پاک رو هام اشک نیماش تو

 . شد خراب شبت د،یببخش -

 و افتاد یم چال لپش یرو که لبخندا اون از زد، لبخند

 :  گفت بعد و کرد نگاهم. زد یم برق چشماش

 رو، اشکا نیا زینر. موشه خانوم هیشب یشد! کن نگاش -

 بخور، لواشک صبح تا دربند اصال متیبر یم. مینوکرت ما

 .اریب باال ظهر از بعد تا صبح

 :  گفتم و کردم اخم

 ! چندش اه -

 خنده. خنده ریز میزد دومون هر و میکرد نگاه هم به کمی

 :  گفتم و کردم بازوش به بند رو دستم شد، تموم که هامون

  ؟ انیک -

 :  گفت شیشگیهم لبخند با و چرخوند رو فرمون

 ؟ انیک جان -

 

 . برم خوام یم بگم بهت آم ینم چوقتیه من من، -

 :  کرد باز و بست چشم



  ؟ میبخور شام میبر کجا. بزرگه خدا موقع اون تا! شیه -

 :  گفتم طنتیش با

 ... تزایپ میبر -

 :  گفت یجد و کرد اخم

 کارتیچ نیبب ار،یب فود فست و تزایپ اسم گهید بار کی -

 ! خانوم بدن به بزن کیشلیش بینا میر یم. کنم یم

 :  دادم تکون سر

 ! دهیکوب -

 :  داد تکون رو سرش ها بچه نیع

 .یبگ تو یچ هر درسته، گوسفند اصال -

 :  گفتم ذوق با

 ...  تزایپ که باشه من به اگه -

 : گفت کالفه و کرد اخم

 !!ها یبگ گهید بار کی -

 امشب من انیک گرفت، ش خنده خودشم خنده، ریز زدم بلند

 برات رو موها نیا من. کردم دایپ موهات تو دیجد دیسف تار

 . ببخش رو من تو. کردم دیسف
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  انیک

 

 داره هم باز که دونستم یم. دمیشن یم رو نشیف نیف یصدا

 و تلخ م قهوه شدم، بلند زیم پشت از کالفه. کنه یم هیگر

 یم س ر خونه یها یکاش تک تک یرو دلم. بود شده سرد

 یرو سرش، کنار تختش، یتو هم سر آخر و خورد

 . اومد یم فرود موهاش

 روز. شدم رهیخ زمیم یکشو تو پررنگش، قرمز لب رژ به

 همه. رونیب یبر و یبزن سرخ رژ تو که هیروز من مرگ

 نیهم. بود جا نیهم جاش دیخر یم که یسرخ یها رژ

. شد ینم باز خودم دیکل جز یدیکل چیه با قفلش که ییکشو

 .دمیلرز خودم به من و اومد هقش هق یصدا هم باز

 

  تو تا رمیبم

  ینینب تر یچشم

 



 فقط من و گرفت یم اوج لحظه هر صداش نداشتم، طاقت

 خودم عجله با و شدم بلند جام از بودم، نشسته گوشه نیهم

 یتیوضع چه تو االن نبود مهم. رسوندم اتاقش در به رو

 ! نزدم دم و دمید رو هاش نیا از بدتر! جهنم به اصال بود،

 شونه و بود افتاده تختش ی گوشه کردم، باز رو اتاقش در

 . دیلرز یم کشیکوچ یها

 رهیبگ شیآت انیک آخ ره،یبم انیک آخ د،یدو چشمام به اشک

 . لرزه یم هات شونه نهینب

 باز. شدم شیهندزفر میس و شیگوش متوجه و سمتش رفتم

 ؟ داد یم گوش رو ریام ی عالقه مورد آهنگ همون هم

  ؟ ره یم رونیب شیزندگ سر از ش هیسا یک ریام نیا

. دمیکش کنار صورتش یرو از رو پتو و نشستم تختش کنار

 . زیر چشماش و بود شده سرخ هیگر از صورتش

 رسوندم پشتش به رو دستم دم،یکش لختش یبازو رو دست

 و افتاد بغلم تو جون یب جسم کی نیع. کردم بلندش و

 :  گفتم آروم. گرفت جا م شونه رو سرش

 نکن شم، فدات نکن. ینجوریا رو تو نهینب رهیبم انیک -

 . سرور رو اشکا نیا زینر خانوم،

 که عالقه و محبت با اونقدر. م کاشته بوسه موهاش یرو

. کردم شک خودم بودن انیک به که. کردم شک خودم به

 :  دیلرز یم هنوز



 تاج مونس، بشم هات اشک نیا تک تک یفدا من آخه -

 من نده سکته. یشکل نیا رو تو انیک نهینب. تو یانیک سر

 . نجاستیا انیک. آروم آروم،. بانو رو ریپ

 :  زد هق و شد لباسم به چنگ دستش

 . دمید...  رو خوابش -

 :  دید ینم رو من کردن اخم که خوب چه کردم، اخم

 من گل من، یمونا. خوابت تو اومده شرفیب کرده غلط -

 دونهی خوابش تو ادیب خواست اگه که هستش یقو اونقدر

 ! گهید نلرز مونا اِ . دهنش تو بکوبونه

 بغلش محکم خواست یم دلم که دیببخش گفت بامزه اونقدر

 . ادین رونیب گهید تا بشه، حل من یتو تا کنم،

 به انیک سرور، توام کیکوچ من کن، نگاش. جانم یا -

 ؟ یبکن یبد کار تو شه یم مگه ؟ آخه داره رو یک تو جز

 .بخواب آروم ریبگ کن پاک رو اشکات نیا پاشو پاشو،

 قربون همه نیا یک تا. رفت ییدستشو سمت و شد بلند آروم

 کنه یم آروم رو من یک پس ؟ یش آروم تو تا برم صدقت

  ؟ کنه یم مارشیت رو خسته ریپ نیا یک ؟

 با خودم روز کی سر آخر که کردم فکر من و دیکش ریت پام

 . کنم خالص رو خودش و خودم تا وفتمیب پا نیا جون به اره

 



 ؟ ییکجا جان یا سوخت م عشقت ز

  ؟ ییکجا جان

  ؟ ییکجا سامان و سر یب بماند م

  ؟ ییکجا

  ؟ یزیچ چه جان از ریغ نه و یجان نه

  ؟ ییکجا ،یجان از برون نه جان در نه

 

. کردم باز رو دستم د،یلرز یم فشینح بدن اومد، که رونیب

 دوتامون هر یرو. گرفت جا بغلم یتو آروم شکیگنج نیع

 یعطر بود، من شب هر کار نبود، یتعجب. دمیکش رو پتو

 و بکشم پتو روش کنم، بغلش بزنم، رو کرد یم آرومش که

 . ببره خوابش تا بخونم شعر و بخورم تکون نانو نیع

 خواب به و کرد ینیسنگ بازوم یرو سرش ها بچه نیع

 صبح تا ،یخواب یم یوقت بود، من شب هر کار. رفت فرو

 فکر. بکنم نگاهت خسته بدن و نشسته خون به یچشما با

 شهیهم دارم دوست دلم ته یول! نه مونا، خودخواهم ینکن

 به رو میشونیپ باشم داشته فرصت من تا ینیبب کابوس

 به دهنم و رمتیبگ آغوشم تو پدرانه بچسبونم، تیشونیپ

 شب به شب که باشه ییصدا نیآخر صدام بچسبه، گوشت

 َمن مین تو آرزومه انم،یک ی همه تو یبرا من. یشنو یم

 ! آرزومه. یباش من یبرا مونا
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 تخت یرو بود، گرفته خوابم خودمم که بودصبح ۴ ساعت

 بود، دهینرس ساعت مین به. رفتم اتاقم سمت و خوابوندمش

 خواب کی به تا بودم منتظر و بودم دهیکش دراز تخت یرو

. برگردوندم رو سرم. شد باز اتاقم در ک برم فرو قیعم

 :  گفت آروم. دیلرز یم هاش لب و بود کرده بغض

  ؟ یرفت چرا -

 دتتید یم ینجوریا هم شرف یب ریام اون! براش رفت دلم

 نصف بهش من پس دید یم رو حالت نیا هم اون اگه ؟

 ! دادم یم رو حق

 قرمز برابر صد اون یاشک یچشما از چشمام زدم، لبخند

 :  بود تر

 ایب. یرفت خواب خواب گهید کردم فکر بانو، دیببخش -

 . میش یم جا توش بزرگتره من تخت نجا،یا

 حاالت نیا به گهید کمی دونستم یم! شد ینم یول ینطوریا

 مردش االن تا. رمیبگ رو خودم یجلو تونم ینم بدم؛ ادامه

 ! ستمین گهید ؟ بودم



 ن،یبخون غهیص کی حداقل گفت یم گفت، یم هم فرانک

 و زن کی گفت یم ،یکن بغلش شب هر تو زشته گفت یم

 سقف، کی ریز هم کنار یتعهد چیه بدون مرد کی

 . خطرناکه

 االن یول. کردم واصل درک به رو حرفش موقع اون

 یبو یوقت! نه گهید! ستمین مردش من باهاش، موافقم

 رم،یگ یم رو دستش یوقت چه،یپ یم مینیب ریز شامپوش

 یم خمار ها گربه مثل ش یشیم یچشما و خنده یم یوقت

 !بهت لعنت! انیک بهت لعنت...  شه

 خواب به معصوم یها گربه بچه نیع کردم، نگاه بهش

 کرد یم نگاهت خواب یتو هم یعوض ریام اون. بود رفته

 ریام دیشا! بشم ریام مثل برات خوام ینم من مونا، ؟ نه

 هی نکنه! کرد شیتیشخص دو تو عشق دیشا بود، یعاد

 ! ؟ بشم یتیشخص دو بخاطرت منم یروز

 یم و بشم جدا ازت تونم ینم نبود، زیجا نیا از شتریب

 . بشم تر کینزد بهت ترسم

 شد، داریب که صبح ده ساعت! دختر نیا کرد خوابم یب باز

 با. شدم داریب صداش با ظهر از بعد دو ساعت. دمیخواب من

 :  زد یم صدا رو کاملم اسم بار نیاول یبرا که صداش

  ؟ انمهریک -



 داره، نگه ابداالدهر یبرا رو صدا نیا هام گوش کاش

. کنه ش یپل شدنم داریب یبرا صبح روز هر و کنه ضبط

 گفتنت انمهریک قربون انیک بشه، صدات یفدا انیک یاله

 . بشه

 دونست یم هم خودش انگار بود، شده ساخته روزم

 .کنه بلندم یبهار قیعم خواب از دیبا یچجور

 درست نودل ،یچیه میندار غذا. گشنمه پاشو، انمهریک -

 ! گهید پاشو اَه ؟ برام یکن یم

 یم خوابم بودم، منگ و جیگ هنوز شدم، بلند تخت یرو از

 ! اومد

 که دمید نرفت، که دمید. دمیکش یا ازهیخم و گفتم یا باشه

 :  گفت و دیخند. نشست من کنار تخت یرو

 ! شده بلند موهات -

 . کنه یم جذابت بلند یمو گفت یم زیدن ادمهی

 :  زدم لبخند

 دمیسف و اهیس یموها االن شد، یم بلند اهمیس یموها قبال -

 .شه یم بلند باهم

 !ندارم طاقت! نکن! نکن رفت، موهام سمت لرزون دستش

 ها گرفته برق نیع بکشه موهام یتو رو دستش خواست

 :  گفتم و شدم بلند



 . کنم یم درست نودل بسته دوتا هی آم یم هال، تو برو -

 انیک! کرد یم تعجب بود یک هر رفتارم، از کرد تعجب

 بود، نشده مبتال نقدریا هنوز قبل انیک داشت، صبر قبل

 ! بود نشده موهاش یبو معتاد قبل انیک

 

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

 

 داشبرد به ینگاه دادم، قرار کروز حالت تو رو نیماش

  ؟ بودم گذاشته کجا رو گارمیس یلعنت. کردم نیماش

 ! براش بود کم افتضاح بود، بد حالم

 

  تو از ریغ که خوبه نیهم

  رن یم خاطرم از همه

 

 انیک" بود فرانک شد، داده نشون میگوش یرو اس ام اس

 "؟ نشد مونا از یخبر

 

  رو سراغت یگاه هنوز

  رنیگ یم وونهید نیا از



 

 اعصابم یرو همه و همه کرد، ش ره یبعد یها اس ام اس

 ! تا هزار ؟ چندتا باال، بودم انداخته قرص. بودن

 قبول. بزنه ش بچه به سر ایپرن خونه ره یم گفت بهم صبح

 اون و شبه 12 ساعت االن شد، خوشحال و دیخند. کردم

 ی خونه خدا، ای نبود، ایپرن خونه! بخنده که ستین گهید

 ! نبود ایپرن

 

  دونن یم همه تو جز به

  رهیم یم مرد نیا واست

 

. آد یم باالست، فشارت انیک گفت یم کرد، یم هیگر ایپرن

 نداده نشون کس چیه به که یخشم اون سرش، زدم داد

. یگ ینم و کجاست یدون یم تو ؟ پس کجاست گفتم. بودم

 مگه گفت بود، ناراحت هومن! نه که خورد رو بچش قسم

  ؟ بره شتیپ از مونا شه یم

 

  رو تییجدا نیهم واسه

  رهیگ ینم یجد یکس

 



 نعره که مرد! کردم هیگر یول. کنه ینم هیگر که مرد نه

 ! زدم یول زنه، ینم

 

  یبست من یرو رو چشمات که خوبه نیهم

  یهست مشترک هنوزم من با خاطره چندتا تو

 

 شد خوب یزود نیهم به یعنی ؟ یچ ریام با باشه رفته اگه

 من ؟ ریام شیپ رفت ؟ کرد ول رو من یزود نیهم به ؟

 گارمیس پاکت یلعنت ؟ کنم یزندگ یچجور مونا یبو بدون

  ؟؟ کجاست

 

 یآزاد یکن یم حس و یآروم که خوبه نیهم

 یستادیا شمیپ هنوزم عکسامون تو کم دست که

 

 یم! یبر یخوا یم یگفت یم المروت ،یگفت یم بهم مونا

 . باشم تنها باز کنم عادت کنم، عادت من تا یگفت

 که ییجا نیآخر! زهراست بهشت کشم، یم باال رو دماغم

 یم ذهنم االن تا صبح اول از که چند هر د،یرس ذهنم به

 هم مونا باشه ریام جا هر بگرد، ریام دنبال گفت

 ! همونجاست



 

 یدار خاطره من از تو نکهیا هیکاف من واسه

 یذار یم وقت من واسه یافت یم که ادشونی به

 

. نبود قدم گهید قبلم لرزون یها قدم شدم، ادهیپ نیماش از

 من دنبال ریمس اول از آبان و ارشد نیماش دوتا دونستم یم

 . دمیشن رو ترمزش یصدا. کردن یم حرکت

 داد وجود تمام با رو اسمش زدم، داد یکیتار اون یتو

 . زدم

! زد یم لنگ وجودم کل زد، یم لنگ که نبود پام گهید

  ؟ ییکجا تو یلعنت ؟ ییکجا مونا

 گفت وانیک. زد یم صدا رو اسمش که اومد طناز یصدا

 امکیس قبر به تا. باشه اونجا دیشا امک،یس قبر سمت میبر

 گرفته رو من کتف ریز ارشد. شدم زنده و مردم من میبرس

 من حداقل ای زد ینم قلبم. رو من دیکش یم رسما و بود

 کی. شد انداخته قبر یرو یگوش فلش. کردم ینم حسش

. بودن قبر یجلو ما به پشت یبلند قد مرد و یچاد دختر

 :  گفت ناباور طناز

  ؟ ریام -

 گفت آروم طناز دونستم، یم.  بود یا گهید مرد نبود، ریام

 : 



  ؟ ییتو مونا ؟ خانوم -

. اومد سمتم به و دیپر جا از من دنید با. برگشت هم مونا

 کف به جون نگرانش یصدا یبرا من و بود نگران صداش

 . دادم

 . کن نگام انیک ؟ انیک ؟؟؟؟؟؟ شده چت ؟؟؟؟؟ انمهریک -

 یا گهید زن. رفتم عقب یقدم و اومدم رونیب ارشد بغل از

. بود حنانه خواهر هیشب. بودمش دهید بود، مرد اون کنار

 ...  باشه اون دیشا

 دلم. بود شهیهم از تر نگران صداش اومد، جلو یقدم مونا

 ی عهده از نیا یول دیکش یم ینگران شتریب خواست یم

 ! بود خارج خسته دل عاشق من

 یصدا. بودم شده خم و شکسته کمر از ستادم،یا جام سر

 :  اومد ش هیگر

 گانهی با بزنم زنگ بهت نشد شکست میگوش! دیببخش انیک -

 ...  حواسم گهید امکیس قبر سر اومدم

 و شد پرت بغلم یتو. دمشیکش محکم و گرفتم رو دستش

 فرو گردنش یتو رو سرم. میشد نیزم نقش دومون هر

 من. داد سر ناله من ی هیگر از. دمیلرز هیگر با و بردم

 !!! یندار رو حقش! یبر شمیپ از یتون ینم! گفتم دروغ
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 یدیشد سردرد. کرد یم م وونهید داشت یلعنت یپا نیا پام،

 و بود گذاشته رو خودش اثر بدنم ی نقطه نقطه یرو که

 . آورد یم درم پام از داشت

 یموها. زد یم ضربه صورتش یرو و اومد یم بارون

 سیخ. بودن ختهیر صورتش یرو بلند و صاف حاال فرش

 که کردم ینم حس چرا. نطوریهم هم من بود، شده یخال

 رو من هم بارون نیا که بود داغ بدنم اونقدر! شدم؟ سیخ

 . کرد ینم خنک و سیخ

 :  زد صدام

 ...  انمهریک -

 یوقت. انمهریک گفت یم ینجوریا یوق رفت یم ضعف دلم

 من کامل اسم سال دو و یس از بعد که بود یکس نیاول اون

 وا تونستم ینم. دادم یم وا دینبا. دادم جون زد، صدا رو

 !نشو احمق ستا،یوا جلوش انیک. بدم

 ! باال برو. مرد انمهریک -

 ! انمهریک -

 سرما ی حوصله من باال برو. انهیک من اسم ان،یک -

 . ندارم رو خوردنت



 دیلرز ش چونه. زدم پس رو دستش گرفت، رو کتم نیآست

 احمق انیک! نشو سست انیک. شد تر یآن به چشماش و

 !! نشو

 ...  بهم چرا انمهریک -

 ! نگفتم؟...  باال برو بهت گفتم! انیک ان،یک ان،یک -

 :  شد یقاط بارون با هاش هیگر کرد، هیگر

 ...  بهت دیبا. دیببخش. کردم اشتباه من انمهریک -

 یگور هر! ستین که معلومه! ؟ مهمه یکرد فکر! ؟ مهمه -

. برو یداشت دوست یا یدون آشغال هر. برو خواد یم دلت

 مهمه مگه. شکسته بگو دروغ به و نده جواب رو تلفنت

 یدون یم! نکن هیگر ؟ داره ارزش انیک اصال مگه ؟ انیک

 ! زینر رو اشکا نیا من یبرا متنفرم هیگر از

 :  گفت هیگر با و نشست م نهیس یرو دستش

. دم یم حیتوض برات باال میبر. کنم یم خواهش انیک -

 ...  خواهش

 :  گفتم حس یب

رد هم انیک -  کشتن، میسالگ 4 تو بابام مامان رو انمهریک. م 

! یکش یم یول ،ینکشت دمیشا. یکشت رو انیک امروز تو

 به من یبرا که هیحال جه نیا. یکش یم رو من تو تو،

 که شوهرت ؟ دارم تیزندگ تو ینقش چه ؟ یآورد وجود

 گهید من! ستمین هم تییدا پسر یحت! ستمین که پدرت! ستمین



 قرص گهید تا گذاشتم رو میزندگ تمام ماه سه. م خسته

  ؟ شد یچ هام زحمت. ینکن هیگر گهید تا ،ینخور

 هیگر. بودم یعصبان نکهیا با نزدم، داد. نگفت یچیه

 صادقانه فقط. بودم اشک از پر خرخره تا نکهیا با نکردم،

 . بگه بهم خواستم ازش

 دیبا چرا ؟ یخور یم قرص هنوزم نمیبب امیب دیبا چرا -

 چرا ؟ یبخواب راحت تو تا بمونم داریب ونیم در شب کی

 من مونا ؟ مونا ینکن یتالش چیه تو و کنم تالش نقدریا دیبا

 دارن، زن دارن، بچه من یها همسن. شد سالم هفت و یس

  ؟ دارم رو کدومش ؟ یچ من. دارن آرامش

 :  زد داد هیگر و یدلخور با

 التماس ازت یک. اصال برو ؟ یذار یم سرم منت چرا -

 یدید! یکش ینم توام یدید ؟ یبد من یپا رو تیزندگ کرد

 . یزد جا همه مثل توام

 نزنم تا شد مشت دستم. کرد میعصبان یلیخ. کرد میعصبان

. سرش زدم داد. خورد جر م حنجره بالخره. دهنش یتو

 ! نبودم من نیا. زدم داد م شده پرپر گل سر

 فکر! یلیخ! یاحمق یلیخ! وونهید شو خفه! احمق شو خفه -

 خودت پس ؟ کنن کمکت بدن دست به دست دیبا همه یکرد

 تو یختیر فقط خودت ؟ یکرد یتالش چه خودت ؟ یچ

. یلرز یم شینیب یم هنوزم یوقت که. نیا یشد که خودت



! ایب خودت به مونا. یکن یم تب یکن یم هیگر شبش

 ! کنه کمکت تونه ینم خودت از بهتر چکسیه

 اومده خودش به یانگار. شد جدا لباسم ی قهی از دستش

 . رونیب بود زده حدقه از و بود شده گشاد چشماش. باشه

 . شد یم قطع کم کم داشت بارون

 رو باشن شده مسخ ساحره کی توسط که ییها آدم نیع

 :  من به کرد

 ...  بشم تر کینزد بهت اگه -

 نوک ریز موهاش. من یسانت دو به دیرس. گذاشت جلو قدم

 . بود مینیب

 ...  بذارم ت نهیس یرو سر اگه -

 ؟ دیشن یم رو قلبم یصدا. گذاشت م نهیس یرو رو سرش

 . زد یم شکیگنج قلب مثل

 ...  کنم حلقه دورت رو دستم اگه -

 . شد تر سیخ سم،یخ بلوز. انداخت کمرم دور رو دستش

  ؟ یکن یم دایپ آرامش ؟ یش یم خوب ؟ یش یم آروم -

  ؟ دختر نیا گفت یم یچ. نزد یا هیثان یبرا قلبم

 تو دست بگم، قصه برات بکشم، دراز کنارت شب اگه -

  ؟ یش یم آروم کنم، یچیپ باند رو پات بکشم، موهات



 چقدر بود؛ سالم یهوا از پر که ییهوا تو دنیکش نفس

 :  گفت آروم. شد گرم چونم ریز! بود سخت

 خوام ینم گهید. یش یعصب خوام ینم گهید. دمیببخش -

 تتیاذ یلیخ که بودم من. یگ یم راست تو. کنم تتیاذ

  ؟ خوبه. یکن کمکم تا کنم یم کمکت. کردم

 مچ که بکشه دست خواست. دیکش سمیخ یموها یتو دست

 موند، یم نجایا یا هیثان بودم مطمئن. گرفتم رو دستش

 .دادم یم خودش و خودم دست کار و شدم یم وونهید

 . کرد نگاهم منتظر

 :  گفتم رگه دو یصدا با و یسخت به

 . باال برو کنم یم خواهش. باال برو -

 آسانسور سمت و برداشت رو ش کوله. دیفهم خودش انگار

 . رفت

. گرفت بارون دوباره. رفت یم و اومد یم یسخت به نفسم

 االن نیهم از من ؟ یکن یم امتحان رو من یدار ا،یخدا

 ینم باشه، ینجوریا قراره اگه! کشم ینم! گم یم بهت

 !ِکشم
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 ریام

 

 یرو زده سجده چادرش، همون با هم باز دونستم یم

 هرم که دونستم یم. شده رهیخ بهم بافش، مخمل ی سجاده

 یها دونه یوقت دیلرز دلم. ننیسنگ چقدر هاش نفس

 :  گفت آروم و شد بلند یوقت. افتادن هم یرو حشیتسب

 . باشه قبول -

 به چادرش گالب یبو. انداختم نییپا رو سرم. نگفتم یچیه

 :  گفت آروم و خورد مینیب

 . یبخور کنم گرم برات زیچ هی پاشو مادر، پاشو -

 :  گفتم آروم

  ؟ مامان -

 حس خودم یرو رو دارش بغض نگاه یول دمش،ید ینم

 یرو ش بوسه. نشست م شونه یرو دستش. کردم یم

 :  شد کاشته موهام

 از هومن و وانیک اون ؟ بکنه تونه یم کاریچ مادر هی -

 ایبدن رو وانیک یوقت. نداشتن کار جنم هم اولش همون

 کرد عقدش بدش وضع و سیفرنگ بخاطر پدرت آوردم،



 شهیهم. شد باردار سیفرنگ و زد. بود من شیپ همش یول

 انیک کنار شب تا صبح بابات که ییشبا. کردم یم نشینفر

 و آوردم ایبدن رو هومن. بود کردن نینفر کارم فقط بود

 تفاوت متوجه هم اول همون از. میشد جمع خونه هی تو همه

 یم رو مردم یها خونه گلدون وانیک. شدم وانیک و انیک

 من گفت یم یول دیکش یم ینقاش پشت اون انیک. شکست

. باال انیک و شد یم کم وانیک رفتن، یم مدرسه. کوندمیش

 وانیک با رو کتابش انیک نخوره کتک وانیک نکهیا یبرا

 گفتم یم! مادر شد ینم یراض دلم یول. کرد یم عوض

 رو زن نیا رفته که گذاشتم کم انوشیک یبرا یچ من مگه

 ینم یمادر انیک یبرا اصال سیفرنگ چند هر ؟ گرفته

 رو تو بعد. براش کردم ینم یمادر! گذاشتم کم منم. کرد

 انیک یول کردن یم تمیاذ یلیخ داداشت. شدم باردار

 بود کیکوچ داد، یم انجام داشتم یکار. بود بهم حواسش

 دید رو نایا ی همه بابات. کرد یم یکار همه ماشاهلل، یول

 و انیک یها اخالق هم باز امک،یس از بعد تو از بعد... 

 جا چشمش تو توهم. بود بابات یچشم نور هاش رفتار

 پسرام از دوتا دونستم یم اول از گفت روز هی بهم ،یافتاد

. گذاشتم یقسمت دو رو هاشون اسم که دستم یعصا شن یم

 و من از تونه یم پسر نیا گفت ،یبود رحافظیام تو

 نیع دارم دوست گفت بعدا کنه، حفاظت م خانواده یاعضا

 گفت انمهر،یک گذاشت هم انیک اسم. بشه قرآن حافظ حافظ،

 چکسیه که داره خودش یتو یمحبت و مهر کی پسر نیا



. گفت یم درست رو انمهریک حداقل. گفت یم راست! نداره

 یوقت! انیک با فرستادش، بابات. زد خارج از دم سیفرنگ

 تکون که چشماشه فقط دمید یوقت شد، ریگ نیزم امکمیس

 کنه یزبون بلبل برام که ستین گهید دمید یوقت خوره، یم

 یامانت دمید یوقت ،یشد ینجوریا تو یوقت. کردم بد دمیفهم

 ! کردم بد یبدجور دمیفهم ،یداشت نگه یچجور رو ت عمه

 نگفتم، یچیه. ختیر یم بلوزم یرو رمیپ مادر یها هیگر

 . بود پر هم مادرم

! ریام یدون ینم. شدن کار یب و پول یب هام بچه دوتا -

 پیت و مارک کت با که دمشید یوقت ،یدون ینم! رکمیام

 سرش پشت احترام و عذت چقدر دمید یوقت اومده، خوب

 به ییتنها پسر، نیا وسط نیا دمیفهم کشه، یم خودش دنبال

 پسرام یزندگ یتو که خودم کردم، خودم لعنت. دیرس نجایا

 کم یچ من یپسرا مگه. نکردم براشون یکار چیه و بودم

 اشتباه رو کار یکجا دونم، ینم ؟ داشتن سیفرنگ پسر از

 ! موندم خدا، کار تو موندم. رفتم

 با آروم. نبود مهم ها نیا از چکدومیه من یبرا د،یلرز پلکم

 :  گفتم یا رگه دو یصدا

  ؟ نه بود بد یلیخ حالش -

 و گم یم یچ دیفهم یم! هیک منظورم دیفهم یم بود، مادر

 . خوام یم یچ



 :  گفت هیگر با

 که اومد بدم خودمم از یحت. شدم ماهش یرو ی شرمنده -

 یوقت ران،یا اومد یوقت. دادم بهش مضخرف یها شنهادیپ

. نداشت یشباهت چیه ساله کی و ستیب یدخترا به دمش،ید

 کن دعا گفت یم حنانه به دمیشن شب کی. دیکش یم درد

 شب هر کنم، یم احساس. رمیبگ یفراموش یماریب برام

 چیه احساس نیا بخاطر کشه، یم دست بدنم یرو یکی

 ی شرمنده شدم، سنش ی شرمنده من. ندارم خواب یشب

  ؟ باهاش یکرد کاریچ تو رم،یام. شدم دردش

 :  دمینال و چسبوندم ش نهیس به سر

 غلط ریام نیبگ. برگرده نیبگ. برگرده بگو بهش مامان -

 یم چشمش تخم یرو رو تو ریام. خورد ه.گ ریام کرد،

 یول ابد تا باشه الل و کر و کور حاضره ریام نیبگ. ذاره

. شم یم درمونش خودم. مامان ادیب نیبگ. یباش ششیپ تو

 بکشه، رو من خواد یم اگه یحت. کنم یم کمکش خودم

 ده یم رو مونا یبو میزندگ یجا همه. میراض کنه، خفه

 ...  مامان

 هق. گرفت ش نهیس یتو رو سرم. کردم هیگر و بستم چشم

 :  زدم

 ینم غیت بدنش رو گهید زنمش، ینم گهید! برگرده بگو -

 مامان! شدم خوب گهید. زنمش ینم کمربند با گهید. کشم

 داره ریام بگو. رهیم یم داره ریام بگو. ادیب بگو بهش



 بهش بار کی تا ده یم جون داره ریام بگو! ده یم جون

 غیج دید روز اون یوقت داد جون ریام بگو. رحافظیام بگه

 ! لرزه یم آره، یم باال کشه، یم

 یاله. میکرد هیگر هم بغل یتو. کاشت بوسه موهام یرو

 بغلم یتو زدمش یم وقت هر دلبرکمم بشم، قربونش

 کنه لعنتت خدا آخ. کرد یم هیگر و دیلرز یم ینطوریهم

 ! کنه لعنتت خدا. رحافظیام
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 :  گفتم آروم انداختم، هومن به نگاه

  ؟ یبمون من شیپ یخوا ینم یعنی -

 :  گفت آروم و انداخت بهم یسرسر نگاه

 مغازت تو سایوا. خواد ینم شتریب صاحاب هی یعطار -

 ! گهید

 :  گفتم آروم و گرفتم رو دستش



 دوباره مغازه نیا. شمیپ سایوا! کنه؟ یم یفرق چه داداش، -

 یبد رو بچت و زن خرج دیبا توهم بالخره. رهیگ یم رونق

  ؟ یاریب ریگ کار یخوا یم کجا! نه؟ ای

 مثل کم کم یعطار. بمونه شمیپ کرد قبول. بود شده نرم

 و کرد یم یسالمت چاق د،یرس یم کس هر. شد یم سابق

 . گرفت یم خبر مدت نیا یتو من از

 درست ایپرن که ییغذا هومن با میداشت و بود ظهر یکاینزد

 در به وصل ی زنگوله یصدا که میخورد یم رو بود کرده

 سر. خورد مشامم به اسطوخدوس و لیوان یبو. شد بلند

 که داد تکون یسر. شدم بلند جا از دنشید با و کردم بلند

 . ختیر صورتش یرو ش شده رنگ یمو یا دسته

 :  دیرس گوشم به ش عشوه پر یصدا

 ! یشکوه با استقبال چه -

 گفت شده زیر یچشما با و شد بلند صداش دنیشن از هومن

 : 

  ؟ یکن یم کاریچ نجایا! ؟ گانی -

 به دشیسف و شده فیرد یها دندون ش خنده با. دیخند

 :  گفت و داد تکون سر. شد گذاشته شینما

 . بزنم بهتون سر هی اومدم ،یچیه -

. انداخت پا یرو پا و مغازه داخل یصندل یرو نشست

 :  گفت آروم



 تیوصع مورد در. بگم بهتون دیبا که هست یزیچ هی -

 . وانیک به نطوریهم شه، یم مربوط هم انمهریک به. پدرتون

 آروم انداخت، باال شونه. میانداخت بهم ینگاه هومن و من

 :  گفتم گانهی به برگشتم

 !بگو خب، -

 :  انداخت باال ابرو و دیخند

 یشکالت ،ینیریش ،ییچا هی ؟ ریام حاج ینطوریهم -

 ! یزیچ

 ییچا براش و شدم بلند آروم. شد یم یعصب داشت هومن

 :  گفت آروم که دادم بهش یکشمش یرنیش با. ختمیر

 ! شه یم مربوط هم مونا به -

 بعد. کردم نگاهش فقط. شدم رهیخ بهش و شد خشک دستام

 :  گفت آروم خورد رو شییچا نکهیا از

 داد، انجام من شیپ انوشیک عمو که یتیوصع طبق -

 که یصورت در رسه، یم انیک به عمو از بعد مونا تیومیق

 مال نیا یول ارهیب در خودش یقانون یهمسر رو مونا انیک

 یعمر اواخر. بود ومدهین مونا یرو آبان اسم که بود یزمان

 یحس کی دار نگه رو تیوصع اون گفت زد، زنگ بهم

 انیک با یحت. کنه مراقبت مونا از تونه ینم آبان گه یم بهم

 اطالع موردش در هم وانیک. موردش کرد صحبت هم

 مونا و افتاد اتفاقات یسر کی...  حاال نکهیا از بعد. داشت



 اجرا به در تیوص نیا تا خواست وانیک شد، سالش فدهیه

 پرداخت با کرد قبول زیچ همه از خبر یب انیک اره،یب در

 رو وانیک وان،یک به ارثش یواگذار و پول یسر کی

 فکر بدبخت انیک. نگه یچیه شما به تا داره نگه یراض

 یم رو شیزندگ داره خرم و خوش چارهیب یمونا کرد یم

 یزندگ شدن همسرش و اومدنش با که خواست یم و کنه

 بوده، انیک بیج یتو دستش االن تا وانیک! نشه خراب مونا

 االن یاونقدر وانیک یول نیدون ینم که باشه جالب دیشا

 یبازساز رو تونیپدر ی کارخونه اون کل بتونه که داره

 عمو تیوص به دیبا م،یبگذر حاال...  بسازه نو از و کنه

 ! بشه انیک زن دیبا مونا م،یکن عمل
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 یجار یها خون چشمم، یها رگیمو تمام شدن خشک

 همه اون نیب شده وصل یها استخون هام، رگ یتو

 یم یچ. کردم حس یآن به رو بدنم یها گوشت و گوشت

  ؟ گفت



 من بودن مجنون عمر کی من، یوانگید عمر کی ی جهینت

 یزندگ نیا به اون یبرا که حاال شدم، آدم که حاال! نبود نیا

 ! ؟ بره برگشتم،

 :  شد باز من از زودتر نطقش هومن

  ؟ یچ یعنی! بزن حرف آدم نیع گانه،ی -

 :  گفت و زد یآر در حرص لبخند

 بود، دنیفهم به اگه چند هر! دنشیفهم ستین سخت بخدا -

 از داره وانیک که دیدیفهم یم. دیدیفهم یم شیپ سال هشت

 یتو دکتر اون. ذاره یم کاله شماها سر و غهیت یم انیک

 کمی یکن ینم فکر ؟ هومن کرد مونا به یکمک چه سوئد

 نظرت به پوال اون ؟ نیکرد خودیب دکتر خرج یادیز پول

 چطور! وانیک فال به مونا، نام به! نه ؟ دکتر بیج تو رفت

 یلیخ هومن! نه؟ تو بده، رو زنش ی هیمهر تونست وانیک

 رو تاتون سه سر وانیک! یآر یم در یباز بچه وقتا یبعض

 رو به که داره اونقدر ده،یفهم انیک چند هر. دهیمال رهیش

  ؟ یچ شماها یول! آره ینم خودش

 به یدست. کرد یعطار به تمسخر و پوزخند از پر نگاه هی

 یها زاج و ها نبات به زد، کنارش یمحمد گل یها غنچه

 :  گفت آروم و شد رهیخ شده تلنبار هم یرو

  ؟ ده یم رو دوتاتون کفاف یعطار هی چقدر -

 :  گفت هومن



 . بود یعطار نیهم مونیروز مایقد -

 ها لیوک کردم یم فکر شهیهم. دیخند گونه بچه و ملوس

 بود ییها مورد اون از گانهی باشن، اعتماد مورد تونن یم

 هم خودم به گهید من. دمید ینم یاعتماد چیه توش که

 ! کردم ینم اعتماد

 هزار با مایقد! مایقد یگ یم یدار خودت! هومن! هومن -

 روت تو هم تف ؟ یچ االن. دیخر شد یم زایچ یلیخ تومن

 که یشد یا بچه پدر! بکن خودت به نگاه هی! ندازن ینم

 بهش یتعلق چیه که یشد یزن شوهر ست،ین تو ی بچه

! ر؟یام یکرد فکر مادرت به ؟ یچ برادرت نیا! یندار

 ! نه مطمئنا

 یجد شهیهم بود که هم بچه ادمهی! یجد شد، قاطع و محکم

 ها یقاض نیع که دمشید یم گونه بچه یها یباز تو. بود

 که بود خوب چرا، دروغ کرد، یم صادر حکم برامون

 . کرد یم یحکم خوب شهیهم! بود یقاض اون

 کیکوچ زیم یرو محکم رو شییچا کیبار کمر استکان

 :  گفت تحکم با و دیکوب جلوش

 دیایب. دیکن یرسم رو پدرتون تیوص نیایب گم، یم من -

 بر میتقس کارخونه اون! نیریبگ رو ارثتون. دیکن اجراش

 هم قتلش از قبل یحت امرزتشیب خدا خب که امکیس! پنجه

 !نبود ارث صاحب



 یم بدم ازش. دیلرز بدنم ستون چهل ،"قتل" گفت که نیهم

 یفوالد محکم مشت نیع رو قتیحق بود که هم بچه اومد،

 اشکت. کرد یم نگاهت هم بعدش و شوند یم صورت یتو

 هات البه و عجز و دیشن یم رو ت ناله آورد، یم در رو

 گانهی گانه،ی. گفت ینم دیببخش یول دیخر یم جون به رو

 ! بود

 . سیفرنگ بخاطر د،یکش کنار اول همون که انیک -

 :  زد یمحو لبخند هوی

 . نمشیبب کینزد از دارم دوست یلیخ! دیدار یجالب برادر -

 پوزخند و داده باال ابرو نه،یس به دست و شد یجد دوباره

 :  کرد نگاهم زده

 ن،یبذار دست رو دست! هومن و وانیک تو، یمون یم -

 رو تیوص نیایب. کشه یم باال رو کارخونه اون تمام وانیک

 یبرا سهمش و کارخونه پول ان،یک یبرا مونا ن،یکن اجرا

 همتون یوقت اونم ران،یا امیب که دمید ینم یازین من! شما

 با منم ی چارهیب خواهر یحت. دیشد غرق مشکالتتون یتو

 که دیبرد فرو یطور. دیبرد فرو منجالب یتو خودتون

 گه یم شوهرم و من به کاره یم گل قبرا سر که یباغبون

 یگل و خشک چوقتیه آفتاب همه نیا وجود با قبر نیا

 زیپرو ؟ شد من خواهر جون وبال بود یعشق چه نیا! نشده

  ؟ مگه داشت یچ



 بود یماه ریت آفتاب نگاهش، یتو پوزخند. شد رهیخ من به

 خاکستر و کرد یم خشکم. رو من سوزوند یم میمستق که

 . شدم یم

 برام بود یتهوع حالت ش، کلمه هر کرد، وا دهن بالخره

 یتو رو من که بود یهاونگ مثل صداش. شد یم دیتشد که

 ! کوبوند یم و کوبوند یم و کوبوند یم یمس گید

 ؟ رهنما رحافظیام شد تو جون وبال بود یدرد چه نیا -

 چه نیا! ؟ شد یچ! محله کی چشم نور آقا ریام! ر؟یام حاج

 هیچطور ؟یداشت نگه باال رو سرت یچطور بود؟ یعشق

 ! ؟یبود ضیمر ؟ کنن لهت زنن ینم انتیاطراف که

 شد رهیخ بهم ختیر یم تمسخر روش و سر از یا خنده با

 : داد تکون سر و

 اون از و خوشحاله ان،یک شیپ االن دختر، اون اگه -

 دور دور دور بذار. بمونه تر دور بذار شده، دور منجالب

 مجنون هنوزم دونم، یم. ریام بکشه نفس آدم نیع بذار! شه

 ! رسه ینم سرانجام به که یعشق هر...  یول براش ینیتر

 :  بود تلخ پوزخندش زد، پوزخند

 من رفته؟ ادتی تو ،یکشت رو نمیتر زیعز که یوقت مثل -

 ! بودم امکتونیس ی کرده نشون

 و اشک و آب همه اون ونیم. شد آب از پر یآن به چشماش

 :  دیکش یمحمد یها گل به یدست و زد یتلخ لبخند آه،



 نینش لچریو یوقت یحت!باالش و قد یبرا مردم یم من -

 ش، کوله و کج یها خنده یبرا دادم یم جون یم. شد

" یی" صوت فقط یول گانه،ی بگه تا زد زور که یوقت یبرا

 دادم حرکتش یب یپاها یپا به رو عمرم من. دمیشن ازش

 ؟ مگه بود کرده کارتیچ ؟ شیگرفت ازم چرا. ریام

 

 حیتسب. بود شده کالفه هومن. ختمیر اشک و ختیر اشک

 :  گفت هیگر از لرزون یصدا با و برداشت رو رنگم دیسف

 باهات من امکیس بگو تییکربال حیتسب نیا حق به -

 یم عوض رو سوندش دیبا روز هر چون ؟ کرد کاریچ

! المصبم خود! خودم یزد یم زنگ ؟یشد کالفه یکرد

 ؟ شیکشت رهینگ بستر زخم تا یداد یم تکونش دیبا چون

 صحبت واسه تالشش دیبا چون. دادم یم تکونش خودم

 ینم خوش گوشت به صداش که یدید یم رو کردن

" یی" یصدا همون شبم هر ییالال من ؟ تشیکشت نشست،

 من زد؟ یم رو دلت ش کوله و کج یها خنده! بود گفتنش

 کاریچ ریام! ریام بخنده روم به تا دادم یم رو عمرم نصف

 ! من؟ با یکرد

 از رو لبم. هیگر ریز زد بلند و صورتش رو گذاشت دست

 یتو زده زنگ آهن و خور شور طعم بودم، گرفته گاز بس

 گانهی. باهاش بودم کرده بد من داشت، حق. دیچیپ هام رگ

 با روزا اون حنانه به بود، امکیس ی کرده عقد که یا



 رو عموش پسر یول تیجار بشم نشد گفت یم یشوخ

 دیخند یم مردونه هم امکیس. هست هم یلعبت عجب گرفتم

 گفت یم ره، یم هممون ادی از داره که بمش، یصدا با و

 که بود گانهی با امکیس! خانوم زتیر یچشما نیا یفدا من

 هم امکیس کرد یم فکر و اومد بهوش گانهی کرد، تصادف

 سابق امکیس گهید...  امکیس یول سالمه خودش مثل

 قبول دانشگاه و زد! مونه یم پاش مردونه گفت گانهی. نبود

 یم بر بخواد اون وقت هر داد قول امکیس به و رفت. شد

 رفته که بود امکیس نیا یول موند قولش یپا گانهی! گرده

 ...  بود
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 همون با بره، که شد بلند یوقت. برسونتش تا شد آماده هومن

 :  گفت صداش یتو تیجد

 دیبا که یزیچ هر از ،یبکش دست دیبا ییها موقع هی -

 !شو الشیخیب! ریام ازش بکش دست. یبکش

 از خلوت مغازه که نیهم. نداشتم رو کردنش نگاه یرو

. کردم روشنش و برداشتم رو نیماش چیسو شد، یمشتر

  ؟ نبود بود، من دست کمک حنانه



. آد ینم ششیپ گانهی گفت هست، گفت. زدم زنگ بهش

 . تنهاست شهیهم تنها آدم گفت

 یقیموس و دود و عود یبو. کردم باز رو ش خونه در

 دهید یوقت ادمهی. بود دهیچیپ خونه یتو شیطور آلن یوود

 ! شما یهست ییاقا حاج عجب گفت یم. بهم دیخند بودمش

 نظر در یول هست، که گفت گرفته یصدا با. زدم صداش

 . بود بیغا

 دیسف کیکوچ یانویپ کنار. گشتم یقیموس یصدا دنبال کمی

 یباال زیپرو با ش نفره دو عکس قاب. کردم داشیپ رنگش

 یم دستش یتو گاریس بود، شده دهیچسب وارید به سرش،

 . شد یم خاکستر و سوخت

 :  گفت گرفته یصدا با

 .آد یم جوش آب االن. برق به زدم رو ساز ییچا -

 :  گفتم و دادم مینیب به ینیچ

 . خورم ینم ساز ییچا از ییچا ،یول یمرس -

 :  زد یبغض پر لبخند

 .رهیگ یم کلر بو ییچا گفت یم! گفت یم رو نیهم اونم -

 :  گفت آروم. کرد بهم ینگاه و برگشت

  ؟ یزد من به سر شد یچ! ریبخ اوغور -

 :  گفتم آروم و کردم پرت مبل یرو رو خودم



 هومن و من که یتیوص مورد در. مغازه بود اومده گانهی -

  ؟ یدونست یم هم تو. زد یم حرف مینداشت خبر

. شد بلند جاش از و داد نیچ رو ش شده سرخ و گرفته ینیب

. زد یم حرف رفت یم آشپزخونه سمت به که نطوریهم

 و داد یم دست از رو خودش قدرت و اوج کم کم صداش

 . دمیفهم ینم یچیه کم کم من

 نصفش که داشتم خبر شوهرم ارث از فقط من واال، نه -

 رغبت که یزیچ تنها ؟ یخور یم موز. بود مونا یبرا

 . موزه نیهم دارم رو خوردنش

 :  گفتم و زدم یا مهین نصفه لبخند

  ؟ یکرد فراموش رو ارشد یچطور -

 راک آهنگ فقط رو سکوت. افتاد کار از کم کم دستش

 ریز شیلیوان عود یبو. شکست یم بود گذاشته که ینیسنگ

 . زد رو دلم

 :  گفتم آروم

 تو مثل و کردم فراموش رو مونا منم دیشا ،یچطور بگو -

 . میزندگ خونه سر رفتم شدم، آشنا یکی با

 چونه با و کرد ول زیم یرو رو ش شده خورده نصفه موز

 :  گفت لرزون ی

 رو بحثش شه یم...  اصال! مینبود هم مال من و ارشد -

  ؟ ینکش شیپ



 :  آوردم در لرزش به رو پام و شدم یعصب

 یتون یم ،یش یم ارشد چشم تو چشم یوقت یچطور بگو -

 تیعاد دنیکش نفس به و یستیوا صاف و یبخند روش تو

 ! رمیبگ ادی منم بگو ؟ یبد ادامه

 :  گفت آروم. دیلرز د،یلرز راستش سمت پلک

 ! شو خفه ریام -

 نکن فکر  ؟یندار دوست رو عطرش یبو یچطور بگو -

 شهیهم ز،یپرو واسه ازدواجت، از بعد تو! حنانه خرم من

 من حنا بگو! یداد یم هیهد بهش رو ارشد یشگیهم عطر

 ! نکن فرض خر رو

 :  دیچک اشکش

 !دارم دوست رو زیپرو من -

 و بود بلند دونم یم فقط. یچ هر ای دمیکش نعره زدم، داد

 :  شد قطع لیوان یبو

رد زیپرو -  خاک استخونش زیپرو شد، استخون زیپرو! م 

 جونور و جک تا هزار و ها مورچه رو خاکش زیپرو شد،

 ! خوردن بردن گهید

 محابا یب اشکش. شد باز دهنش و دیلرز چشمش د،یلرز

 ! نبود گانهی حنانه. نبود خواهرش مثل صداش. دیچک



 یم رو ارشد یبو زیپرو. دارم دوست رو زیپرو من یول -

 هزار ارشد و کرد یم محبت ارشد برابر هزار زیپرو. داد

 ارشد، ای بود تر عاشقت زیپرو! بود تر محکم زیپرو برابر

  ؟ بودم کدومشون عاشق من! دونم ینم

 :  شکست و شد خم

 رو ارشد عطر یبو هنوزم من! دونم ینم من! دونم ینم -

 ! دارم دوست

 :  گفتم آروم و دمیکش صورتم یرو دست

 ! خدا ای -

. افتادم ادشی که. بخونم حنانه آرامش یبرا یا هیآ خواستم

 یوقت. کرده ولش آبان دیفهم یوقت سش،یخ یچشما ادی

 آرامش یبرا من جز به گرفت قول ازم و خوندم هیآ براش

 ! موند ادمی من یول...  حسود و بود بچه. نخون یکس

 ! کرد کافرم تو عشق دختر، داشتم مانیا خدا به من
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  انیک



 

 رو یمس میس ظرف یرو دوباره و رفت یا غره چشم بهم

 رنگش بد یبو و بود گذاشته رنگ رو موهاش. دیکش

 :  گفتم آروم. کرد یم خاطر آزرده رو مشامم

 ؟ یر یم غره چشم من به چرا -

 :  گفت حرص با و کرد نازک یچشم پشت

 شیپ حدت از فراتر یدار هم خودت! یکرد لوسش چون -

 ! جان آقام یر یم

 :  دیماس دهنم یتو اریخ و شد گرد چشمام

 ! فرانک ؟ رفتم فراتر من -

 و دیکش هال یتو یسرک د،یکش شستنش ظرف از دست

 :  گفت و شد خم سمتم به آروم دش،یند یوقت

! داداشت قبر سر رفته الشیفام از یکی با دختره! آره -

 تو به اومده شیپ یکار نگفته، داده، ینم جواب تلفن حاال

  ؟ چه

 :  دمیکش هم تو اخم و شدم یعصب

 حرف نیا چرا یدون یم گهید که تو! فرانک مشم،یق من -

 ببرمش اومدم جا هی رم یم گفته من به دختره. یزن یم رو

 ستمین بلد ؟ بشم نگران ستمین بلد من یکرد فکر! ستین دمید

 دیرس ذهنم به که ییجا نیآخر ؟ رونیب بزنه حلقم از دل



 رفته که، امکیس قبر سر رفته دیشا گفتم. بود زهرا بهشت

 ! بود

 حالت به رو انگشتش و داد تکون تاسف ی نشونه به یسر

 :  آورد باال دیتاک

 !یر یم نیب از تو بدبخت ؟ یچ که آخرش و اول -

! داشت حق گفت، یم راست بودم، کرده فکر حرفش به

 بود ینیریش درد چه...  یول نداشتم شب خواب االنش نیهم

 ! یدرد عجب! مونا نیا

 به نگاهش که بره نشسته یها ظرف سر دوباره خواست

 :  گفت تر آروم و برگشت آروم شد، رهیخ رونیب

 !  وسالم و یسنت و النکاح ؟ هیچ یدون یم آخرش کالم -

 :  زدم صداش باش، هشدار

 !فرانک -

 :  گفت یعصب و برگشت پوزخند با

 . خدا بنده بود بابات تیوص! کوفت و فرانک -

 دنید با و دیرس آشپزخونه سمت. اومد مونا اتاق در یصدا

 :  گفت تعجب با فرانک

  ؟ یاومد یک -

 :  گفت و زد بهش یلبخند فرانک



 یچ فرانک نیبب ایب ییدستشو برو! خانوم ریبخ صبح -

 !کرده

 یم. بودم نیسنگ باهاش هنوز انداخت، بهم ینگاه مونا

 حرف نه باهاش که نهیهم مونا واسه هیتنب نیبدتر دونستم

 . رمیبگ گرم نه بزنم

 یم بدم چقدر بود، لخت پاهاش و اومد رونیب ییدستشو از

 ! کرد ینم پاش رو هاش ییدمپا خونه یتو یوقت اومد

 یپا کف. شد متوجه کنم فکر که رفتم بهش یا غره چشم

 ریپن نون لقمه هی و دیمال شیعروسک شلوار به رو لختش

 . برداشت بزرگ

 :  گفت و دیخند فرانک

 .نینکن قهر باهم ها بچه نیع نقدریا! گهید خوبه -

 :  میگفت همزمان دوتامون

 !مینکرد قهر -

 :  گفت و انداخت باال ییابرو فرانک

 یرو رو غذا من انیک! اصال مشخصه دونم یم بابا آره -

 حواست یول رم یم داره. بپزه کم ی شعله با گذاشتم یدم

 نیا خونه برم. نیبزن زنگ بهم نیداشت یکار. گهید باشه

 !ها بچه فعال. بشورم هم رو رنگ



 مونا. شد خارج خونه از خودش و ازش میکرد یخداحافظ

 . خورد یم و گرفت یم ریپن نون ی لقمه داشت من به پشت

 یسع خونه یتو. رفتم سمتش به و شدم بلند جام از آروم

 هم عصا نیا کم کم نکنم، استفاده ادیز عصا از کردم یم

 . کرد یم م خسته داشت

 گوشش. کردم فوت رو گوشش پشت ستادم،یوا سرش پشت

 کار نیا از دونستم یم. کرد خم گردنش سمت به رو

 موهاش یرو آروم و زدم لبخند. هیقلقلک و آد یم خوشش

 :  دمیکش دست رو

 . شه یم وز فرشون. نزنشون شونه -

 :  گفت آروم

 یم خوب بزنم آب. آد یم بدم. شده گلوله هم به صبح آخه -

 .شه

 :  شد تر پررنگ لبخندم

 . یدار دوست تو جور هر -

 :  گفت و گرفت سرش باال رو ریپن نون کیکوچ ی لقمه هی

 .نره ضعف دلت بخور. یزیچ ینخورد دمید ا،یب -

 رو لقمه که انگشتش. کردم کینزد دستش به رو دهنم

. خورد مشامم به کرمش خوب یبو. دمیبوس رو بود گرفته

 یم. خوبه حالش دونستم یم زنه، یم لبخند دونستم یم



 که ستین نیا من کار دونست یم. خوبه حالم که دونست

 . کنم قهر باهاش

 :  گفتم و گرفتم دستش از رو لقمه

 ...  مونا -

 شب هر و روز هر من کاش و شد انداز نیطن صداش

 : گفت یم شب هر و روز هر اون و زدم یم صداش

 ؟ جانم -

 ؟ بگم خواستم یم یچ...  بگم خواستم یم یچ رفت ادمی

 :  گفت آروم و کرد زیر رو چشماش. کرد نگاهم و برگشت

  ؟ یبگ یخواست یم یچ خب، -

 ...  اومد ادمی

 داشتم ها تر قبل باهاش یقرار هی. بده بهم رو گانهی تلفن -

 !نه که چرا رانه،یا که حاال

 دهنم یجلو یکیکوچ ی لقمه دوباره و گفت یآروم ی باشه

 :  گفت آروم. خوردم و گرفتم دستش از. گرفت

  ؟ یآشت -

 و بود کرده خم رو کشیکوچ انگشت آورد، جلو رو دستش

 . بودن مشتش یتو هیبق

 :  زدم گره انگشتش به رو کمیکوچ انگشت و زدم لبخند



 ! یآشت -
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 دنیکش نفس یهوا که بود نشسته روم یجلو یجد اونقدر

 نیچند که بود یتیشخص همون ن،یا. گرفت یم من از رو

 . خوند رو تیوص برام تلفن پشت ش،یپ سال

 :  گفت آروم

 زنگ بهم بودم منتظر نایا از زودتر. نمتیب یم خوشحالم -

 .یبزن

 :  گفتم آروم و دمیکش جلو رو م قهوه وانیل

 . بزنم زنگ بهت نداشتم یلیدل -

 : نشست نهیس به دست و زد پوزخند

  ؟ یدار لیدل االن -

 :  دوختم چشم بهش خودش از تر یجد

 ینم روم یجلو بود، نیا از ریغ اگه باش، مطمئن -

 !ینشست

 :  گفت آروم و شد خم جلو به کمی



 اجراش که یدون یم. شده اعالم یرسم...  پدرت تیوص -

 !الزمه

 :  گفتم و انداختم باال ابرو

  ؟ یگفت ینطوریا هم وانیک به کنار، به من -

 خواهرش از تر بایز د،یمال انگشتش نوک با رو چشماش

 ! نبودم روزا اون من و بود برادرم زن یروز کی. بود

 کن باور. ندارم یباز مارپل ی حوصله من انیک نیبب -

! نداشتم رانیا به برگشت یبرا تیوص نیا از شتریب یزیچ

 با و ایب. دیبذار احترام حداقل پدرتون به کنم یم خواهش

 موقع هر! اصال دیسف ازدواج...  دونمیچم کن، ازدواج مونا

 به انیک. دیبش هم الیخیب دیکرد دایپ رو تونیزندگ شخص

 دالر ونیلیم ده ازت یبکش طرح کی که نکن نگاه خودت

! شرکتن و کارخونه هی ریگ هات داداش ی هیبق! خرنش یم

 هر. بگو بهش بزن، حرف مونا با کنم یم خواهش ازت

 و هات برادر و خودت. کن شیحال دهیشا و دیبا که جور

 ! کن خالص جا کی...  رو مونا

 و دمیسرکش الجرعه رو م قهوه. زدم یآر در حرص لبخند

 منتظر لحظات، یتمام. کردم پاک رو لبم دور دستمال با

 . بگم یزیچ تا بود

 :  گفتم لبخند همون با آروم

  ؟ یراحت ن،یهم به، -



 :  گفت من از تر آروم

 ! یکن یم تیاذ یدار انیک -

 من با بگم مونا به برم ؟ یراحت نیهم به. بودم یجد من -

 . گم یم من! باشه! کن ازدواج

 :  دادم ادامه یلبخند با. شد خوشحال

 مختار تونه یم و شده تموم سالش جدهیه االن مونا یول -

 شده یمنتف ینوع به بابا تیوص پس باشه، خودش یزندگ

 .برام جالبه یکرد شیرسم یچجور نکهیا. ست

 :  گفت حرص با

! داره ومیق به ازین نکرده ازدواج یوقت تا شده ذکر توش -

 !!! یحفظ بهتر من از رو تیوص اون مفاد تو انیک

 :  گفتم و دمیخند

 . شد سرد ت قهوه -

 :  گفت آروم و کرد نگاهم حرص با

  ؟ یاریب سرم یخوا یم رو یچ یبال -

 :  گفتم لبخند همون با

 و شده فلج شوهرت یدید خودت! یگرفت که یا یزندگ -

 یعاد شوهرش خواهرم چرا یگفت بکنه، یکار تونه ینم

  ؟ باشه

 :  گفت آروم و زد پلک حرص با



 ! یدون ینم یچیه تو -

 عکس ،یباش تو که یا گانهی چرا بدونم، بگو خب -

  ؟ یفرستاد زیپرو ی واسه رو ارشد و خواهرت

 بهم داره دلش تو دونستم یم. گرفت گاز محکم رو لبش

 :  گفت حرص با. ده یم فحش

 ازیپ نکن نگاه خواست، ینم رو زیپرو خواهرم چون -

 زد یم زنگ بهم ازدواجش از بعد روز هر اده،یز داغش

 ارشد ز،یپرو یول عاشقه زیپرو گفت یم. ستین یراض که

 یم کجا از ؟ خوام یم رو خواهرم بد یکرد فکر. ستین

 بگم زیپرو به خواستم شه؟ یم کباب کنم، ثواب دونستم

 نیا برادرت بوده، نیا من خواهر بگم خواستم کنار، بکشه

 یم ینجوریا نداشتم خبر بخدا...  انیک دونستم ینم! بوده

 . شه

 :  گفتم و دادم تکون تاسف با رو سرم

 رفت؟ کجا حنانه عشق همه نیا پس -

 :  گفت و زد لبخند درد، همه اون ونیم

 . دونه ینم یزیچ خودشم د،یشا. دونم ینم -
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 :  گفتم آروم و دادم تکون یسر

  ؟ برسونمت یخوا یم. هستم تماس در هم باز باهات -

 :  گفت آروم و گرفت باال رو چشیسو

 . انیک هستم زنگت منتظر. خودم رم یم -

. رفتم کافه در دم تا عصا به دست و شدم بلند جام از

 رو فندکش ده،یکش رونیب رو گارشیس دمید و برگشتم

 . زنه یم محکم پک و کرده روشن

 دوتا شما یعروس واسه. انداختم اسبقم برادر زن به یلبخند

 برادر رهیبگ دست شهیهم ادمهی که ییجا تا ؟ دادم کادو هم

 ! بودم من هام

 بوق تا سه از بعد. زدم تلفن مونا به و شدم نیماش سوار

 :  گفتم آروم. برداشت

  ؟ یا خونه -

 : گه یم یچ دمیفهم ینم خوب چون بود، پر دهنش انگار

  ؟ چطور آره -

  ؟ یخوا ینم یزیچ -



 لبخند خودم تیوضع به. کرد قطع و گفت یآروم ی نه

 زنگ دیبا هیثان هر که ییکوچولو دختر پدر بودم شده زدم،

 . کنه چک رو دخترش و بزنه

 کیپالست به چشمم و شدم رهیخ نیماش عقب یصندل به

 دمیکش یمحکم پوف. دوختم چشم کنارش یها گل و بزرگ

 یرو به رو. کردم کج ش خونه سمت به رو راهم و

 ش خونه سمت به دست به کیپالست و کردم پارک واحدش

 . رفتم

 . کرد باز یحرف چیه بدون زدم، زنگ

 باز آسانسور یتو. داشت آسانسور ش خونه که بود خوب

 ! نبود مهم بود؟ رید بود، شده دوخته کیپالست به چشمم هم

 و شیپ مین در ش، خونه یرو به رو درست آسانسور در

 . بود دهیچیپ خونه یتو از خون یبو

 یرو! نشدم مواجه یخوب ی صحنه با کردم، باز رو در

 شکسته متیق گرون یها ظرفا و شده جمع خوناب نیزم

 . بود

 بغضش. زدم صداش آروم دمش،ید هم من و دید رو من

 :  دینال هیگر با و دیترک

 واسه گرم یجا نه خواد یم غذا نه گفت زد، داد سرم -

 یم در از داشت! رفت انیک. انیک ره یم گفت. خواب

 ظرف صورتم، تو زد پاش با. گرفتم رو پاهاش که رفت



 دنبالش...  یایب دنبالم یندار حق گفت شکست، رو هام

! رفت من آبان انیک! رفتش انیک...  زخم پاهام...  رفتم

 ! گردون برش انیک

 زدم کنار رو شهیش یها کهیت عصام با. هیگر ریز زد بلند

 یرو و رفتم سمتش. گذاشتم مبلش یرو رو کیپالست و

 شلوارک و تاپ با نبود مهم برام. نشستم کنارش نیزم

 یرو ششیآرا که نبود مهم برام نشسته، روم یجلو

 . شده زشت و ختهیر صورتش

 :  گفتم آروم و دستم یتو گرفتم رو شیخون یپا کف

 .یکش یم المصبت دل از یکش یم یچ هر -

. کردم نگاه سرش یباال دستمال به. گفت ینم یچیه

 :  کردم ش پاره و دمشیکش

! یشد آبان زن یرفت ؟ بود کم شهرتت ؟ بود کم نونت -

 چقدر االن ؟ یگذاشت خودت از چقدر شدن آبان زن یبرا

  ؟ یموند یباق طناز

 یدردناک لبخند. کرد یم هیگر زیر زیر و گفت ینم یچیه

 :  زدم

! بود صاف باهات دلم اول همون از نشه، باورت دیشا -

 . میشد همدرد هم االن



 کی شماره مرد رهنما، انمهریک من، و اومد بند ش هیگر

 و شد جمع چشمام یتو اشک جهان، مد و لباس یطراح

 :  کردم نگاه بهش

 یم اشک گهید یکی یبرا که خوام یم رو یکس منم -

 ! زهیر

 :  دمیلرز. دیلرز لبش

 یکی یبو معتاد خودش که شدم یکس یبو به معتاد من -

 . ست گهید

 :  گفتم و دادم هیتک سرم پشت مبل ی دسته به رو سرم

 یکی یبرا اون که وقت هر انگار. یکش یم یچ دونم یم -

 و کنن یم یسالخ زنده زنده رو تو کنه، یم ناله گهید

 نکهیا دیام به فردا،. کنن یم خاکسترت و زنن یم شتیآت

 با ،یکن یم جمع آروم رو خاکسترت بزنه، لبخند روت به

 ،یکن یم جور و جمع رو خودت مکافات هزار و چسب

 دوباره براش و یزن یم ت چهره به رو تیخوش نقاب

 ! یش یم سابق آدم همون

 :  دیلرز یم گوشه کی زار زار اون و دیچک اشکم

 ریام ادی به اون تا بزنم خوابم از سختمه. برام سخته منم -

 ادی که تا کنم، فراهم یچ همه براش سختمه نخوابه،

 با که روز اون یدون یم. وفتهین رحافظشیام رش،یام

 ولم گفتم! شدم وونهید ؟ طناز دمیکش یچ بود رفته گانهی



 اعماق از من! رحافظشیام رش،یام با رفته کرده ولم کرده،

 به دست شدم، خدا دامن به دست...  سوختم یم وجودم

 تموم نمیبب ریام کنار رو دختر نیا من گفتم. شدم بابام دامن

 هر من طناز. کنم جمع رو خودم تونم ینم گهید. شم یم

 تو از حالم نکن فکر. کنم یم یزندگ شیآت تو دارم شب

 ینم یکرد فکر. میدار مشترک درد هی تو و من بهتره،

 یم رو نیبدتر آبان یول ینیبهتر آبان یبرا شب هر دونم؟

 ! منه نهیبهتر ن،یبدتر اون و خواد

 :  گفت آروم و گرفت رو دستم هیگر با

 ریپ نقدریا تو ؟ کرده کارتیچ مونا ان،یک برات رمیبم -

 که یکار! انیک ببخششون ؟ نه کرده رتیپ مونا! ینبود

 کار نیا. یکن یم یدار االن تو که کردن یم دیبا شون همه

 ! انیک نبود نفر کی تو

 :  کردم بغض ها بچه نیع

 یم و سالمه شیش و یس ؟ بگم یک به. طناز خوامش یم -

 هی نیع. بکشم نفس تونم ینم چهینپ خونه تو بوش. خوامش

 ینم زنده اسارتم بدون باشه، مونا اگه اسارتم...  شدم یماه

 ! مونم

 :  گفت و زد لبخند اشکش ونیم

 . کنم ییرایپذ رفت ادمی! میآدم عجب! یاومد که یمرس -

 :  گفتم و گرفتم رو دستش که شد بلند



 منم یبرا حواس. نیبش ایب خواد ینم خوردم، یزیچ تازه -

 یول گذشته ازدواجت از یماه سه دو دونم یم...  ینذاشت

 . بود رفته ادمی رو ازدواجت یکادو

 :  گفت و کرد نگاهم متعجب

 ؟ هیچ حرفا نیا! کن بس انیک -

 

 :  گفتم آروم و انداختم وضعش و سر به نگاه هی

. بپوش رو مانتوت. کن عوض رو لباست حاال برو -

 . شده تنگ برات دلش اونم مونا، شیپ ببرمت

 و برگشت راه وسط که اتاق سمت رفت. داد تکون یسر

 :  گفت آروم

 برام. دونستن یم همه. داشتم دوست یبچگ از رو آبان -

. نبودن مهم بدش، یاخالقا کارست،یچ هست، یک نبود مهم

 بهش یوقت. آبان یبرا رفتم یم باشه، هم جهنم ته تا

 خواستگار قبال چندتا که نبود مهم دادم، ازدواج درخواست

 چقدر شهرت، چقدر مال، چقدر خاطرخواه، چقدر داشتم،

 یاوال. باشه آبان بدون مرگم و رمیبم دمیترس یم! تیموفق

. کرد پاره رو شون همه. بودم دهیخر لباس براش ازدواج

 نشه باورت دیشا زور، به بار کی اونم دیپوش رو شونیکی

. نشستمش چوقتیه بره نیب از آبان یبو نکهیا ترس از یول

 شرت یت دونهی همون یرو خوابم، ینم بالشت رو شبا من



 وقتا یلیخ فقط من! انیک ستمین بدبخت من. خوابم یم

  ؟ تمیوضع شه یم خوب نظرت به. ندارمش

 :  گفتم و زدم یدرد پر لبخند

 تا کنم ازدواج مونا با دیبا بابام، تیوص طبق. دونم ینم -

 کاریچ یگ یم تو. بشه میتقس یمساو پسرا نیب کارخونه

  ؟ کنم

 :  دمینال. کرد نگاهم متعجب

 ریام از. ریام شیپ ره یم کنه یم ولم بالخره. دونم یم -

 ! طناز متنفرم. متنفرم
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. ادیب درمانگاه از تا بودم منتظر و بودم نشسته نیماش تو

 کرد اشاره رونیب برم خواستم تا و رونیب اومد آروم آروم

 ایکتوریو عطر یبو و نیماش تو نشست. رونیب امین که

 :  گفتم آروم. خورد مشامم به کرتشیس

 . برم آسانسور بدون رو پله همه نیا سختمه بانو، معذرت -

 :  گفت و زد لبخند

 ...  یبرد درمونگاه تا رو من و یمن ی چکارهیه تو -



 :  گفت و داد نشونم رو فشینوت از یخال یگوش

 ! هه! منه نگرانه نقدریا که منه شوهر هم نیا -

 :  گفتم و چرخوندم رو فرمون

 کنم یم احساس...  یول بپرسم یسوال هی ازت خوام یم -

  ؟ پرسه یم رو سوال نیا چرا گهید نیا یگ یم خودت با

 :  گفت آروم و زد لبخند

 !یکرد ازدواج آبان با چرا ،یبپرس یخوا یم که نگو -

 :  گفتم و بعدش کردم اخم. دمیخند

 ! ندارم یکار چیه خوشگل بچه اون به من -

 :  گفت و کرد نگاهم تعجب با

  ؟ یچ پس -

 :  گفتم و زدم یآروم لبخند

 من البته ؟ شم یم تو مثل منم شه، من زن هم مونا اگه -

 قرمزش، یها رژ یرو و رنگ با شالش، یبو با االنشم

 که یمن اومده، یوقت از. م زنده صداش و ش دخترونه کمد

 پر میزندگ که کردم احساس بود، برم و دور آدم همه نیا

 من به حواسش چکسیه بودم که اونور من یدون یم. شده

 راهم ریمس یتو. نداشتم یدوست کالج و رستانیدب تو. نبود

 ینم رو سراغم چوقتیه مادرم! نبود من پشت چکسیه

 هی به کردم دعوت رو مامان گرفت، کارم که یوقت. گرفت



 مجله، یرو ره یم عکسم گرفته، کارم که گفتم بهش. شام

 رو دستم و زد لبخند. گهید شناسن یم رو من همه مردم

  ؟ گفت بهم یچ یدون یم. گرفت

 یول بزنم حرف روزا اون از بود سختم. کرد نگاهم منتظر

 : بود شده باز که بود یدل ی سفره

 هست چقدر هر گفت. رهیبگ دیبا گفتم ؟ چقدره پولش گفت -

 خام من! شیبد بهم دیبا کردنت بزرگ بخاطر که یدون یم

 کردم یم فکر که احمق هم چقدر. خام یلیخ طناز، بودم

 محبت مامانم و من نیب تونه یم چرک و سرد پول نیا

 رو آمدم در نصف ماه هر مادرم به و کردم تیخر. ارهیب

 و شد سردتر چ،یه که نشد مهربون باهام مادرم. دادم یم

...  بابا مرگ از بعد شد، داشیپ وانیک. شدم تر تنها من

 خرج بدم، من رو ها برادر خرج دیبا و گرفتم زن گفت

 نیا دیشا گفتم ؟ بدم بهت دیبا چقدر گفتم. مونا و مادرم زنم،

 دیشا. زد یپل هام برادر و من نیب وانیک مشکالت و پول

 یب حساب نیع مادرم، مثل هم وانیک! رانیا برگردم تونستم

 زیپرو نطور،یهم هومن! کرد استفاده ازم ،یبانک یتینها

 و نشان انیبرل ی حلقه زیپرو ره، ینم ادمی...  نطوریهم

 بخرم براش خواست من از رو حنانه یونیلیم عروس لباس

 هی...  االن یول! کردم رو نکاریا هم احمق منه. بفرستم و

 چهار یتو خونه، یتو ساله، دو کی و ستیب ی دختربچه

 ی ماهانه درآمد دونه ینم یحت که کنه یم یزندگ من یقدم



. شدم بنیعج باهاش. کنه ینم پول درخواست چقدره، من

 یم ریپ دارم بزرگم، سالمه، شیش و یس ؟ نظرت به بهیعج

. کنه ینم میراض چکدومشیه یول...  پولدارم معروفم، شم،

 اون به که یچ هر و خواد یم رو اون ها، بچه نیع دلم

 . شه یم مربوط

 :  گفت آروم

 که یبود خوشبخت یلیخ کردم یم فکر شهیهم...  انیک -

 ؟ ینیب یم رو ماها. یبود دور اناتمونیجر و ماها از

 درست گهید یکی یبرا خودمون که ییها گره یتو هممون

 ینجوریا تو که بودم خوشحال! میافتاد ریگ میکرد

 ! متاسفم...  بگم تونم یم فقط...  یول.ینبود

 :  رفتم نگیپارک داخل و زدم یلبخند

 در م خونه سر ییبال چه یفسقل اون نمیبب میبر فعال! نباش -

 . آورده

. کردم باز دیکل با رو در و میرفت آپارتمان سمت به باهم

 تو که خورد چشمش به چشمم کردم باز رو در که نیهم

 یسوخار مرغ باکس روش یجلو و گنده یتزایپ هی دستش

 داده سفارش هم خانواده نوشابه خانوم. بود ینیزم بیس و

 ! بود

 :  گفتم تیجد با و کردم اخم

  ؟ بودم گفته یچ شما به من -



 یچجور بود دهیفهم گهید. کرد مظلوم و گرد رو چشماش

 : شم یم خر

 ینم جواب رو تیگوش هم تو تازه! انیک بود م گشنه خب -

 . شد م گشنه شتریب شدم نگران گهید یداد

 :  دمیکش و گرفتم رو شینیب نوک

 . آشغال سطل تو بندازشون پاشو. جهنم بردن رو دروغگو -

 :  کرد اخم

  ؟ نبود ماه در بار کی قرارمون مگه! خوام ینم اصال -

 :  دمیخند یعصب

 گهید نه! یزیچ ،یچیساندو ،ییتزایپ هی ماه در بار کی -

 من گرفت درد دلت شب! اصال چه من به! خانواده باکس

 . بدم قرص بهت و دلت رو بذارم گرم آب سهیک آم ینم

 . کرد یمهربون سالم بهش و آورد در هال از سر طناز

 حال و کرد سالم یعاد بعد و کرد نگاهش اول تعجب با

 :  گفت و خورد طناز یپا به چشمش. احوال

 ! نده بد خدا -

 :  گفت و زد یلوندوار لبخند طناز

 منم به تیسوخار بال اون از کهیت هی! ده ینم بد که خدا -

 . خواست دلم منم بده،

 :  زدم تشر طناز به



 دوتا ریگ! کن؟ پهنش یگ یم تو کنم جمعش اومدم من -

 .  افتادم گشنه

 چشم که گرفت سمتم ینیزم بیس تا سه پر دهن با مونا

 :  گفتم اعتراض با و کردم درشت

 ! خوام ینم! بهتره نیا از بخورم دوغ با خشک نون -

 :  گفت یدراز زبون با و انداخت باال شونه

 !زمیعز درک به -

 

 غشیج که گرفتم شگونین محکم و گردنش سمت بردم دست

 و انداختم باال شونه. کرد نگاهم یا بامزه اخم با و اومد در

 :  گفتم یاریدرب حرص لبخند با

 !زمیعز درک به -

 :  گفت آروم و دیخند طناز

 ! دوتا شما نیخوب یلیخ -
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  پنج فصل

 

 از و داد یم صدا بوم بوم دهنم یتو قلبم. زد ینم پلک

 آفتاب نور. نواخت یم یسمفون برامون باد اتاق، ی گوشه

 همه نیا وجود با اون و انداخت یم نقش صورتش یتو

 . زد ینم پلک نور،

 :  زدم صداش آروم

 نگرانم یدار. بزن یحرف کنم یم خواهش زم،یعز مونا -

 ! یکن یم

 به رو بازش یها لب و دیچرخ من سمت به هاش چشم

 دستم سمت به دستش. آورد رونیب دوباره و برد فرو داخل

 بردم جلو رو دستم کردم، نگاه دستش به تعجب با. شد دراز

 . گرفتمش و

 :  گفت گرفته یصدا با و داد فشار محکم رو دستم

 ...  رو درخواستت -

 یخال و دیسف یها برگه و زد باد م،یبود منتظر دومون هر

 یتو از ها کاموا و نخ. شد پخش اتاق یتو طرحم از

 . شدن پخش ها برگه کنار و خوردن قل یدکور

 بهش که گفتم یم بهش کاش و بود کرده صاف رو موهاش

 رو دستم. پشتشم پر و فر یمو همون ی فتهیش من و آد ینم

 :  گفت ینیسنگ بغض با و داد فشار باز



 ...  من. کنم یم قبول -

 یم نییپا یهر دلم من و ش گونه یرو دیچک اشکش

 :  ختیر

 ! انیک شم یم زنت من -

 جام یتو حرفش، از ِسر اونقدر. دیوز اتاق یتو محکم باد

 بلند غذا یسوختگ یبو نشدم متوجه که بودم، شده خشک

 با و دیکش رونیب م شده خشک دست از رو دستش. شد

 :  گفت نداشت خنده یا نشونه چیه که یلبخند

. میزد هم به دست. میبود هم شیپ هم ماه سه نیا بالخره، -

  ؟ کنه یم هم یفرق...  مگه میکن ازدواج اگه

 صورتش یتو آروم و گرفتم قاب دستام با رو صورتش

 :  گفتم

. رهیگ ینم شکل یزیچ چیه...  یبخوا تو اگه! باش آروم -

 ...  شمیپ یمون یم ؟ کردم تتیاذ ماه چند نیا مگه

 :  گفت و داد تکون رو سرش

 نشدم، متوجه اصال که بودم خودم غرق اونقدر...  نه نه -

 دهیسف ازدواج هی. ستین یدرست بودن تو شیپ من بودن

 ...  گهید

 :  گفتم کالفه و دمیپر کالمش ونیم

 !دائم عقد -



 کار از بدنش یها رگ تمام که دمید خودم یچشما به. موند

 یم نفس. موند باز شدن بسته و باز از هم پلکش. افتاد

 . نداشت یفرق مرده با یول دیکش

 آروم و دمیکش بهشون دست. سوخت یم شدت به چشمام

 :  گفتم

 راحت و برو مونا، نکن فکر من به تیریگ میتصم یتو -

 بدون، فقط یخوا یم وقت که روز چند هر. کن فکر بهش

 . هست پشتت شهیهم انیک

 پام به. رفتم رونیب اتاق از آروم. گفت ینم یچیه هم باز

 :  زدم لبخند و کردم نگاه بود کرده ورم که

  ؟ یگ یم یچ خودت. کنم قطعت دیبا گن یم -

 آب ریش و انداختم نکیس یتو رو بود گرفته ته که برنج

 بهش رهیخ من و بود باز آب ریش. کردم باز روش رو

 میتصم نیا به. کردم یم فکر خودم نامعلوم یزندگ به داشتم

 . نبود حاال که یپدر طرف از ناخواسته،

 شیپ تا برسونه رو خودش گفتم دادم، اس ام اس فرانک به

 ؟ یر یم کجا گفت. نزنه یحرف چیه بهش گفتم. باشه مونا

 . برم خوام یم کجا دونستم ینم خودمم و دارم کار گفتم

 برداشتم هم رو گارمیس پاکت و فندک زدم، چنگ رو لباسم

 و دمیچرخ یم ها ابونیخ یتو ن،یماش سوار. زدم رونیب و

 . دمیکش یم گاریس پک به پک



 !کرد رو فکرش بشه که یزیچ از بدتر بود، بد حالم

 قبر کنارش. بابا قبر سر زهرام، بهشت دمید امیب خودم به تا

 . بود امکیس

 :  گفتم آروم و نشستم نیزم یرو

 قسر خوب ؟ چطوره احوالت و اوضاع! مرد؟ یچطور -

 ! یرفت در

 از ییخرما انداختم، ینگاه بود روم یجلو که یا ینیس به

 . گفتم ی" امرزیب خدا" و برداشتم توش

 به رو من خندونش ی چهره دم،یکش قبرش یرو دست آروم

 :  گفتم و کردم بغض. انداخت یم هیگر

 تو ؟ شه یم پدرم یب مادر یب ی بچه نیا برم، ینگفت -

 یک ؟ هست من به حواسش سیفرنگ یکرد یم فکر

 ! بود؟ من به حواسش

 :  گفتم لبخند با

 روزگار اگه یحت یگفت یم بهم شهیهم! مرد کن ولش -

 ،یبزن هم لبخند مچهین هی ینتونست که باهات کرد یکار

 آب اونور که ییروزا تمام. هیبهتر روز فردا. ستایوا صاف

 عمل به و دمیکش یم طرح ختم،یر یم عرق کردم، یم کار

 افتخار با که تو به! بابا کردم یم فکر تو به آوردم یم در

 باال اون یوقت خوبه ؟ یراحت ؟ خوبه جات! یکن نگاه بهم

 ریگ یتیوضع چه تو کدوم هر هات بچه که ینیب یم ینشست



 به. برسون سالم بهشون ؟ شتنیپ هم خواهرات ؟ افتادن

 من، پسر ان،یک بگو! منه دست شونیامانت بگو دوتاشون

! براش ده یم جون براش، رهیم یم دخترتونه، نوکر! انیک

 ؟ نه یگ یم. بده جواب بهش دخترتون نشسته، نجایا بگو

 تونه یم گهید اونجا ؟ چطوره امکیس. یگ یم که دونم یم

 ازدواج گانهی نگو بهش بزنه، حرف تونه یم نه؟ بره راه

 یآرزو دونم یم البته. شه یم ناراحت داداشم کرده،

 یآرزو منم یبرا. نگو بهش یول کنه یم یخوشبخت

  ؟ یکن یم یخوشبخت

 یباز قبرش کنار یها زهیر سنگ با و کردم پاک رو اشکم

 :  گفتم بغض با. کردم

 ی هیبق. م ساله هفت و یس شد! مبارک تولدم بابا، یراست -

 یلیخ ؟ منن مثل ؟ نیچطور کشور یها ساله هفت و یس

 ! یلیخ...  بابا تنهام

 به لنگون لنگ و آروم. شدم بلند و زدم قبرش یرو دوباره

 و داشتم برش. زد زنگ میگوش که رفتم یم نیماش سمت

 : اومد هیگر یصدا چسبوندم گوشم به که نیهم

 

 چه به ؟ یر یم یدار ینگفت چرا اصال ؟ تو یرفت کجا -

 فرانک یبگ یکرد فکر ؟ یگذاشت تنها رو من یرفت یحق

 ؟ یداشت ینم بر رو تیگوش چرا ؟ مونم ینم تنها من ادیب

 ! بده رو من جواب انیک ؟ هان



 با رو جمالت نیا و کرد یم سکسکه و هیگر مدت نیا تمام

 شینگران از و ختیر دلم ش هیگر از. گفت یم من به نعره

 .کردم یم حرکت ابرها یرو

 :  گفتم و نشستم نیماش یتو

 اشکات هم تو. زهرام بهشت. میشد حساب یب کنم فکر -

 آم یم. داده ینم آنتن دوباره احتماال میگوش کن، پاک رو

 . آم یم...  سرور االن خونه

 نیهم ساله هفت و یس منه یبرا کرد، قطعش خودش

 !بود آور یشاد ک،یکوچ یها یخوش
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 یرو به رو که دمشید کردم، باز که رو خونه در

 بره که پاشد د،یشن رو در یصدا تا و بود نشسته ونیزیتلو

 . برنگشت یول ستادیوا. زدم صداش آروم. اتاقش تو

 :  گفتم آروم

 روز کی که بالخره ؟ رفتم چرا ؟ یبشنو یخوا یم یچ -

 نیا ؟ مهمه برات واقعا ؟ رم یم دارم نگفتم چرا. برم دیبا



! داشتم بودم خبر یب ازت وقت هر ماه، سه من رو تو حال

. بکنم غلط من! گذاشتم؟ تنهات ؟ گذاشتم تنهات یحق چه به

 . یکن فکر تو برم، گفتم

 :  گفت داد با و برگشت یعصب

 شون هیبق مثل توهم کردم فکر ؟ کردم فکر یچ یدون یم -

 فکر هم بد چند هر. کردم ت خسته من! من از یشد خسته

  ؟ هیچ یدون یم یول نکردم

 بیس و داد قورت رو گلوش آب. کردم یم نگاهش فقط

 و کرد یم نگاه بهمون سکوت یتو فرانک. کرد ریگ گلوش

 و گستاخ یچشما محکم، یصدا با. گفت ینم یزیچ

 :  گفت عبوس صورت

 ،یریبگ یعروس برام که خوام یم. شم زنت خوام یم -

 یم. یکن عوض من بخاطر هم رو خونه خوام یم اصال

  ؟ یکن

 :  گفتم کج دهن با و کردم نازک چشم

! دوتامون میستین که بچه. مونا کنار بذار رو یباز مسخره -

 ! یخوا یم رو ریام هنوز تو

 :  گفت آروم. زد خشکش حرفم نیا با

 ...  دیسف ازدواج -



 یها شعله نیا روز هی آخر نزدم، داد یول شدم یعصب

 یم رو من کردم، یم خاموش خودم یتو که یتیعصبان

 :  سوزوند

 یچند چند نیبب اول یول...  دیسف ازدواج بذار رو اسمش -

 کار من یبرا یکرد فکر. بگرد بزرگ یعروس دنبال بعد

  ؟ کردن عوض خونه ؟ گرفتن یعروس داره

 :  دادم فشار شتریب رو عصا و بستم چشم کالفه

. لندن برگردم سال کی یبرا مجبورم من بدون رو نیا -

...  ارشد ای فائزه شیپ فرستمت یم نبودم هم اگه موقع اون

 . هیچ متیتصم بگو بهم فقط! اصال یدار دوست تو کجا هر

 :  گفتم گوشش دم آروم. گذشتم کنارش از

 نیبب...  خورده خط آبان اسم ت شناسنامه یتو بار کی -

 خط بعدا و اسم اون نییپا ادیب من اسم اصال یدار دوست

 ! نه ای بخوره

 یتو رفتم. گفت ینم یچیه و بود زده خشکش جاش سر

 برگه و نشستم زیم پشت. کردم عوض رو هام لباس و اتاقم

 . دادم قرار دستم ریز یدیسف ی

 یبو یانگار. نبودن لمیم باب چکدومیه و زدم یم اتود

 . بود کرده رسوخ مغزمم یتو تا موهاش، عطر

 در. انداختم سطل یتو و کردم مچاله یعصب رو ها برگه

 :  دیرس گوشم به فرانک یصدا مطابقش و شد باز اتاقم



  ؟ یبر یخوا یم یگفت یجد -

 :  گفتم و کردم روشن یگاریس سمتش، برنگشتم

 یبرا دیبا کار هی دارن، ازین بهم! درصده هشتاد احتمالش -

...  دارم یزندگ و کار منم تو قول به. صحنه رو ببرم زییپا

 . باشم خودم یزندگ فکر به دیبا

 :  گفت و جلو اومد قدم سه دو کرد، نگاهم متعجب

 رو زمان رو نیزم که یانیک اون ؟ یخودت...  انیک -

  ؟ رفت کجا کرد، فراموش مونا بخاطر

 :  فرستادم تو به محکم رو گاریس و زدم پوزخند

 یم ای آد، یم ریام اسم تا! بود شده خشک ؟ شیدیند -

 ،ینجوریا من! شه یم خشک ای کنه، یم بغض ای لرزه،

 به...  یول خانواده یتو! کشم یم ته گار،یس نیهم نیع

 ! هیارث یماریب مردن، عشق لیدل

 :  کردم حس م شونه یرو رو دستش. انداختم نییپا رو سرم

 گفت یم کنه، بدبختت خواد ینم گفت یم امروز...  انیک -

 گفتم! خودته شیر خیب گفت یم ر،یام شیپ گرده ینم بر

 یم تیرسم به حداقل ؟ یکن ینم ازدواج چرا خب

 شه یم شرمم گفت! رهنما انمهریک زن تیرسم به شناسنت،

 من خوبه یلیخ اون گفت. باشه من ی شناسنامه تو اسمش

 زخم عشق کی از که یآدم...  انیک. ستمین ش اندازه

 ! بره سمتش نداره دوست گهید خورده،



 دهیکش ته که یفندک و موندم من...  رونیب رفت اتاق از

 . بود

  ؟ شه یم یچ یباز نیا ته
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  مونا

 

 با رو خودم امروز، یوقت رو نیا. گذشت یم زود روزا

 ی قهی دیسف لباس با تاج، و گل به آراسته و صاف یموها

 شده کار هاش نیآست و نهیس یرو ساده، نشییپا ،یدلبر

 . دمیفهم بود، دستم ینامزد ی حلقه یوقت! دمیفهم بود،

 مارک شلوار کت و شگاهیآرا یرو به رو بنز با انیک یوقت

 در یحس یب همه نیا. دمیلرز خودم به. دمیفهم بود، دهیپوش

 ! نداشت امکان عروس، کی

 اتوبان یتو یوقت و بود وصل یومیهل بادکنک نیماش به

 . دنیرقص یم هوا یتو داد، یم راژیو

 :  گفت آروم و کرد پارک کوچه کی یتو



 . امیب رمیبگ رو گلت دسته برم -

 :  گفتم آروم و گرفتم رو دستش رفتن، از قبل

 ...  خوامش ینم -

 یرو رو شنلم و دمیکش دست. دمیترس اخمش از و کرد اخم

 گفت آروم و نشست یسرخ گل دسته با. کردم درست سرم

 : 

 ای شگونه بد گن یم ستین مهم جا، کی ببرمت خوام یم -

 . ببرمت خوام یم. نه

 بهشت یتو ما و بود 5 ساعت. نگفتم بهش یزیچ چیه

  ؟ میکرد یم کاریچ زهرا

. کرد حرکت ها قبر سمت به و گرفت رو دستم آروم

 سمت اول. نبود زهرا بهشت یتو روز موقع اون چکسیه

 قبر به رو فاتحه خوندن از بعد. رفت امکیس و ییدا قبر

 :  گفت ییدا

. شه یم من زن داره من دست تو دست. نیبب رو تیامانت -

 اون نه شم، یم یخوب شوهر براش من نه ؟ یشد یراض

 بچه نیب پولت عوضش یول! شه یم یخوب زن من یبرا

 مونه، ینم نیزم یرو خواهرت دختر شه، یم میتقس هات

 ! یخواب یم راحت باال اون هم خودت

 م خفه داشت بغضم. نگفت یزیچ و کرد امکیس قبر به رو

 .کرد یم



 :  گفت و زد لبخند. رفت زیپرو قبر سمت اون از بعد

 یکادو که قبال ؟ االن ییکجا! قیفیر شده تنگ برات دلم -

 یکادو شخصا خودت یداد قول فرستادم، برات یعروس

 .ید یم رو میعروس

 من که خدا یا و کرد بغض شوهرم، انم،یک کرد، بغض

 ! شم یم وانهید غم از دارم

...  زیپرو ؟ کنه ینم تتیاذ یزیچ ؟ یخوش ؟ خوبه جات -

 ینم تو! دارما م خونه یتو رو تیعروس عکس هنوز من

 یخوا ینم ؟ یباش داشته رو من یعروس عکس یخوا

  ؟ میعروس یایب

 :  دینال و دیکش سشیخ صورت به دست

 ! برامون کن دعا...  زیپرو -

 

 !زائر یب خاک خون چاووش خودت؟ با یکرد چه

 !عابر یب یابونایخ بغض خودت؟ با یکرد چه

 

 سرش. قبرش سر نشست لباس همون با و نکرد تحمل گهید

 و دیترک بغض...  دیلرز هاش شونه و گذاشت قبر یرو رو

 .دیچک اشک

 



 خونه یم نوحه مزارت رو داره زاده موذن

 .شاعر یب شهر خون آوازه خودت؟ با یکرد چه

 

 آورد باال رو سرش. زدم صداش باز. نشد بلند. زدم صداش

 :  گفت و

  ؟ یخوا یم من جون از یچ -

 :  دیکش یم نعره و بود شده وانهید

 به ینجوریا که خوان یم من جون از یچ چشمات اون -

 گهید یکی عاشق که تو ؟ یزن یم شمیآت چرا زدن؟ زل من

  ؟؟؟ یداد آره جواب همه یجلو چرا...  یبود

 

 دونه یم زییپا فقط عاشق، کشه یم یدرد چه

 دونه یم زیچنگ فقط ناله؟ یم چه از خراسون

 

 :  گفت و دیکش موهاش تو دست

 ! یکرد بدبختم...  یکرد بدبختم -

 هم اگر ؟ آبه ضد شتیآرا گفت ؟ یچ بود گفته شگریآرا

 ! درک به نبود

 :  گفتم هیگر با و دمیکش کمرش به دست



...  شد فیکث لباسات. شو بلند خدا رو تو...  انمهریک -

 ! انیک...  دیببخش. کردم غلط من! پاشو

 جور هزار...  سشیخ یچشما جفت اون یتو. شد بلند

 ...  یبخون یتونست یم رو شکست

 

  یکرد پرم پر یروز که کوهم همون من کن نگاه

  ؟ یکرد خاکسترم چرا کو؟ زبونم آتش دل

 

 :  گفت آروم

  ؟ یر یم یذار یم عاشقتم، بگم، بهت -

 

 یکرد پرپرش آخر که کوه همون نیا کن نگاه

 !؟ یکرد خاکسترش چرا ؟ یکرد خاکسترش چرا

 

 مثل زیچ کی. شد انفجار سرم یتو. ستادیا قلبم و نزد پلکم

 محاصره همه که داشتم رو تلریه حکم دوم، یجهان جنگ

 .کنه تموم رو کار دیبا فقط اون و کردن ش

 به ال از خاک. گرفت رو دستم یا مردونه بغض با و آروم 

 دو یصدا با. نشست یم پهنش یها شونه یرو ها قبر یال

 :  گفت ش رگه



 ! دارم دوستت من مونا، -

 . دیرس گوشم به اذان یصدا گلدسته یها بلندگو یتو از

 

 ...  خونه یم نوحه مزارت رو داره زاده موذن
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 بدون و زده گل نیماش سمت به. دمیدوئ و کردم بهش پشت

 زد یم صدام. دمیدوئ قرمز، دیسف یها بادکنک با سقف،

 یم بلند رو ها قبر خاک و گرد باد. بود کر گوشم یول

 دارن ها سنگ نیا یها روح یتمام کردم یم احساس کرد،

 . کنن یم تماشام

 که بلند یها پاشنه نیا از چقدر. دمیدوئ و گرفتم رو دامن

 یبلند تور نیا از. متنفرم بودن، گرفته اسارت به رو پاهام

 د،یسف تمام لباس بود، اومده در رقص به سرم پشت که

 !متنفرم امروز، تمام و خورده هم به مضحک شیآرا

 :  زد داد



 مونا ؟ دنبالت امیب یچطور لیعل یپا نیا با من المروت -

 ! ستایوا

 مرد اون حال به دلم! سوخت خودم حال به دلم سوخت، دلم

  ؟ شده یچ عاشق اصال...  نبودم من حقش. شد کباب

 :  گفتم داد و غیج با و برگشتم

 کی که یمن یلعنت ؟ داشتم یچ من مگه ؟ من چرا ؟ چرا -

 نداشتم، یعاد یزندگ شدم، زن بار کی کردم، عقد بار

 انیک ؟ هان ؟ چرا نبود، یدار رو و رنگ یایدن امیدن

 ؟ چرااا

 گفت آروم و دیگز رو لبش. زد یم نفس نفس. من به دیرس

 : 

 نکن. خاتون نکن هیگر. شه یم کباب دلم نکن ینجوریا -

 دیبا یعروس یگفت خودت...  تهیعروس روز. ینجوریا

 شده یکار گل نیماش باشم، خوشگل خودم...  باشه بزرگ

  ؟ پس شد یچ...  خب! ننیبب همه و انیب همه...  باشه

 :  گفتم سکسکه و هق هق با و زدم چنگ رهنشیپ به

  ؟ من...  چرا...  چرا بگو -

 آوا یتر مفلوک با. زد یم حرف لحنش نیتر بدبخت با

 ! بود ادیز من یبرا هنوزم مرد نیا و خوند یم شعر برام

 نیا وضعم و حال...  دونستم یم اگه. دونم ینم قرآن به -

 ! نبود



 پامون ریز قبر به نگاه حرکت یب. کردم ول رو ش قهی

 :  گفت و کرد درست رو تورم. دوختم

 از مگه نشه، عوض یچیه دم یم قول. شم فدات میبر -

 یم تو که یهمونطور! م؟ینداد هم به رو قول نیهم اول

  ؟ میبر مونا، میبر. یخوا

 ش گونه یرو نهیطمان با رو دستم...  باال بردم رو سرم

 یخاک دوتامون هر دست نشست، دستم یرو دستش. گذاشتم

 . بود دهیچسب سنگ بهش و

 :  گفتم آروم

 من خورده، خط من ی شناسنامه ان،یک یفیح تو آخه -

  ؟ چرا تو...  م باخته زایچ یلیخ

 دستم. گفت ینم یزیچ و کرد یم نگاهم یژکوند لبخند با

 :  گفت آروم و کند صورتش یرو از رو

 . ه شیش ساعت میبر -

 ی نهیآ یتو از بود، گذاشته شاد آهنگ. میشد نیماش سوار

! گفت یم راست شگریآرا کردم، نگاه خودم به نیماش

 خواستم. بود شده کمرنگ رژم فقط و بود آب ضد شیآرا

 :  دیغر اخم با و دستم یرو زد بکنم، پررنگش

 کن درست رو لباست هم برو میدیرس ؟ اتوبان تو ؟ نجایا -

 . رو شتیآرا هم



 باغ اول به یوقت. شدم ساکت راه خود تا و نگفتم یزیچ

 ". اومدن داماد عروس اومدن،" زد داد یکی میدیرس

 . شد باز من سمت در یمدت از بعد و شد ادهیپ انیک

 یوقت. بود کرده پر رو جا همه سوت و دست و ِکل یصدا

 . شد بلند یباز شیآت یصدا شدم ادهیپ

 یرو انیک و من اسم شیآت با دمید و کردم نگاه آسمون به

 به متعدد یکاغذ یها استوانه اون از بعد. شد حک آسمون

 فرش که ییراهرو طول کل و دیترک باغ کارکنان دست

 . شد آراسته دیسف گل و فواره با بود، شده انداخته قرمز

 که یباغ سمت به آروم و شد حلقه انیک یبازو یتو دستم

 . میرفت یم میبود نشسته توش مهمونا

 کردم یم فکر هم باز من و بود، گذاشته تموم سنگ انیک

 ! ؟ من چرا که

 از پر ها زیم. بودن خوشحال همه و زدن یم دست همه

. نبود آبان و کرد یم نگاه یخوشحال با طناز بود، یخوراک

 قربونش. زد یم دست محکم ارشد و دیکش یم ِکل فائزه

 ! بود شده خوشگل لباسش یتو چقدر بشم،

 خود تن و خوشگل و دار پف یصورت لباس رانیج تن

 شلوار کت با هومن. تر خوشگل برابر صد لباس ایپرن

 اون از هم وانیک و ایمیک. بود ستادهیوا کنارش یا سورمه

 . کردن یم نگاهمون لبخند با باال



 ش شده کار یمشک لباس و خوشگل یموها اون با فرانک

 و ها آشنا ی همه. زد یم دست و بود ستادهیوا مهبد کنار

 . بودن آشناها ریغ

 یبرا گهید بار کی عقد تا میرفت عمارت خود سمت به

 . بشه اجرا یعروس یایهدا

 سر تا کنه کمکم خواستم طناز از م،یبش وارد نکهیا از قبل

 و کرد نگاهم لبخند با. برگرده یعاد صورت به وضعم و

 :  گفت

 برات نقدریا چرا دونمم ینم یول ستین درست دونم یم -

 نیهم نیع شاهللیا! مونا کرده برات کارایچ نیبب. خوشحالم

 . یبش بخت دیسف لباس

 درست موهام یرو رو تاجم و زد برام دوباره رو رژم

 . کرد

 سفره عجب. برد عقد ی سفره سمت به و گرفت رو دستم

 ! یقشنگ عقد ی

 اون با شیگندم جو یموها افتاد، انیک به چشمم نهیآ یتو از

 بدست رو قرآن. بود کرده جذابش چقدر ش رنگه دو شیر

 کادو به نوبت بعد و ازمون گرفت یم عکس فائزه گرفت،

 . دیرس ها

 :  گفت یتلخ لبخند با و اومد سمتمون یا جعبه با وانیک

 . بود انیک یعروس یبرا امکیس یکادو نیا -



. گرفت رو کمرش دور حنانه...  خودش به دیلرز گانهی

! ؟ داشتن رو من حس همه زد، حلقه چشمام یتو اشک

 ! دیشا

 یکادو دنید از. کرد باز رو درش و گرفت رو جعبه انیک

 :  دیتوپ بهم لرزون یصدا با طناز. گرفت م هیگر امکیس

 . شه یم خراب شتیآرا گهید نکن هیگر! مونا عه -

 رو. دیکش رونیب رو عکس قاب و زد لبخند بغض با انیک

 : گفت و گرفت همه یرو به
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 ...  اومده ایبدن که بود یوقت -

  ؟ ییکجا امکمیس. کنه تموم رو حرفش نذاشت بغض

 ترک رو جمع یدیببخش با و کرد ول رو حنانه دست گانهی

 . بود پول ای طال ای سکه شترشونیب یکادو. کرد

 :  گفت و جلو اومد بغض با حنانه

 ...  انیک گذاشته کنار کادو برات هم زیپرو -

 حنانه. گرفت حنانه طرف از رو کارت و زد لبخند انیک

 :  گفت آروم



 . ست سکه بگو و کن نگاه رو توش االن و بخونش بعدا -

 و زد سوت و دست دوباره ارشد. کرد رو نکاریهم هم انیک

 :  گفت

 . نیایب بعدا هم شماها رون،یب میبر ما -

 :  گفتم آروم شد یخال اتاق که نیهم. میگفت یا باشه

  ؟ نوشته یچ زیپرو -

 که یطور گرفتش، من به کینزد و کرد باز رو نامه

 . بخونه بتونه خودشم

 ! بود خط دست نیبهتر ز،یپرو خط دست هنوزم

 

 ! سالم ق،یفیر جان، انیک

 ستم،ین هستم، ،یکن یم ازدواج که یروز اون دونم ینم

 عادت م،یرفت یم که مدرسه ؟ ادتهی. نباشم ای باشم، نجایا

 یم بهمون بابام و بابات که یخورد پول با بودم کرده

 قیقا باهاش خونه، میاومد یم. میدیخر یم روزنامه دادن،

 ینم یباز ها بچه ی هیبق که موقع هر. میکرد یم درست

 و حوض تو مینداخت یم رو هامون قیقا باهم کردن،

 هی تو، ای من، ای روزا نیا دارم دوست. میکرد یم فوتشون

 هم به تا کنه فوتمون یکی م،ینیبش توش م،یریبگ قیقا

...  خوامش یم یلیخ! گرفتم زن! قیفیر یراست. میبرس

 ست،ین من یبرا انگار. ترسم یم خواستن نیا از یول



 عاشق خوبه، یلیخ عشق ق،یفیر! گرفتمش زور به انگار

 ازدواج باهاش یدار و یشد عاشق االن هم اگه. حتما شو

 توهم. میکن یکار هی ایب. گم یم کیتبر بهت...  یکن یم

 ایب ،یموند سال یها سال باهاش اگه...  ریبگ زن من مثل

 باهاش سال یها سال من هم اگه ،یبرد بگو بهم و شمیپ

 . بردم که گم یم بهت و تو شیپ آم یم موندم،

  قتیفیر

  زیپرو

 

 یکی اون گذاشت، دهنش یرو دست. بود شده سیخ نامه

 دیکش رو دماغش. دیلرز یم بود، گرفته رو نامه که دستش

 . کرد تا رو نامه و باال

. داد جا ها هیهد ی هیبق کنار رو پاکت و گذاشت پاکت یتو

 :  گفت آروم

 ! یباخت من از زودتر تو که متاسفم ق،یفیر -

 :  گفت و زد لبخند. شد رهیخ بهم و برگشت

 کی گرنه و اشکاتو، اون کن پاک! یشد موش هیشب -

 .دم یم خودم دست یکار

. زدم ش بامزه لحن به یلبخند و دمیکش هام چشم به دست

 یرو رو دستش و زد تر پررنگ لبخند که شدم رهیخ بهش



 و دیکش م گونه یرو رو شستش انگشت گذاشت، گوشم

 : کرد زمزمه صورتم یتو آروم

 انیک همسر رهنما، مونا یاومد خوش من یزندگ به  -

 !رهنما
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 دوباره میاومد رونیب عمارت از هم دست تو دست که نیهم

 و رنگ و معنا حاال یباز شیآت. شد شروع یباز فشفشه

 . داشت یا گهید یبو

 رقصنده گروه کی د،یچیپ یم باغ یتو آهنگ شاد یصدا

 به مدت نیا تا اومدن، در هماهنگ رقص به ما یجلو

 بود، کبوتر یها قفسه جلومون. بودم نکرده دقت لمبرداریف

 انیک دست تو هم یکی اون و دادن رو شونیکی دستم به

 . بود

. میکرد پرت هوا یتو رو دوتاشون ه،یبق ی سه بشمار با

 نشسته که جماعت نیا یتمام نیع درست بودم، خوشحال

 بار کی کنم، یم ازدواج بار کی بودم گفته بهش. بودن

 یعروس مراسم گهید...  تو از بعد و گرفت خواهم یعروس



 هر ،یبگ تو کجا هر. چشمم یرو به گفت. چسبه ینم بهم

 . یکن امر تو یچ هر ،یبخوا تو تعداد

 دهیند حال به تا رو هاش خاله. میزد یم گشت زیم به زیم

 عمه و ها عمو. بودن مادرش از تر مهربون چقدر بودم،

 . نداشتن یفیتعر هم چندان بود، دهیند رو من یها

 یم راحت گهید و داشت کت لباسم یرو که بود خوب

 یتو. بذارم کنار رو شده یخاک و نیسنگ شنل تونستم

 . شد ظاهر کیک جلومون که مینشست خودمون گاهیجا

 شروع رو یباز آهنگ یج ید و برداشت رو چاقو فرانک

 هوا یتو رو چاقو و دیرقص یم ملوسانه فرانک. کرد

 به یقر و فرستاد یم بوس من یرو به. داد یم تکون

 از! فائزه چارهیب افتاد، فائزه دست به چاقو. داد یم کمرش

 طناز دست به عیسر. نداشت یا یفیتعر رقص هم یبچگ

 گرفت، رو کمرش آبان وسط، ادیب خواست تا طناز که داد

 . سپرد ارشد به و برداشت رو چاقو

 یوقت. اومد وسط به خنده با و انداخت باال یا شونه ارشد

 جهت صرفا و مضحکانه رقص شد، اضافه بهش هم مهبد

 . افتاد راه یا خنده

 . دیرس دستمون به چاقو بالخره

 :  گفت طناز و زدن رهیدا جلومون حضار



 و ستیب مونا. نکنه غرغر یکس بکنم کار کی خوام یم -

 ...  شیش و یس هم انیک سالشه، کی

 بلند و لبخند با. کردم حس کمرم یگود پشت رو دستش

 :  گفت

 ! هفت تو رفتم شیپ هفته چند! هفت و یس -

! ؟ دونستم ینم من چرا ؟ دمینفهم من چرا پس! کردم تعجب

 فشار رو پهلوم زد، یتر پررنگ لبخند کردم، نگاه بهش

 . داد

 از نیایب. هشت و پنجاه شه یم دوتاشون جمع...  خب -

 . نیببر رو کیک بعد م،یبشمار پنچاه

 کردن شروع تیاکثر یول شد، بلند نوق و نق چندتا یصدا

 . شمردن به

 اعداد. زد یم چشمک بهم رومون یجلو ی طبقه چند کیک

 ...  بود ازدهی دوازده یرو

 ...  هشت...  نه...  دنیخند یم و گفتن یم باهم همه

 یم چال ش گونه یرو و دیخند یم. کردم نگاه ش افهیق به

 . برام یچ همه شد یتداع دمشید که یاول روز از. افتاد

...  هستم هم االن. بودم راحت و پررو مقابلش در چقدر

 ! زنشم...  گهید االن

 ! ککیییی...  دوووو...  سه



 من دست اومد، بادکنک دنیترک و صورت و غیج یصدا

 و کرد یکیک رو انگشتش. دیبر رو کیک اون، دست یتو

 :  گفت لبخند با. گرفت من یجلو

 ! گاز بدون -

 انگشتش از هم یزیر گاز یول دادم تکون یسر خنده با

 . گرفتم

 انگشتم. بکنم رو کار نیهم هم من که تا بودن منتظر همه

 یتر بزرگ گاز منتظر و گرفتم سمتش به کردم، یکیک رو

 سر و هام انگشت تک تک و گرفت رو دستم که بودم

 . شد بلند دست و غیج یصدا دوباره. دیبوس رو هام انگشت

 :  گفت آروم. بودم کارش از شوکه

 نیبش ایب. خاتون بزنن گوشتت به گاز که ییدندونا بشکنه -

 . ینش خسته

 یقاط هم من. دنیخند یم و دنیرقص یم مردم شب کل

 . نبودم بلد یرقص نکهیا با دمیرقص یم جمع

 اومد، وسط به انیک. شده یتک رقص موقع کرد اعالم یجید

. کمرم دور دستاش از یکی و شد حلقه گردنش دور دستم

 روشن بلند یها شمع کل و خاموش باغ یتو یها چراغ

 . بود معلق هوا یتو فانوس هزاران شدن،

 :  گفتم آروم

 ! یترکوند تو یول...  خوب یعروس گفتم -



 :  دیبوس رو مینیب یرو و زد لبخند

 ...  حقته ها نیا از شتریب -

 انیک صورت یتو ها یگوش نور و شد بلند آهنگ یصدا

 . کرد یم دایپ تاللو

 

 رمیم یم

  ینباش تو

  قلبم یتو

  خاموشه

  

 . میدیخند دومون هر. چرخوند رو من دور کی

 

  خوام ینم ایدن از یچیه

  آم یم یباش تو جا هر

  شه آروم تنگم دل نیا تا

 

 از یکم رو من. زد لب اون و گرفت اوج خواننده یصدا

. چرخوند رو من و دیبوس رو دستم یرو کرد، جدا خودش

 ! داشت یعالم عجب...  بغلش و افتادم بغلش یتو



 

  ستین گهید یکس قلبم یتو

  ستین گهید یکس دونم یم

 ... کردم باور من دیشا
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 همه. کرد زمزمه شاعر همراه و گذاشت قلبش رو دست

 یوقت من، رو که بود یسرخ ها گل و دنیکش غیج و دست

 . ختیر یم سرم یرو دم،یچرخ یم اون دست تو دست

 ینیماش هر از اهنگ یصدا و زدن یم بوق همه شب آخر

 تندتر گفتم یم انیک به غیج با و دمیخند یم. شد یم بلند

 ! تندتر برو

 به رو من که یروز ره ینم ادمی...  بود شده عوض خونه

 . آورد خونه نیا

 به خوشرنگ حوض وسطش ،ینقل اطیح با ،یتک ی خونه

 . قرمز یماه یکل حوضش یتو و بود یآسمون یآب رنگ

 و توت درخت ،یشمعدون و یاطلس یها گلدون کنارش

 . اطشیح ی گوشه یتو ریانج و بیس

 . وارید کنج و کنار هم یچوب تخت کی



 شده عاشقش. داشت در یکل ،یمیقد یها خونه مثل خونه

 تیبچگ مثل هم هنوز دونستم یم گفت...  گفتم بهش. بودم

 . یدار دوست ها خونه جور نیا از

 زدم غر آروم. میشد خونه وارد و میکرد یخداحافظ همه از

 : 

 ...  کنه یم درد م معده. خوردم ادیز غذا -

 :  گفت و دیخند

 ! شکمو؟ نقدریا عروسم آخه -

 :  کردم نازک چشم

 !!بودما نخورده یچیه ظهر از! بود م گشنه خب -

 :  گفت آروم و باال برد رو دستاش

 منم. ریبگ دوش. کن عوض رو لباسات برو. میتسل میتسل -

 . کنم یم درست دمنوش برات

 :  گفتم آروم و دادم تکون رو دستم

 . م خسته. خوابم یم رمیگ یم دوش خواد، ینم -

 سمتش به شد، یطوالن سکوتش دمید یوقت. نگفت یچیه

 :  گفتم آروم. برگشتم

  ؟ یگ ینم یزیچ چرا -

 باز رو کرواتش. بود دایهو صورتش کل تو یمحو لبخند

 :  گفت آروم و کرد



 ! آد یم بهت دیسف چقدر -

 تا برگشتم. کرد خی هام دست و دیدوئ صورتم یتو خون

 دوباره کردم دایپ رو راه یوقت و وارید به خوردم برم،

 :  گفت و دیخند بلند. وارید یکی اون به خوردم

 گهید نجایا! خاتون ها یا بهیغر ها وارید و در نیا کل با -

 ! رهنماست خانوم ی خونه

 . زد یم تند تند تند تند قلبم

 

  آرومه تو با من دل یباش جا هر

  کوبه یم تو واسه من قلب نیا
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  ریام

 



 بود، نشسته خونه ی گوشه کی که کردم نگاه مامان به

 توش یسبز یمشت و گذاشت خودش یجلو یفلز مجمع

 . ختیر

 از یکی گذاشت، کنارش هم رو شییچا کیبار کمر استکان

 یلبخند. زد چشمش به رو نکشیع و کرد دراز رو پاهاش

 ! شد شروع هاش غرغر. زدم بهش

 خب! پسرجون کرد ازدواج هم فلجت معلول داداش اون -

! خانوم بتول دختر نیهم! ومدهین که دختر یقحط مادر

 یحت ها یخون روضه نیهم تو من! باوقار! نیمت! خانوم

 ابرو به دست هنوز مادر. رونیب وفتهیب موش تار هی دمیند

 ...  هست جوونم! نزده هاش

 وقار از نشون گهید نیا. افتاد هام ابرو یتا دو نیب ینیچ

 گذاشتم نیزم یرو صاف رو پاهام از یکی! نبود دختر کی

 و گذاشتم زانوم یرو رو دستم. کردم جمع رو یکی اون و

. کردم فرستادن صلوات به شروع رنگم یمشک حیتسب با

. دیچیپ یم خونه یتو یسبز کردن خرد یصدا خرچ خرچ

 :  گفت دوباره و خورد رو شییچا از کمی

 هزار ماشاهلل. خانوم نیمه دختر یپسند ینم نویا حاال -

 داره، پلمید فوق! مادر مونه یم آفتاب ی پنجه نیع! ماشاهلل

 ! داره اونم ؟ هیچ تسهیآ سلهیآ. ه کودک مهد معلم

 :  کردم زمزمه و زدم لبخند آروم



 !لسیآ -

 از یکی! بکن من به نگاه کی بخدا...   مادر! همون حاال -

 به! هیچ دنبال هنوز ستین معلوم یکی اون مرد، که پسرام

. رمیبگ خبر بهش زدم زنگ! شدم ایمیک یرو شرمنده خدا

 گه یم زنه یم پوزخند ؟ نزده بهت یحرف وانیک گفتم

! نداره من با یکار دستشه، یپدر ی کارخونه فعال وانیک

 یبابا و شده سرپناه یب زن هی شوهر رفته که هومن از اون

 ریپ من مادر! تو از نمیا! ستین خودش ی بچه که یا بچه

 . اصال اریب ریبگ خوب عروس کی من یبرا تو. رفت شدم

 زانو چهار گذاشتم، بمیج یتو رو حیتسب...  شد سکوت کمی

 :  گفتم و نشستم

  ؟ هیچ اسمش...  خانوم نیمه دختر -

 من سمت شیسبز ینیس با باشن، داده بهش رو ایدن انگار

 :  گفت یشاد با و دیچرخ

 . ست هیمرض اسمش -

 ! میم یالمصب حرف نیا...  میم

 :  کرد ترش د،ید رو سکوتم

 ! یکن ینم یکار هم من کردن خوش دل یبرا دونستم یم -

 :  گفتم و شدم بلند جام از

 ...  نیا جز یک هر -



 :  گفت یتلخ با

  ؟ چشه مگه ؟ نیا از بهتر یک -

 :  گفتم کالفه

 ...  فقط...  یچیه -

 :  گفت اخم با

 ... نکن تالش همه نیا من خوام ینم زن بگو اول از -

 :  گفتم یتند کمی با و کردم قطع رو حرفش

 یکی! باشه نداشته" م" اسمش اول برام کن دایپ رو یکی -

 یرنگ چشماش! نباشه کوتاه قدش! نباشه فر موهاش که

 ...  نباشه مونا که یکی! نباشه

 از و کردم عوض رو هام لباس. نگفت یچیه و شد ساکت

 یراست بود چند ساعت شدم، نیماش سوار. زدم رونیب خونه

 ! ؟ نه شده تموم یعروس االن تا ؟

 و داشتم برش. شونیعروس کارت بود، نیماش داشبرد یرو

 . کردم نگاه بهش خوب بار، نیاول یبرا

 نگاه رو کارت یرو...  مادر همراه به بود من اسم پشتش

 روبان و تور با رو روش که بود یا یکاه کاغذ کردم،

 رو روبان نخ. بودن کرده نیتزئ ییبایز شکل به دیسف

 کاغذ وسطش. شد باز هیهد ی جعبه مثل کارت دم،یکش



 نتیز خوشگل یها گل با رو هاش کناره که بود یدیسف

 . بود شده داده

 هم که هیحس چه نیا افتاد، کارت یرو ی نوشته به چشمم

  ؟ یزیبر اشک هم یبخند یخوا یم

 با نشییپا و" انمهریک و مونا" بود نوشته باالش ی گوشه

 ".رهنما میشد هردوتامون" بود نوشته یا بامزه ی جمله

 عشق ی کلمه یرو اشک ی گوله. دیچک اشک و دمیخند

 . شد ختهیر

 قینسعل خط با بزرگ! نبود کارت یتو شتریب جمله کی

 . داشت قرار کاغذ وسط

 " .عشق به شد زنده دلش آنکه ردینم هرگز"

 مفسد نیهم! یلعنت نیهم...  عشق نیهم...  ایخدا...  ایخدا

 یوقت ؟ یبودن زنده چه. کنه یم خفه رو آدم! االرض یف

! ستین گهید تو کنار باشه، دیبا که یاون ،یعاشقش که یاون

 نوازش تو دست به موهاش گهید. خوابه ینم گهید تو کنار

 ! شه ینم

 روشن رو نیماش. فرستادم رونیب به پنجره از رو کارت

 . کردم

 ! رهیم یم امشب مرد، نیا

 



 رن یم خاطرم از همه تو، از ریغ که خوبه نیهم

  رنیگ یم وونهید نیا از رو سراغت یگاه هنوز

 

 یقطع امشب از گفت شد، تموم گفت. داد اس ام اس حنانه

ردم من. خوابن یم هم بغل تو  یجواب من و ؟ خوبم گفت! م 

 !نداشتم

 

  رهیم یم مرد نیا واست دونن یم همه تو جز به

  رهیگ ینم یجد یکس رو تییجدا نیهم واسه

 

 زخم نیا که یدرمون اون کوش المذهب و دیچک یم اشک

 من که یالمروت اون کجاست ؟ بذاره مرهم رو یچرک یها

  ؟ ستین حاال و داد عادت خودش به رو

 

  یبست من یرو چشمات نکهیا با که خوبه نیهم

  یهست مشترک هنوزم من با خاطره چندتا تو

 

 یمونا فقط مونا،! بود من مال اون! دمیکوب فرمون یرو

 حق کنه، دستش رو انیک ی حلقه نداره حق اون! بود من

 ! بشه یکس عروس من، جز به نداره



 

 یستادیا شمیپ هنوزم عکسامون، تو کم دست که

  یدار خاطره من از تو نکهیا هیکاف من واسه

 !یذار یم وقت من واسه ،یوفتیم که ادشونی به
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 نیآخر و نیاول یجلو ده،یتک مرد کی اومدم، خودم به

 لخ. شدم ادهیپ و کردم خاموش رو نیماش. شیابد ی خونه

 در سمت به رفتم، یم راه زندان یتو یوقت مثل کنان، لخ

 . داد یم رو مونا یبو هم هاش در و کردم باز رو در. رفتم

 مزار بود شده حاال گالب، و گل از پر بوستان و باغ اون

 ! تنها مرد نیا

 ...  بود کنار اون رنگ ییطال سماور هنوز

 

  رهیم یم مرد نیا واست دونن یم همه تو جز به

 ! رهیگ ینم یجد یکس رو تییجدا نیهم واسه

 



 مونا یصدا یتاللو شده، پودر و خشک یها گل برگ تمام

 چادر همون با ستاده،یوا بالکن یتو کردم احساس. بودن

 لبخند همون با. ش شده بافته یموها با سرخش، و دیسف

 نوکرت که من ،یبود خودم عروس که تو...  نماش دندون

  ؟ چرا گهید بودم،

 ! شد خاکستر سوخت، شد، دود کم کم ریتصو

 دور کی! بود برق خونه نیا یتو هنوز گذاشتم، خونه به پا

 رو مونا یبو و رنگ هم دوران حالت نیا زدم، چرخ

 . داشت

 خواب نیا...  انداخت نییپا به رو معلق یها شهیش باد

 !شد تموم

 

 کجام دونه یم االن اون نه

 من نه

 ! نه گهید نه

 

 یرو. شد بلند ها چهیقال یرو از خاک. افتادم نیزم یرو

 زدن، چمبره خونه یرو مونا از بعد که ییها غبار یتمام

 یصدا جز یگفت یم که تو المروت. زدم زار. زدم سجده

 تو بدون یگفت یم که تو! بره ینم خوابت ییصدا با من

 ! ترسم یم بارون یتو



 

 منه عاشقه هنوز اون نه

 من نه

 ! نه گهید نه

 

 یزیچ کی بود، دهیبر رو امونم هیگر. آوردم در رو میگوش

! بود درد بود، شده پخش سرطان مثل م، نهیس ی قفسه یتو

 !نبودت درد المروت، درد. امان یب درد

. زدم زنگ بهش و رفت جلوتر موند، دستم اسمش یرو

! صداش! صداش برداشت، زدن زنگ بار سه دو از بعد

 ! صداش یلعنت

  ؟ بله -

! بزن حرف احمق گفتم یم دلم یتو و بودم کرده سکوت

 ! نشو ساکت و بزن حرف باهاش

  ؟؟ الو -

 بالخره. بود گرفته ازم رو کنترلم آلودش خواب یصدا

 :  شکستم

 ! شد عروس دلبرم -

 نجایا من و اومد بند نفسش. زدم لبخند بغض اون همراه

ردم  :  م 



 یم ؟یش یم خوشبخت بگم، اگه ؟ یبش خوشبخت بگم -

 از بود، سالت 14 یوقت که ییهمونجا ؟ کجام االن یدون

 یم یخوشحال روز شبانه کی باغش یتو یها گل دنید

  ؟ یش یم خوشحال شدن، پودر همش بگم اگه. یکرد

 . خواستم یم رو نیهم هم من دیشا. گفت ینم یچیه

 ؟ دلبر گه یم بهت اونم ؟ دلبر آره ؟ یشد انمهریک زن -

 ...  من فقط. یباش من دلبر فقط بذار. نگه بهت بگو بهش

 دستپاچه. کرد یم هق هق هم خودش. دیبر رو امانم هیگر

 :  شدم

! خب؟ نکن هیگر...  یخانوم. نکن هیگر ریام مرگ -

 ...  یشد عروس تازه امشب

 :دیچیپ صداش و دیماس دهنم تو حرف

 ! چکسیه. یلعنت نکرد عروس رو من تو جز چکسیه -

 :  زدم داد

 یم خوب بخاطرت بودم؟ بد ؟ ینموند من عروس چرا -

 مونا؟ چرا. شدم یم مجنون بخاطرت ؟ بودم ضیمر! شدم

  ؟ چرا

 شد یم باعث صدام، یتو عجز تمام. گفت ینم یچیه

 :  ننیبش من یعزا به خونه نیا خاک و گرد یتمام



 یم رو یک هر! کشم ینم من مونا! تونم ینم من مونا -

 ینم تو چکسیه یول ده، یم رو تو یبو توئه، هیشب نمیب

 گهید یکی زن تو ؟ زمیبر سرم تو یخاک چه من مونا! شه

 یک به من مونا. منه داداش زن االن من دلبر...  تو! یا

  ؟ کنم دراز یک یسو به دست ؟ بگم

 :  گفت آروم. میکرد یم هیگر دومون هر

 ...  من که یکار همون. کن فراموش رو بود یچ هر -

 :  کردم قطع رو حرفش داد با

 فراموش اگه! یکرد ینم هیگر یبود کرده فراموش اگه -

 هم به مضخرف مونا! یکرد یم قطع روم یبود کرده

. رحافظمیام من ،یبزن گولش که ستمین کس هر من. نباف

 یر تک تک حافظ من توئم، یها حالت تک تک حافظ من

 ! ؟یگرفت کم دست رو من.  توئم یها اکشن

 :  شد یعصب صداش

 نیا بذار! کن فراموش رو بود ادتی یچ هر! کن قطعش -

 بذار! بشن خوب شدن، خشک بستن، نهیپ که ها زخم

 گمشو...  بخندم بذار! باشم آرامش تو بذار! بکنم رو میزندگ

. خوشبختم انیک با من. کنم یم خواهش. ریام میزندگ از

 . نیهم! توئم داداش زن فقط من منه، شوهر اون

 

 هم هیشب همش زنه، یم رو دلم روزا نیا



 ! من نه...  زنه یم یحرف اون نه یول

 ! نه گهید نه

 

رد امشب مرد نیا...  زد خشکم  بوق ،یگوش ممتد بوق. م 

 . بود من یزندگ انیپا

 . فرستاد یصوت امکیپ حنانه

 خوب باش، یقو امشب کنم یم خواهش ریام ؟یخوب ریام"

 "بودن شاد یلیخ هم کنار دوتاشون آخه! باش

 تیم نماز به ازین امشب مرده نیا کن، جمع لشکر حنانه

 که دست کی یصدا زاده؛ موذن اذان یصدا به داره؛

 ازین ترمه و گالب و حلوا به امشب مرد نیا! بخونن فاتحه

 ! مرگ به داد، و ونیش به ول،یگال گل به داره؛
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 نیا یتو ها سال یکن دعا و بره در دستت از زمان شده

 ! ؟ یبش گم زمان

 شده کهیت کهیت زمان، چیمارپ یتو که داشتم رو یمرد حس

 چون! چرا؟. بچسبونه هم به رو هاش کهیت کنه یم یسع و



 نفر کی چون بمونه، عاشق هم باز دیبا بشه، بلند دیبا

 نفر کی چون داره، دوسش رو نفر کی اون که هست،

 اون تا کنه یم کمک بهش دنیکش نفس نیا کشه، یم نفس

 .بکشه نفس هم

 از بود شده پر لیموبا ی صفحه. شدم بلند نیزم یرو از

 :  گفتم و زدم پوزخند". حنانه" اسم

 دنبال نبود، رازت و زیپرو بخاطر اگه قسم، یعل موال به -

 . یوفتادینم راه من

 : کرد هیگر حالم به آسمون کل و دمیخند تلخ

 حاال بره، ینم خوابم تو بدون گفت یم روز کی که یاون -

 ! دهیخواب آروم داداش خان بغل تو

 خدا ی شهیهم حنانه عطر یبو. شد باز چهارطاق خونه در

 :  بود صیتشخ قابل

  ؟؟؟ ید ینم رو من جواب چرا ؟ چته هست معلوم -

 چهره د،ید رو م چهره که نیهم. دمیچرخ سمتش به خنده با

 :  باخت رنگ ش

...  تص ؟؟؟ ریام هان ؟؟؟ تو شده چت...  بیغر امام ای -

 ! ؟یکرد تصادف

 تا. بود ستادهیوا کنارش هم گانهی حاال. خنده ریز زدم بلند

 . بودم دهیند رو گانهی ینگران حاال



 دم،یخند یم هنوز. نیزم یرو افتادم یول رفتم جلو قدم کی

 ! بمیغر یلیخ منم زد، دم ازش حنانه که یبیغر امام ای

 :  گفت آروم گانهی

 گل گرفت، عکس د،یپوش عروس لباس امشب عشقت -

 ؟ یبود کجا تو و کرد پرت

 

 ؟یدید چه رو خدا

 شد عاشقم دیشا

 

. بخنده بودم دهیند نقدریا عمرم به د،یخند یم قشنگ نقدریا -

! عشقت یبرا بود کرده کوالک انمهریک دادن، پر کفتر

 .بود شده خانوم عشقت

 

  عمر کی بعد دیشا

  شد دلم زیعز

 

 تشر التماس با بهش حنانه. شد تر کینزد و کینزد صداش

 . نبود دادن گوش حرف آدم گانهی زد،

 ! قاتل کن نگام خوب -



 یم میقبل برادر زن از. دمیترس یم ازش. رفتم عقب کمی

 ! دونست یم هم خودش و دمیترس

 :  گفت صداش یتو لرزش با و کرد اخم

 و بودنت یروان یپا ذارم یم ،یگرفت رو من شوهر جون -

رد یم دیبا مرد اون یروز کی نکهیا  ! م 

 :  دیچک اشکش

  ؟ مگه بود یلچریو مونا ؟ یچ رو مونا جون -

 :  گفتم آروم و ختمیر اشک

 .نه -

  ؟ مگه بود ضیمر مونا -

 :  گفتم وار زمزمه هم باز

 . نبود نه، -

 :  دیکش ادیفر

 اصال مگه ؟یبود عاشقش! ش؟یکشت یزد چرا پس چرا؟ -

 هی خونه، نیا تو شیاورد! ر؟یام حاج شه یم تیحال عشق

 از دم هم هنوز کتک، بار ریز یگرفت رو میتی ی بچه

  ؟ یزن یم شیعاشق

 :  گفتم و دمیکش صورتم یرو دست

 .عاشقشم -



 :  دیکش نعره

 ! تو یخورد ه.گ -

 :  کردم زمزمه

 وونشمید -

 :  دیکوب صورتم یتو داد با هم باز

 شوهر! ایب خودت به! احمـــــق! یوونشید که یکرد غلط -

 دیسف یکرد فکر ؟ هیصور عقد اون یکرد فکر! رفت کرد

 هر! نداره طالق حق!  ِشیدائم و یرسم شوهر مرد اون ه؟

  ؟ هیک آقاش!!!! همونه کنه حکم آقــــــــاش یچ

 

 یدیناام نیا تو دیفهم و عشق دیشا

  ؟ یدید چه رو خدا برگشت، قصه دیشا

 

 هم وصل گهید یحت شدم، خورد شکستم، آخرش حرف با

 :  بشم تونستم ینم

! سیپار یطراحا نیتر مشهور از یکی! رهنما انمهریک -

 که یکی! خره یم خردش پول با رو تو رو من کل که یکی

 که یکی! موند داریب هاش زخم و دختر اون یپا به پا شبا

 چه نیبب ایب پا همون با و کنن قطع رو پاش آن هر ممکنه

 ؟؟؟ یباش یک تو ؟ یچ تو!!!! کرد



 

 ؟یدید چه رو خدا

  داد من به دل دیشا

 

! بدبخت ؟؟؟ االن بود، پاک بود، معتمد که یریام حاج -

 یخواب یم یچجور شبا! بنداز نگاه کی خودت به! چارهیب

 آرامش زن اون واسه یخوا یم بعد! نه ؟ آرامش با ؟

 رو قرآن ؟ ریام حاج یبود عاشقش ینجوریا آره؟! ؟یباش

 ! یش ینم آروم کنم، یحکاک هم بدنت یرو

 

  یروز هی هم دیشا

  افتاد من ادی به

 

 فقط مونا نبود، عاشقت مونا! خنده یم مونا! شاده مونا -

 بود فعال اندازه از شیب هاش هورمون که بود تو شیپ یوقت

 عاشق همسرش، عاشق. شه عاشق واقعا مونا بذار... 

 ! انمهرشیک

 

  یدیناام نیا تو کرد باورم دیشا

  برگشت، قصه دیشا
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 :  گفت آروم حنانه

 . خونه میبر پاشو پاشو، ریام -

 : گفتم گانهی به رو و گرفتم باال رو سرم

 دارم، رو پولش نه. انمهریک به نسبت کمم یلیخ دونم، یم -

...  رو زشیچ همه کال و یجنتلمن نه رو، روش و بر نه

 بخاطرش که هیعشق نیا اونم. دارم رو زیچ کی من یول

 ن،ینبود من دلبر بر و دور که شماها. کردم یزندگ سال 16

 یم یمادر مثل...  کردم بزرگش بد. کردم بزرگش من

 خودت ی بچه با تو بگن رن،یبگ ازش رو ش بچه که مونه

 اون شانس از یول. کنه بزرگش ینامادر دم یم یکرد بد

 . آد یم چشم به اون از تر مادر یلیخ ینامادر مادر،

 :  گفتم و زدم یکوتاه ی خنده تک

 یمجنون همون من ،یبود امکیس عاشق روز کی هم تو -

 و بلده رو شهر نیا یها نیریش تک تک ی قصه که ام

 من و خوب انمهریک! نکرده فیتعر قصه براش هنوز یلیل

 من. ترم یروان یلیخ انمهریک از عشق یتو من یول...  بد

 حق منه، حق که یزیچ!  ستمین نبودم، مرهم و سازش آدم

 ! منه مال منه، مال که یزیچ! منه



 ! زد حنانه نزد، گانهی. سوخت صورتم

 :  گفت حرص با یول آروم

! ه برادرت زن اون که فعال! دار نگه رو خودت حرمت -

 هی به م،ینامحرم یگفت یم یزد ینم دست ماها به که ییتو

 یحکاک بدنش یرو ،یکرد تجاوز ساله شونزده دختر

 گرفته، آرامش یرو و رنگ که حاال ،یزد کتکش ،یکرد

 مونا! ایب خودت به ریام منه؟ مال گهید یکی ناموس یگ یم

 . شه ینم تو مال

 :  گفتم و کردم پاک رو لبم کنار خون

 دش،یام با بذار یول...  یول! گرده ینم بر دونم، یم -

 . بمونم مجنون

 :  گفت آروم و انداخت روم یجلو رو یدستمال گانهی

 که تهش بدونم دارم دوست یلیخ! چارهیب و بدبخت احمق -

 رو مونا دوباره ؟ یش مارستانیت یراه دوباره ؟ یچ

  ؟ یبدزد

 :  گفتم و کردم حنانه به رو

 بهم یحس کی دونم یم. حفظم خط به خط رو مونا من -

 ...  دونم یم. شه یم تنگ برام دلش دونم یم. داره

 :  گفت حرص با و دیپر هام حرف یتو حنانه



. نبود خاطرش یتو یکس تو جز چون شد یم تنگ دلش -

 تو بلوغش، سن یتو تموم، سال دو چون داشت حس بهت

 عقل یب ی ساله شونزده دختر گهید اون. یبود ششیپ

 انمهریک. ه متاهل ی ساله دو و ستیب زن کی اون! ستین

 از. دمید من یول ینیبب ینبود تو. کرده روشنش یچ نیع

 نبود، پررو و لوس و غد گهید رفت، انمهریک شیپ یوقت

 اون!  کرد یم عمل گرفت، یم  میتصم نبود، کدندهی گهید

 کمرنگ و بوده نبوده، شیزندگ یتو که یک هر مساوات به

 فکر به توهم. کرده همه نیگزیجا رو انمهریک...  شده

 ...  باش خودت

 لبم. ستادیوا جاش سر. زدم صداش آروم. بره که برگشت

 یم لق دهنم یتو خون شور ی مزه کردم، تر زبونم با رو

 : زد

...  ینبود ارشد فکر به و یبود خودت فکر به موقع هر -

 . بشم تو مثل کنم یم یسع هم من

 :  دمیخند

 تک تک هنوز تو. یزن یم انویپ ارشد بخاطر هنوز تو -

 یک! یدار رو کرد یم استفاده ارشد که ییها عطر یبطر

  ؟ یزن یم گول رو

 :  گفت و زد پوزخند. بود گرفته یعصب کیت. سمتم برگشت



 قول شد، همسردار ارشد ،یروز کی اگه! باش مطمئن -

 ریام حاج من. نکنم فکر بهش! دم یم شرف قول دم، یم

 . م حنانه من! ستمین معتمد

 دیکش یقیعم نفس گانهی. کرد یم حرکت جلوتر ما از حنانه

 :  گفت و

 حتما ت،یزندگ یتو آد یم که یک هر. نکن فکر بهش -

 نیا از تر شکسته االن دونم یم. باشه تو درخور دینبا

 تو درخور جفت هم یروز کی. باش یقو...  یول ییحرفا

 هی انگار! یبود شده بیعج امشب...  یراست. رسه یم

 اون ،یچ همه از بود مونیپش و کرد یم ناله که بود ریام

 مواظب. باشه خودش مال یچ همه داشت دوست یکی

 ! باش تیماریب

  توئه؟ خور در جفت نیشاه مگه که بگم بهش خواستم

 جفت من! کشتم من رو درخورش جفت افتاد ادمی که

 حس نیا از خودم، از. دمینال دلم یتو. گرفتم رو درخورش

 ترسم، یم! دمیب ر امشب از رسما من...  دمیب ر. مضخرف

 . ترسم یم سابق ریام از من

 

  بودم، کنده دل یک هر از تو ریغ به

 !بودم بازنده یباز اول از من
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  مونا

. دیلرز یم هام دست. کردم پرت یا گوشه به لمیموبا

 پام یزانو به رو آرنجم و زدم سمیخ یموها به یچنگ

 وانیل به! یمضخرف تابستون عجب بود، گرم. چسبوندم

 همه ؟ نبود پر چرا. شدم رهیخ تخت کنار یعسل یرو یخال

 یم یسع. نداشتم عادت اتاق نیا به هنوز...  بود یخال یچ

 ریام از رو خودم ذهن اتاق، کردن یبررس و دنید با کردم

 بود، یخال اتاق. کنم دور بهشه، مربوط که چه هر و

 . ذاره یم خودم ی عهده به رو دشیخر که گفت خودش

 از یلیخ مثل خواست یم دلم. خواست یم رو انیک دلم

 عصاش یصدا. کنم هیگر و شم بلند نم،یبب کابوس ها، شب

 و کنه یم ناز رو من هست یکی که بشم شاد و بشنوم رو

 ! کرده لوسم گفت، یم راست فرانک! خره یم رو غمم

. دادم یم تکون رو بود تخت ی لبه یرو که پام یعصب

 و شدم بلند جام از. شدم یم غرق داشتم من و بود خفه هوا

 داشتم دیام ،یخال از تر یخال خونه.  رفتم رونیب اتاق از



 داشته یخچالی ای بکنه کار هاش ریش حداقل آشپزخونه یتو

 . باشه

درن نشیزاید بزرگ، ی آشپزخونه  ها نتیکاب. یول بود م 

درن و خوشرنگ  لوازم نیبهتر دم،ید تعجب کمال در. م 

 و قند یفانتز یها یقوط به. شدن دهیچ توش یخونگ یها

. کردم دقت یفانتز لیوسا و یرنگ یها یوانیل جا شکر،

 یتو. کردم آب از پر رو یچوب ی شده یطراح وانیل

 و کیک جا یها ظرف نیا از. انداختم ینگاه رو خچالی

 جات،یسبز و ها وهیم به. گرفت رو چشمم ک،یک کاپ

 مختلف یها طعم با ها س س به مو،یآبل و نوشابه یها یبطر

 . شدم رهیخ متفاوت یها یبند بسته و

 :  گفتم لب ریز و انداختم باال ابرو

 !رمیبگ ادی یآشپز شم یم بیترغ کم کم دارم -

 :  بستم رو خچالی در و زدم یکیکوچ لبخند

  ؟ یدینخواب چرا -

 و افتاد دستم از وانیل ییکهوی اونم صداش دنیشن از

 دستم. ختیر م خورده الک یپا و شلوار یرو اتشیمحتو

 شرت یت. دمیچرخ سمتش به آروم و گذاشتم قلبم یرو رو

 پف چشماش ریز و بود دهیژول موهاش بود، دهیپوش یگشاد

 . داشت

  ؟ وضعشه چه نیا! انیک کردم سکته -



 :  گفت و زد لبخند 

  ؟ یدینخواب چرا تو. گشنمه -

 شلوار به جاش به و نزدم حرف کام تا الم! ؟ گفتم یم دیبا

 :  کردم اشاره م شده سیخ

 مگه. باشه خچالی تو ریپن و نون کنم فکر. بود م تشنه -

  ؟ ینخورد شام

 :  گفت یمظلوم لحن با

 یبرا ش ژله و کارامل هی. بابا یخورد تو رو ش همه -

 !موند من

 :  گفتم یساختک اخم با و زدم بازوش به

 ! ییایح یب یلیخ -

 به. دیکش رونیب خچالی از رو ریپن و باگت نون و زد لبخند

 حرفش به یوقت کرد، یم درد سرم. شدم رهیخ رخش مین

 داره دوستم داره، دوستم گفت! کردم یم فکر قبرستون یتو

 به آب یمشت و گذاشتم نکیس یتو رو یچوب وانیل! ؟

 نکیس کنار. بودم شده یعصب هم باز. دمیکوب صورتم

 برگشتم. بود یبرق سماور کنارش و ویماکرو ییشو ظرف

 و نشسته ک،یکوچ و یچوب ی آشپزخونه زیم یرو دمید و

 : گفتم آروم. خوره یم ریپن نون داره

  ؟ کنه یم درد پات -



 ینم بروز رو دردش چوقتیه. داد تکون یکم رو سرش

 سمت کی به و بردم دست بود، اعصابم یرو موهاش! داد

 رو دستم مچ و دیکش خوردن از دست. کردم تشونیهدا

 :  گفت یکالفگ با و دیکش یقیعم نفس. گرفت

 ...  نکن تمیاذ -

 :  گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 نیا چوقتیه ؟ اصال تو شده چت! که نکردم یکار! وا -

 . کنه یم درد پام یگفت ینم چوقتمیه! ینبود داریب شب موقع

 یتو رو ریپن و نون شد؛ بلند د،یکش خوردن از دست

 :  گفت آروم و بست رو خچالی در. داد قرار خچالی

 . ریبخ شب بزن، کولر شد گرمت. بخوابم رم یم -

 متوقفش و گرفتم رو لباسش پشت از رفت، یم داشت

 :  گفتم یعصب. کردم

! ؟ یکن یم ینجوریا چرا ؟ ید ینم رو من جواب چرا -

  ؟ کردم کارتیچ مگه

 :  خونسرد و بود آروم کامال صورتش برگشت، آروم

  ؟ یکرد کارمیچ یبدون یخوا یم -

 دو دو من یها چشم. شدم رهیخ هاش چشم به سکوت تو

 . کرد یم نگاهم ثابت اون یها چشم و زد یم

  ؟ یآورد در من سر ییبال چه یبدون یخوا یم -



 . بود شده حک هام لب یرو سکوت مهر! نگفتم یچیه

 نکنه گفتن! همه! ؟ زد زنگ بهم یک یبدون یخوا یم -

 . نداره برت ابوی یول زنته گفتن! یبکن یکار مونا با امشب

 ! بودن؟ گفته مرد نیا به که بود یچ نایا! گرفت درد قلبم

 :  دیکش شینیب به یدست و زد پوزخند

 یکس م،یکرد یزندگ باهم بهیغر و بیغر مدت همه نیا -

 حالل و آشنا شوهرت، شدم که حاال! نزد بهم رو حرف نیا

 خوابت که ترسته بخاطر نکنه. محرومم ازت همه، از تر

  ؟ من از یترس یم ؟ هان ؟ نبرده

 سرجام. اومد یم جلو کم کم و زد یم رو ها حرف نیا

 . شدم خشک واقع در بودم، ستادهیا صاف

  ؟ یدار اعتماد بهم یعنی ؟ یر ینم عقب چرا! ه؟یچ -

 :  دیخند

 م استفاده کل تا بودم یا لحظه نیهمچ منتظر ماه سه دیشا -

 یها یبرجستگ به بزنم زل و امیب مثال! ببرم ازت رو

 ! خودم خانوم یبش اصال کنم، لمست بدنت،

. گه یم یچ دیفهم ینم و بود تیعصبان یرو از حرفاش

 . شد یم ترسناک داشت کم کم

 :  دمینال و گذاشتم ش نهیس یرو رو دستم آروم



 کن بس. کنم ینم رو ها فکر نیا منم گفتن مضخرف اونا -

 !انیک
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 با. کشوند خودش سمت به شتریب منو. گرفت رو دستم مچ

 تبحر بیعج عصا، به بند دست کی و دست کی همون

 ! کردنت کنترل یتو مرد نیا داشت

 گفت یزیر یصدا با گوشم دم و کرد خودش به حل رو من

 : 

 نمیبب ؟ زاهده و عابد انیک یکرد فکر ؟ یعنی یترس ینم -

 ! ؟ یزد یم حرف ریام با... 

ردنم به کینزد و دیپر رنگم. بست خی کبارهی تنم تمام  م 

 ! ریام کنه لعنتت خدا. بود

 :  گفت و زد پوزخند

 ! ؟ شد تنگ براش دلت! ه؟یچ -

 شتریب من تکونش هر با نشست، کمرم یگود یرو دستش

 . گرفت یم شتریب نفسم و کردم یم خی

  ؟ یافت یم ریام ادی کمرت، رو بکشم رو دستم مثال -

 کرده مستم شیقو یها سرپنجه برد، موهام یتو رو دستش

  ؟ چرا دروغ بود،



 رو موهات اونم ؟ یافت یم ریام ادی کنم، ناز رو موهات -

 !؟ کرد یم ناز

 ! رحافظیام کنه لعنتت خدا. یعصب یلیخ بود، یعصب

 یب و شد درشت چشمام. شد پاره پشت از لباسم کدفعهی

 از هام سلول تک تک. زد خشکم انیک بغل یتو حرکت

 . بودن شده حرکت یب ترس

 نیا از. نشست سردم و لخت کمر یرو گرمش دست

 انیک لحن لحنش،. نشست بدنم به یلرز ،یا کدفعهی یگرما

 ! نبود

 یچ یگفت ؟ داد جر رو لباست شب اون ینجوریا هم ریام -

 ! بود؟ مست یگفت ؟

 :  گفت آروم و نشست م قهیشق یرو ش مردونه یها لب

 !! ؟ هان! ؟ تر محرم بهش من از یک! زنمم مست منم -

 و افتاد کار به دستم. نشست رمیز لباس قفل یرو دستش

 نذاشت یول کنم ممانعت خواستم رم،یبگ رو دستش خواستم

 :  گفت آروم و

 یم باورم دیشا ،یایب خودت به خواستم یم. ندارم تیکار -

 ریام هیشب که دمید رو خودم چشمات، یتو آن کی ،یکرد

 ! یدید یم رو من



 شده مسخ عروسک نیع. کرد جدا خودش از رو من یکم 

 چشم ی حدقه پشت. اومد ینم بر دستم از یکار و بودم

 .بود شده جمع انوسیاق کی هام،

 یچوب یها عروسک نیع رو من و گرفت رو دستم

 خورده جر لباس. شد ش نهیس با مماس لختم کمر. چرخوند

. داد قرار شکمم یباال و م نهیس ریز رو دستاش. کند رو

 قرار گردنم یگودیتو سرش و افتاد نیزم یرو عصاش

 هم ِمهر کردم، یم فکر. دیچک دستش یرو اشکم. گرفت

 ! باشه زمستون حافظ، مثل تونه یم

 :  گفت و دیبوس محکم رو کتفم 

! ستمین چکسیه مثل من! نلرز ینیب یم منو! نکن ریام ادی -

 نیا. دادم قول تو به من نکن، خی. دلم زیعز ستمین نامرد من

 ،یکرد رشیپ ،یشکست رو مرد نیا شب، و روز همه

 رحافظیام من که بدون. بسازش خودت! یکرد بدبختش

 . ستمین

 و قرار موهام یرو رو ش چونه د،یبوس رو گردنم پشت

 :  داد تکونم گهواره نیع

 بغلت امین گفتم ،یکرد هیگر دمید. کرد تتیاذ ریام دمید -

 یول. کنم بغلت من که ،ینداشت دوست چوقتیه دیشا کنم،

 ینم من! مونا تونم ینم ،یا آشفته دمید ،یهست یعصب دمید

 تو. آخه برم قربونت. من بشم فدات نمیبب رو تیناراحت تونم

 تو! یانمهریک زن تو ،یانیک زیچ همه تو ،یانیک خاتون



 آروم بذارم شه یم مگه. یجونم آروم. یخودم تن ی وصله

. نداشتم دوست لباستم اون ضمن در ؟ بخوره غصه جونم

 . بپوش دیسف شهیهم! آد یم بدم یمشک رنگ از اصال

 یه ر دلم. گذاشت م شونه یرو کج رو سرش ها بچه نیع

 . نییپا ختیر براش

 :  گفتم لرزون یصدا با

  ؟ یکرد رو کار نیا چرا -

 :  دیبوس رو گوشم ریز رو، گردنم

 یتو که ترس نیا. بود الزم یول ،یدیترس دونم یم -

 فکر هیبق مثل توهم دیشا گفتم. کرد م وونهید بود، چشمات

 . یگرفت آروم بغلم تو و یکرد اعتماد دمید یول یکرد

 لیاوا اون. کرد یم مستم عطرش یبو. دیبوس رو م ترقوه

 االن و شد بهتر ها بعد بود، خوب نظرم به بودم، انیک با که

 ! نهیبهتر... 

 :  گفت آروم و کرد جدا خودش از رو من

 . سبکه خوابم یداشت یکار. بخواب هم خوب. بخواب -

 با. کردم بغلش پشت از و دمیدو عیسر که رفت یم داشت

 :  گفتم هیگر

 یکار نذار انیک. قبل ریام همون شده. ترسم یم ازش من -

 . ترسم یم ازش یلیخ...  یلیخ من! خدا رو تو. بکنه باهام



 :  گفتم آروم. دیبوس و گرفت رو دستم پشت

 .بخوابم ترسم یم. بمون شمیپ -

 :  گفت و دیخند

 رو تو که یکس کنه لعنت خدا! اَه اَه! یلوس دختر عجب -

 !کرده لوس

 :  گفتم تیعصبان به آغشته ی خنده با من و دیخند

 !شوعااا خفه -

 :  گفت و دیخند بلند

 . میبر راه یپنگوئن میقد رسم به ایب -

 خودش اتاق تا شنیپوز همون یتو و گرفت خنده خودمم

 به رو هم خودش و خوابوند تخت یرو رو من. میرفت باهم

 :  گفت آروم. دیخواب من

 تو یچ هر دم یم قول باشم، نداشته تیکار دم یم قول -

 . خوابم یم شتیپ که امشبه فقط نمیا. یبخوا

 :  دیکش هام پلک و یشونیپ یرو رو دستش

 ...  بخواب. دلبر بخواب -

 ! کجا ریام گفتن دلبر و کجا انیک گفتن دلبر

 و باشم ناراحت من شب هر ایب...  انیک بگم بهت خواستم

 آغوشت از تا ،یباش یعال و یباش خوب تو باشم، بد

 ! نمونم محروم
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! بود غلغله سکوت، از پر شهیهم ی خونه صبح، اول صبح

 نیع ها کارگر و بودم ستادهیوا گوشه، کی نهیس به دست

 . دنیرقص یم باد، یتو قاصدک

 اون با! بودم؟ نکرده توجه حاال تا چرا. کردم نگاه انیک به

 یم تر جوون د،یسف گشاد رهنیپ و یطوس یورزش شلوار

 . زد

 :  گفت و اومد من سمت به

 .ننیبچ کجا بگو خودت اتاقت میبر ایب -

 از خسته یوقت که ییها نگاه همون نیع کردم، نگاهش

 شست؛ یم مبل یرو اومد یم زمان، و نیزم ،یطراح

 پام یرو رو سرش ذاشت؛ یم کنار رو دستم یتو کتاب

 :  گفت یم آروم و داد یم قرار

 ! کن خوبم بدم، -



. کردم یم نگاهش د؛یخند یم که ینگاه با آروم، هم من

 گفتم آروم. بود اومده کش صورتش و سار سرخه چشماش

 : 

 . رم یم خودم -

 :  گفت و گذاشت کمرم پشت رو دستش

 تنها اتاق هی تو مرد کارگر تا ده با خانوم ستهیوا انیک آره -

 ! برو بچه، برو! بمونه

 یم روزمون و حال اون به که بود یا واژه تنها یریدرگ

 دستمون روز کی تو خونه لیوسا ی همه نبود قرار. خورد

 گرد چوب، اره خرده به ،یچ همه شدن دهیچ از بعد. برسه

 :  گفتم آروم. کردم نگاه لیوسا یرو غبار و

  ؟ کنم زشیتم االن -

 چشماش. کرد لیمتما پشت به رو سرش و داد لم مبل یرو

 :  گفت لب ریز و داد فشار محکم بست، محکم بار کی رو

 . ختمیر ییچا نجایا ایب نه، -

 کی نمونیب کنارش، نشستم. کردم یم یباز هام انگشت با

 به سرش و بسته هاش چشم هنوز. بود فاصله مبل بالشت

 :  زدم صداش آروم. بود شده پرت عقب

 ! انمهر؟یک -

 :  داد رو من جواب حالت همون تو



  ؟ جانم -

 ییچا ماگ دوتا نیب نگاهم. کردم یباز هام انگشت با کمی

 چشم. افتاد پاهام یرو سرش یا کدفعهی. شد یم بدل و رد

 موهاش یرو و گرفت رو دستم! بود بسته هم هنوز هاش

 :  گذاشت

 ! کن شارژم م، خسته -

 :  گفتم اخم با

 !ایشد لوس -

 :  داد کش رو هاش لب و انداخت باال ییابرو

  ؟ یداشت کاریچ! بانو نیع -

 رو صدام کنم، خرش خوام یم که یمواقع مثل کردم یسع

 :  گفتم شده نازک یصدا همون با. بکنم لوس

 من هم رونیب... کال یشد خسته که توام! شدم خسته من -

 ! یبر ینم رو

 یتا شستم، با خواست یم دلم. کرد باز آروم رو هاش چشم

 ! بشمشون بر از بکشم، خط رو هاش ابرو

 ! ؟ خواد یم مسافرت دلش خانوم -

 ! بود مشخص ها چشم از یول نگفت یزیچ زبون

 :  گفت آروم و دیخند



 جمع رو لتیوسا فردا! وفتادهین فکرش به انیک نکن فکر -

 . جاده به میزن یم صبح کن،از

 لپم یپهلو رو قند برداشتم، رو مییچا وانیل و شدم خم

 :  گفتم و گذاشتم

  ؟ جاده به میبزن هللا یف ینجوریهم! ؟ کجا خب -

 :  گفت و انداخت باال ابرو بود، دهیخواب نهیس به دست

 . دوست ی خونه میر یم -

 حرص با و چرخوندم حدقه یتو کردم؛ گرد رو هام چشم

 :  گفتم

 جوب یتو آبم مهبد با اصال من! مهبد یالیو امیب عمرا -

 ! ره ینم

 ریز دوتامون بود، شده کیتار حاال خونه. دیخند بلند بلند

 یم پررنگ ییچا و میبود نشسته نور، و لوستر یب یسقف

 یامتحانا ریدرگ ازدواج، از بعد ماه کی. میخورد

 که ییروزا. بود مشغول سخت سرم و بودم یرحضوریغ

 یزیچ مینیب یرو. زد یم سر بهم فرانک نبود، خونه انیک

 :  دمیکش پوف و شدم رهیخ انیک ی اشاره انگشت به. نشست

  ؟ باز شده یچ -

  ؟ مسافرت یآ ینم. یفکر تو دمید -



 ریز به یزیر بشکن. دمیکش یسالخ به دندونم با رو لبم

 :   گفت و زد چونم

 ! رو نایا یکرد مادر پدر یب! دختر بشکنه دندونت -

 :  گفتم کالفه

  ؟ کجا مسافرت آخه -

 :  گفت و خورد رو شییچا

 مرخصم کال ماه کی من. ریبگ میتصم تو. اصال بگو تو -

 ! یچ همه از

 :  گفتم عیسر بودم، زدن حرف یبرا ش اجازه منتظر انگار

 ،یکن یم دم ییچا یوقت که باشه، خنک که جا هی میبر -

 ییجا کی. بشه ریسراز بخارش ،یدار نگهش آسمون یتو

 غذاهاشون هوا، و آب خوش و خوشگل باشه، سرسبز که

 یسوغات م،یریبگ یسوغات میخوا یم اگه بعد. باشه خوب هم

 . گهید باشه نداشته تهران مثال رو هاش

 :  دیخند یم اون و کردم یم نگاهش مشتاق

 ! بانو؟ خدمتتون بدم هم حساب صورت -

 :  گفتم و زدم بازوش به یمشت خنده با

 . میبر دیبا شد، که نطوریا اصال! یشد نمک -



 و موهام به نگاهش. نگفت یزیچ و برد باال رو دستاش

 رو ونیزیتلو و زد یتلخ لبخند. افتاد گوشم پشت زخم

 . کرد روشن

 ؟ هیچ گفت افتاد، زخم به چشمش که بود شیپ شب چند

 آروم و زد موهام به دست. دیفهم خودش و نگفتم یچیه

 :  گفت

 ...یگ یم جون کمی! ندارما کردنش کوتاه با یمشکل -

 :  شدم یم الل من کاش و دیپر دهنم از یلعنت حرف اون

 ... دوست بلند یمو ریام -

 یباز نیا ی بازنده یول شدم مات من. شد خشک نگاهش

 . بود انمهریک

 :  گفت آروم

. بگذره خوش بهت یکل دم یم قول. گرگان میر یم -

 . میکن عوض ییهوا و آب کی تو هم من هم دیبا بالخره،

 بگم بدم، ادامه خواستم یم روز اون. نگفتم شتریب یا باشه

 ! یدار دوست یرنگ نیا تو چون کنم، ینم رنگشون

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

 هوا. کرد روشن رو نیماش و گفت لب ریز یا هللا بسم

 آروم. اومد یم خوابم شیب و کم بود؛ شیم و گرگ هنوز

 : گفت



 

 برد زد بار سانین هی با رو ما عمو ادته،ی میبود بچه یوقت -

 ! یکرد هیگر یلیخ یول یبود کیکوچ! ؟ میعبدالعظ شاه

 :  دیخند خودش ی گفته به خودش

 یدیکش یم رو موهاش بود؛ ارشد لباس همرنگ لباست -

 . دمیخند دستت از چقدر من که آخ.اریب درش یگفت یم

 انیک که ییها قسمت اون! نبودن محو ،یکودک خاطرات

 . نبودن اصال داشت، نقش

 باهام یخوا ینم چرا! مونا؟ یگ یم دروغ بهم چرا:  دکتر

. یشناس ینم رو انیک اصال یگفت اولش تو ؟یکن یهمکار

 . یشناس یم یگ یم حاال

  ؟ ستمین من فقط موضوع، نجایا مگه:  گفتم

 :  دادم ادامه که بگه یزیچ خواست و داد تکون رو سرش

 یم دوا رو یچ نیا بودن، همه بود، انمهریک باشه، خب -

  ؟ کنه

 :  گفت و آورد در رو الشکلش مضخرف نکیع

 خاطراتت شر از یخوا ینم کنم؟ ینم یشرفتیپ تو با چرا -

  ؟ یبخواب راحت ها شب دوباره یخوا ینم ؟ یبش راحت



 که ییها قرص ،یداد که ها قرص نیا با حتما! آهان:  گفتم

 یداریب ظهر، از بعد تا صبح یول ،یبخواب ها شب ذاره یم

 . شم یم خوب خودم! ستین ادتی یچیه یول

 :  زد پوزخند

 یمنجالب یتو یگفت بهم یاومد که روز نیاول ؟یتون یم -

 ازمندین باش مطمئن. آردت ینم رونیب یکس که یافتاد ریگ

 ...  یبر حاال نیهم یتون یم. ستمین پولت

! ره یم ادمی کردن، فرار با نکهیا الیخ با. رفتم من و

 که یاول روز همون. شدم رهیخ انیک رخ مین به و برگشتم

 فرار اهل دمیفهم دمش،ید یمیقد خونه اطیح در یجلو

 آد یم ،یناج ، ِدرمون اون! ستین زدن ضربه اهل. ستین

 و یسرپوش یبرا یبود یا بهونه تو ان،یک. بده نجاتت تا

 . گرفتن دیناد

 :  گفت و دیخند

 . اخالقه مهم. نکن نگاه جوشم به -

 یصندل. دادم تکون تاسف ی نشونه به رو سرم و دمیخند

 :  گفتم و فرستادم عقب به رو

 . وارید و در تو نزن خواهشا یول خوابم یم. آد یم خوابم -

 :  گفت و انداخت باال ابرو

 خوب خاتون، بخواب ریبگ. جاده به زنم یم دارم فعال -

 . بخواب



 کاش. نمیبب رو کلشیه کل تونستم یم دم،یکش دراز یوقت

. رهنما انمهریک شدم یم وابسته تو به بودم، بچه یوقت

 کردن؛ فرار اهل بود؛ زدن ضربه اهل رهنما، رحافظیام

 مهین ی الشه نیا تا نستادیوا یول بود، تو از تر سالم پاهاش

 احمق. کنه بزرگ خودش پر و بال ریز دوباره رو جون

 تو کاش. بود شده یمرد نیهمچ ی وابسته که یاحمق بودم،

 . یکرد یم عوض ریام با رو جات موقع، اون

 :  گفت و دیخند

. زنه یم دید رو من جوش داره رایم ریز اون از باز -

 . اخالقه مهم گفتم بار هزار

 :  گفتم و کردم زیر رو هام چشم

 .یندار اونم تو که -

 . داد تکون سر و خنده ریز زد یپق
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 رو هام چشم م،یبود کجا بود، چند ساعت اصال دونم ینم

 و گرفت کمرم شدم، بلند عیسر. ستین که دمید و کردم باز

 هم باز کردم، نگاه عقب یصندل به. کرد صدا یتق گردنم



 موهام تار سه دو و بود رفته عقب شالم اومد، یم باد. نبود

 باز که یا پنجره سمت به. خوردن یم تاب میشونیپ یرو

 مات نگاهم روم، به رو ی منظره دنید با. دمیچرخ بود،

 نه، که یشرج هوا. بود یسبز سراسر و استوار کوه. شد

 . زدن یم لبخند بهم آسمون یتو پنبه شکل به ها ابر و یعال

 و دمیکش یقیعم نفس. شدم ادهیپ و کردم باز رو نیماش در

 به دادم، یتاب و چیپ رو خودم. بردم باال سمت به رو دستام

 نشسته یسنگ تخته یرو. دمشید که دمیچرخ راست سمت

 یتو شییچا مخصوص یفلز وانیل و دستش گاریس بود،

 اومده عصا بدون رفتم، سمتش به آروم. بود ش گهید دست

 چشم دنید با. سمتم برگشت و کرد تعجب. زدم صداش بود،

 :  گفت و زد لبخند م کرده پف و آلود خواب یها

 برم خواستن ازم پروژه، یبرا شیپ ماه چند ادمه،ی -

 هوی. بودم کردم تصادف باهاش که نیماش اون با. شابورین

 یسرسبز محو انقدر و نیماش از شدم ادهیپ رو، نجایا دمید

 یم. نشستم نجایا ساعت سه دو بودم، بکرش عتیطب و

 . یش یم پا خواب از بخوره بهت هواش و آب دونستم

 :  گفتم و گذاشتم هام پهلو یرو رو هام دست

 به دست یچ همه انگار. داره توش یزندگ حس کی -

  ؟ گم یم یچ یفهم یم. باشه داشته انیجر تا دادن هم دست

 منم یبرا و برداشت رو فالسک داد، تکون رو سرش

 . گفتم" یممنون" آروم و گرفتم دستش از. ختیر ییچا



 :  گفت و کرد زیر رو هاش چشم

 گفت. نجایا بود اومده هم یرمردیپ هی اومدم، که روز اون -

 عمر گذر یدار و ینشست صخره نیا رو نمیب یم جوون،

 رو نجایا یک هر گفت. ستمین جوون گفتم. دمیخند. ینیب یم

 نییپا که ساله نیچند گفت یم. جوونه بشه، مسخش و نهیبب

 واسه و ست کلبه فقط گفت البته. داره کلبه رودخونه، نیا

 برام نجایا مورد در یداستان کی. نجایا آد یم القیی ی

  ؟ یبشنو یخوا یم کرد، فیتعر

 لبخند. دادم تکون رو سرم و نشستم صخره یرو کنارش،

 :  گفت و زد ییدلربا

 صخره نیا گفت یم. بوده میند و میقد از نجایا گفت یم -

 که بود وقت یلیخ آد، یم آب الش به ال از االن که ها

 گفت یم. نبود آبشار نجایا گفت یم اصال. نداشت آب اصال

 با آب االن که ییاونجا دره، نیا نییپا یکی دهیشن روز کی

. کرد یم هیگر داشت و بود نشسته آد، یم و ره یم شدت

 ؟ شده یچ که گفتم بهش. بود هم پسر بود، جوون گفت یم

 یول بوده یچ مشکالتش نگفت بهم. گفته مشکالتش از

 یم راه چشمه نیا فرداش،. بودن سخت و ادیز یلیخ انگار

. شه یم روونه آب نیا توسط پسر همون ی جنازه. افته

 نیا از روستا خود یاهال. مرگ ی چشمه گن یم بهش

 گفت رمردیپ اون یول. آن ینم سمتش ترسن، یم چشمه



 یکس هر یبرا گفت یم. داشت یزندگ من یبرا چشمه نیا

 . ندهیخوشا داره، یزندگ حس کنه یم احساس که

 :  گفتم تعجب با

 . ستین خطرناک اصال... نجایا یول -

 گارشیس و خورد رو شییچا از کمی. انداخت باال ییابرو

 :  کرد خاموش وانیل یتو رو

 یوقت که م،یدار دوست رو ییزایچ. نهیهم موضوع اصل -

 و یزندگ احساس تازه م،یش یم رهیخ بهش دور ای باال از

 با و میبش واردش م،یبش کینزد که نیهم. میدار آرامش

 . میکن یم حس رو خطر م،یکن حرکت انشیجر

 یزیچ اون از تر کینزد یلیخ صورتش سمتم، برگشت

 ! یلیخ بود، یجد. کردم یم رو فکرش که بود

. یداشت دوسش و یدار دوسش چقدر بزنم حدس تونم ینم -

 از. مونه یم برات چشمه نیا نیع درست االن اون یول

. نداره یمشکل خوبه، آرومه، ،یش یم رهیخ بهش دور

 ... یکن لمسش هیکاف

 لنگ به لنگ و پاشد. انداخت ریز به رو سرش. نداد ادامه

 :  گفت آروم. رفت نیماش سمت به

 . میبرس مونده ساعت سه دو هی. میبر ایب -



 یال به ال دهییرو نرگس یها گل به. بودم شده حرفاش محو

 نیماش سوار و بلند یحرف بدون. بودم شده رهیخ ها سنگ

 . شدم

 سمت بردم دست نشد، بدل و رد یخاص حرف نیماش یتو

 . کردم روشنش و ضبط

 ش صفحه ییدا که یآهنگ شد، پخش م عالقه مورد آهنگ

 یکرس ریز ذاشت، یم ها شب جمعه شه،یهم و داشت رو

 . میخوند یم رو آهنگ باهم همه و نشوند یم رو ما

 :  زدم یمحو لبخند

 . دارم دوسش یلیخ. شدم بزرگ باهاش یبچگ از -

 زده شیشونیپ یها رگ. نگفت یزیچ و شد مشت دستش

 :  گفت و زد پوزخند. رونیب بود

 . یدار باهاش یلیخ حتما... حتما هم خاطره -

 :  گفتم و زدم یدل ته از لبخند. بودم شده آهنگ مست

 . بهشون نسبت دارم خوب حس یکل! یلیخ! اوف -

 بهش متعجب. شیعصب یها خنده همون از خنده، ریز زد

 :  گفتم آروم و شدم رهیخ

  ؟ یشد ناراحت ؟ شد یچ -

 :  دیغر لب ریز

 . زنه یم حرف عشقش خاطرات از داره من کنار نشسته -



 :  گفتم و شدم رهیخ بهش چپ چپ

 تو شهیهم که بود یآهنگ نیا! بود آهنگ منظورم من -

 ! ذاشت یم ییدا برامون یبچگ

 :  گفت و سمتم برگشت کدفعهی شد، جاده مات نگاهش

  ؟ آهنگ -

 :  کردم ترش

 . مضخرف! میقبل یها خواستگار! پس نه -

 آروم. گرفت رو جلوش که شد یم باز لبخند به داشت لبش

 :  گفت

 !آد یم شیپ... گهید شد یفهم کج! دمیببخش... حاال خب -

 

 یم پخش نیماش یتو خواننده یصدا. نگفتم یچیه دلخور،

 . شد

  ؟ باهام یقهر -

 .کردم یم یباز م خورده الک یها ناخن با

 مدت همه نیا! یخانوم ینجوریا که کنم یم دق من -

 قهر که االنم! ؟ینبود من ییتنها فکر به یدیخواب یگرفت

 . یخانوم کرده

 کندن مشغول هنوز. بودم کرده قائم م نهیس یتو رو سرم

 رو ش دهیکش و بلند انگشت. بودم هام ناخن یرو از الک



 زدم بلند. دادنم قلقلک کرد شروع. کردم حس م چونه ریز

 اون حاال نبود، کن ول یول زدم پس رو دستش. خنده ریز

 . دیخند یم هم

 آواز، ریز زد. دیکش خودش سمت و گرفت رو چونم

 ! بود صدا خوش یلیخ! بکنم؟ اعتراف

 

 تو یسو به

  تو یرو شوق به

 

 جذاب هم باز رخ مین از. داشت یبیعج برق هاش چشم

 !بود جذاب هم هنوز ،یسالگ هفت و یس سن یتو! بود

 

  تو یکو طرف به

 میآ دم دهیسپ

 

 . شد پررنگ لبخندش. شدم همراه باهاش

 

 میجو را تو مگر

  ؟؟ ییکجا بگو



 

 یرو خودشم دست. گذاشت دنده یرو و گرفت رو دستم

 .نشست دستم

 

 یگاه نیزم از گه تو نشان

  پروا یب چه نیبب مییجو آسمان از

  ییکجا بگو م،یپو یم تو ره

 

 :  گفت آروم کرد، کم رو ویراد یصدا

 دچار مطمئنم باشه، داشته مشکالت چقدرم هر پسر، اون -

 . بوده

 :  دمیپرس و کردم یزیر اخم

  ؟ هیچ منظورت ؟ یچ یعنی -

 :  گفت و زد یآروم لبخند

 ،یکن یم درکش خوب... یروز کی خودت یفهم یم -

 . یکن یم لمسش
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 کی به ،یاصل ی جاده داخل از بعد، ساعت سه دو از بعد

 و ینقل یها خونه به نیماش یجلو ی شهیش از. دیچیپ یفرع

 نگاه سرسبز ی تپه یرو ک،یش و ییالیو یگاه ک،یکوچ

 :  گفتم آروم. کردم

 ؟ یدیخر خونه -

 آروم و شد ییروستا وارد. نگفت یزیچ و دیخند مردونه

 نیزم بالخره یوقت. داد سوق ییسرباال سمت به نیماش

 که زد بوق تا سه دو. کرد پارک رو نیماش شد، صاف

 نگاه بهشون تعجب با. رونیب ختنیر جماعت کی کدفعهی

 یها لباس هم ها ییروستا کردم یم فکر شهیهم کردم، یم

 بودن یامروز کامال یول هست تنشون شهیهم یمحل

 ستادهیوا رونیب زیتم و تر و مرتب هم مرداشون. همشون

 . بودن

 سمت داشت هم یبلند و دیسف شیر که ها ریپ از یکی

 :  گفت بلند یصدا با و اومد نیماش

 خوش یاومد خوش. هللا بابا هللا! مهندس ی ی یها -

 .یاومد

. بشم ادهیپ که کرد اشاره هم من به و شد ادهیپ نیماش از

 تیجمع چقدر بود، بزرگ سوال عالمت دوتا مثل م افهیق

 !دوستم؟ ینم من و بود روستا وجب مین نیهم یتو



 شونیشاد و بزم و شدن من متوجه تازه انگار شدنم، ادهیپ با

 . من به اونا هم بود زده زل اونا به تعجب با من هم. دیخواب

 که بس از کمرم. گذروندم نظر از رو تکشون تک ی افهیق

 هم زبون و پاهام. بود گرفته درد ن،یماش یتو بودم نشسته

 . خشک خشک

. شد تیموقع متوجه تازه و دیکوب هم به رو نیماش در انیک

 . برم سمتش به کرد اشاره من به و زد یآروم لبخند

 داشت و بودنش بسته در یجلو که بود یگوسفند به نگاهم

 . خورد یم رو آبش و علف آرامش با

 :  گفت بلند انیک. گرفتم قرار کنارش و رفتم سمتش به آروم

 بزنن یشاد و بزم شب یس روستا نیا بگو م،یرح عمو -

 ...مهندس که

 و کرد محکم عصا به رو دستش انداخت، ینگاه من به

 :  کرد بلند و چفت دستش یتو محکم رو من دست

 ! شده دچار رهنما مهندس که -

 و طبل یصدا یحت که خشک و مات اونقدر شدم، مات

 . کردم ینم یکار من و دیچیپ یم گوشم یتو سرناشون

 کردن زیت چاقو ها، زن دنیکش ِکل یصدا! شده؟ دچار گفت

 :  گفت یم که ریپ مرد همون یصدا سر آخر و



 لویک هفتاد تنور تو بزنه یبندر عباس بگو برو بدو، بچه -

 . نیآفر بدو بابا، بدو. ارهیب در ینیریش

 رو چاقو که دمید رو قصاب کدفعهی م،یگذاشت جلو به یقدم

 باال رو چاقوش که یریام! بود ریام برد، باال دستش یتو

 کنم یم یکار گفت یم زد یم داد. کرد پاره رو لباسم برد،

 !یش خودم مال

 من...  شدن یسالخ! بودم من. دیچرخ گوسفند یها چشم

 ...  ریام... 

 یم خنده و خوش همه با داشت که یانیک یبازو کدفعهی

 . زدم چنگ محکم رو کرد

. شدن رهیخ من به تیجمع تمام که زدم چنگ یطور

 معلوم گوشت و استخون و زد رونیب خون...  دیبر قصاب

 ...  شد

 پاهام. کردم فرو انیک پدر یب گوشت یتو رو هام ناخن

 یتو خون یبو نیا. زد یم جا داشت و نداشت رو تحملم

 و زد یم صدام انیک. کرد یم بدتر دوچندان رو حالم مینیب

 . دمیشن یم رو ریام یصدا ان،یک یصدا یجا من

 تو نوشت، رو خودش اسم کمرت یرو اون:  دکتر

  ؟ شینزد ؟ ینکرد یچکاریه

 بد یلیخ شب اون. خوردم یم تا صد زدم یم اگه:  گفتم

 یم قشنگ بود، شده یخون کمرم کل بود، زیت چاقوش بود،



 ؟ نیکرد حس رو خون یبو حاال تا! کرد حس رو بوش شد

 بلند مشهد عطر نیع قشنگ! ادیز خون ک،یکوچ خون نه

 و زخم همون یرو متنفرم؛ ازش گفتم بهش. بوش بود شده

 . دیپاچ نمک گوشت

 یتو قصاب یچاقو و زد رو پاش و دست نیآخر گوسفند

 . رفت فرو شکمش

 :  گفت یمحل و نازک یصدا با یریپ زن

 دمیشا. نداره تحمل بشم قربونش تو، ببر رو زنت ایب -

 . ست خسته

 یعصب کیت. زد زل بهم نگران و خوشرنگ ی لهیت دو

 و سمتش برگشتم ربات کی نیع. دیپر یم پلکم و کردم دایپ

 :  گفتم

 ... ببرن... رو گوسفند... بگو -

 :  انگار گفتم یم ونیهذ. بزنم حرف تونستم ینم یحت

 ... خون یبو... یبو... اومد یم خون... کمرم... ریام -

 :  گفت آروم و گذاشت خمی دست یرو رو دستش

. میر یم ما. میبر ،ینطوریا نکن جونم آروم. شیه شیه -

 . ببند هم هات چشم من به بچسب



 ریز ش فورد تام عطر یبو دادم، هیتک بازوش به رو سرم

 شیش من اگر رو عطرت نیا ان،یک بهت لعنت. دیچیپ مینیب

 . نبود ها قرص اون به یحاجت گهید داشتم، ش،یپ سال

 خونه یتو داشت، شده یکار گل یول کیکوچ اطیح خونه

 بافت، دست یها فرش رنگ، یالک یها یپشت از بود پر

 یها اتاق بود، زونیآو وارید به که یشکار یها تفنگ

 داد، نشون انیک رو ها اتاق از یکی. بزرگ و کیکوچ

 کنار عیسر... اتاق به دمیرس که نیهم. توش میرفت باهم

 . رفت یم ضعف پاهام. نشستم یبخار

 :  گفت آروم و انداخت بهم ینگاه انیک

  ؟ ینشد بهتر -

 :  کردم زمزمه فقط

 . شم یم -

 چشم کرد، یم عوض لباس داشت. نمونیب شد سکوت

 شلوار با هم رو شلوارش. نمینب رو لختش بدن تا چرخوندم

 پاش مچ پانسمان به نگاهم کدفعهی. بود کرده عوض یراحت

 . بود یگل و یخون کرد، برخورد

 :  گفتم تعجب با

  ؟ خورده ییجا به پات، -

 رون،یب رفت یم داشت دست به عصا و نگفت یزیچ

 دستم کالفه. گرفتم رو لباسش نیآست و سمتش دمیدو عیسر



 آروم و رو من چسبوند وارید به برد، عقب به و گرفت رو

 : گفت

 

 دنیبر سر هی با ،یوفتین کهیمرت اون ادی نجایا اوردمت -

 رو من یخوا یم ؟ یافتاد یعوض کثافت اون ادی گوسفند

  ؟ یبد مرگ دق

 یم ببر یها چشم نیع شدن، یم یعصب یوقت چشماش

 :  گفتم یگستاخ با. شدن

  ؟ خورده ییجا به پات دمیپرس -

 :  گفت حرص پر و یعصب

 . کنه یم باز سر شم یعصب موقع هر زخمش -

 :  گفتم و دادم قورت رو گلوم آب

 کردم؟ تیعصب من -

 ! بود؟ یسوال چه

 :  گفت حرص با و زد پوزخند

 رمیبگ روزنامه رونیب برم. کرد تمیاذ بود گوسفند! نه -

 ... درس رو پانسمانش

 آوردمش خودم با آروم ن،ییپا دمیکش و گرفتم رو درست

 بود، دستش یتو هنوز دستم و نشستم. خودم ساک سر

 اوردهین خودم یبرا یلباس ساکم یتو. نهیبش کردم مجبورش



 کرد یم استفاده انیک که یلیوسا و ها دارو یتمام یول بودم

 . بودم گذاشته رو

 ! نبودم نکارهیا من کرده، تعجب دونستم یم

 دنید از. کردم باز رو پانسمانش و باال زدم رو شلوارش

 اون از کردم یسع یول کردم وحشت لحظه کی پاش

 . نباشه انینما م چهره یتو یزیچ وحشت

 ضد رو دستم. شستم رو زخمش کنار ی شده خشک خون

 و دمیمال یم آروم زخم یرو رو پمادش کردم، یعفون

 خدا. نکنه حس رو سوزش ادیز تا کردم یم فوت همزمان

 . بکنم کار دیبا یچطور داد ادی بهم که فرانک به بده ریخ

 گفتم و کردم بلند سر آروم. زدم چسب و بستم رو پانسمانش

 : 

 ...ندا درد ست؟ین که سفت ؟ بستم خوب -

 لپم به هاش شیر ته. شد گرم دلم و سرخ م گونه شدم، الل

 دو یصدا با. بود کاشته بوسه رو لبم ی گوشه خورد، یم

 :  گفت یا رگه

 دلبر؟ دمینفهم من و یشد خانوم نقدریا یک -

 یبو و ایدر یصدا د،یچیپ یم گوشم یتو داغش یها نفس

 ! مرد نیا داد، یم ساحل
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  انیک

 

 و دمید. شد سرخ عروسکم که دمید برگردوند، سر که دمید

 دادم قول دونستم یم براش، رفت دلم. بزنم لبخند نتونستم

 ینم یهمکار دل نیا چرا دونستم ینم و دونستم یم بهش،

 !باهام؟ کنه

 :  گفت آروم

 . آم یم کنم عوض رو هام لباس منم برو، تو -

 :  گفتم و نشستم بهش پشت

. شد خراب شابورین ی  جاده تو نمیماش ش،یپ ماه چند -

 و اومد یم بارون. آوردم کمک یبرا رو ده نیهم مردم

 بند تا یروز سه دو تا خواستن ازم. بود خالص گل جا همه

 گفتم نکردم، قبول اولش. بمونم نجایهم بارون، اومدن

 بهت دیشا کردن، اصرار یلیخ. رم یم وفتهیب راه نیماش

. شدم موندگار نجایهم یا هفته کی ،یول نشه باورت بگم

 و ییچا یکل برام هم یدیع. گرفتن هم رو من ی شماره



 دم و بزنم سر بهشون گرفتن قول ازم. بودن فرستاده برنج

 با رمت،یپذ ینم تنها یبعد دفعه گفت خانجونشون ،یآخر

 ! ایب خانومت

 :  گفتم آروم و دمیخند

  ؟ یدیپوش -

. رفت قنج دلم دنشید با و برگشتم. گفت یآروم اوهوم

 . بود تنش یگل گل شال و ساده دامن با یگل گل زیشوم

 ادی هیعال و یدرخش یم ،یشد خوشگل بگم بهش اومدم تا

 بخواد نکهیا از قبل ازدواجمون، از قبل افتادم، حرفش

 . بشه م خونه خانوم

 بپوشه، یگل گل داشت دوست رشیام شهیهم گفت یم

 . بپوشه شاد داشته دوست

 بهش خواست یم دلم شد، پاک کم کم هام لب رو از لبخند

 منصرف ش، چهره دنید با یول ارهیب در رو لباس اون بگم

 . شدم

 پرنده یصدا و باز کیکوچ اتاق ی پنجره شدم، بلند آروم

 یچ وانیک. بود شده بلند درخت یرو کرده جاخوش یها

 نکرده، وفا یکس به یزندگ یتو مونا گفت یم ؟ گفت یم

 ن،ینر ییجا ن،ینساز خاطره گفت یم. ره یم گفت یم

 بود، ناراحت! بود داده رد جواب بهش ایمیک... نینکن یکار

 ینم تنم به که یا وصله کنم، صبر هم سال هزار گفت یم



 ینم من به مونا گفت یم! خوره ینم چوقتیه خوره،

 یم ؟ ستمین من مگه گفت یم ؟ گفت یم یچ طناز... خوره

 برگشت برگه دیشا روز کی گفت یم. کن تحمل گفت

 ! انیک

 

 بذارو تنهام باشه، گفتم

  مارو قلب تو کن، له بشکن

 

 بغلت بگو ،یزن یم جا یدار یدید وقت هر گفت یم ارشد

 جا شب هر من. کنه بزرگت بگو کنه، آرومت بگو کنه،

 شب هر آرامش، شب هر خواستم، بغل شب هر ارشد، زدم

 ... یبزرگ

 

 من عشق نداره بیع

  من سرنوشت نهیا

 

 و خمارآلود یصدا نشست، م شونه یرو فشیظر دست

 همون دم،یکش یم که بود یدرد همون خوابش، به مست

 بودم، ریام من اگر. دمیخر یم جون به که بود یدرمون

 جادو نقدریا تا کردم، یم قطع رو هاش انگشت تک تک



 یچ مونا آخه گفت یم دیخند یم ایپرن. نشه زیسرر ازشون

 جز ست،ین بلد که ییزایچ جز ده،یکش که یدرد جز ؟ داره

 دو شده باعث یچ! ؟ بلده یچ ده،یند و نکرده که ییکارا

  ؟ بخوانش مرگ سرحد تا نفر

 تونه، ینم و باشه خانوم خواد یم یوقت بگم، بهش خواستم

 شه، یم خمار هاش چشم و خنده یم یوقت ؛ ِیخواستن

 ؛ ِیخواستن

 یرو یکس االن به تا من دارم، محبت کمبود من گفتم یول

 . م توجه معتاد من ده،ینکش نوازش دست سرم

 .توام با ؟ انیک -

 سمتش به یکم برگردوندم رو سرم سمتش، دمینچرخ کامل

 :  گفتم و

  ؟ شده یچ. نشدم متوجه -

 توهم من وگرنه! بود که وهلل به! بود؟ نگران هاش چشم

 ! زنم ینم

  ؟ هوم ؟ یدار درد نکنه -

 :  گفتم آروم. گذاشتم م شونه یرو دستش، یرو رو دستم

 ... منتظرن میبر نه، -

 

  ها یادگاری ک شه یم رو من



 ها ییجدا نیا آوره عذاب
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 مرز. بودن جمع شون خانواده یاعضا ی همه سالن، یتو

 نمیبش خواستم. بود جا دوتا ما یبرا مرد و زن تیجمع نیب

. دیفهم اون که موال به و دمیگز رو لبم گرفت، درد پام یول

 خودش بعد و نشوند اول رو من گرفت، رو دستم آروم

 بلند نسبتا یصدا همون با و کرد یاخم میرح عمو. نشست

 :  گفت کلفتش و

  ؟ یدینرس پات نیا به هنوز بابا، هللا مهندس، ی ی یها-

 :  گفتم آروم و زدم یلبخند

 . که نداره یدرمون یدون یم ،یمشت تو قربون -

 :  گفت آروم میرح مادر

  ؟ ینکرد خبرمون چرا ؟ مادر یگرفت یک زن -

 به بعد مادرش، به اول یبیعج ی غره چشم بزرگش دختر

 :  گفت و کرد نازگلم

 ینم شونیعروس حد در رو ما مهندس یآقا حتما -

 . دونستن

 :  گفتم و انداختم باال ابرو



 کامال یمهمون میخواست بانو و من. ستین ینجوریا نه -

 . کمونی درجه یها لیفام حد در یعنی. باشه یخودمون

 :  گفت و دیپر وسط میرح مش دوباره

! یخوشبخت. ره یم گذره یم شبه کی یعروس مهندس، -

 مهمونام دهن. رو ییچا اریب مارجان. مهمه یخوشبخت

 . شد خشک

 دست. کرد یم ییخودنما جلومون کیبار کمر استکان دوتا

 کم کم داشت مونا یها چشم. برداشتم رو دوتاش هر و بردم

 یم خوابش هم باز بود دهیخواب نکهیا با. افتاد یم هم یرو

 . داره نگهش یمخف تونست ینم اصال و اومد

 از بعد و شد وارد بغلش ی بچه با همراه کشیکوچ دختر

 یها یگوش در. نشست یا گوشه کی یپرس احوال سالم

 اخم همون با بزرگش دختر کدفعهی. شد شروع شون زنونه

 :  گفت

  ؟ هستن مهندس هم همسرتون -

 :  گفت تشر با و کرد خواهرش به رو بزرگش پسر محمود،

 زشته بعدم. طراحن و ستنین مهندس انیک آقا! مونس -

 .یپرس یم سوال یدار ینجوریا

 دختر بودم مطمئن یول بود، رفته ادمی هاش دختر اسم

 !نبود یاخالق بد نیا به بزرگش



 ادیز آخه. دمیپرس رو شغلشون! که دمینپرس یزیچ -

 ! کال دنیترس کمی اومدن اولم... کنن ینم یراحت احساس

 دهیچسب و ریز سرش اونقدر بود، انداخته ریز به سر مونا

 بردم رو سرم کمی. دشید ینم یکس که بود ش نهیس به

 رو لبم. گرفت م خنده ش، بسته یها چشم دنید از و نییپا

 . خنده ریز نزنم بلند بلند تا گرفتم گاز محکم

 

  ره ینم من ادی از اتیباز وونهید

 !رهیگ ینم یکس رو جات یمطمئن که هم تو

 

 ها مرد با خواهر، تا سه وحشتناک یها اخم به توجه یب

 همسر داشت، زن دوتا میرح عمو. شدم زدن حرف مشغول

 مونده جا به دختر تا سه ازشون بود، کرده فوت که اولش

 مادر به تا سه نیا اخالق گفت یم شهیهم هم خودش. بود

 . رفته امرزشونیخداب

 هاش دختر. داشت دختر دوتا و پسر دوتا شیدوم همسر از

 یکینزد احساس باهاشون مونا انیب اگر مطمئنم و نبودن

 . کنه یم یشتریب

 :  گفت من به رو آروم و نشست مونا کنار بزرگش عروس

 ! ؟ نه برد خوابش رم،یبم یاله -



 :  گفتم و زدم لبخند مونا به

 ! برد خوابش... گهید شد بد حالش کممی بود، خسته -

 :  گفت و دیخند آروم هم عروسش

 هم فردا. نینباش نگرانش اصال. هست بهش حواسم من -

 !آد یم جا هواش و حال قشنگ کوه، برمش یم زود صبح

 دلم و حاضر جمع یتو من. یاومد خوب رو هواش و حال

 با ای گذشت، یم ریام با ای ،یزندگ ماه کی. بود گهید یجا

 نیا گفت یم رفتم یم ششیپ که یمشاور. هاش خاطره

 دور کی رو همه داره مونا گفت یم ه،یخوب ی نشونه

 . اندازه یم دور شهیهم یبرا بعدا و کنه یم مرور یاساس

 ما گفت زد، لبخند. نگفت یچیه ؟ گفت یچ حنانه یراست

 5 رهنما ی خانواده گفت یم. انیک مینشد خوشبخت که

 گوشه تا 5 شونیکی که بزرگ ی گوشه تا 5 بودن، گوشه

 یکی اون بزرگ، ی گوشه تا 2 یکی اون ک،یکوچ ی

 دیتول گوشه نازدونه دونهی باهم دوتاشون و تر بزرگ دونهی

 ینم یزیچ درد جز ،یکن نگاه گوشه هر به حاال. کردن

 ساله 26 شونیکی شدن، حذف که ش گوشه دوتا. ینیب

 ینم هم به ینوع به کدوم هر و ست گوشه یکی اون عاشق

 رو سابقش زن ی هیمهر داره ؟ یچ گوشه یکی اون. سازن

 گوشه یکی اون. شده دار بچه زن هی شوهر تازه و ده یم

 گفت یم. انیک نشو بد ی گوشه تو گفت یم!  ِیروان شون



 تو گفتم! بره؟ کجا تو آغوش جز. بره نذار بره خواست مونا

 سالم آدم کی یول ستمین هم حاال گفت. ینبود من موافق

 و تیامن و کمتر ترسش ،یروان آدم کی از بشه، عاشق

 . شترهیب آرامشش

 :  اومد میرح عمو یصدا

 یگفت برام که اوندفعه. رو پسرعموت و برادر امرزهیخداب -

 . کردن فوت یچ سر دمینفهم

 قورت رو دهنم آب. شد داریب مونا و بود کرده سکوت جمع

 :  گفتم و دادم

 سن نه یول مرگ. بودن جوون پسرعموم، هم برادرم هم -

 گن یم یدیشن. عمو رو احوالت و حال نه شناسه، یم

 درد دردشون ؟«است بهتر ییجدا میب از وصل یآرزو»

 . نذاشتن جا یزیچ عشق جز رفتن، یوقت. عمو بود عشق

 یم یا فاتحه لب ریز کس هر و گفت یامرزیب خدا جمع

 من روز کی آخر هم تو. انداخت بهم ینگاه مونا. خوند

 ! رهنما مونا یذار یم تنها رو

 !رمیم یم روز کی هم من

 

 آد ینم گهید شده قطع صدات

 !خواد ینم دلت رو من بده چقدر
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 مونا. کردن یم ترک رو خونه کم کم شون همه و بود شب

 گردنش زدن لق از رو نیا و بده ادامه تونست ینم گهید

 عیسر رو خودش یسرسر ریبخ شب از بعد. دیفهم شد یم

. کرد پرت یطرف به و کند رو شیروسر انداخت؛ اتاق یتو

 آروم برداشت؛ رو خوابش مخصوص ینخ بلوز و شلوار

 :  گفتم

  ؟ یزد مسواک کنم، قفل رو در بذار -

 در رو هاش لباس من به پشت و گفت یاوهوم ازهیخم با

 :  گفتم آروم. آورد

 . بده منم یخوابا لباس ساک تو از -

 رفت یم داشت داد، بدستم رو ها لباس و دیکش یا ازهیخم

 کردم محبوسش پاهام نیب. دمیکش و گرفتم رو دستش مچ که

 :  گفتم آروم. برگردوندم رو دستش انداختم؛ ریز رو سرم. 

 !رمایم یم من یبر اگه -



 بوسه شاهرگش یرو و گرفتم دهنم یجلو رو دستش ساق

 زمزمه و دادم قرار دستش کف یگود یتو رو سرم. زدم

 :  گفتم وار

 . برو یا کدفعهی و آروم یبر یخواست -

 خواستم یم من دیشا! بود؟ ناراحت د،یلرز یم صداش

 : کنم حس نطوریا و باشه نطوریا

 . رم ینم ییجا... نکن! انمهریک -

 و دادم قرار دستش پشت رو دستم دم؛یبوس رو دستش کف

 :  گفتم آروم

 ! ؟ نشه سردت آد؛ یم بارون داره بخواب، ریبگ -

 برامون دخترا و مونس که ییجا یتو و گفت لب ریز ینچ

 من و دیخواب من به پشت. دیکش دراز آروم بودن، انداخته

 لمسشون موهاش، یتو بکنم دست بودم کرده هوس بدجور

 . بشم متولد نو از دوباره و بخرم جون به رو بوش کنم؛

 هر میرح عمو خود یاهل یها خروس یصدا با صبح

 . میشد بلند جا از یعصب و آشفته دومون

 :  گفت غرغر با

 . صبحه چهار ساعت -

 :  گفتم شده زیر یچشما با و دمیکش موهام یتو یدست

 ... لعنت خروسه یچ هر بر یا -



 نشون رو خنده نیهم بهش بود نجایا ایپرن اگر د؛یخند آروم

 خنده و لبخند نیا یتون یم مومن، آدم دمیپرس یم. دادم یم

 ! ؟ ینش عاشق و ینیبب رو

 خمار، یچشما خواب، تو غرق آلود پف صورت نیا بگم

 ! ؟ ینش وونهید و ینیبب رو شونیپر یموها

 ی وصله مونا ان،یک باشه حواست گفت ؟ گفت یچ گانهی

 یردا هم هنوز کرده، عروس گهید یکی رو مونا. ستین تو

 :  گفت آروم و شد رهیخ بهم. انداخته چنگ مونا تن رو ریام

 !یزد زل بهم ساعته کی ؟ یخوب -

 که ییروزا کردن رهیذخ یبرا هام، زدن زل نیا تمام

 بو ها معتاد نیع خونه، یتو دیبا که ییروزا تمام! ندارمت

 مسکن منتظر و بشم یروان بکشم، استخون درد بکشم،

 . نمیبش

 :  کردم بسته و باز رو چشمم بار کی

 . آوره خواب برام شهیهم شمال. فقط آد یم خوابم -

 :  گفت آروم و زد لبخند

 و سوئد رفتم فقط نکردم، سفر گهید بعد به یبچگ از -

 . بودم کاره چیه من که، هم اونجا

 کوه یراه میرح مش یپسرا با که بود صبح شیش ساعت

 یم آروم آروم باهم و بود دستم یتو دستش. میبود شده



 یم دست و خوندن یم یمحل یها آهنگ داشتن اونا. میرفت

 :  گفت گوشم دم و دیخند آروم. زدن

 . دن یم فحش بهمون کنم یم احساس همش -

 که ینفر چند ی توجه خنده، ریز زدم بلند حرفش نیا با

 کشیکوچ مشت بازوم به. شد جلب بهمون بودن کنارمون

 :  گفت و کوبوند رو

 . یبرد رو آبرومون ت خنده نیا با نخند -

 :  گفتم و گرفتم رو م خنده یجلو

 ! امر اطاعت -

 بساط و بند و زدن چادر دشت یناییپا همون ناهار یبرا

 هم به رو بدست وانیل مونا. دنیکش رونیب رو غذاشون

 :  گفت

 ییدوتا م،یباش داشته واگن فولکس روز هی داشتم دوست -

 هی و دوتا خودمون ،یدبش و سبز یجاها نیهمچ به میبزن

 ... دارم دوست رو زایچ نجوریا. بزرگ دشت

 :  گفت و بهش رو دیخند یعل همسر

 روین یول میبکش کار ازت آد ینم دلمون خانوم عروس -

 . میدار کم

 :  گفت خنده همون با و دیخند حیمل و آهسته هم مونا

 . رمیبگ ادی کنم یم یسع یول! ستمین هم یکار آخه -



 و رفت یم اون. رفت ها خانوم سمت و شد بلند کنارم از

 تموم یک هات یادگاری نیا. موند یم یباق عطرش یبو

  ؟ شه یم

 رفتن ونیآقا و شد یینما رو فوتبال توپ ناهار از بعد

 :  گفت و اومد من سمت جانیه با مونا. وسط

 یم یبند شرط دارن تازه. گهید  برو توهم انیک خب عه -

 ! گهید برو! کنن

 آروم دم،یکش رو دستش کردم، نگاهش یمحو لبخند با

 :  گفتم و داشتم نگهش خودم یجلو

  ؟ شیبند یم برام هم باز شه، باز زخمم برم، -

 که دستم انداخت، نییپا رو سرش آروم شد، مات نگاهش

 رنگش یانار یها لب آورد، باال آروم رو بود دستش یتو

 ! سوختم من و خورد دستم پوست به

 . نبود حواسم د،یببخش -

 بدنم و تن کردم یم یسع نلرزه، صدام کردم یم یسع

 :  تونستم ینم و نلرزه

  ؟ شیبند یم برام -

 که گفت هاش چشم یول نگفت یزیچ. کرد نگاه چشمام یتو

 ها مرد و شد تموم عیسر فوتبال. کنه یم رو نکاریا آره

 یشوخ و خنده با رو ناهار. زدن چمبره من کنار دوباره



 ها آدم نیا کنار مونا دمید یم یوقت بودم خوشحال. میخورد

 . کرده فراموش رو شیزندگ

 یوقت نمیبب خواستم یم که بود نیا نجایا آوردمش نکهیا لیدل

 کنه یم هندوستان ادی لشیف هم باز هست، دیجد یها آدم با

 !نه که ای

 ی خونه خود سمت میبرگشت زدن گپ کمی و ناهار از بعد

 . میرح مش

 به و عقب برگردم شد باعث در یها کفش ادیز تعداد

 :  بگم یمرتض

 . یدار مهمون ببند، سرت هم لچک هی آشپزخونه تو برو -

 : گفت اعتراض با یمرتض و دنیخند همه

 

 چقدر یدون یم! نه ای یمرد نمیبب برو خودت اصال -

 ؟ ه ظرف

 :  انداخت باال ابرو اعتراضانه و شد کمر به دست همسرش

 مهندس یآقا اصال نه ؟ ظرفه چقدر یگ یم االن ؟ اِ  -

 چقدر ماها کار یبفهم یبشور ظرف یبر دیبا! گفتن خوب

 ! بدو ن،یآفر. سخته



 وارد انیگو هللا ای م؛یدیخند همسرش انیب نوع به هممون

 رفت؛ فرو خودش الک تو یا کدفعهی مونا. میشد خونه

 . بود خورده میرح مش یدخترا به چشمش

 :  گفتم گوشش دم

  ؟ هیچ -

 :  گفت زمزمه مثل آروم و انداخت باال شونه

 . ازشون آد ینم خوشم. یچیه -

 گفتم زد یم موج خنده توش که یلحن با و گرفتم گاز رو لبم

 : 

 . آد ینم خوششون تو از هم اونا و آد ینم خوشم منم آره، -

 یها بچه پسر مثل لحنم گذاشتم، کمرش پشت رو دستم

 : بود ساله سه دو تخس

 !آد یم خوشم تو از من یول -
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 کمرنگ، یها ستاره غبار، و مه بود، یدنید نجایا یها شب

 کیکوچ و کوتاه فاصله نیا از که جنگل بلند یدرختا

 . بودن

 ینانو یصندل به و کردم دست به دست رو مییچا وانیل

 یصدا جز. منتظرشم آد، یم گفت. شدم رهیخ کنارم یخال

 یم چرا، رسه، ینم گوشم به یا گهید یصدا رکیرجیج

 اتاق تو بود، شیگوش یصدا. برسه که خواد ینم دلم. رسه

 ی شماره شیگوش یرو خورد، یم زنگ هم بودم که

 اسم زدم؛ میگوش یتو رو شماره همون. بود افتاده ناشناس

 ! رشیام بود، دلبرش

 گرفتم میتصم گفت یم! بود آبان. کردم بازش د،یلرز میگوش

 دو به! کنم فکر طناز به گرفتم میتصم کنم، فکر حرفات به

 نه بود خوشحال نه. بهم زد زنگ که نشد قهیدق سه

 :  گفت آروم ناراحت،

 همه با. اخالقه خوش مهربونه، داره، دوستم یلیخ خوبه، -

 . آد یم کنار یچ

 و دمیکش نیزم یرو به رو راستم یپا یمحو لبخند با

 رو هام چشم لبخند، همون با. انداختم حرکت به رو میصندل

 :  گفتم و بستم

 دوست ش،یمهربون ؟ یدید رو هاش یخوب که شد یچ -

 طناز از یکم دست منم! منم به بگو... اخالقش داشتنش،

 !ندارم



 :  گرفت صداش

 اون! ؟ انیک ستین بلد رو عشق دختر اون نگفتم مگه -

 خوب حالت ان،یک... یریجوگ همش اصال بود؛ بچه موقع

 !ستین

 :  گفتم پرده پشت یها اشک و لبخند همون با

 !ستمین خوب نه، -

 یها شنینر و مه یها ریتصو ها، رکیرجیج یسمفون

 :  گفت یم که مونا یصدا غبار،

 !نکردم تتیاذ من ،یکرد تمیاذ یبود تو -

 خودش نکهیا بدون شیصندل د،یوز یتابستون خنک مینس

 خورد قل نیزم یرو مییچا وانیل. خورد تکون بده، تکون

 هم به رو من ی غمنومه آبان یصدا. افتاد یا گوشه به و

 :  ختیر

 نتونیب انوشیک ی کارخونه ی همه یرسم گهید ماه کی -

 ایب کوتاه ریام! برو و بکن دل موقع اون شه، یم میتقس

 . ستین

 :  مونا یصدا

 ! بکش خجالت! ؟ یفهم ینم چرا ریام کردم ازدواج من -

 با. کرد دایپ راه گوشم سمت به چشمم ی گوشه از اشکم

 :  گفتم لرزون یصدا و لبخند



 !؟ نباشم دواریام یعنی -

 

 خوابه همش بگو

 داده دل بهیغر هی به من عشق که

 

 : دمیکش باال رو مینیب

 به خنده یم اخالقه، خوش مهربونه، خوبه، باهام آخه -

 خوابه، یم منه با یوقت داره، دوست رو مون خونه. روم

 . کنه یم هیتک بهم

 

  من دوباره تو دوباره

  رو من یروزا نیا خراب حال

 !بخند و نیبب

 

 :  گفت و دیکش یآه آبان

 ازش، شو دور! ییجا هر لندن، فرانسه، مدت کی برو -

 یکار رم، یم من ان،یک. رو تو باشه نداشته مدت هی بذار

 . بزن زنگ بهمون یداشت



 ی مکالمه یانتها انگار. کرد قطع خودش و نگفتم یچیه

 :  بود مونا

 .یبگ یزیچ بهم یندار حق گهید تو. دلبر نگو بهم -

 م وونهید بغضش پر یصدا. دمیکش هام چشم یرو به یدست

 :کرد یم

 !شم؟ جدا... دیبا چرا -

. نبود قرمز ی دکمه فقط مکالمه یانتها کردم، یم اشتباه من

 حرف نیا مثل هست، مکالمه یانتها یبرا راه هزاران

 :زد که یآخر

  ؟ ریام یدار دوستم -

 همه مه غم، نیا ینیسنگ از. برداشتم رو گارمیس ی جعبه

 . کرد کیتار رو جا همه یاهیس و پوشوند رو جا

 

 ؟ ییکجا معلومه معرفت یب

 .ییجدا واسه هنوز ستمین آماده

 

 :  گفت آروم. شد پخش مینیب یتو ومیلیل و اسی یبو اومد،

 . رسوند سالم بود، فائزه -



. برسونه سالم بهم نما فائزه ریام ندارم دوست چوقتیه

 بدون. گرفتم گارمیس از یمحکم پک و دادم تکون رو سرم

 : گفتم مقدمه

 دوست جا هر مدت نیا تو ماه، کی واسه. لندن رم یم -

 . برو یداشت

 

  یسرد بهم نسبت کنم یم حس وقته چند هی

  یکرد ول رو دستام راه نیب تو

 

 :  گفت تعجب با

 . همسرتم من ؟ خودت با یبر ینم رو من مگه -

 :  گفتم آروم و انداختم باال رو ابروم انداختم، ینگاه بهش

 ! یستین که هیزیچ تنها -

 

  وقته چند هی

 بنده مو تار به رابطه نیا

 خنده ینم عکسا تو چشمات
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 :  دیلرز ش چونه و کرد بغض

 !منه ی شناسنامه تو اسمت ؛یگ یم همه به خودت هستم، -

 :  گفتم آروم و جام از شدم بلند

  هستم؟ تیزندگ یتو خودمم ؟ یچ خودم -

 :  گفت یتخس با

 .یمن یزندگ ی همه یتو تو! آره -

 هر دیشا بود، پوشونده یکیتار و مه رو صورتش ی مهین

. بودم شده روح قبض که من د؛یترس یم دشید یم یک

 !!!الفاتحه

 زدم، زنگ بهت بعدا برم، من اگه که ؟ یچ خاطراتت تو -

 !؟یدار دوستم ان،یک ؛یبگ ناز با

 بدون و دادم تکون یسر. دیپر واضح صورتش رنگ

 دمید. دمیکش دراز و انداختم رو جام. اتاق داخل رفتم حرف

 کنار پام رو از رو پتو. زد ینم یحرف کنارم؛ اومد که

 :  گفت لرزونش و گرفته یصدا با. دیکش

 بعد. کنم عوضش بذار. نکردم عوض رو پات پانسمان -

 . بخواب

 یپا یرو هاش اشک کردم، نگاه رخش مین به یکیتار یتو

. کرد پاک رو دماغش لباسش نیآست با. ختیر یم لختم



 رو کار نیا و آد یم بدم کار نیا از بودم گفته بهش! چندش

 !!نکنه

 رو پاهاش شد تموم کارش یوقت. نکرد فوت یول زد کرم

. گذاشت زانوش یرو رو ش چونه و شد جمع دلش یتو

 :  گفتم آروم. دیلرز یم هاش لب

 .بخواب -

 :  بترکه تا بود من حرف منتظر انگار

 داشت اصال. ندارم شیکار من. شه یم مزاحمم یه اون -

 که کنم یحال بهش تا گفتم رو اون منم! گفت یم مضخرف

 بخاطر ؟ید یم گوش من به اصال ان؟یک. باشه داشته دینبا

 ریام به یچکاریه من ماه؟ کی اونم ؟ یبر یخوا یم من

 ... تون یم چطور. ترسم یم ازش گفتم بهت خودم. ندارم

 چشم تو تیجد با. خودم کنار انداختمش دم؛یکش رو دستش

 :  گفتم متعجبش و تر یها

 و شه یم مزاحمت یکس اگه دو،! نگو دروغ بهم ک،ی -

 بخاطر سه،! باشه خواد یم یک هر بگو؛ بهم کنه یم تتیاذ

 من یبرا گهید... چهار. برم دیبا واقعا رم، ینم تو

 یحساب درست قلب. نشو ناراحت و نکن هیگر ینطوریا

 . ندارم

 با. نشست م نهیس یرو کشیکوچ دست و شد نگران

 :  گفت ینگران



 یگارایس نیا بخاطر همش... دکتر یرفت مگه ؟؟؟ قلبت -

 ... چر! یکش یم که هیکوفت

 م نهیس یتو رو سرش. دمیکوب شیشونیپ یرو بوسه مهر

 : گفتم آروم و گرفتم

 . نداره مشکل قلبم منم بخواب، ریبگ! آخه یخنگ تو چقدر -

 یبخش آرامش یگرما هاش لب. شد گرم م چونه ریز

 :  گفت یمظلوم یصدا با. داشت

 .ببر منم یر یم اگه. نرو -

 ینم یزیچ واقع در. نگفتم یزیچ من. بست رو هاش چشم

 . شد دور کمی دیبا آبان، قول به. رفتم یم دیبا بگم، تونستم
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 ی خونه از باالتر کوچه دوتا یکی کردم، نگاه آدرسش به

 ی مغازه ی گرفته خاک و یمیقد یتابلو دور از. بود بابا

 " !رهنما یعطار" بابا،

 دمیپرس ازش. زدم اس ام اس هومن به و برداشتم رو تلفنم

 : داد جواب ده؛ینکش قهیدق دو به کجاست،



  «شده؟ یزیچ. بزنم رو رانیج واکسن رفتم»

. بدم رو جوابش نکهیا بدون گذاشتم بمیج یتو رو تلفن

 رو خوشگل چندان نه یول بخور بدرد د،یجد یعصا

 یتو از و زدم جاش بازوم به داشت، بازو یجا. برداشتم

 یم فشار هام انگشت نیب رو گارمیس. اومدم رونیب نیماش

 کی داشت، کم که یزیچ تنها صحنه نیا دیشا دادم،

 خوب" لمیف یقیموس مثل جذاب حال نیع در بامزه یقیموس

 ". زشت بد

 از بود، کرده وصل یکیکوچ ی زنگوله ش مغازه در به

 رخش مین به کنه، یم داره کاریچ که بود معلوم شهیش پشت

 کوتاه من از قدش بود، من از تر جوون خب، شدم، رهیخ

 ،یمشک کدستی یموها من، همتراز هاش شونه یول تر

 . یمشک اون و بور من ،یمشک یابرو چشم

 و برگشتن آروم. گفتم یا هللا بسم دلم یتو. کردم باز رو در

. افتادن دستش یتو رنگ دیسف یها صابون من، دنید با

! یچ هر شه، ناراحت شه، یعصب بزنه، لبخند خواست

 :  گفت زمزمه با جاش

 . سالم -

 یها سهیک کنار یصندل به. کردم سالم یپررنگ لبخند با

 :  کردم اشاره ییچا

 !نم؟یبش تونم یم -



. گفتم دار کش" شیآخ" کی نشستن از بعد. داد تکون یسر

 :  گفتم و زدم باد رو خودم کمی دست با

  ؟ یندار یزیچ ،یکولر ،یا پنکه نجایا! چقدر گرمه -

 :  گفت آروم

 .یش یم خنک یبخور آرم، یم شربت االن -

 :  گفتم و کردم حفظ رو خودم کیش لبخند

 ینم. نمیبب رو خودت اومدم نیبش ایب. بابا خواد ینم! اَاَ  -

 . همتون واسه شه یم تنگ دلم نقدریا چرا روزا نیا دونم

 لحنش انگار. نشست روم به رو کرد، نگاهم اول تعجب با

 :  بود خوشحال

  ؟ یبر یخوا یم ییجا مگه، -

 و گذاشتم ش شونه یرو رو دستم کردم، زیر رو هام چشم

 :  گفتم

 . جلوتر ایب کمی. میا یرفتن روز کی همه! آمان ریام آمان -

. بود ش شونه یرو هنوز دستم جلو، دیکش رو شیصندل

 یتو هاش چشم مماس، صورتم با صورتش کامال حاال

 . بود برابر صد روش نفوذم و هام چشم

 شه یم" من" که آد؛ یم شیپ بالخره روز کی ،یدون یم -

 ییوقتا کی ازدواجه، موقع موقع اون گم ینم"! من مین"

 . کنار یبکش دیبا



 :  گفت تیعصبان با و دیکش دستن ریز از رو ش شونه

  ؟ هیچ منظورت -

 میپوست ریز تیعصبان همون با. نشستم صاف و شدم یجد

 :  گفتم

 یحق چه به. منه قانون و شرع منه، همسر منه، مال اون -

 یزن یم بهش رو حرفا اون یحق چه به ؟یش یم مزاحمش

 ؟

 و دیسف چادر با جوون زن اومد، درش ی زنگوله یصدا

 :  گفت ینازک یصدا با آروم. شیگل گل

 بد حالش زیعز نیا کمی ؟ نیدار یگل میمر ر،یام حاج -

 . شده

 ها قفسه از یکی سمت به و گفت ی استغفرهللا لب ریز ریام

 :  گفت دختر به رو برگشت آروم و گشت کمی. رفت

  ؟ باز ای یا بسته -

 من یمونا همسن نبود، دار سال و سن بود، یجالب دخترک

. زده لک براش دلم! کنه؟ یم کاریچ االن من، یمونا! دیشا

 یبو با صبح، یحت و دمشیند رو، صداش دمینشن صبح از

 . نشدم داریب موهاش

 نشسته، روم یجلو ریام که دمیند و نبودم فکر در غرق

 قندون یتو یها قند با داره خودش و ختهیر ییچا برام

 : کرد باز دهن. کنه یم یباز



 . دارم دوسش -

 ! بود حقش! بودم؟ زده بد. خورد رو یلیس نیاول

 د،یکش لپش به یدست. کرد بسته و باز ظیغ با رو چشمش

 :  داد ادامه هم باز

 گذاشت جا خونه اون یتو که ییموها تک تک هم هنوز -

 .دارم رو

 رفت یم هرز دستم بیعج. زدم یلیس صورتش به دوباره

 لبخند. بود یخون لبش ی گوشه و سرخ صورتش. امروز

 :  گفت و زد

 خان اره ؟ کنم باور ؟ یعاشقش من ی اندازه کنم باور -

 بخاطر فقط مگه! ست؟ین یصور ازدواج مگه ؟ داداش

 !؟ ستین امالک و ملک

 ال از. دمیکوب یوارید به و کردم بلندش. گرفتم رو ش قهی

 :  دمیغر م؛ شده قفل یها دندون یال به

 یزن یم حرف موردش در یدار که یاون اول، -

 رندهیگ میتصم یخور یم ه.گ! دومااا! مننننه ززززززننن

 یربط چیه تو به ،یکن فکر بهش یخور یم ه.گ ،یباش

 ! نداره

 من ها چشم نیا کرد، نگاه هام چشم یتو گستاخ و صاف

 نیا از که یموقع انداخت، یم دلبرکم یها چشم ادی رو

 . بود کرده لونه توش ترس و زد یم حرف شخص



 کی دوتامون هر ،یبدون بگم رو نیا بذار! رهنما انمهریک -

 !داره فرق عشقمون نوع... یول م؛یدار معشوق

 گفتم یعصب ی خنده همون با. خنده ریز زدم بلند و یعصب

 : 

 بهت اولم از! ستمین یروان که من! خب آره... تو تو، -

 !سازم یم رو یکرد خراب تو که یزیچ اون گفتم،

 اون که بود یکی نبود، ریام انگار. دیخند بلند اون ندفعهیا

 ! نبود

 ! اطیخ طراح، مهندس، نیبب -

 هیما ته همون با د،یکش لباسم ی قهی به گونه نوازش یدست

 :  گفت خنده ی

 ،یبساز کرور کرور برج، برج روز هر تو نه،یا کارم -

 ! کنم خرابش نمیبش من

 :  خورد گره مشتش یتو م قهی زد، زل هام چشم یتو یجد

 . میروان من یول... یول شو مرهم تو آره، -

 :  گرفت اوج صداش

 ! باشم یروان دارم دوست ؟ هیچ یدون یم -

 : زدم داد سرش بلند

 



 ای! بکن هیبق یزندگ به نگاه کی! کثافت ،یروان احمق، -

 صاف. یکرد داغون رو همه یزد میرمستقیغ ای میمستق

 هم یشاک چیه یستین که ناراحت ،یر یم راه یدار صاف

 برسه، دختر اون به دستت ذارم ینم من من، یول! یهست

 من جون و وبال به که هیدرد! منه زن! منه حق دختر، اون

 یم عشق از دم یروان یتو! خودمه مختص روسیو! افتاده

  ؟ یزن

 رو ش مغازه اتیعرق یها شهیش تمام صداش کدفعهی

 :  لرزوند

  ؟ چرا یدون یم! عاااشقم من! میروان من! آره -

 :  گفت ش کلمه هر یرو دیتاک با اما آروم

 ! باشه یروان دیبا عاشق -
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 بود شده ساعت. دمیشن که بود یحرف نیتر احمقانه حرفش

 مونا نکهیا دیام به. داشتم تماس تا، سه ظهر، از بعد سه

 !نبود یول باشه،



 نگران. بود آبان از هم یسوم وان،یک یدوم هومن، یاول

 ؟ نبود مونا چرا پس بودن؟

 حرکت وانیک ی خونه سمت به و زدم جا رو دنده یعصب

 و شکل نیا با که بود نیا زیچ نیبهتر االن دیشا. کردم

 . نرم اونجا لیشما

 با که یکار مشت تا سه دو اثر در و بود شده پاره م قهی

 . بود کرده ورم صورتم م،یکرد ریام

 د،یجد یعصا به لعنت کردم، پارک وانیک ی خونه یجلو

 و زدم رو زنگ. رفتم و برداشتم رو یمیقد یعصا همون

 رو صورتم جا نیهم از اگه دیشا کردم، فونیآ به رو پشتم

 . شد یم نگران یکم د؛ید یم

 و داشت پله ش خونه. کرد باز یسوال ،یحرف بدون رو در

 ی طبقه که بود نیا شیخوب یول نبود آسانسور به مجهز

 . شد ینم وارد بهم یادیز فشار و بود اول

 وارد و آوردم در رو هام کفش بود، باز مهین خونه در

 آبان هومن، هم دم،ید رو ارشد هم جا همون. شدم ش خونه

 . بودن جمع انگار همشون. وانیک و

 :  گفت تعجب با و شد بلند کهوی م افهیق دنید با ارشد

 !ه؟یوضع و سر... چه نیا! ؟ انیک -

 با و زدم چمبره مبل، یرو ،یا گوشه و زدم یتلخ لبخند

 :  گفتم آبان به رو گرفته یصدا



 . بده آب من به کهیچ هی -

 و دمیکش لبم یرو یدست زد، زانو جلوم تعجب با هومن

 :  دیپرس وهم و تعجب با. شد جمع درد از چشمم

 ! شد؟ دعوات ریام با نکنه... نکنه... نمیبب -

. کندم و گرفتم محکم رو لبم ی گوشه ی شده خشک زخم

 باز رو هام چشم سوالش، به گفتن آره و دییتا یبرا بار کی

 . کردم بسته و

 :  گفت و کرد اخم وانیک. سراغم اومد قند آب با آبان

 شده، درست برگشته، کردم فکر! حروم به نمک ی پسره -

 نایا حرمت اصال که خونه تو گفت یم مامان! شده آدم

 ! شه ینم شیحال

 :  گفت آروم و اومد پشتم به ارشد کرد، ینچ هومن

  ؟ هیچ حسابش حرف -

 :  گفتم و گرفتم ینفس کردم، دور دهنم از رو وانیل

 خط کی از اوال داشت، ناشناس تماس مونا، بود هفته چند -

 . نبود مشخص

 یآروم تشکر و گرفتم ازش. گرفت یشکالت سمتم آبان

 . کردم



 یجد شدم متوجه مسافرت، میرفت! یزیچ من به گفت ینم -

 میتصم. میکرد یم فکر بهش دوتامون که هیزیچ اون از تر

 ... خب. بزنم حرف باهاش رو در رو گرفتم

 یم گلوم به رو بغض کلمه نیهم! گفتنش بود سخت چقدر

 : انداخت

 زن مونا بالخره ،یول ه یصور ازدواج میدون یم همه -

 . منه

 هورت رو قند آب ی نصفه بغض، اون رفتن نیب از یبرا

 ! نرفت بغض نیا هم باز و دمیبلع. دمیکش

 :  رفتم ور شکالت دار صدا و سر و یکیپالست ی بسته با

 من به. منه یبرا مونا! ستین تو حق مونا گه یم کهیمرت -

 یم ادشی من بره ادشی مونا یکن کمک چقدر هر تو گه یم

 ! شم یم وونهید دارم. آرم

 سر با که کرد اشاره بهش وانیک. شد بلند میگوش یصدا

 . بدم یجواب خوام ینم نه، گفتم بهش

 صداش و بود دلبرکم یصدا رفت، ریگ غامیپ یرو تلفن

 ! بود نگران

 زنگ یا جلسه دیشا گفتم ،یستین صبحه از ؟ییکجا انیک"

 " .بزن زنگ بهم یکرد وقت. نزدم

 :  گفت یمحو لبخند با وانیک



 ؟ یبد جواب یخوا ینم بازم! ؟یچ حاال -

 :  گفتم آروم

 . بدم رو جوابش بده نه، -

 سه بشمار و گرفتم رو ش شماره عیسر داد، بهم رو میگوش

 :  داد جواب

 ! ؟ییکجا معلومه! انمهر؟یک -

 یلعنت یذات آرامش همون با ،یشگیهم لحن همون با آروم

 :  دادم رو جوابش

 ! یکرد یم سالم قبال! خاتون ریبخ ظهرت -

 :  کردم یم حس هم تلفن پشت از رو اخمش یحت

 نه ،یداد رو من جواب نه ،یر یم کجا یگفت صبح نه -

 خب! رفته؟ ادمی سالم یگ یم حاال یداد خبر یزد زنگ

  ؟ شد خوب!! سالم! باشه

 :  گفتم آروم و زدم یدرد پر لبخند

 ... یم رید کمی خونه، آم یم. یعال -

 :  داشت درد صداش

  ؟ شرکت! ؟یبود کجا -

 رو اون هم حرفم! بگم دروغ بهش تونستم ینم که من

 :  رو هیبق هم کرد خشک



 سرشون کمی. ست گهید هفته کی واسه. گرفتم رو طمیبل -

 . دیکش طول بود، شلوغ

 :  زد لب آبان به رو ارشد

 ! ؟ نیا گه یم یچ -

 :  گفت آروم و کرد پا به پا انداخت، باال ابرو آبان

 !لندن ره یم -

 :  مونا دار لکنت یصدا

 ! ؟یرفت سرم،... سر آخر... آ -

 بودم، اونجا اگر! بود سختم تلفن پشت ینجوریا بود، سختم

 هر و رم یم یبگ وقت هر گفتم یم و گرفتمش یم بغل

 ! برم دیبا االن یول آم یم یبگ وقت

 ... غذا خچالی تو. میزن یم حرف باهم بعدا -

 : گفت یدلخور و ناراحت لحن با

 ! بار نیاول یبرا! بودم کرده درست غذا -

 مالقه به دست که ییکوچولو یدستا اون قربون د،یلرز دلم

 ! باشن زده ریکفگ و

 !حاال... هم ،یومدین تو هم چون! دور ختمشیر یول -

 :  گفتم لبخند و طنتیش با

  ؟ یسوزوند -



 :  گفت یتخس با و بود کرده اخم

 ! فقط شد گییید ته گش،ید ته کمی! رمیییینخ -

 :  گفتم وانیک به رو و کردم یخداحافظ ازش. دمیخند بلند

 . خونه برم بخوابه ورمش نیا بده، بهم نیبتاد و خی کمی -

 :  گذاشت دستم رو دست هومن

  ؟ یبر یخوا یم یجد ای یر یم یحیتفر -

 : گفتم آروم و دمیکش یقیعم نفس
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 خواستم ییجورا کی... یول بدم لیتحو دیبا رو ها پروژه -

 خودش به مونا خوام یم! نه! بزنم جا نکهیا نه. باشم دور

 یوقت خوام یم. کردم خودم به یمتک رو مونا یلیخ. ادیب

 ... ستمین هم

 :  گفت آروم. نشست م شونه یرو وانیک دست

 ! یکن تیاذ رو خودت خواد ینم. میا متوجه -

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



 یتو هنوزم یسوختگ یبو کردم، باز پام با رو خونه در

 تلخ عطر یبو. زدم صداش بلند. شد یم دهیچیپ تینیب

 !دیچیپ و دیچیپ مشامم یتو شیبربر

 یرو یکار کتک نیا آثار هم هنوز بردم، باال رو سرم

 و باز دهن با شد، گرد هاش چشم. بود مونده صورتم

 :  گفت زده وحشت یصدا

  ؟؟؟ شدههه چت ان؟؟؟؟یک -

 و شد بلند پاش نوک یرو. گرفت رو بازوم و سمتم دیدو

 به و رفت عقب یکم. کرد یم یبررس داشت رو صورتم

 . شد رهیخ بدنم و پاهام

 . بود شده یاشک هیثان دو عرض در هاش چشم

  ان؟یک هان؟! شده؟ دعوات یکس با! آره؟ یکرد تصادف -

 :  گفتم و کردم نوازش رو کمرش آروم

 یم فیتعر برات هم االن تو میبر. زکمیعز نشده یچیه -

 .شد خسته دستم ریبگ من دست از رو نایا ضمن، در. کنم

 تعجب با. خورد دستم یتو کیپالست به شیاشک نگاه تازه

 :  گفت و گرفت باال رو سرش

 ؟ گهید هیچ نیا -

 :  گفتم طنتیش با و انداختم باال ابرو

 ! حاال تو ریبگ -



 با زد، دید رو توش آروم. گرفت نهیطمان با رو کیپالست

 :  گفت ها بچه نیع و کرد باال سر تعجب

  ؟ منه... یبرا -

 :  گفتم لبخند با و کردم بسته و باز رو هام چشم

 . تنت تو نمشیبب خوام یم. بپوشش برو -

. بپوشتش تا کرد موافقت سر آخر و کرد دست دست کمی

 به تعجب با. انداختم مبل ی دسته یرو و آوردم در رو کتم

 درست غذا هم باز. کردم نگاه بود گاز یرو که یا قابلمه

 بود؟ کرده

 بود، یرنگ خوش یایلوب خوراک. برداشتم رو قابلمه در

 . اومد یم نظر به خوب هم بوش

 :  گفتم و دمیشن رو شیخونگ تو ییدمپا یصدا

 ... ینشست دوباره! یسوزوند یگفت که تو بال، خانوم -

 دیسف قرمز یگل گل رهنیپ! رفت دلم دنش،ید با و برگشتم

. نشست یم خوش دلم به چقدر شیگندم پوست با تنش، یتو

 سرخ رژ لبش یرو و بود گذاشته باز هم رو موهاش

 . کرد یم ییخودنما

 :  گفتم ینیدلنش لبخند با

 ! آد یم بهت چقدر -



. بزنه کامل چرخ کی کردم وادارش و گرفتم رو دستش

 :  گفت آروم و دیخند

  ؟ بپوشمش کجا -

 :  گفتم و دمیبوس آروم رو دستش پشت

 ! من فقط! بپوشش من یبرا فقط -

 لپم، یرو یکبود به نگاهش چسبوند، بهم رو خودش

 صاف هاش، لب و شد بلند پاش دوتا یرو. بود لبم کینزد

 و گذاشت لپم یرو رو کشیکوچ یشونیپ. نشست همونجا

 :  گفت آروم

 ! برات شه یم تنگ دلم. نرو -

 پنهان درد و بغض با و شد تنگ هاش بازو دور هام دست

 :  کردم زمزمه آروم

 ! گردم یم بر... یول. برم دیبا -

 :  داد قورتم آبدارش و یرنگ یها چشم با

 ؟ بهم ید یم قول -

 رو چونم ریز. گذاشتم هم یرو رو هام چشم و زدم لبخند

 رو موهاش یبو داشت. گرفت جا بغلم یتو دوباره و دیبوس

 خنده با. شد بلند یسوختگ یبو کدفعهی که دمیکش یم نفس

 :  گفتم

 !دادش به برس! غذا میندار! سوخت! سوخت -



 رو رشیز. رفت قابلمه سمت و اومد رونیب بغلم از عیسر

 و سوخته ها ایلوب کل. برداشت رو درش و کرد خاموش

 : گفت زونیآو ها لب با. بود شده یا قهوه

 !سوخت نمیا! نه یوا -

. کرد پرت سمتم به رو قابلمه کنار دستمال و سمتم برگشت

 تعجب با. اومد فرود صورتم یتو صاف سیخ دستمال

 :  گفتم و داشتم برش

 !چه؟ من به -

 :  گفت اخم با

 ! میداشت غذا االن یکرد ینم پرت رو حواسم تو اگه! نیبب -

 :  گفتم بلند راه یتو. رفتم در سمت و دمیخند

 یم خانواده کامل پرس کی شهیهم مثل بله ،...یکباب الو؟ -

 !!سوزوندم رو غذا هم باز بله،. خواستم

 ها دعوا نوع نیا از من و زد صدا رو اسمم و دیغر بلند

 ! کردم یم عشق
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 مونا

 

 یآروم تمیر بود، شده بلند خونه یتو یفرانسو یقیموس

 و فرستادم ونیزیتلو پشت به رو یبرق جارو ی لوله. داشت

 یها آشغال نکنه، برخورد ها میس به که یطور آروم،

 باهم یبرق جارو و آهنگ یصدا. کردم زیتم رو پشتش

 . بود شده یقاط

 کرده وصل مضاعف یانرژ بهم انگار بود، شده تند آهنگ

 بدنبال هم یبرق جارو و گشتم یم خونه دور تند تند باشن،

 . بود من

 خودم مبل یرو یعصب. شد دهیکش جارو میس و تموم آهنگ

 رو دستم و گذاشتم ش دسته یرو رو سرم کردم، پرت رو

 . صورتم یرو

 اون چون. بود فائزه فلش کنم فکر ؟ یراست بود یک فلش

 ! زهیبر باهم یقاط رو ها آهنگ تونست یم فقط که بود

 

 زییپا تلخ یهوا تو گرفت، م غصه

  زیلبر هیگر از آسمون ز،یانگ غم یغروبا با

 



! شد ینم قطع بار، سه بار، دو بار، کی تلفن، زنگ یصدا

 ! نبود اون! نه کردم، نگاه رو روش

 

 بارون و باد دوباره باز نبود، ام یراه

  ؟ دالمون با میکرد چه ما برامون؟ مونده گهید یچ

 

 :  من یصدا. یگوش بلند بوق

 . دیگرفت تماس رهنما انمهریک ی خونه با شما سالم، -

 :  انیک یصدا

 ! میستین خونه نیبدون میدار ینم بر نیدید اگه -

 :  من یصدا

 ینم خوشمون بد خبر از ما ن،یبد خوب خبر بهمون لطفا -

 . آد

 

  خاطراتت، با

رد هم شه یم  ... کرد یزندگ هم م 

 !درد با اشک، با اما کرد، یوونگید ادتی با یحت

 

 :  بود ارشد یصدا



! ؟ نشد یخبر انیک از نمیبب خوام یم. بزن زنگ بهم مونا -

 ! نداد جواب زدم، زنگ بهش

 ! ؟ اصال خوره یم هم بوق شیگوش مگه

 

 نشد کم تو یها خاطره گذشت، ها روز یلیخ

 !نشد خواستم که یاون نشد، خواستم که یاون یچیه

 

 سه درست! ماه سه. نشست نم به و شد تر چشمم ی گوشه

 سرما نیع من یبرا که تابستون گرم ماه سه تابستون، ماه

 داده قول بهم! گرده یم بر گفت! شمیپ نبود   موند، یم

! آره آها ؟ بودم چندم  امروز! گشت یم بر من انیک... بود

 ... مهر اول

 

 نرفت ما دل از غم یول گذشت، روزا یلیخ

 !نرفت نجایا از زییپا نرفت، نجایا از زییپا تو یب

 

 به یدست! بپزه؟ بودم گذاشته یچ اومد، فر بوق یصدا

 و کرد یم نگاهم تعجب با ایپرن. دمیکش م شده کوتاه یموها

 :  گفت یم

 ! آد یم بهت پسرونه چقدرم -



 :  گفت و زد لبخند فائزه

 ! ماشاهلل آره -

 :  گفت آروم طناز

  ؟ ید یم یچ رو انیک جواب -

 اون کو! ان؟یک کدوم ؟ انیک آوردم، در فر یتو از رو مرغ

  ؟؟ انیک

 کی با نشستم. گذاشتم یخور ناهار زیم یرو رو مرغ

 ! بود من با لحظه هر صداش! صداش ز،یم پشت چنگال

 !" هست که آب و وانیل نده، هم ید ینم بشقاب خاتون،"

 : یگوش ریگ غامیپ یصدا دوباره

 بر دیدید اگه دیگرفت تماس رهنما ی خونه با شما سالم -

 .میستین خونه نیبدون میدار ینم

 مغزم یتو کاست نوار نیع هاش حرف ی همه بودم، حفظ

 . بودم بر از رو همه من و شد یم تکرار

 مرغ کنار ی پخته مهین یها جیهو با و زدم آروم لبخند

 تکرار خودم ی شده ضبط یصدا با همزمان کردم، یباز

 :  کردم

 ینم خوشمون بد خبر از ما ن،یبد خوب خبر بهمون لطفا -

 ! آد

 ... بود انیک دیشا. شد سکوت خورد، بوق



. شکست ظرف و افتاد مرغ زدم، دور رو زیم عجله با

 پاهام د،یچیپ وانیک یصدا تلفن به کینزد تلفن، سمت دمیدو

 . نشستم نیزم یرو همونجا. شد شل

. زمیعز مینگرانت. بزن بهمون زنگ کی. سالم جان مونا -

 . ده یم خبر بهت هم انیک که شاهللیا

 یبو! آد؟ یم بارون مهر اول مگه ،یمضخرف مهر اول چه

 بود، انیک اگه بود، شده یقاط باهم مرغ و یفرنگ گوجه

 حداقل یا زبده آشپز هر گفت یم و دیخند یم من به یکل

 از کردم، یم فیتعر براش. کرده یخودسوز بار شیش

 یکیکوچ یها یخوش همون از. مونیزندگ یها یروزمرگ

 رم یم یوقت که گفتم یم بهش. داشتم کنارش که

 ورقه زیاسمارت اون از خواد یم دلم یه ،یسوپرمارکت

 یآشپز گرفتم، ادی که گفتم یم بهش. رمیبگ ها یومینیآلم

 تنها موندن، تنها کردن، زییتم خونه رو، دوز و دوخت رو،

 د،یخر برم. رونیب برم ترس بدون گرفتم ادی گهید! دنیخواب

 ! رمیگ یم ادی یرانندگ دارم بگم بهش اصال

 از امان اومد، یم شهیش با بارون قطرات برخورد یصدا

 ! فائزه یآهنگا

 

 خوام ینم رو بارون تو یب ِت،یواقع

 . امیدن تو یب سرده یلیخ دستام، دوره یلیخ تو از



 

. گذاشتم خونه سرد یکایموزا یرو رو موم کم و لخت سر

 ور برق زیپر به هام انگشت نوک با و کردم بلند رو پام

 نیا کل. شد رهیت و کیتار خونه. کردم خاموشش. رفتم

! بود سردم من، و دنینال گرما و ادیز نور از همه تابستون

 خودم یپا یرو گرفتم ادی گهید انیک. بود کیتار م خونه

 ... برگرد. ستمیوا

 

 خوان یم رو تو من یدستا

  االن ام لحظه هر از بدتر

 !تنهان شهیهم آدما قِت،یحق نیا
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 نگران همه نبود، انیک یوقت چقدر اومد، یگوش بوق یصدا

 ! بودن من

 ... منزل با شما سالم -

 گرفته تماس منزلش با که باشه رهنما خود دیشا د،یلرز دلم

 !باشه

 ... نیبد خوب خبر بهمون لطفا -



 ما چون! نده بد خبر تا! زده زنگ بهم من، خوب خبر دیشا

 !آد ینم خوشمون بد خبر از

 هرم یحت من که یدون یم چه تو انیک. خورد یکوتاه بوق

 گفتم یم بهت یبود اگه انیک! شناسم یم هم هات نفس

 . برگرد

 . مهبدم من مونا؟ -

 !شدت بارون و بود گرفته نفسم. شدم بلند نیزم یرو از

 حالش یول ستین من شیپ انیک که بگم بهت خواستم -

 هم دیشا گه،ید روز سه دو. مطمئنم رو نیا آد، یم. خوبه

 یکار اگه. رسه یم هاش یسوغات بدستت امروز، نیهم

... ستین دسترس در فعال انیک. بزن زنگ بهم یداشت

 !خداحافظ

 . کردم پاکش عیسر شد، تر چشمم

 یم بدم کردن هیگر از گهید گفتم یم بهت یبود اگه انیک

. دم ینم رو ریام یها تلفن جواب که گفتم یم بهت! آد

 ! شده تنگ برات ،یلیخ دلم، که گفتم یم بهت! یراست

 

 نرفت نجایا از زییپا تو یب

 ... نرفت نجایا از زییپا

 



 دهیکوب هم به محکم خونه در یول نزد، زنگ یگوش گهید

 هم زدنا در نیا از که گفتم یم بهت یبود اگه انیک. شد یم

 ! باشه در پشت ریام اگه یحت ترسم، ینم

 هیثان مین! بود یبارون عجب دم،یکش سرم یرو رو چادرم

 .یشد یم سیخ ،یموند یم رشیز هم

 عطر یبو. دیرس مشامم به یتلخ یبو کردم، باز رو در

 ... یبو ان،یک

 انیک که بگو! انهیک خود که بگو! هللا بسم ای... کردم باال سر

 !برگشته من

 ! نبود انیک شدم، چشم تو چشم

 شده سیخ شیمشک یموها خودم، سال و همسن بود یپسر

 . بود سرخسار هاش چشم و بود

 :  گفت یسخت به و انداخت نییپا سر کرد، نگاه بهم کمی

  ؟ رهنما یآقا منزل -

 !دیگرفت تماس رهنما انمهریک منزل با شما

 :  گفتم اومد یم در چاه ته از که ییصدا با

 ... بله -

 :  گفت و دیکش یقیعم نفس باال، آورد رو سرش

  ؟ دیهست همسرشون شما -

 : اومد در چاه ته از انگار صدام



 ... بله -

 :  کردم تر زبونم با رو م شده خشک لب

  شما؟ -

 :  دیکش صورتش به یدست

 شه یم... یول. دیشناس ینم رو من شما هستم، اسیال من -

 . میبر که... دیبش آماده

 ... میستین خونه نیبدون میدار ینم بر دیدید اگه

 ترک ترک صورتم یها استخون زد، یم دو دو هاش چشم

 :  گفتم ترس با و آروم. اومد ینم بند بارون. دادن یم صدا

 م؟یبر..ب کجا..کج..ک -

 یرو از یدست. رونیب زد جوون پسر نیا یگلو بیس

 با رو ش شده حبس نفس د،یکش سشیخ یموها به یکالفگ

 . بود گرفته یول من نفس. رونیب داد صدا

 !مارستانیب... میبر -

 ینم خوشمون بد خبر از ما ن،یبد خوب خبر بهمون لطفا

 ... آد

 

 دارد_ادامه#
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 چه با ،یکن سرت یچ ،یبپوش یچ بود؟ مهم مگه اصال

 ... یبرس چطور و یبر راه کدوم از ،یبر ینیماش

 چادر. دمینفهم مدت اون یتو یچیه که قسم قرآن به نبود،

 نیا. دمیکش صورتم یرو رو، سرم یرو دار کش یمشک

 میبر چرا بپرسم یحت تونستم ینم بود، اومده بند زبون

 هم شیزیچ انیک مگه شده؟ شیزیچ مگه انیک مارستان؟یب

 !شد؟ یم

 پا از یچ! اسطوره صبور، سخت، بود، فوالد از من مرد

 ! آورده؟ درش

 یم آروم دم،یبار یم اگه دیشا کرد، ینم میاری هم چشمام

 .شدم

. شدم ادهیپ عیسر. کرد پارک مارستانیب نگیپارک یتو

 من سمت به دوون دوون هم اون و رشیپذ سمت به دمیدو

... که گفت! بود؟ یک اس؟یال ؟ هیچ اسمش گفت. اومد یم

 یم که رو رهنما انمهریک یول... یول! شناسمش ینم

 .شناختم یم رو، همسرم! شناختم

 چنگ دستش به. دمید رو ها پرستار از یکی رشیپذ سمت

 یزیچ یول بود سیخ چشمام. کرد نگاهم تعجب با. زدم

 ... سرد برم بگه نکنه! دمیترس یم. دیبار ینم



 نگران یصدا. نیزم یرو افتادم بالخره. شکست پاهام

 :  اومد اسیال

 رفت رنگش! نیکن کمک خانوم خدا رو تو رهنما؟ خانوم -

 . نیکن نگاه منو رهنما، خانوم!! خدا بنده

 با و کردم باز یماه نیع رو دهنم. زدم چنگ هاش بازو به

 : گفتم گرفته و لرزون یصدا

 ! کجاست؟...کج...ک -

 :  گفت نگران

! نیآر ینم دووم هم گهید هیثان دو تا شما که ینجوریا -

 . انیک آقا شیپ برمتون یم خودم بپرسم نیبذار

 نگاهم یدلسوز با یکی اون گرفت، رو بغلم ریز یپرستار

 :  گفت و کرد

 نیبزن حرف رششونیپذ با اونجا چهارم، ی طبقه نیبر -

 .کنن تونییراهنما

 ها کار نیا از هم انیک گذاشت، چشمش یرو یدست اسیال

 اریبه دمیفهم بعد که پرستار زن همون همراه. کرد یم ادیز

 .میرفت چهار ی طبقه سمت به هست

 :  گفت رشیپذ به رو اریبه

 . هستن رهنما یآقا همسر ،یمرند -



 حال به دلش اول انداخت، بهم ینگاه پوش یا سرمه زن

 :  گفت و زد ییرو گشاده لبخند سوخت، زارم

 ده؟یپر رنگت چرا دختر... یخوشگل خانوم چه! جان یا -

 !نشده یچیه

 :  گفتم بغض با ها بچه نیع

 ! نبود نجایا همسرم بود، نشده یچیه... نگو دروغ -

 بخشش آرامش لبخند همون با و دستش یتو گرفت رو دستم

 :  گفت نداشت یاثر من یرو که

 ! گذشته ریبخ -

 ! نییپا ختیر دلم

 ! ؟ باشه گذشته که بود یجد مگه -

 رو چادرم. زدم کنار به رو اریبه دست. دیبر کفم از امان

 هر سر. شدم ریسراز بخش کل سمت به و گرفتم دستم یتو

 من انیک از یاسم! نبود کردم، یم نگاه رو ستیل اتاق

 !نبود

 اشکم. افتادم نیزم یرو و خورد زیل پام. شد دهیکش بازوم

 :  بود اسیال یصدا. دیچک

! آرنش یم. وئهی یس یآ!  رو کار نیا نینکن خدا رو تو -

 .کرده ناقص سکته



 شده گشاد هام چشم. اومد بند حرفش دنیشن از هام اشک

 به خونش و پاره هاش رگ دادم یم احتمال آن هر و بودن

 . بشه ختهیر رونیب

 :  گفتم بهش رو و زدم لبخند ها یروان نیع

  ؟ یگفت یچ -

 نترسم گرفتم ادی گهید! انیک آره بودم، ترسناک. ازم دیترس

 ! بترسونم و

 هی گهید کرده رد... یعنی. کرده ناقص ی سکته... گفتم -

  ؟ نیخوب... یخوب. ییجورا

 و دمیکش باال رو دماغم. رسوندم یا گوشه به رو خودم

 آخ. شدم رهیخ دستم یتو دار نینگ ی حلقه به. نگفتم یچیه

 و تخت رو اونجا جونم زیعز. رمیبم یاله آخ بگردم، یاله

 .یبود داده قول تو انیک... من و دستگاه تا هزار ریز

 هیگر ی آماده ها بچه نیع. گرفتم دندون به رو لرزونم لب

 ! بودم شدن وانهید ی آماده! نه نه. بودم دنیکش غیج و کردن

 :  گفت و زد زانو روم جلو اسیال

 رد خوبن استاد... که گفتم! ینطوریا نینکن رهنما، خانوم -

 خوان یم. نینیب یم االن رو دکترش خود. رو سکته کردن

 . گهید بگن رو نایا و مراعات یسر هی بهتون حتما

 : بود افتاده تکون تکون به بدنم د،یلرز یم چپم چشم



  ؟ شد... ینطوریا یک... یک -

 فهمه یم یک! داد یم رو انمیک یبو. دیکش موهاش تو یدست

 ! داد یم رو من انیک یبو اون! رو؟ من حال

 براتون. اومدم زودتر. فرودگاهم گفت من، به زد زنگ -

 یکی... دیخر میرفت. کنه زتونیسورپرا بود دهیچ برنامه

 عایسر... و شد رهیت صورتشون دفعه کی زد، زنگ بهش

. دنیرس دادشون به زود کرد، رحم خدا. نجایا آوردمشون

 نیشنو یم رهنما؟ خانوم... نیبدون بدم خبر بهتون دیبا گفتم

  ؟ منو یصدا

 لبخند نیا با. م نهیس جناغ به دمیکوب و کردم مشت رو دستم

 یرو یاین یکی ایب یکی یها اشک و صورت یرو

 . بودم شده مضحک صورتم،

 هام اشک و دمیکوب دوباره. شد پاک لبخندم دم،یکوب دوباره

 :  گرفت رو دستم مچ که بکوبم دوباره خواستم. شد یجار

 نه! خوبن خدا به! نیکن یم بدترش نیدار که شما -

 یک دونم ینم. نکرده دایپ یمشکل شونیچیه نه صورتشون

 ساعت االن میاومد صبح 4 ساعت ما چون دن یم انتقالش

 . آرنش یم گهید ساعت دو یکی تا یول. شبه نصفه کی

 :  اومد بخش سرپرستار همون یصدا

 و حیصح شوهرت! نکن رو ها کار نیا شو، بلند یخانوم -

 هم دکتر یآقا سر کی میبر دیبا پاشو. شتیپ آد یم سالم



 رو حرفش سالمه و حیصح بگن که شونیا گهید. ینیبب

 .یکن یم باور شاهللیا
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. هست امکانش یول زوده گفت یم ؟ گفت یم یچ دکترش

 از یکی خوشحاله گفت یم ره،یبگ هم باال فشار ممکنه گفت

 یم و گفت یم. سالمه دوباره جهان مشهور یها طراح

 . بودم کور و کر! گفت

 کیک و وهیآبم. بودم نشسته سالن یتو یها یصندل یرو

 صبح سه ساعت. بودم نزده لب یچیه به من و روم به رو

 :  اومد اسیال یصدا بود،

 .آوردنشون رهنما، خانوم -

 آروم. بردنش یم دار یبرا که بود یا یزندان نیع هام قدم

 یتو رنگش دیسف یها پرده. رفتم اتاقش سمت کنان لخ لخ و

 پاهام. چرخوندم سر آروم. برگردم دمیترس یم. زد ذوقم

 نیا! بود شده دهیتک چقدر. افتادم نیزم یرو. شد سست

 گود هاش چشم ریز رنگ، همون موهاش! نبود من انیک

 رعشه به رو بدنم کنارش توریمان و بلند ی هیپا. بود افتاده

 رو خودم. بود وصل یتنفس ی لوله شینیب به. انداخت یم



 زار. زدم زار و نشستم نییپا همون. دمیکش تختش سمت به

 . نمینب ینجوریا رو مرد نیا تا بشم، کور تا. رمیبم تا زدم

 آرامش دستش لمس از. گذاشتم دستش یرو رو دستم

 تا بودم کرده دهنم یتو رو دستم. کردم هیگر هم باز. گرفتم

رد یم امشب زن نیا نشه، بلند صدام  دستات که اگه! انیک م 

 ! گرفت ینم رو

 انگشت. زدم هیتک زانوم دوتا یرو. شدم بلند یسخت به

 هیگر بدنم، کل دیلرز یم گرفتم، صورتش یرو رو لرزونم

 . بود دهیبر رو امانم

 :  گفتم بود زمزمه و هیگر به ختهیآم که ییصدا با

 . من بشم صورتت قربون یاله -

 یرو گذاشتمش دستم با و زدم بوسه رو دستش یرو

 :  زدم زار و دمیبوس لرزون رو دستش کف. صورتم

 . مونا شه فدات یاله. من برم دستات نیا تصدق یاله -

. گذاشتم شیشونیپ یرو رو لرزونم یها لب و شدم بلند

 :  کردم ناز رو موهاش دستم با. دیچک موهاش یرو اشکم

 . موهات زار گندم نیا یبرا مونا رهیبم یاله -

 کرد لونه چشمش ی گوشه اشکم. دمیبوس رو ش بسته چشم

 : 

 ! برات رمیبم... برات رمیبم. من بشم مرگت شیپ یاله -



 دستم و کردم لمسشون. زدم ش بسته یها لب به رو دستم

 دستم که همونجور. دمشیبوس بردم، دهنم سمت به رو

. نشستم تختش کنار نیزم یرو دوباره بود، دهنم یرو

 و م نهیس جناغ به زدم یم محکم. هیگر ریز زدم دوباره

 و نگران یچطور اسیال که دمید یم. کردم یم هیگر

 .نشسته گوشه کی ناراحت

 به تو! نامرد بود شده تنگ برات دلم ،یهست که حاال ان،یک

 بگم، رفت ادمی که بودم من ،یاومد تو ،یکرد وفا قولت

 ! برگرد سالم

 :  گفت یا گرفته یصدا با اسیال

 حالت که گفت هم دکترش. گذشت ریبخ شکر رو خدا -

 . ستنین رو به رو یقلب مشکل با ادیز وگرنه... داشته شوک

 :  بود شده تر آروم م هیگر یصدا

 . بود من بخاطر -

 حالت همون یتو دم،یکش سرم یرو رو چادرم و شدم بلند

 :  شدم رهیخ دیسف یآب لباس اون یتو انم،یک به

 یم تشیاذ... دونم یم. شه یم تیاذ نقدریا که منه بخاطر -

 . کنم

 :  کرد خشکم حرفش با اسیال که اتاق یتو مبل سمت رفتم



 گفت! شده تنگ براتون دلش یلیخ گفت راه یتو بهم -

 مگه! نیدار دوستش. بهم گفت دروغ یول ن،یندار دوستش

 ؟ نه
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 ساعت. بود دهیخواب اتاق یتو ی کاناپه همون یرو اسیال

 دنید با پرستاره. آوردن رو ش صبحونه ینیس صبح هفت

 :  زد دستش پشت و دیکش ینیه چشمام

 در کاسه از دارن! ؟یانداخت نگاه کی رو چشمات دختر -

 هم بالشت و پتو خودمون اتاق ببرمت اصال ایب. آن یم

 ... یبخواب کمی. هست

 :  گفتم آروم

 . آد ینم خوابم... خوبم -

 رمیبگ یراحت نیهم به که بودم یآدم مگه شد، المیخیب

 برنامه چقدر! انیک آخ! بود برگشته سفر از جانانم بخوابم؟

 آب رو حوض شستم، یم رو اطیح. اومدنت یبرا داشتم



 رو خونه. انداختم یم قرمز یماه یکل توش و کردم یم

. کردم یم مرتب رو اتاقت. کردم یم جارو و آب برات

. گرفتم ادشونی تازه که ییها یلیوان اون از پختم، یم کیک

 معطر یها شمع. زدم یم پرده به ها یرنگ سهیر نیا از

 ییها بادکنک. کردم یم روشن رو یداشت دوستشون تو که

 غوغا! انیک آخ. برات دمیخر یم چسبن یم سقف به که

 !یاومد یم م خونه به بهتر که اگر کردم، یم

 از رونیب یصدا و سر درخت، یرو یشکایگنج یصدا

 من مخ یرو همه و همه و اسیال نامنظم پف و خر اتاق،

 کم و دیچک یم آب ش گوشه از سوخت، یم هام چشم. بود

 . رفتم یم نیب از داشتم کم

 چشمات همه نیا بود نشده االن، به تا من. شو بلند ان،یک

 . نداشتمت ماه سه من. پاشو ان،یک. باشم نداشته رو

 از یول کردم تعجب. خورد تکون تکون دستم ریز دستش

 یعسل یچشما جفت اون کرد، باز چشم. نخوردم تکون جام

 ! انیک یوا یا! انیک آخ... خمارش و رنگ خوش

 و تو اومد موقع همون یپرستار اومد، نیچ شینیب به یکم

 :  گفت لبخند با ان،یک دنید با

 بود نییپا نتیمورف دوز حاال خوبه! خواب خوش ماریب به -

 نیا با کرد چه همسرت نیبب پاشو! یکرد استراحت نقدریا

 جون نصفه زنت کن لوس رو خودت کم پاشو. مارستانیب

 . شد



 حرف بزنه، حرف تونه یم دیپرس ازش کرد، چکش اول

 همه. داد بده، تکون رو پاش و دست تونه یم گفت. زد

 بود؛ دستش یرو هنوز دستم. اومد یم نرمال نظر به شیچ

 :  گفت و گذاشت م شونه یرو رو دستش پرستار

 رو یدرد یوقت کی اگه اما ذارم یم تنهاتون زمیعز -

 . بده خبر بهمون زنگ با کرد؛ احساس

 ش بدرقه در تا چشمام با. گذاشتم هم یرو رو هام پلک

 :  دیرس گوشم به انیک فیضع یصدا. کردم

 ... دلبر -

 مثل. بود خواب و خون غرق چشمام سمتش، برگشتم

 :  کردم زمزمه خودش

 ! معرفت یب... سالم -

 یرو دستم. گرفت ش سرفه یول بزنه پوزخند خواست

 دستم دستش،. کردم نوازشش آروم. نشست ش نهیس جناغ

 نوازشش بود، یشمیابر ی پارچه دستم یانگار گرفت؛ رو

 :  گفت آروم. کرد یم

 . کن... نگاش -

 :  داد ادامه محو لبخند همون با. نگفتم بهش یچیه

 ؟یشد نگران... من... یبرا -



. کردم یم نگاهش فقط. نداشتم گفتن یبرا یچیه هم باز

 حرف نیا از تر تشنه یلیخ من! انیک آخ. دیبوس رو دستم

 ! هام

. باشم دور... ازت کال... مدت کی خواستم یم... دیببخش -

 . شتمیپ. سالمم االن یول... اتفاق نیا... نبود قرار

 زاپاس ی قطره کی همون. دیچک چشمم د،یپر باال به لپم

 و بود شده نینش ته که یا قطره کی همون... دنشید یبرا

 . آورد یم در رو پدرم داشت

 دفعه کی. آوردم در رو شالم. کردم باز رو چادرم کش

 کی شیعسل یچشما جفت یتو. کرد ول رو م گهید دست

 ! بود یچ همه... و حسرت ،یگنگ تعجب، حس

. موهام رو گذاشتم. برداشتم رو بود ویآنژ بدون که دستش

 یجار! بودن تا هزار! نبود قطره کی کردم؛ یم اشتباه من

 .شدن

 :  گفتم لرزون ی چونه و لبخند با

 موندم، منتظر هم ها شب یحت موندم، منتظر ماه سه کل -

 . یکن یم یباز موهام با یدار که زدم؛ یم توهم همش

 :  گفتم شتریب ی هیگر با و شد پاک لبخندم

 یم سرپناه یب آدم، همه اون نیب تنها، یتنها ماه سه کل -

 . انیک کرد یم تمیاذ موها نیا هم باز. رفتم یم و اومدم

 : زدم یتر پررنگ لبخند شد، چنگ موهام یتو دستش



 کردم، کوتاه دوباره. شد بلند یزود. دمشیتراش نیماش با -

 . یایب بودم منتظرت... و دوباره و دوباره

 :  گفتم لبخند با جلو، دمیکش رو خودم کمی

 نگاهت. نگم یچیه خوام یم فقط چرا؟ بپرسم خوام ینم -

 سال یس یبرا دیبا که یفهموند بهم رفتنت نیا با کنم،

 ! بشه روزم سه ی رهیذخ کنم، نگاهت

 با گذاشتم، صورتش یرو رو دستم. بود شده تر چشماش

 :  دمینال هیگر و ترس

 رو غمت تحمل چون نکن هیگر. نکن هیگر مونا مرگ -

 . ندارم

 :  کردم هیگر شتریب. کرد سیخ رو دستم کف اشکش

 نکن هیگر. کنه یم م وونهید ت هیگر که انیک نکن هیگر -

 . نجاستیا مونا. هست مونا... انیک

 افتاد هم یرو هام چشم خودم، یبرا بود ییالال هام حرف

 ساعت چند قایدق دونم ینم. شد ول دستش کنار سرم و

 . شدم اریهوش اسیال و انیک یگفتگو یصدا با زدم، چرت

 :  گفت آروم اسیال

 !استاد؟ نیبهتر -

 ! بود مهر دوم امروز که آخ... مهرم انمهرم،یک یصدا



 که نجوریا ؟یداد خبر مونا به چرا. نبود میزیچ اولم از -

 !بود بدتر حالش من از گفتن یم پرستارا نیا

 لحظه کی شدن، یم گچ نیع لحظه کی! بودن افتضاح -

 فکر خودم با کنم، کاریچ دونستم ینم واقعا! لبو هو نیع

 اشتباه! استاد یول... دیببخش. بشن تیاذ نقدریا کردم ینم

 ! اتفاقا دارن دوستتون یلیخ. ندارن دوستتون نیگفت یم

 : گفت یجد یصدا با انمهریک
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  بود؟ یچ دادم ادی بهتون که یدرس نیاول -

 :  اسیال جون یب و کمرنگ یصدا

 !مینکن اهیس یخود یب رو یا صفحه چیه -

 :  انیک پرتحکم یصدا دوباره

  درس؟ نیدوم -

 .مینذار طرح یرو یخود یب رو یاسم چیه -

 ؟ درس نیسوم و -

 . مینزن دید رو گهید یها طرح چوقتیه -

 حسرت با و دیکش موهام یرو رو شالم. زد پوزخند انیک

 :  گفت



 ش گوشه هر به. ست کهنه یول ابینا طرح کی زن نیا -

. ینیب یم یشکستگ و زخم و درد تا هزار ،یکن نگاه

... خواسته ینطوریا خودش چون! نداره یارزش که هیطرح

 در روغن و رنگ به باهاش رو میزندگ ی صفحه من، یول

... من! رهنما مونا گذاشتم، رو خودم اسم براش! آوردم

 و زد که یساز مجسمه طرح! دمیدزد رو گهید یکی طرح

 کی خودش من، یمونا. کرد شکسته و نابود رو الهه نیا

 . داره گهید" من"

 دلم یتو و سیخ چشمم ی گوشه. بود کرده سکوت اسیال

 .بود شده یخال

 هم من! ؟ یدید چه رو خدا! اسیال شد عاشقم دیشا... یول -

 یم شاده، من با. بکشم خوب رو زن نیا دم یم قول

 کن ولش... آد یم کهیمرت اون اسم یوقت چرا یول... خنده

 ! اسیال

 اسیال به آروم و دیفهم خودش. دیچک دستش یرو اشکم

 :  گفت

  ؟ رونیب یبر لحظه چند یتون یم -

 کف با. شد بسته و باز اتاق در و گفت ی"حتما" اسیال

 صورتم یرو رو دستش کف. کرد بلند رو صورتم دستش

 :  گفت لبخند با و دیکش چشمم ریز رو شستش آروم گذاشت،

 !بود تنگت دلم چقدر. جانم یا -



 

 رمیس یزندگ نیا از من تو، یب ایب

 .رمیم یم گوشه نیا دارم یدون ینم

 

 :  کرد لمس رو م ابرو یتا

 . ینبود بودم، معتادت شم، فدات -

 

 دستات با رو پرواز بده ادمی ایب

 داد دست از رو اشیدن رفتنت با دلم

 

 :  گفت آروم و دیکش یدست رو لبم

 از من و یبود ناراحت. دمید یم شب هر رو خوابت -

 من با یکرد کاریچ تو! م ردم یم شب هر بودنت ناراحت

 یم هم یاغماض ،یانداخت جونم به که یدرد نیا از ؟ دختر

  ؟ کرد شه

 

 رمیس یزندگ نیا از من تو یب ایب

 .رمیم یم گوشه نیا دارم یدون ینم

 



 به مینیب نوک آورد، جلو رو صورتم. دیچک اشکم حرفش با

 :  کرد زمزمه هن هن با و یسخت به. شد مماس چونش

 مونا... یول کنم، گم تیزندگ از رو گورم دم یم قول -

 دوستت من یول! یندار یخاص زیچ. دارم دوستت واقعا

 . دارم

 

 در همه یرو تو بخاطرت که یهمون همونم، هنوز من

 !اومد

 من تو یپا داده رو شیزندگ که یاون همونم، هنوز من

 بودم،

 !خونم یم تو عشق به دارم هنوز که م وونهید اون منم

 

هر هاش لب بعد یا هیثان و شد کج سرش  رو هام لب م 

. بود شده فراخ چشمام! بود انمیک بود، همسرم. بود شکافته

هر انگار کرد، ینم یحرکت. بود بسته اون یچشما  لب به م 

 . بود کرده چفتشون و بود کرده برخورد هام

 :  گفت آروم و برداشت رو هاش لب

 یم قول... یول برام داره درد ،یباش کرده ریام ادی دیشا -

 ... نیهم دم



! بود مهرم بود، شوهرم. ندادم زدن حرف ی اجازه بهش

 یها بوس. گذاشتم هاش لب یرو رو هام لب من ندفعهیا

 اشکم، و اشکش شور یبو و کاشتم یم لبش یرو کیکوچ

 و چسبوندم شیشونیپ به رو میشونیپ. دیچیپ یم دهنم یتو

 :  گفتم آروم

 نفسات تلخ یصدا به من. بکش نفس فقط نگو، یچیه -

 ... معتاد! مرد معتادم
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  ششم فصل

 

 نیماش ی شده چفت در به ان،یک یصندل به پشت فرانک

 صلوات لب ریز مدام کرد؛ دراز رو پاهاش بود؛ زده هیتک

 . فرستاد یم

 یصدا دادم؛ قرار پام یجلو رو بزرگ رنگ ییمویل لیزنب

 :  اومد یم ارشد و انیک یگفتگو



! همونجا قایدق! نیآفر. نیسیوا یآبعل سر... نیبب. آره -

 وانیک و من نیماش نه. دارمش نه آره آره فقط،! هللا کیبار

 . رو من ینیب یم یایب اصال. هستش

 در رو شیآفتاب نکیع. کردم نگاه فرانک به و برگشتم

 نگاه وانیک نیماش به داشت پشت ی پنجره از و بود آورده

 :  گفت و برگشت من طرف به آروم. کرد یم

  ؟ هیک دهیجد پسر اون -

 پر دهن با و زدم یمحکم گاز دستم، یتو کیکوچ اریخ به

 :  گفتم

 . اسیال -

 !شناسم یم که رو اون! بابا نه -

 الشه با زبونم. انداختم باال شونه د؛یپر باال ابروم یتا کی

 رو دستم. بود ریدرگ شدت به دهنم، یتو مونده اریخ ی

 م، اشاره انگشت بلند ناخن با کردم یسع و کردم دهنم یتو

 یتو شده لول ی خانواده مجله با فرانک که رونیب بکشمش

 جا از ش ضربه شدت از.  زد دستم یرو محکم دستش،

 یوقت ها، مادربزرگ مثل. کردم نگاهش تعجب با و دمیپر

 شینیب و ابرو به ینیچ کرد؛ نگاهم ،یکرد یم ییخطا کار

 :  داد

 یم ینطوریا انمیک جلو! خورد بهم حالم! خودتو کن جمع -

  ؟ یکن



 صدام. کردم لوچ رو هام چشم و چسبوندم هم به رو هام لب

 :  گفتم بلند و دمیکش رو

 ! بخواد دلت تا اوووف -

 جانانه ی غره چشم بهم عوضش و نخنده تا دیگز رو لبش

 دست داد رو عصاش نشست، نیماش یتو انیک. رفت یا

 :  گفت و فرانک

 جات تو فرانک. دنیرس هم هومن و ارشد نو،یا ریبگ -

  ؟ کنه ینم درد پات ؟ خوبه

 :  گفت و انداخت باال ابرو فرانک

  ؟ میبرس تا حاال راهه چقدر. بهتره پامم خوبه، جام -

 برداشت دنده کنار از رو یمعدن آب یکیپالست یبطر انیک

 :  گفت آروم و

 ! حاال میرس یم... ساعت چهار ساعت، سه. دونم ینم -

 به. افتاد راه ارشد نیماش سر پشت و کرد روشن رو نیماش

. کردم یم نگاه آسمون یتو شده تکه تکه و دهیسف یها ابر

 کنن، یم حرکت اونا گفتم یم ریام به شهیهم بودم؛ که بچه

 میکن یم احساس م؛یکن یم حرکت ما چون نه گفت یم اون

 در دوتامون گفت دم؛یپرس ییدا از. کنن یم حرکت دارن

 اهل ییدا... مباشد کسانی دائما دوران حال م،یحرکت حال

 مجله؛ و کتاب به چکدومیه! هام ییدا زن چند هر. بود شعر

 و دیخر عاشق یکی! نداشتن یا عالقه هم روزنامه یحت



 یدورهم و یاطیخ و غذا عاشق یکی بود؛ کفش و فیک

 داشت دوست شهیهم بزرگم، ی خاله. هیهمسا یها زن یها

 یکس کرد؛ یم فیتعر بد یلیخ خدا بنده! بگه قصه برامون

 جمع به تا بود نیا عاشق بزرگم؛ ییدا. نشست ینم کنارش

. کنه پا به رو منقلش و ونیقل بساط برسه؛ مردونه یها

 ! بود ا خت پدرم با چقدر

 :  کرد قطع رو افکارم ی رشته فرانک، یصدا

 .ناستیا وانیک نیماش تو ؟ هیک پسره اون انیک یراست -

 :  انداخت بهش ینگاه نیماش ی نهیآ یتو از انیک

 !شیشناس یم که تو! گهید اسیال -

 و برگشتم آروم. گرفت خودش به طنتیش رنگ م، چهره

 :  گفتم

  ؟ شیشناس یم شما -

 : گفت تپه تپه با. شد دستپاچه و کرد ه ل

 ... دوست... گهید زهیچ... شاگرده خب... خ -

 :  گفت لبخند با و آروم انیک

 ! میند و میقد از! فرانکه خواهان و خواستگار -

 :  گفتم ناباور و دمیخند. موند باز تونل کی ی اندازه دهنم

 !! بگو راست! نـــه -

 :  گفت و کرد اخم فرانک



 ! ذارم ینم دوشش یرو جنازمم من! رمینخ -

 انیک یفلز و دار دسته ماگ. جلو سمت برگشتم و دمیخند

 خنک تا گرفتم دستم و ختمیر توش رو ییچا برداشتم؛ رو

 :  گفتم یپوست ریز طنتیش همون با. شه

 رو داروئه کیپالست اون کرد یم اصرار یه چرا گم یم -

 !! رمیبگ

 : گفت کنان دیتهد و زد بازوم به آروم ش مجله با

 !ما به داد نداشت جا! نده جو یالک -

 :  گفت خنده با هم انیک

 ! میانیجر در که ما آره -

 سبقت ییجلو نیماش از انیک ن،یماش یتو شد سکوت کمی

 :  گفت تشر با فرانک که گرفت

  ؟ خبرته چه!! برو آروم -

 :  گرفتم سمتش رو شده نصف بیس و فرانک سمت برگشتم

 ! مطمئنه جاده تو شیرانندگ! نترس -

 انیک. گرفت دستم از رو بیس و رفت بهم یچپ چپ فرانک

 :  گفت یا کدفعهی

 . کنه یم ازدواج داره اسیال یول -

 :  زد داد بلند کدفعهی فرانک



  ؟ یکــــ با -

 ریز زد انیک یوقت. میدیترس دادش از دوتامون هر اولش

 انیک. دمیخند یم دنبالش، به زنان قهقه و بلند هم من خنده،

 :  گفت بود شده یجار چشماش از اشک که یحال در

 !!! بود محشر افتیق یعنی یوا -

 جمع آب. کرد یم نگاهمون خنده و خشم و تعجب با فرانک

 با و گرفت ینفس انیک کردم، پاک آروم رو چشمم کنار شده

 :  گفت آروم بود؛ ش خنده جینتا که یلبخند

 .خودته مال اسیال! نترس -
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 یشاگردا معدود جزو اسیال دمیفهم بود؛ مارستانیب از بعد

 ارتباط در انیک با قبل از اسیال چند؛ هر! رانِ یا یتو انیک

 کی! بود سالش یس یول صورتش زد یم سال بچه. بوده

 دروغ! بودم کرده یبستر خونه یتو رو انیک تمام، ماه

 شمار بودم؛ سرش یباال صبح تا شب! دمیترس یم چرا؛

 یم تا به تا نفس کی اگه و بود اومده دستم هاش نفس منظم

 میتصم. گشت یم بر و دیکش یم ایثر به تا جونم رفت،

 یهمگ بود، خورده آذر ماه یتو که یالتیتعط یبرا میگرفت

 یسوپرمارکت یحت یعنی ،یهمگ گفتن یم یوقت. شمال میبر

 ! نه ریام اد؛یب که مجازه هم کوچه سر



 کی کنم فکر. استیمیک همکار انگار هم پسره اون -

 یکی نیماش بره بذار گفتم وانیک به! نشونهیب ییزایچ

 رو به رو تیواقع با دیبا! نه گفت! یش تیاذ دیشا... گهید

 . شم

 :  گفتم آروم و رفتم ور شالم ی شهیر با

 گفتم بهش. منچستر بره خواد یم پسره نیا با کنم فکر -

 وانیک نه وانم،یک مال من نه گفت شه؟ ینم عوض متیتصم

 اقدام وقته یلیخ نه گفت! نکن فرار خب گفتم. من یبرا

 . کردم

 :  گفت یدلسوز با فرانک

 !معلومه وانیک بد حال هم نجایا از اصال! رمیبم یاله -

 :  گفت خنده از پر یلحن با بعد و زد یخند تک اول انیک

 . نهیماش اون تو که سوزه یم اسیال یبرا دلت االن تو -

 کاریب فرانک گهید ندفعهیا و میدیخند بلند انیک و من دوباره

 که بعد ساعت کی. زد جانانه رو دوتامون هر و نشد

 ضبط آروم و بردم دست بود؛ برده خوابش کامل فرانک

 :  گفت انیک. کردم روشن رو

 ... خوابه -

 ! شه ینم داریب زایچ نیا با نترس -



 یتو آروم رو شد یم بلند ضبط یرو از داشت که دستم

 یمشک و قرمز از یبیترک پررنگ، زخم به. گرفت دستش

 دستش یتو نشست، روش هاش لب. شد رهیخ دستم کف

 :  گفت آروم و گرفت

  ؟ سوزه یم یلیخ ؟یشد ینطوریا یک -

 نوازش رو دستش دادم، تکون یسر زدم، یمیمال لبخند

 :  کردم

 شدم، ه ل بردارم رو هاش کهیت اومدم شکست، گلدونه -

 . دیبر

 تو گفت یم زد یم داد در، دم بود اومده ریام! گفتم دروغ

ردن گهید  یپا ایب یول بگم دروغ خوام ینم انیک آخ... یم 

 . مینکن باز داستان نیا به رو ریام

 . شد بلند نیماش یتو میمال و آروم یقیموس یصدا

 

 ؟ داغونه که یدل با یکن یباز چرا وونه،ید

 تونه ینم که نقدریا تو شیپ فیضع

 بمونه خودش قول یرو بار کی یحت 

 

 :  گفت آروم شد، مشت دستش

 . کن روشن برام گاریس هی -



 

 هم مثل گذره یم نمیب یم یوقت روزم، هر

  کم کم یش یم دور نمیب یم یوقت

 !باشم عاشقت نکهیا اشتباهه

 

 فندک و دمیکش یمحکم پک گذاشتم، لبم یرو رو گاریس

 . کردم روشن رو

 

 بارونه و ابر روزم هر آسمونه،

 !یمون ینم خودت اما مونه، یم نجایا تو عشق

 

 انگشتم. گرفتم دهنش یجلو رو قرمزش یمالبرو گاریس

 یها لب با رو گاریس! بغض پر ف،یلط گرم، د،یبوس رو

 :  گفت دهنش یتو گاریس همون با. گرفت ش مردونه

 نشه هم داریب... شه ینم داریب فرانک! کن بلندترش -

 . بهتره

 

 نکن ترم عاشق

  تره وونهید دل نیا



 !یدون یم تو که یاون از

 

 :  گفتم آروم

 . شستم رو وانتیل ؟ برات زمیبر ییچا -

 :  گفت یا رگه دو یصدا با

 . زیبر جونم تو. برام زیبر خودت از -

 

  رسم ینم تو به عشقم،

 !یمون ینم که تو شم؟ عاشق چرا پس

 

 شستش و اشاره انگشت نیب رو گاریس زد، یتلخ لبخند

 :  گفت آروم کرد، نگاه بهش کمی گرفت،

 نبودم، ایباز یمردونگ نیا اهل من! نبودم گاریس اهل من -

 ؟ هیچ عشق مونا... اصال. هیچ شناختم ینم عشق اصال

 ینیب یم رو یکی یخوب و ییبایز یوقت که نهیا عشق

 پر عشق از شم، عاشق نبودم بلد اصال من ؟ یش عاشقش

 با چون گم یم خودم به شهیهم ؟ دفعه کی شد یچ. بشم

 گن یم بهم همه آخه! یشد ریجوگ ،یشد بزرگ کم محبت

 گن یم! آره من نظر از گم یم ؟ خوشگله ؟ داره یچ مونا

 گن یم. داره اخالق من یبرا آره گم یم ؟ داره اخالق



! کنه یم هیگر همش ؟ هوشه با ؟ ه زرنگ ؟ داره عقل

 داره، عقل گفتم! داره غم و درد همش! ناراحته همش

! چشمم تو بره بشه خار هاش هیگر! باهوشه ه، زرنگ

 هاش غم و درد م، شونه رو وفتهیب بشه کوه اشیناراحت

 مونا... گن یم آخرش یول! هام رگ تو بره بشه روسیو

 ! مونه ینم که

ردم کرد، خاکسترم! زد شیآت رو گرمیج پوزخندش  و م 

 ! شدم زنده

 

 زهیر یم ها برگ نیا بازم زه،ییپا

 !زهیانگ غم آخرش اما زه،یلبر عشقت از قلبم

 

 بپرستم، رو مرد نیا خواستم بردم، لبم سمت به رو دستش

 گارشیس د،یکش رو دستش کنم، شیستا رو مرد نیا خواستم

 :  گفت و کرد پرت رونیب به رو

 شدن، مبتال ی درجه نیهم با بذار! نکن ترم عاشق -

 ! من مال تو نه توام، مال من نه گه، یم راست ایمیک! رمیبم

 

 .رسم ینم تو به عشقم،

 !یمون ینم که تو شم، عاشق چرا پس
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 :  گفتم آروم

 ... انیک -

 :  گفت بغض و خشم با

 یدار شب هر که ییپتو اون! دونم یم من ندونه یک هر -

 خاطرات نقش ،یکش یم ونتیعر و لخت بدن یرو

 من ،یکن یم یباز یدار یک هر واسه! داره رو رحافظیام

 که رجونته،یام ادگاری دستتم، رو زخم اون! شناسمت یم

! یکن استفاده ینخواست یول گرفتم پماد و دارو برات یکل

 یمعتاد نه تو ت،ینگران یپا ذارم یم هم مارستانیب اتفاقات

 ! ستمین من موادت هم، یباش مبتال، نه

 کرد پارک یا گوشه ارشد. بود یعصب یلیخ! بود یعصب

 رو عصاش عیسر خواسته خدا از انیک. شد ادهیپ و

 از! دیکوب هم به محکم رو نیماش در شد؛ ادهیپ برداشت؛

 :  گفت ترس با پاشد، خواب از فرانک صداش

 !دونستم یم ؟ آره ؟ میکرد تصادف -

 :  گفتم و دادم تکون رو دستم یتو وانیل آروم

 یخوا یم. بکنن یاستراحت هی مردا کردن، پارک نه، -

 . هست هم ییدستشو ؟ کنم کمکت



 سمت به اسیال که کنم کمکش تا شدم ادهیپ. گفت یا باشه

 به رو یخاص ینگران با. زد کنار رو من و دیدوئ نیماش

 : گفت فرانک

 درد. نیدیپر خواب از بد یلیخ کدفعهی دمید شده؟ یزیچ -

  ؟ نیدار

 :  گفت آروم و کرد فرو بانیگر تو سر فرانک

 ... دیچیپ در یصدا نه، -

 :  گفت یمضاعف ینگران با و اومد عقب کمی اسیال

 ! ن؟یدار سردرد نیدیپر خواب از حتما -

 بلد دست کف نیع! شناخت یم رو فرانک خوب چقدر

 یتو دونست یم. بود بلد رو من هم ریام... آره! بودش

 یچ به دونست یم. داره یم بر ترک پوستم آفتاب

 ! ریام تو به لعنت! آخ... هم ریام... دارم تیحساس

 یسر. شد من متوجه تازه اسیال کردم، یمصلحت ی سرفه

 . گفت یبلند سالم و کرد خم

. بخوره ییهوا هی ببرمش نیبد اجازه اگه. اسیال آقا سالم -

 . اونجاست ن،یدار یکار انیک با اگه

 بغل ریز ،یکس ی اجازه بدون خودش و گفت یا باشه

 موهاش به یدست. رونیب دشیکش و گرفت رو فرانک

 لبخند با. شد دور ازمون یخواه معذرت کی با د،یکش

 :  گفت آروم فرانک بودم، شدنش دور نظارگر



  ؟ شد دعوات انیک با -

 زنونه ییدستشو از. انداختم باال یا شونه دم،یکش یپوف

 از انیک. میکرد حرکت ها نیماش سمت به و میاومد رونیب

 از یحت بودم، دلخور دستش از. بود نشسته زودتر دوتا ما

 و بودم گرفته جا نیماش یتو. بودم دلخور هم خودم دست

 حنانه و شد باز عقب در دمید که بستم یم کمربند داشتم

 :  گفت اخم با. نیماش تو نشست عیسر

 نیا از گهید! عمرا! نمیبش ارشد نیماش تو عمرا من انیک -

 . من به نده مضخرف یها شنهادیپ

 همون با انیک. میکرد یم نگاهش تامون سه هر تعجب با

 :  گفت درشت یها چشم

 . بزن موز هی ایب پس خب، -

 :  گفت و کرد اخم حنانه

  ؟ موزه سر یکرد فکر -

 رو چشمهاش کرد، قالب ش نهیس یرو رو هاش دست

 :  گفت و چرخوند حدقه یتو

 یچ هر کهیمرت! آقا نه... یول هست اونم بخاطر چند هر -

 بهم حالم! اه اه! نیماش تو بخونه ذاره یم خواد یم دلش

  ؟ نیکن یم نگام ینجوریا چرا ؟ هیچ. خورد

 :  میگفت باهم و میبرگردوند سر



 ! یچیه -

 :  گفت ییرو ترش با و کرد ینچ حنانه

 . بخورم من بده موز هی حاال -

 آروم انیک که دمیخند هوی. گشتم موز دنبال و ریز رفتم

 :  گفت

 !یخند یم قشنگ یلیخ گفتم، بهشون رو میاصل لیدل یول -
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 ! بابا سایوا!  ِیآدم عجب اِ ! سایوا... آقا -

 داشت و بود نشسته زانو چهار ،یا قهوه مبل یرو که طناز

 : گفت یترک ی لحجه و پر دهن با خورد؛ یم پسیچ

 !سایوا بابا -

 ن،یشاه یالیو رامسر، میاومد. خنده ریز میزد هممون

 دشیکل یول نبودن که همسرش و خودش! گانهی همسر

 و تر شده، یکار درخت بزرگ، یالیو. بود حنانه دست



 یداریب شب شمال، حال کل ارشد قول به. بود کیش و زیتم

 یخداحافظ ما از هم ایمیک دوست م؛یدیرس که نیهم. هاِش 

 یها شهرک نیهم از یکی یتو ش خونه که گفت و کرد

 لحظه همون وانیک و میبزن سر بهش میخواست اگه و اطرافه

 . داد لیتحو بهش یا دهیکش" حتما" یحرص پر لحن کی با

 . بلوفه -

 برگ دسش یتو و رانیج پاهاش یرو که هومن به م توجه

 بود شده قرار ،یباز به برگشتم. شد جلب بود، پاسور یها

 یمرد هر و بود نشسته یمبل یرو یزن هر. باشه یزوج

 به دیرس دست. بود یباز مشغول ن،یزم یرو پاش کنار

 :  گفت و زد یکیکوچ لبخند! مهرم به انم،یک به ان،یک

  ؟ خوشگلش یبابا دست برسونم... ای روش بذارم -

. انداخت بود دستش کنار که ارشد به مرموزانه نگاه کی

 :  گفت و کرد اخم حنانه

 ! عموش بغل تو ادین بپا -

 شیش انداخت، باال ییابرو انیک. خنده ریز میزد بلند هممون

 ختشونیر رون؛یب دیکش رو پربارش دست از کارت تا

 :  گفت یجد یصدا با و وسط

 ! کیپ.. شیش... تا شیش... نمیا -

 :  گفت آروم فرانک انداخت، باال ییابرو ایپرن

 ! هیمارمولک عجب -



 و بود زده هیتک هاش زانو یرو رو آرنجش که طناز

 زیر رو هاش چشم بود؛ کرده بند ش چونه به رو دستش

 :  گفت آروم و کرد

 رو همه یقبل دست هم زنش... اصال شوهر و زن نیا -

 . کرد آچمز

. شد دهیکوب دستش به دستم کف اومد، باال انیک دست کف

 ییحرفا... کنم یم رو روش، ذارم یم بلوف، د،یچرخ دور

 یخال دستش که بود انیک دفعه هر یول شد یم زده که بود

 محکم رو دستش وانیک. انیک ب رد و مسابقه آخر. شد یم

 :  گفت و نیزم دیکوب

 به یگیر هی شوهر و زن! کردن یتبان باهم نایا نه -

 . هست کفششون

 هدف رو لپش برداشتم؛ رو دستم کنار یها لیف پف از یکی

 :  گفتم که کرد نگاهم تعجب با. بهش زدم و گرفتم

 حرفا نیا... ینیبب رو هیبق استعداد یندار چشم! گهید آره -

 ! یزن یم رو

 کردم؛ نگاه ساعت به. رفت بهم یا بامزه ی غره چشم

 کرده یباز پاسور دور دو ما و بود شب نصفه کی ساعت

 . میبود

 :  گفت خنده با و اومد یجامداد و دفتر با فرانک



 هاتون استعداد واقعا گهید! شه ینم لیفام اسم نیع یچیه -

 ! شه یم رو

 :  گفت جاش به آبان و دیکوب هم به رو دستاش طناز

 یها حرف به میبرس م،یکن شروع آسون از نیایب فقط -

 ! سخت

. شد شروع" م" ی کلمه با اول دور کردن، موافقت همه

 :  گفت و انیک به کرد رو ارشد شد تموم که وقت

 اسم؟ شه، یم شروع برنده از -

 :  گفت و زد ینیدلنش لبخند انیک

 .مونا -

 : گفت نچ نچ با وانیک و گفت دهیکش اَه هی جمع

 ! لیذل زن یا -

 :  دیخند فرانک

 .نوشته یچ مونا مینیبب بذار -

 :  کرد زمزمه یا بامزه ی خنده با اسیال

 . انیمهرک نوشته االن -

 همه یها جواب سر. میدیخند من و انیک خود یحت ت،یجمع

 بود صبح دو ساعت! میدیخند یم چقدر" یلیفام" سوال به

 . میبخواب و میبنداز رو جاها میگرفت میتصم که



 :  گفت آروم ارشد

 . داره ادیز اتاق چون. باهم هم مجردا زوج، با زوج -

 :  گفت و دیکش یا ازهیخم وانیک

 .خوش شبتون. بستم قرارداد هیا قهوه مبل نیهم با من -

 :  گفت و پاش به زد آروم عصاش با انیک

 بنداز جا باال قشنگ برو! کهیکوچ اونجا نکن، تیاذ پاشو -

 .بخواب

 ی حوصله یحت بود معلوم نگفتنش از و نگفت یزیچ ان

 میکرد یخداحافظ همه از انیک و من. نداره هم کردن گوش

 یطوس ساک. میکرد انتخاب رو نییپا یها اتاق از یکی و

 اتاق سمت و برداشتم آشپزخونه کنار از رو رنگمون

 به رو انیک لخت ی تنه باال با کردم باز که رو در. کشوندم

 شوهرم... یول نباشم، برم، ببندم، چشم خواستم. شدم رو

 رون،یب دمیکش پتو و مالفه دوتا رفتم، کمد سمت آروم! بود

 که یزیتم یها پارچه و برداشتم اتاق کنار از رو ها بالشت

 اتاق ی پنجره. دمیکش روشون رو بودم برداشته خونه از

 یم گوش به ها رکیرجیج یصدا خنک، باد و بود باز

 و دمیکش رونیب رو انیک یپا پماد و پانسمان لیوسا. دیرس

 :  گفتم آروم

 . کنم عوض هم رو پات پانسمان ایب یکرد عوض لباس -



 تا رونیب رفتم. گفت من به نسبت یتر آروم ی باشه

 با. شدم رو به رو یطوالن صف با و بزنم رو مسواکم

 :  گفتم تعجب

  ؟ خبره چه! وا -

 : زد داد صف اول از ارشد

 یا یبدبخت! نداره شتریب ییدستشو هی داره، اتاق تا صدیس -

 !مایکرد ریگ
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 مسواکم آشپزخونه یتو تا رفتم دادم، تکون تاسف به یسر

 یطوالن صف اون دنید با مسواکم، اتمام از بعد. بزنم رو

 رو اتاق در. گرفت م خنده بود رفته تر جلو آدم کی فقط که

 عرق دیخواب یم وقت هر. بود خواب غرق انیک کردم، باز

 اخم خواب یتو. دیچسب یم شیشونیپ به موهاش و کرد یم

! پرپشتش یها ابرو اون با مخصوصا داشت، یظیغل یها

 اسیال. بود خواب یتو یوقت شد یم تر یخواستن چقدر

 گفت یم... بذاره رنگ موهاش یرو بود کرده مجبورش

 تر جوون. گذاشت یول! نداشتم دوست منم... ندارم دوست

 ! بود شده تر جذاب بود، شده

 موهاش یتو رو هام انگشت دم،یکش ششیر ته به یدست

 اخم آروم آروم کردم نوازش رو موهاش یوقت بردم، فرو



 یدست. زدم آرامشش به یآروم لبخند. شد باز هم از هاش

 تر، نییپا بردم رو دستم آروم دم،یکش هاش ابرو یتا یرو

 پلکش یرو رو لبم.   کردم نوازش آروم رو پلکش یرو

 اتاق جو. بود داغ اون که ای بودم داغ من دونم ینم گذاشتم،

 رونیب سرد یهوا بود؛ شده تحمل رقابلیغ برام جهنم مثل

 بلند آروم. کرد یم خنکمون و خورد یم دوتامون هر به

 پاش مچ کنار و برگشتم دوباره. بستم مهین رو پنجره و شدم

 و کردم باز رو پانسمانش زدم، باال رو شلوارش. نشستم

 رو هام لباس. دادم انجام رو کردم یم شب هر که یکار

 بود، باز هاش چشم اگه کردم؛ فکر خودم با و کردم عوض

  ؟ دادم یم انجام رو کار نیا راحت هم باز

 تکون. شدم رهیخ اتاق کوتاه سقف به و دمیکش دراز کنارش

 جز ؟ باشه تونست یم یک د،یلرز میگوش خورد، یکیکوچ

 !ریام

 ریام از یامکیپ ش صفحه یرو برداشتم، رو میگوش

 یحرف ک،یکوچ ی کهیت همون یتو... کرد یم ییخودنما

 امشب گفت یم. انداخت بدنم به یبزرگ ی لرزه که زد

 خواست ینم دلم! مبارک تولدم! گفت یم راست... تولدته

 یرو. بود گذشته یحرفا همون هم باز دونستم یم بخونم،

 . کردم پرت یا گوشه به رو لمیموبا و گذاشتم پرواز حالت

. شدم مواجه بازش یها چشم با که دمیچرخ انیک سمت به

 :  دمیترس یکم



  ؟ یشد داریب... یک -

 اخم جز یکار که یتخس یها بچه بود؛ شده ها بچه نیع

 :  ندارن کردن

 !؟ینداد رو جوابش چرا -

 کردم پرتاب باال سمت به رو صورتش یرو افتاده یموها

 :  گفتم آروم و

  ؟ آره ؟ یدینخواب یداشت درد. بدم رو جوابش نداره یلیدل -

 کردن؛ یم بغض که ییها بچه شد؛ ها بچه نیع هم باز

 یم بغل دلشون و گشتن یم مادرشون آغوش دنبال

 :  گفتم و دمیپاچ روش به یلبخند. خواست

 و یگرفت بغل تو رو من تو روز، همه نیا ماه، همه نیا -

 بهیع ؟ زشته... رمیبگ بغلت من بارم کی حاال ،یخوابوند

  ؟

 تو دیخز آروم. گفت یکوتاه ی"نه" زون،یآو یها لب با

 پشت به رو دستم. گرفت قرار موهاش یرو م چونه. بغلم

 نوازش رو گردنش پشت زیر یموها و رسوندم گردنش

 با. شد کاشته ونمیعر و لخت ی ترقوه یرو ش بوسه. کردم

 :  گفت یا خفه یصدا

  ؟ نشدن خوب... هات زخم -

 :  دیجوش چشمم یتو اشک



 .شن یم -

  ؟ یک -

 :  گفتم لبخند با د،یچک موهاش یرو اشکم تلخ و سرد آب

 یرانندگ رو راه کل. یا خسته بخواب... یزود به -

 . یشد خسته ؛یکرد

 از رو صداش همونجا، و نشست گلوم بیس یرو هاش لب

... ایخدا. کرد قیتزر هام رگ به هام، استخون یرو پوست

  ؟ یختیر نیمورف چقدر مرد، نیا یصدا خلقت یتو

 خوب رو همشون. پوست دکتر برمت یم تهران، میبر -

 !دم یم قول ؟ باشه... دم یم قول. کنم یم

 نگاهش یتو. کرد نگاهم و برداشت گلوم از رو صورتش

 نیا... چشما نیا! کرد دایپ شد یم رو کهکشان کی

 ... چشما

 

 بودم درد من اصال

 نیمورف اون یچشما

 

 گرفتن بغلت حاال تا... من شیپ گن یم بد ازت که ییاونا -

  ؟



 ساله سه دو ی بچه پسر کی لحن لحنش، بغلم، یتو دیخز

 :  بود

 ژلوفن نه. کن بغلم داشتم درد وقت هر بعد به نیا از گهید -

 . کنه یم خوب رو حالم بغلت... باند نه و پماد نه خوام یم

 

 نه گرانید بود، بایز من چشم به هم دیشا

 ! نه گرانید مهمم، من یکی نیا تو یول

 

 :  گفتم گوشش دم آروم

 ... انیک -

 : کرد زمزمه ها بچه نیع هم باز

  ؟ هوم -

 در غرق ی افهیق به زدم، بزرگش ی ازهیخم به یلبخند

 تو بردم دست آروم همش، به کینزد یها اخم به خوابش،

 :  گفتم و دمییبو رو شامپوش یبو موهاش،

 ... ریبخ شب ،یچیه -
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 انیک

 

 نیهمچ خواهان ییها موقع کی فقط ،ییها موقع کی

 خواب به آروم کنارم مونا که یتیموقع! شم یم یتیموقع

 یتو درخت یرو یها کبوتر و ایدر یصدا باشه، رفته

 چکسیه و کنه آمد و رفت اتاق یتو خنک مینس چه،یبپ اتاق

 خواب در غرق هنوز مونا. باشه نداشته کارمون به یکار

 دمیترس یم شدم؛ یم نگران دیخواب یم ادیز که ییوقتا. بود

 قرص. بودم متنفر ازشون که ییها قرص سراغ بره هم باز

 یول یداشتن دوست ظاهرش! رنگ قرمز ی گنده یها

 خورد، یم یوقت که ییها قرص. بود کننده منزجر اثراتش

 . آورد یم ادی به رو اسمت اول تازه بعد ساعت هزاران

 ینم دلم. دمیکش لختش و پسرونه یموها به دست آروم

 ینم هم دلم. نمیبب شده کوتاه رو، ها مو نیا خواست

 نیا اریاخت صاحب حال؛ هر به. بگم بهش یزیچ خواست

 ! نبودم من موها،

 انگشت و کردم یشرویپ دم،یکش گوشش پشت رو انگشتم

 با. دمیکش ش، دهیکش گردن به گونه نوازش رو م اشاره

 :  زدم صداش لبخند

  ؟ مونا -



 گرم صورتش. برد فرو شتریب بالشت یتو رو صورتش

 شمال، خنک باد با تماسشون بخاطر لختش یها بازو و بود

 صاف دم،یکش هاش بازو یرو رو پتو آروم. بودن سرد

 به لختش یپا کف. شدم رهیخ دیسف سقف به و دمیکش دراز

 به بدم، تکون رو بدنم نکهیا بدون. کرد برخورد پام مچ

 :  گفتم آروم و کردم بهش یکمرنگ اخم. برگشتم سمتش

 بعدا رو، یکن یم درست خودت که یزیچ هر! مدلته کال -

 هر که ه ییپا مچ همون نیا... ی دختره! یکن یم خرابش

 ! بزن لگد یه حاال! یکن یم شیچیپ باند شب

 انگشتم. شد باز لبخند به لبم گونش، مهتاب ی چهره دنید با

 گونه یرو پلکش، یرو دم،یکش شینیب ی غهیت یرو رو

 :  کردم زمزمه ریگ بهونه یها بچه نیع. شیاستخون یها

 ! یخواب یم چقدر... گهید پاشو -

 :  بود اسیال یصدا تقه یصدا دنبال به خورد، در به یا تقه

 کار باهاتون قهیدق سه دو هی نیداریب اگه ؟ نیداریب استاد -

 . دارم

 لباس. شدم بلند جام از حوصله یب و کردم لب ریز یپوف

 یتو حداقل تا برداشتم هم رو مسواکم. کردم عوض رو هام

 ادمی که بودم خسته اونقدر شبید. بزنمش و بکنم وقت راه

 مونا که رفتم یطور و گرفتم دستم به رو عصام. بود رفته

 یها لوال نیا هم باز یول کردم باز آروم رو در. نشه داریب



 رهیخ مونا به و برگشتم ترس با. کرد ریرجیج در یفلز

 . بود خواب هنوز شدم،

 یوقت و بستم رو در دوباره. دادم ادامه راهم به و برگشتم

 بود، ستادهیا روم یجلو نهیس به دست که اسیال با برگشتم

 . شدم مواجه

 :  گفتم لبخند با و انداختم باال رو ابروم یتا کی

 !یشد زیسحرخ. پهلوون ریبخ صبحت -

 ش شده مشت یها دست از یکی. کرد آزاد رو هاش دست

 :  گفت صداش یتو یخاص تحکم با و گرفت سمتم به رو

 !شبید نینخورد... هاتون قرص -

 شونه یرو به یدست دادم، تکون تاسف ی نشونه به یسر

 : زدم ش

 ادمی هم رو مسواکم یحت. بودم خسته یلیخ کن باور -

 .رفت

. دادم نشون بهش و بردم باال رو بود مسواک که یدست

 داده دست از مقابلم در رو خودش یتدافع حالت انگار

 :  گفت ینرم با باشه،

... یول کنم رفتار ندارم دوست هم ینجوریا نیکن باور -

 شما هم! نمتونیبب تیوضع اون تو ندارم دوست... گهید

 ! رو خانوم مونا هم... رو



 با حالت همون تو... ییدستشو سمت افتادم راه آروم

 :  کردم زمزمه پوزخند

ردم بار صدیس االن تا مردنه، به اگه -  ! م 

 فقط ای باشه دهینشن انگار سمتم، کرد خم سر تعجب با

 :  گفتم و سمتش برگشتم. باشه دهیشن یکیکوچ ی زمزمه

  ؟ یکن میهمراه یخوا یم هم ییدستشو تا نکنه -

 آروم کرد، نگاهم واج و هاج کمی. دیپر صورتش رنگ

 :  گفت

 ! دیببخش... نه -

 یتو فرانک و طناز اومدم، رونیب که ییدستشو از

 یسنگ ا پن. داشت یا بامزه ی آشپزخونه. بودن آشپزخونه

 نه. بودن یمیقد ای دوم دسته یکم توش لیوسا داشت،

 توش، نفر سه تحرک ی اندازه به بزرگ، نه بود کیکوچ

 . داشت جا

 اون یانتها در و دیکش یا ازهیخم اول من، دنید با طناز

 . کرد سالم ازهیخم

 :  دادم تکون براش یسر

 . ریبخ صبحت -

 بود گاز اجاق یجلو و بهم پشت که فرانک من، یصدا با

 :  گفت لبخند با. برگشت



 ! شدن فرما فیتشر استاد! به -

 که یطور آروم، رو یخور ناهار زیم یصندل دم،یخند

 که یرنگ یچوب یصندل. دمیکش رونیب نده، یادیز یصدا

 رنگ کرم یخور ناهار زیم به گهید یصندل تا هفت کنار

 :  دمیکش موهام یتو یدست و نشستم روش. بودن دهیچسب

 ! راهه لومتریک یس خودش نیماش یتو تو تحمل -

 :  دیخند کند یم رو یا تازه سنگک نون داشت که طناز

 نه یگفت یه... ینکرد قبول! ما نیماش تو ادشیب بده گفتم -

 ! آقا؟ پس شد یچ... خودمه ی خاله دختر

 یم موج خنده توش که یلحن با و چرخوندم رو هام چشم

 :  گفتم زد

 بردار! اصال شما مال! بود؟ من ی خاله دختر یک بابا نه -

 .ببرش
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 تخم ی زرده و دهیسف یبو. خنده ریز زدن آروم دوشون هر

 رو یرنگ کیکوچ یا شهیش یها کاسه طناز. شد بلند مرغ

 از رو عسل و مربا یا شهیش یها ظرف د،یچ اپن یرو

 کرد، باز آروم رو درشون د،یکش رونیب خچالی یتو

 رو حرفش هم فرانک. گفت یزیچ فرانک به و برگشت

 شدم لباسم از زده رونیب نخ با رفتن ور مشغول. کرد دییتا



 سمتش به آروم. اومد مونا ریبخ صبح و سالم یصدا که

 دهیپوش یرنگ ینفت یآب گشاد و بلند نیآست لباس. برگشتم

. دیرس یم زانوش یباال یکم به شیبلند و بود بلند بود،

 :  زدم لبخند بازش مهین یها چشم و نشسته یرو به آروم

  ؟ یدیخواب خوب. ریبخ صبحت سالم، -

 :  فرستاد عقب به دستش با رو موهاش یرو بلند قسمت

  ؟ یپاشد یک تو... آره -

 :  دادم تکون کوتاه و محسوس رو سرم

 ... نیبش ایب. قهیدق ستیب ربع، کی هی -

 دم،یکش رونیب یخور ناهار زیم دل تو از یا یصندل براش

 :  گفت آروم و دستم رو گذاشت رو دستش

. ارمیب صبحونه دوتامون برا آشپزخونه برم خوام یم. نه -

  ؟ ارمیب یخور یم یچ

 :  گفت خودش جواب در خودش بدم، رو جوابش خواستم تا

 دوست هم آلبالو یمربا. یندار دوست زرده تو آها -

 یِ ا خامه هم ریپن! دمه تازه... نمیبب بذار هم ییچا... یندار

 . برات آرم یم االن. یدار دوست تو کره و

 لبخند بهش. افتاد راه آشپزخونه سمت به و شد جدا ازم

 نگفته! بود؟ کرده بزرگش من نبود! بود شده بزرگ زدم،



! سوخته پدر! بود شده بهتر یلیخ شیآشپز یول بودم

 . بود شده هم فرمون به دست حاال و گرفته ادی هم یرانندگ

 :  گفتم آروم طناز به رو

  ؟ طناز -

 :  گفتم و دمیخند. برگشتن تاشون سه هر

 ییتا سه یبعد یها دفعه انشاهلل. بودم طناز با بار کی نیا -

 . میکن گفتمان

 بعد و کرد نگاهم تعجب با کمی مونا کرد، یشیچ فرانک

 سوال عالمت کی با طناز. دیچرخ سماور سمت به دوباره

 به خوب! بود ییبایز زن. شد رهیخ بهم هاش چشم یتو

 موهاش، یرو متفاوت یها رنگ از د،یرس یم خودش

 و حیمل یها شیآرا ش، خورده الک و بلند یها ناخن

 . دیفهم شد یم باشیز

 :  زدم صورتش یرو به یآروم لبخند

  ؟ یدیاخچی تیوضع -

 سرش طناز. سمتم برگشتن دوباره تعجب با مونا و فرانک

 نییپا به موهاش یا ط ره حرکتش نیا با ن،ییپا انداخت رو

 یول دیدرخش ینم هاش چشم آورد، باال رو سرش. ختیر

 :  دیخند یم لبش

 ! اِوت ها، -



 . خوبه پس، خب -

 هاش دست از یکی یتو شده، زیر یها چشم با فرانک

 گفت آروم پهلوش به دهیچسب دستش یکی اون و یفلز قاشق

 : 

 اره گفت نمیا یگفت یزیچ هی! یالذات مشکوک کال... نیبب -

  ؟ یگفت یچ... نایا و

 آشپزخونه از صبحونه ینیس با مونا انداختم، باال ابرو

 :  گفتم و گرفتم دستش از رو ینیس اومد، رونیب

 ! گفتم ینم یترک ،یبفهم تو خواستم یم اگه -

 :  گفت دیتهد با و گرفتم سمتم به رو قاشق فرانک

 !مضخرف. زدمت یم بار چهار سه بودم زنت یجا -

 اسمیال ماها، جز... یول آشنام اخالقات نیا با من... نیبب -

 !ها کهینزد

 :  گفت تپه تپه با و کرد ه ل. باخت رنگ ش چهره کدفعهی

  ؟ کجاست... ک ؟ کو..ک-

 :  گفت بهم رو و دیخند آروم مونا

 ... گهید نکن تشیاذ -

. کرد یآروم سالم و تو اومد خونه در از اسیال موقع همون

 سمت برگشت دوباره کرد؛ پا اون و پا نیا کمی فرانک

 و رفت نون سمت دستش نشست، روم به رو مونا. اجاق



 رو عسل عسل، به آغشته یچاقو با. کند رو ازش یا تکه

 :  گفت و گرفت سمتم رو لقمه. دیمال کره یرو

 ... ایب. ست خوشمزه ش کره -

 :  گفتم آروم

 . بخورم تونم یم خودم من... بخور هم خودت -

 یا گوشه رو لقمه. شد پکر ذوقش، یتو باشم زده انگار

 هر به. نداره اشکال. شد خامه زدن هم مشغول و گذاشت

 زیچ همه... مونا میکن عادت ها حالت نیا به دینبا ما حال

 نیهم خواد یم دلم ها وقت یلیخ! زیچ همه. گذراست

 یجانب ی نسخه تا هزار روش از کنم، ضبط رو صحنه

 جنون به که بار هر آرم، یم کم آرامش که بار هر بزنم،

 آروم و کنم ش یپل... مرگه ی لحظه که بار هر رسم، یم

 . شم
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 سمت وانیک. بودن شده داریب همه گهید که بود ده ساعت

 ی پرده رفت، خونه رنگ یا شهیش و بزرگ یها پنجره

 زد، کنار رو چرک یصورت و قرمز یها گل با ریحر

 :  گفت آروم. آورد باال رو شییچا وانیل



 ایبدن یوقت! شدم بزرگ باهاش که شد سال یس درست -

 وصله اصال گفت یم. باش مواظبش گفت یم بهم بابا اومد

 ... خودته تن

 یرنگ یچوب یصندل زد، یآروم لبخند. سمتم برگشت آروم

 :  نشست و گذاشت روم یجلو رو

 احساس نیا نیا کنم، یم احساس موردش در من یچ هر -

 ره، یم داره گفت یوقت! اون نه م بچه من نه! نداره رو

 گفت! ؟ رمیبگ رو جلوت بخوام که باشم یک. برو باشه گفتم

 ... شدم الل گهید! بره تنها خواد یم

 ش معده و گلو حال به دلم. خورد داغ داغ رو شییچا

 . سوخت

. گذاشت یا شهیش زیم از یا گوشه رو شیخال ییچا وانیل

! وانیک میبود نشده بزرگ باهم د،یکش پاش رون یرو یدست

 !کردم یم کمکت بهتر وگرنه

 ... انیک -

 :  زدم لب آروم و بردم باال یکم رو سرم کردم؛ نگاهش

  ؟ بله -

 و بلوز که رفت ییایمیک سمت به نگاهش زد، پوزخند

 شهیر با بلوندش موهاش بود؛ دهیپوش یخاک ییمویل شلوار

 آشپزخونه یتو داشت و بود بافته رو اومدش در اهیس یها

 . کرد یم دم رو برنج فرانک کنار



  ؟ یرس ینم ،یش یم عاشق وقت هر چرا -

 پشت رو دستاش. دیکش دهنش داخل به رو لپش ی گوشه

 :  گفت آروم و بست رو هاش چشم گذاشت، گردنش

 ! خرتر یکی خِر، یکی ها رابطه نیا یتو -

 آروم مونا! بگم بهش نداشتم یزیچ اصال. نگفتم بهش یزیچ

. شد برگردونده من سر و باز وانیک یچشما کرد، صدام

 :  زد یحیمل لبخند بود؛ دستش کتم

 . یرو ادهیپ میبر ایب -

 بردارم، تو با که یقدم هر اگه چون نه بگم نه، بگم خواستم

 راه م جنازه یرو ها قدم همون ،یستین که یروز یفردا

 و گرفتم دستش از رو کتم در دم. کردم قبول یول رن؛ یم

 :  گفت آروم. دمیپوش

 . کردم یم تنت یذاشت یم -

 :  کردم زمزمه خودش از تر آروم

 ... میبر. دارم دست یول ندارم پا -

 یا گوشه به و کرد یم بلند رو ساحل یرو یها شن باد

 چه دونه یم خدا بود، آروم نسبتا ایدر. کرد یم پرت

 رنگ یفلز یصندل تا سه دو! کنه یم غلغل توش یطوفان

 بود هیسا چتر و دیسف یها هیپا با یا شهیش زیم کی د،یسف

 . بود الیو تر اونطرف



 دور دستش دمید کدفعهی کردم، یم حرکت جلوتر مونا از

 مینیب یتو خودم، عطر همون عطرش، یبو. شد حلقه بازوم

 :  گفت آروم. دیچیپ

  ؟ ستین قشنگه، ایدر -

 یم ما سمت به رو ها شن داشت باد دادم، تکون رو سرم

 مونا، کیکوچ یها دست ببندم رو چشمم اومدم تا خت،یر

 یم کننده مرطوب یبو هاش دست. نشست هام چشم یرو

 دست د،یخواب باد یصدا. باهم شکالت و لیوان یبو داده،

 من لبخند منتظر. زد یلبخند روم به. برداشت رو هاش

 داشت نگهم. شد ینگران از پر هاش چشم کردم، اخم! بود؟

 :  گفت ینگران با و

 چند! نده مرگم دق انیک بگو ؟ آره ؟ کنه یم درد پات -

 !یگ ینم بهم یدار درد روزه

 دیبا نداشت، شیگنجا بود، شده آب از پر هاش چشم حاال

 ینگاه پام به تا شد یم خم داشت! شد یم یخال زودتر

 تعادل شیحواس یب بخاطر دم،یکش رو بازوش که بکنه

. کرد نگاهم و ستادیوا صاف. کرد لق و لق یکم نداشت،

 به شن. چپم ی نهیس یرو گذاشتم و گرفتم رو دستش کف

 دست تو بود بلند که موهاش یجلو خورد، یم دوتامون هر

. دیچک اشکش کرد؛ زیر رو هاش چشم. کرد یم حرکت باد

 :  گفتم درد و خشونت با



 یم درد یول! ها کنه یم کار خوب! کنه یم درد نجایا -

 ... کنه

 :  گفتم داد با. دادم هلش و برداشتم محکم رو دستش

 نگفتم ای گفتم نزن؟ رو من المصب عطر اون بهت نگفتم -

 ؟؟ هاان ؟

 

  یزن یم که یعطر

  پوشمش یم که یلباس رو

 

 ایدر خروش و خشم سرش، زدم داد بلند. بودم شده یروان

 : زد یم موج من یتو

  ؟؟؟؟ نگفتم ای گفتم ،یبزن یندار حق قرمز رژ گفتم -

 

 برندار قدمم کی من، بدون گهید

 !ارین نه رو ندفعهیا گم، یم بهت یزیچ کی

 

 یم مچاله خودش تو لحظه هر گلبرگم سرش، دمیکش نعره

 :  شد



 نکن، یدلبر گفتم نکن، خوشگل گفتم نباش، خوب گفتم -

 بمون، یباق مضخرف و بدعنق و لوس همونجور گفتم

  ؟؟ بهــــــت نـــگـــفــتم مگـــه

 اون پشت د،یلرز پلکم. هیگر ریز زد و شد ول ها شن یرو

 شروع تالطمش بالخره که بود ییایدر جلوم من و ایدر به

 رو نهیبش گونه یرو تا اومد، یم داشت که یاشک. شد

 :  گفتم آروم. کردم محار

 ... مونا پاشو. شه یم یطوفان داره گهید. تو میبر پاشو -

 دستش به رو لباسم که افتادم یم راه داشتم اون از زودتر

 :  گفت هق هق و هیگر با. کرد بند

 بخاطر! شدم بزرگ خودت بخاطر... انیک رو من نیبب -

 ... رو... موهام زدم، رژ زدم، عطر خودت

 لرزون یبدن و تن با آروم. بلند هقش هق و شد ول دستش

 رو اشکش زدم، باال رو موهاش نشستم، جلوش. برگشتم

 :  گفتم لرزون یصدا با. کردم پاک

 !ریام شیپ... شیپ برگرد... برگرد -

 

 رمیس یزندگ نیا از بدون تو بدون

 .رم یم دست از ینباش دومون، هر جون به

 



 ختیر یم هاش اشک هم هنوز کرد، یم نگاهم تعجب با

 کردم، پاک دوباره رو اشکش. ش شده یرنگ ی گونه یرو

 رو خودم یها چشم. توش نرن شن تا بستم رو هاش چشم

 :  گفتم حالت همون یتو بستم،

. ششیپ برگرد پس!! یشد خانوم گهید! یشد بزرگ گهید -

 ... شه خوب اونم حال بذار

 سیخ رو دستم کف هاش اشک. کردم باز رو هام چشم

. بردم جلو رو سرم لرزون یها لب و هیگر با. بود کرده

 لب یرو به تا دمیکش برداشتم، دستش یرو از رو دستم

 رو هام لب. دیلرز یم م، هیگر کنترل شدت از سرم. هاش

 هاش شونه. شد بلند ش هیگر یصدا. گذاشتم دستم یرو

 دستم و لب شد، شروع بارون د،یلرز من دل د،یلرز محکم

 با رو صورتم که شدم یم دور ازش داشتم برداشتم، رو

 :  گفت هیگر و هق هق با. گرفت دستش

 ! نرو! ؟ باشه... نرو -

 

  نزن رو رفتن حرف و نکن وا رو ها در

 من با بد یلیدل هر به نکن تا گهید نه
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 ینم بهم شمال. برگردم که گرفتم میتصم روز، سه از بعد

 سر کی شرکت دیبا دارم، پروژه دارم، کار گفتم. ساخت

 هم رو چمدون نیآخر. آورد شد یم لیدل تا هزار. بزنم

 م شونه یرو هومن دست. گذاشتم عقب صندوق یتو

 :  دیچیپ گوشم یتو صداش نشست،

 ،یزیچ ،یا یتلفن شد ینم! یموند یم بابا خب ؟یمطمئن -

  ؟ یکن حلش

 دست کف بستم، محکم رو صندوق در زدم، لبخند روش به

 :  کوبوندم هم به رو هام

 یم! شه ینم یحضور کار نیع یچیه ،یدون یم خودت -

 حاال. نبود یراض دلش مونا یول برگردم تنها خواستم

 . کنم یم خبرتون دمیرس

 یدست لبخند با و گفت ی هللا بسم مونا. شدم نیماش سوار

 یخداحافظ بوق کی با همه از. داد تکون طناز یبرا

 جاده یتو اون، از بعد و ها کوچه پس کوچه یتو م،یکرد

 . افتادم

 داشت و بود دستش کتاب مونا گذشت، یم سکوت یتو

 دستم از هنوزم. کرد یم یهج رو کلمات لب ریز آروم

 بارون جاده م؟یدار حق کدوممون بودم مونده. بود ناراحت

. دیچیپ یم مینیب یتو خاک و بارون نم یبو و بود خورده



 برف از ها کوه ی دامنه یرو دادم، نییپا یکم رو شهیش

 هوا نیا یتو یگرم ییچا داد یم جون. بود شده دیسف

 :  گفتم آروم. یبزن

  ؟ یزیر یم من یبرا ییچا وانیل هی -

 نظرش مورد ی صفحه و کتاب یال یدیسف کاغذ کهیت

 ییچا یفلز وانیل یتو برام. شد خم و بستش آروم گذاشت،

 آروم کرد؛ نگاه رو به رو به کمی. گرفت دستش و ختیر

 :  گفت

 کنه؟ میتنظ رو طالق مدارک یبگ هاکان به یخوا یم -

 نیا از! نبود؟ مرگ د،یلرز چشمم د،یلرز دستم د،یلرز دلم

 !ست؟ین مرگ بشم، جدا دختر

 حرف نیا گفتن بود؟ سختش. بود گرفته دندون به رو لبش

 ! بود؟ سخت

 :  گفتم رگه دو یصدا با

 من... نخوام من ،یبخوا تو دیشا. ست دوطرفه هم طالق -

 ه؟یچ فیتکل اونوقت! ینخوا تو و بخوام

 لبخند با. کرد یباز به شروع دستش یتو انگشتر با

 :گفت یمحزون

 ... من -



 و داشبرد یرو گذاشتش د،یکش رونیب دستش از رو انگشتر

 :گفت من به رو

 !خوام یم طالق -

 یم خی شدم؛ یم ذوب سرما، نیا یتو من کرد، یم نگاهم

ردم یم و کردم یم لرز بستم؛  ! م 

 یها برف. اومد نظرم به جاده یتو ی دهیخشک یها درخت

 با که یا جاده نیب رستوران بود، نشسته روشون زیر

 مغازه". است آماده صبحانه" بود نوشته یبزرگ ی پارچه

 لواشک و یرنگ یکیپالست یها توپ کلوچه، که شیبعد ی

 مغازه همون کنار که یرنگ کرم سگ. داشت زونیآو یها

 اما ساده ی حلقه! ش حلقه... بود دهیخواب نیزم یرو

 . بود داشبردم یرو... قشنگش

 داغ الجرعه. گرفتم دستش از رو وانیل و کردم دراز دست

 و بستم رو پنجره. نکرد گرمم هم ییچا نیا. دمشینوش داغ

 و گردن به یدست. کردم روشن رو نیماش یشیگرما ستمیس

! کرد یم خفه رو آدم ،ییجا کی ،یزیچ کی. دمیکش گلوم

 حداقل بکشونم، دره سمت به رو نیماش نیا االن تونستم یم

ردم یم کنارش در  یها کوه نیا به بکوبم تونستم یم! م 

 خت،یر یم ما یرو هاش برف برف، از پر کیکوچ

 ! میبست یم خی باهم دوتامون

  ؟ انیک -



  ان؟یک مرگ ان؟یک عمر ان؟یک جان

 ... مرگم ؟یخوا یم رو عمرم من؟ از یکن یم طلب جان

 ریت به شروع راستم دست کیکوچ انگشت د،یلرز پلکم

 . ک شت یم رو من داشت زیچ کی. کرد دنیکش

 ... طالق... گفتم -

 :گفتم آروم اما یعصب

 . دمیشن -

 :دادم تکون یعصب رو سرم. کرد سکوت

 . دمیشن هم خوب -

 یم م پاره کهیت هاش دندون با د،یبلع یم رو من نگاهش

. کرد یم پرتاب رونیب به رو م تفاله سر، آخر و کرد

 ییدستشو. شدم آدم از یخال و خشک ی جاده غرق دوباره

 آسمون، تو معلق یها کالغ اکبرجوجه، رستوران ،یعموم

 یم من شیر به همشون... برق قامت بلند یها کابل

 . دنیخند

 موهام یتو رو دستم. دادم هیتک در ی شهیش به رو آرنجم

 :دمیکش

  ؟ یک -

 . کرد سکوت هم باز

  ؟ یخوا یم طالق یک -



 :دیکش جلوتر رو شالش و زد گره هم یتو رو هاش دست

 دانشگاه، رم یم یوقت خوام یم! دانشگاه از قبل تا -

 برام یالمثنت ی شناسنامه البته... باشه دیسف م شناسنامه

. گهید نباشه توش اسمت که یجور هی... دونم ینم. ریبگ

 خونه برام. بکنم خودم رو کارام قراره... شدم بزرگ گهید

 یمجرد م خونه خوام یم... ریبگ هم نیماش... ریبگ هم

 دیشا! خوام ینم هم فضول و پرحرف ی هیهمسا. باشه

 ... پسر خواستم

 سمت به صورتش. دیخواب صورتش یرو و شد بلند دستم

 در گردنم یها رگ و سرخسار هام چشم. شد کج راست

 همون با یول آروم شد، مشت دستم. بود دنیترک حال

 :گفتم یدرون و پنهان تیعصبان

 ! دم ینم طالقت... منه با طالق حق -

 یرو از رو دستش. شد یم نییپا و باال جفتمون ی نهیس

 دستش. برداشت رو ش حلقه دوباره. برداشت ش گونه

 :گفت آروم و نشست صاف. کرد

 ،یشد مبتال بودم، روسیو! برم یبگ یکن یم غلط پس -

 !یش خوب یندار حق

 مشتم گرفت، رو بود کرده برخورد صورتش به که دستم

 یصدا همون با. کرد لمس رو هام انگشت. کرد باز رو

 :کرد زمزمه مستش و خمار



! فهمه ینم یزیچ که ساله چهارده دختر کی! بودم بچه -

 برادر دوتا نیب تونه یم چقدر مگه. شدم بزرگ االن یول

  باشه؟ فرق

 :گذاشت قرمزش ی گونه یرو رو دستم کف

 !دونم یم... کنم یم تتیاذ -

 

 شکستنم عاشق تو یب من

 ا؟یدن تو چرا کن، نگاه خودت

 

 مخم، رو ندارم، ناز ندارم، اخالق تلخم، گوشت خندم، ینم-

 !دونم یم... دردمندم دارم، درد

 

 منم؟ رهیبم عشقت از دیبا که یکس

 !نشستنم تو یپا به عمر، کی یبرا است،یدن کی نیهم

 

 .برام بمون... فقط -

 

 ریبگ ازم رو تقاصت من، کنار بمون

  ریاس نیآخر کنار من، کنار بمون



 

 چکسیه... ندارم پدر... ندارم مادر! انیک تنهام یلیخ من -

... شم عاشق تو مثل ستمین بلد یحت من! کنه تحملم تونه ینم

 !تنهام یلیخ من

 

 ریبم عشقمون یبرا یول بک ش رو من

 !کردنم شکنجه حقته بودنم، عمر تمام تو، عشق یفدا

 

 :زد یدرد پر لبخند

 من... انیک. کنم آرومت تونم ینم ،یدار درد یوقت یحت -

 یم یچ میزندگ از دونم ینم خودمم یحت من... ترسناکم

رده ازم! خوام  سال دیشا شکسته، شهیش نیا... رینگ دل به خ 

 دوباره... چسبه یم یول... بچسبه هم به بکشه طول ها

 !باش داشته صبر... درد نیا شه یم خوب شه، یم روشن
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 کردم عوض رو دنده. کردم خارج دستش یتو از رو دستم

 یتو هردوتامون عطر یبو. دمیچسب فرمون به یدست دو و

 رو پنجره کردم؛ خاموش رو یبخار. بود دهیچیپ نیماش

 نیاول با. گذاشتم لبم ی گوشه رو گارمیس و نییپا دمیکش

 :گفتم پک،

 !رم یم... دم ینم طالقت-

 یها مهره ترک ترک یصدا. برگردوند عیسر رو سرش

 اشاره انگشت نیب رو بهمنم کلفت گاریس. دمیشن رو گردنش

 یمحکم پ ک و کردم جمع رو هام لب. دادم قرار شستم و

 .گرفتم ازش

 با. خورد یمحسوس تکون و رفت ریگ سرعت یرو نیماش

 دل و دست و شده کیکوچ یها چشم محزون، لبخند

 :گفتم لرزون

 االن هم مهبد... برم دیبا! شده ورشکست شرکت -

 هم اول از. گردم یم بر که دادم قول بهشون. اونجاست

 یبرا هم اون. رانیا بمونم کوتاه مدت کی فقط بود قرار

 هر به! نبود من ی برنامه تو بساط و بند یا گهید! پروژه

 ... حال

 خاموش نیماش یگاریجاس یتو رو گاریس ی مونده ته

 از و دادم فشار هم یرو رو نمییپا و باال یها لب. کردم

 :گفتم م شده دیکل یها دندون یرو



 خونه برات فروشمش؛ یم... یخوا ینم رو خونه اگه -

 تنها یندار دوست هم اگه. رمیگ یم هم نیماش. خرم یم

 ! یک هر... دونم ینم... حنانه فائزه، شیپ برو یکن یزندگ

 شینفت یآب شال. کرد یم نگاهم فراخ ییها چشم با هنوز

 پاهاش از یکی. بود گرفته قاب رو ش شده دیسف صورت

 داد یم تکون رو دستش مچ مدام. داد یم تکون تند تند رو

! دم ینم طالقت... بود الزم دنیب ر نیا. زد ینم پلک یول

 !میش یم جدا... کردم عادت که طیشرا به

 :زدم صداش

 مونا؟ -

 :گفت... مونا جان نگفت جانم، نگفت

 بله؟ -

 :گفتم آروم و یجد

 ... بگو یزیچ کی -

 داد، یم فشارشون. گذاشت هم یرو محکم رو هاش پلک

 :شد رهیخ رو به رو سمت به و کرد بازشون

 !یباش خوش... یموفق توش خودت جور هر -

... یر ینم یبگ بهم من مثل دهنم، تو یبزن داشتم انتظار

 دیرس یم انیپا به دیبا ییجا کی قصه نیا! رفتم یم یول

 ! مونا



 

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

 بعد سال کی

 

-could you just see them? Im looking for the 

issue that they told me but… hey… are you 

here? 

 بهم که یمشکل دنبال دارم من شون؟ینیبب فقط یتون یم)

 (؟یهست... یه... گردم یم گفتن

 آروم. برداشتم صورتم یرو از رو گردم یا شهیش نکیع

. آورد یم فشار بهم دایجد شرکت. دمشونیمال انگشتم با

 انتظار که اونطور زیچ چیه و بود شده یقاط ها طرح

 یم درد سرم و بود گرفته گردنم. رفت ینم شیپ میداشت

 هنوز کایجس. دمیکش گردنم و یشونیپ به یدست آروم. کرد

 و یا قهوه موهاش شیپ روز دو کرد؛ یم نگاهم منتظر

 بود زده یبزرگ رسیپ لبش کنار. بود کرده شونیمشک حاال

 دراز رو دستم. بود یکیکوچ زیر یتتو ش قهیشق یرو و

 یزیچ من نه. گرفتم ازش رو رنگ یآب ی پوشه و کردم

 پوشه. رفت و دیکش رو راهش. گفت یزیچ اون نه گفتم،

 مثال یها استعداد که یمضخرف یها طرح... کردم باز رو

 . بودن دهیکش شرکت ی شده کشف تازه



 :زدم غر لب ریز

... میبذار براشون یآموزش کالس دیبذار گفتم بهشون یه -

 یطراح گشاد لباس با سهیریپ دامنه یک! طرحاشون نمیا! ایب

 !کنه؟؟ یم

 قرمز خودکار با و کردم یم نگاه همشون یرو داشتم

 یها طرح نیا یبرا یمنطق کامال یها لیدل و استدالل

 ظیغل ی نسکافه یبو. شد باز در که نوشتم یم یرعقالنیغ

 :گفتم آروم و دیکش پر چشمام. دیرس مشامم به

 !اومد دردم یدوا آخ -

 :گفت و دیخند م آشفته حال به مهبد

 کار یدار سال کی اندازه ؛ینبود شرکت سال کی قایدق -

 .میبود که یزیچ همون به یبرس تا یکن یم

 خودکار دستم یکی اون یتو و دستم کی یتو ها پرونده

 خشم و تعجب با و دمیکوب زیم یرو رو دستام. بود قرمز

 :گفتم

 نبودم یوقت ستین معلوم! رسم ینم بدم، جون هم سال یس -

 کفش... نیبب رو هاشون طرح! ایب... کهیمرت کرده کاریچ

 کاله! بلند لباس با بلند دامن! گشاد دمپا شلوار با یورن

ـــطـــف تازه! ییایتالیا یپالتو با یفرانسو  برام کردن لـ 

 !نوشتن نییپا هم شونیبند رنگ ی تهیتنال



. دادم هیتک میصندل پشت به محکم و رفتم یا غره چشم

 تکه یها شکالت و رنگ خوش یها نسکافه یحاو ینیس

 :گفت آروم. گذاشت روم یجلو رو یسیسو یا

 خواد ینم گهید! یداد مون سکته یکرد سکته بار کی -

 یول یمسئول نجایا! یدون یم که تو... یکن تیاذ رو خودت

د، صنعت یتو  ،یخبر یها بونیتر پشت صحنه، یرو م 

 ! ییتنها و تک... تو ها لهیدف یتو یحت و طراحان مجالس

 :گفتم حرص با و زدم چشمم به رو نکمیع زدم، پوزخند

 بزنه؟ زنگ بهم یگفت هاکان به! تنهام جا همه من -

 :گفت و برگشت کدفعهی داد، تکون سر

 ؟یارتباط در باهاش نقدریا کنه یم کاریچ هاکان -

 قسمت یرو رو قرمز خودکار. دمیکش میشونیپ به یدست

 :دمیکش محکم طرح، دامن

 بدم؟ رو مونا ی هیمهر دیبا یجور کی بالخره! من رابط -
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 :گفت و شد خم جلو به آروم

 ! یگرفت طالق شیپ ماه ازدهی شه ینم باورم -

 :انداختم باال شونه

. بود نیهم هم اولش از... میگرفت یم طالق زود ای رید -

 ینم خودش! شد لوس... بود بهش کمک قصدم من یمنته

 ینم... هینَکش... ه یموقع کی گهید... بشه خوب خواست

 !بود بچه هم یلیخ... کال بود بچه! یکش

 برگه به. گذاشتم شده قرمز یها برگه انبوه یرو رو برگه

 !کرد فکر روش شد یم... دمیرس یبعد ی

 افتاده؟ تابت و تب همه اون االن یعنی... خب -

 ...آره -

 ! نه

 ؟یندار دوستش گهید... انیک -

 !ندارم نه -

 !دارم

 :گفتم و کردم بلند سر کالفه

 ادیب رو نایا بگو کایجس به برو! یزن یم حرف یلیخ -

 . بده لیتحو ببره

. آورد رونیب رو شیگوش و دیکش بشیج به یدست شد، بلند

... بود مونا. گرفت روم جلو سر آخر. بود توش سرش کمی



 که دلم صاحب... یول نبود من مال چند هر. من یمونا

 !بود

 کرده دار حالت بلکه نبود فر گهید بود، شده بلند موهاش

 تر دهیکش رو چشماش بود؛ کرده فرق هاش ابرو. بودش

. بود شده دهیپاچ رنگ صورتش یتو حاال. داد یم نشون

 با یمشک یمانتو کی! سوخته پدر کرد یم شیآرا خوبم چه

 آزاد طرف دو از دشیسف شال بود، دهیپوش دیسف یها خال

 یها دندون فیرد د،یخند یم. بود افتاده بدنش یرو

 همون موهاش رنگ. بود گذاشته شینما به رو دشیسف

 . بیدلفر یمشک همون... بود

 :گفتم یعاد و کردم جور و جمع رو خودم

 ه؟یک نیا -

 :گفت تاسف با. شد اهیس صفحه کرد، قفل رو شیگوش

 .برسه دادت به خدا... بده حالت یلیخ ای ،یمشنگ یلیخ ای -

 خدا گهید... بده حالم هم شدم، مشنگ هم. رونیب زد اتاق از

 !برسه؟ دادم به تونه یم

 

 مونا

 



 به کوله و بغل به رانیج ایپرن. زدم یکوتاه بوق آروم

 دستم کی داد، تکون برام یدست. اومد رونیب خونه از دوش

 یدست لبخند با و بردم نییپا یکم رو سرم فرمون، یرو

 اون با ،یفرفر و بور یموها اون با رانیج. دادم تکون

 یتو خوشگل یالنگوها و شیا سرمه یآب گلدار کاپشن

 .داد تکون دست و دیخند بهم دستش

 گرفتم رو ش کوله. شدم ادهیپ نیماش از و دمیکش رو یدست

 :گفتم آروم و

 !نه؟یسنگ نقدریا چرا ن؟یا یتو یکرد پر یچ -

 :گفت و رفت بهم یا غره چشم

 و پوشک یکل! توشه خانوم رخشکیش تا شیش فقط -

 !برات نگم اوف... لباس

 یتو ایپرن. کرد یم نگاه بهم درشتش یها چشم با رانیج

 و سفت رو کمربندش زیچ همه از اول و نشست نیماش

 .بست محکم

 :گفتم و دمیخند بلند

 !کشمت ینم! خوبه فرمونم دست بخدا -

 به رو یدست. گفت ی هللا بسم بلند و رفت بهم یا غره چشم

 رونیب پارک یتو از و چرخوندم رو فرمون. دادم نییپا

 :گفتم آروم و کردم عوض رو دنده. اومدم



 هم بچه نیا گهید. نیش بلند نیگرفت میتصم نیکرد خوب -

 .خواد یم بزرگتر یجا هی شه یم داره بزرگ

 :گفت آروم و دیکش رانیج یموها به یدست

 ! شده؟ ورشکست هومن که یآر ینم روم به چرا تو گهید -

. داشتم مشکل کردن دایپ آدرس یتو هم هنوز کردم؛ ینچ

 :شدم واردش عیسر. افتاد مدرس یتابلو به نگاهم

 اتفاق اون حاال! آد یم شیپ همه یبرا یمال مشکل گهید -

 هیسرما هی داد ینم رو هومن کفاف هم مغازه... افتاد

 سرت. سرت یفدا! نداد جواب... خب که کرد یگذار

 ... سالمت

 نمیماش ی نهیآ از زونیآو یراسو به و دیکش یقیعم نفس

 :کرد نگاه

 ؟یر یم دانشگاه خبر؟ چه -

. شه یم شروع ترم یامتحانا گهید دوماه یکی هی... آره -

 امین دیشا امتحانا ی واسه گفتم زدم زنگ یاسمی خانوم به

 گهید یول. ستین یمشکل داره نیگزیجا گفت. خونه اطیخ

 زمان هم اونا. بکنم تونم ینم شیکار رو مدرسه سیسرو

 هماهنگ ها بچه خانواده خود با یجور هی دیبا. امتحاناشونه

 .کنم

. آورد در خودش از ینامفهوم و گنگ یصدا رانیج

 :برگشتم سمتش به  و دمیخند



 خواد؟ یم ینانا یک -

 اون و دیخند. زد دست رو موهاش و داد تاپب رو خودش

 بلندتر خنده با. شد انینما کوچولوش یخرگوش دندون دوتا

 :گفتم

 هان؟ خواد؟ یم ینانا یک -

 خنده از. دادم قلقلکش و بردم شکمش سمت به رو دستم

 ضبط. داد هیتک ایپرن ی نهیس به رو سرش و رفت سهیر

 و گذاشتم یکالم یب شاد آهنگ. کردم روشن رو نیماش

 یم هم به رو هاش دست. زدم یم سوت براش آروم آروم

 .نهیبب رو ایپرن تا گشت یم بر گاها و دیکوب

 رو نیماش و کردم باز موتیر با رو نگیپارک خونه در دم

 :گفتم آروم و دمیکش رو یدست. کردم پارک اطیح یتو

 رو خونه نیا خوام یم روزه پنج و شصت و صدیس -

 سال یس! ره ینم دلم و دست... طمیشرا از جدا... بفروشم

 به رو راهش هم گرگ باشم، تنها توش روز و شب هم

 بخاطر خونت از که نیهم! برم تونم ینم... کنه دایپ م خونه

 .هیلیخ بدون یگذشت مشکلش و شوهرت
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 خونه اطیح کف. شدم ادهیپ و گرفتم بغلش از رو رانیج

 بود زیتم یول حوض. بود سیخ شبید بارون بخاطر یکم

 کنار بغل به رانیج. بودن افتاده تکاپو به توش ها یماه و

 و دادم یم نشون بهش رو ها یماه دستم با. ستادمیا حوض

 .گرفتم یم بوسه ش انداخته گل یها لپ از محکم

 :گفت غرغر با بلند ایپرن

 جات من! یکن یم هم زشیتم شهیهم یدار حوصله چه -

 .کردم یم استخدام رو یکی بودم

 :گفتم خنده همون با و دمیخند

 .سرده. تو ایب ایب! بود؟ کجا کارگر. اطهیح فسقله مین بابا -

 یم تکرار رو" سرده"ی کلمه بچگانه لحن با که نجوریهم

 به مدام و آوردم یم در فمیک یتو از رو دیکل کردم،

 . کردم یم ها رانیج صورت

 باال به رو برق نییپا به رو یها دیکل و کردم باز رو در

 رو رانیج. بود شده روشن حاال روشن مهین ی خونه. دادم

 از رو فمیک بند. رفتم کنار در یجلو از و گذاشتم نییپا

 :گفتم بلند و برداشتم دوشم یرو

 هومن تا بذار رو ت کوله. نیبب رو ها اتاق از یکی برو -

 گرم ادیب جوش ذارم یم هم ییچا االن. ارهیب رو ها چمدون

 .کنم یم درست آش هم شام. یش



 :اومد یم یول اومد، یم فیضع صداش

 .میستین خور شام ما. بابا رو خودت نده زحمت -

 :گفتم لبخند با لب ریز

 !مشخصه هومن ی براومده کمیش از -

 :گفتم بلندتر و

 .بره ینم خوابم شام بدون خودم من! یزحمت چه بابا نه -

 خوابمم یول خوابم یم نخورده شام... نداره حناق که دروغ

 ! بره ینم

 ی شعله و گذاشتم گاز یرو رو گلدارم یکیسرام یکتر

 کردم یخال و برداشتم رو یقور. کردم ادیز رو رشیز

 تفاله تا دادم تکونش و گرفتم توش رو آب ریش. نکیس یتو

. کردم شیخال دوباره. بشن جدا وارهید از بهش دهیچسب یها

 مانتوم یها دکمه. بشه خشک تا آبچکون یتو گذاشتم دمر

 ییشو ظرف عیما با رو دستم و کندم حالت همون یتو رو

 ینم آدم که دروغ. کردم باز رو خچالی. شستم ریش کنار

 چوقتیه... بود پر خچالمی شهیهم یول بودم تنها! ک شه

 ! نداشت دوست یخال خچالی

 یخوا ینم. خودت اتاق تو فعال گذاشتم! گرمه اتاقا چه -

 وار؟ید از یبکن رو عکس اون

 رو یلعنت عکس نیا. کرد اشاره هال یتو بزرگ عکس به

 مشخص مرگم علت تا... بشه دقم ی نهیآ تا کردم بزرگ



 زدم، لبخند و بردم فرو ریزمهر خچالی یتو رو سرم! بشه

 :دلتنگ چند هر محزون، چند هر ن،یغمگ چند هر

 بذارم نییپا بکشمش یگ یم حاال! دادم رو پولش یکل -

 ارمیب یچ. بابا جاش خوبه! روش؟ وفتهیب غبار یانبار

 برات؟

 یها ریپن. دمیکش رونیب رو ریپن ظرف خودم. نگفت یزیچ

 قلب شکل به ،یقلب قالب با و بودم دهیبر رو یا خامه

 و برداشتم رو روش یا شهیش ظرف. بودم آوردن درشون

 دون با رنگ یآب ظرف. گذاشتم یخور ناهار زیم یرو

 دوم ی طبقه از هم رو خوردن یسبز دیسف یها دون

 . دمیکش رونیب زریفر یتو از هم رو ها نون و خچالی

 ظرف. بشن داغ تا گذاشتم ویمارکرو یتو رو ها نون

 جلوش زیم یرو رو بود ترب و حونیر شتریب که یسبز

 :آوردم در سرم و تن از رو شالم و مانتو. گذاشتم

 زیچ هی نخورم اصال. خورم یم عصرونه شهیهم من -

 درست هم ییچا بذار حاال! یسبز ریپن نون هم شهیهم! کمه

 .ده یم مزه اون با... شه

 نوریا به یفضول با. بود گذاشته پا آشپزخونه به تازه رانیج

 آرنجم یرو رو شالم و مانتو. دیکش یم سرک اونور و

 به در پشت رو دوتاشون. رفتم اتاقم سمت به و گذاشتم

 م شده نیکرات یموها به یدست. کردم زونیآو یجالباس

 لب رژ. بستمشون سرم یباال محکم کش با و دمیکش



 به چشمم که کردم پاک لبم یرو از رو رنگ یصورت

 .خورد عطرم انیپا به رو یقوط

 :کردم زمزمه لب ریز

 عطرت یبو. بزنم مهرک به دیبا سرم هی فردا پس خب -

 ... پابرجاست هنوز
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 به ویماکرو بلند بوق یصدا که بودم آشپزخونه کینزد

. بود کرده عوض رو هاش لباس هم ایپرن. دیرس گوشم

 بهشون یدست. بود کرده رنگ طناز اصرار به رو موهاش

 :دمیکش

 ! آد یم بهت -

 :دیخند

 . کرد یم م مسخره که هومن -

 دوتا. گذاشتم زیم یرو. آوردم در رو ها نون و دمیخند

 گل غنچه دوتا یکی و ختمیر یقور یتو ییچا مونهیپ

 تا رو یقور. کاشتم ییچا یها دونه یال به ال یمحمد



 که یچوب ظرف. گذاشتم یکتر یرو و کردم آب نصفه

 توشون که ییها قند کله و یرنگ یها قند و نقل از پر توش

 :گفتم لبخند با. برداشتم رو بود بادوم و گردو

 بود سمتا همون مغازه هی... بازار میبود رفته که فائزه با -

 گفتم رفت غنج دلم. فروخت یم اینگولیم نگولیج نیا از

 . میبر ییتا سه ایب روز کی یبود هیپا باز حاال. رمیبگ

 بودم گذاشته تمام روز کی که ییاهایلوب نخود لگن سمت به

. کردم یخال رو آبشون و داشتم برشون. رفتم بشن سیخ تا

 :گفتم و گذاشتم اجاق یرو رو بزرگ نسبتا یمس ی قابلمه

 . برات ختمیر. رهیبگ رنگ ه ییچا کمی بذار -

 :گفت آروم و گرفت رانیج یبرا یریپن نون ی لقمه

 ینم حرف هنوزه که هنوز! شم یم نگران دارم کم کم -

 هیعاد خشک ریش به شیوابستگ حاال گفت یم دکترش! زنه

 !ترسم یم... زدنش حرف مورد در یول

 :گفتم و زدم لبخند شینگران به

 نیبب! هیعاد که زدن حرف رید خب! آ توام کن ولمون -

 رو سالم آدم که باشه تو به. کنه یم قام قام االنشم نیهم

 برات؟ ارمیب گردو! یکن یم ضیمر

 :دیمال یبربر نون به رو چاقو

 .چسبه یم شتریب یسبز با نه -



. گذاشتم یچوب ینیس یتو رو ها فنجون و ختمیر ییچا دوتا

 :گفتم شوق با و یصندل رو نشستم

 خونه اطیخ از خسته که روز هر ده؟ یم حال چقدر یدید -

 که رمضون ماه آخ آخ. بخورم زیچ هی دیبا حتما آم یم

 ... نیهم بود شده خوراکم فقط گرفتم یم روزه

 :گفت تعجب با. کرد گید به ینگاه و برگشت

 !ادهیز یلیخ نیا دختر -

 :گفتم و گرفتم خودم یبرا یا لقمه

. مون هیهمسا نیا یبرا برم یم اومد اضافه نباش نگران -

 رو خونه زنگ روزید زنش نجا،یا اومدن تازه ها خدا بنده

 دایپ ییخشکشو تونه یم کجا گفت زد بود ها موقع نیهم

 البته... ادیب هم وانیک بزنم زنگ خواستم یم تازه. کنه

 چشیپاپ گهید. نداره رو دماغش و دل گفت. زدم هم زنگ

 . نشدم

 ایپرن. دادم رانیج دست به یا یبربر نون کهیت ندفعهیا

 :گفت آروم

 ؟یکرد قبول رو هاکان یپوال -

 رو و دمیکش موهاش یرو یدست زدم، رانیج به یچشمک

 :گفتم یجد ایپرن به

 رو آش نیا اصال... یراست. مینزن حرف موردش در ایب -

 !باشه نداشته دوست نکنه خوره؟ یم شوهرت گذاشتم بار



 :گفت و رفت یا غره چشم

 !نترس اصال!! یچ همه!!! خوره یم یچ همه اون -

 :گفتم و دمیخند

 و!!! خوبه زنش دستپخت باز خوبه! من ییدا پسر چارهیب -

 .شد ینم چاق نقدریا گرنه

 زیچ ازش" بگم یچ"جز که ینگاه. انداخت بهم ینگاه

 تلفن ریگ غامیپ بوق یصدا. کرد استنباط شد ینم یا گهید

 با ایپرن. بود مهرک از اول امیپ تا سه دو. شد بلند خونه

 از غامیپ نیسوم. دینپرس یزیچ یول کرد نگاهم تعجب

 تعجب با آروم و کرد ینچ ایپرن. بود یتوامند مرکز

 :گفت یرکیرزیز

 بود؟ یک... پسره... نیا -

 :گفتم و کردم درست رو رانیج لباس ی شده کج ونیپاپ

 ... یکی -

 :کرد زمزمه یرپوستیز یشاد با گذاشت، دستم رو یدست

 ؟؟؟یگرفت پسر دوست اره؟ پسرته؟ دوست -

 زدم، زل شادش یها چشم به. کردم نگاه صورتش تو کمی

 گرفته گ ر صورت به ش، خنده از اومده کش یها لب به

 !م عمه ارواح... بودم منم. بودن شاد همشون... ش



 ی افهیق همون با و دمیکش رونیب دستش ریز از رو دستم 

 :کردم زمزمه خنده به لیمتما و هیگر به لیمتما

 ... نه -
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 :گفت ینرم با یول کرد ترش رو شد، یعصب

 دستشون تو مرد دوتا رو تیزندگ کل ؟یچ که آخرش -

 کردن کمک اوج تو شیکی... داد آزارت شیکی... گرفتن

 مرد که وقتشه االن! ایب خودت به مونا! کرد ول رو دستت

 ... یکن انتخاب خودت رو تیزندگ

 ییبایز به ش دسته یرو که ییچاقو زدم، یکیکوچ پوزخند

 ریپن کردن کهیت کهیت به شروع و برداشتم رو بود شده کار

 :گفتم آروم. کردم

 اون حد در هم انیک یحت! دمیند ریام از تر مجنون ایدن تو -

 تر مهربون عمرم تو یول! بود یروان ریام... نبود مجنون

 ازدواج بار دو من ؟ینیب یم! دمیند انیک از تر فداکار و

 یخون لحاظ از فقط که گهید یکی با رو میدخترونگ! کردم



 عاشق کنه یم جرئت یک! دادم دست از م،یداشت وندیپ باهم

 از تر فداکار یک تره؟ مجنون ریام از یک! بشه؟ من

 انمهره؟یک

 رو هام دست و بردم عقب به یا شونه انداختم، باال ییابرو

 :گفتم و دمیمال رو چشمم آروم. دادم قوس و ِکش

 ول... نیکن یم یباف الیخ خودتون یبرا همتون نینشست -

 !چرخه یم... شینجوریهم خوبه میزندگ! بابا کن

 نکرده، باز هومن یبرا رو در شد، بلند در زنگ یصدا

 کمرش دور انداخت دست هومن. بغلش دیپر غیج با رانیج

 سالم بهش آروم ایپرن. گرفت یا گنده ماچ لپش از محکم و

 ررسیت از و رفتن تر عقب کم کم زد، یلبخند بهش. کرد

 . شدن دور نگاهم

 یپشت یرو رو آرنجم گرفتم، دندون به یا یسبز ی کهیت

 با و انداختم چپم یپا یرو رو راستم یپا گذاشتم، یصندل

 دار حالت و کوتاه یها تار با بود، یصندل یرو که یدست

 که ینیتزئ یشن ساعت به دوختم چشم. کردم یباز موهام

 :شد بلند هومن یصدا. بودم گذاشته ا پن یرو

 !سالم خونه صاحب -

 :گفتم بلند حالت همون یتو

 !هومن میگلد خوش -



. اومد سمتم به بغل به بچه و اعتراض با و کرد ینچ

 آش یبو. افتاد یسبز ریپن نون و کیکوچ زیم به نگاهش

 :گفت آروم و خورد مشامش به

 ... نجایا لیوسا شیپ ماه چند -

 و کرد من به رو باد در دهیچیپ ی زمزمه کی مثل تر آروم

 :گفت

 ؟یکرد عوض -

 صورتش به. اومدم در صورتش با مماس. شدم بلند جام از

 :گفتم تر آروم و زدم یمحزون لبخند. کردم نگاه یکم

 ها، اتاق... رو ها مبل! کردم عوض رو یچ همه -

 نیا جا! عاقل زن یبگ دیشا... ییدستشو حمام، آشپزخونه،

 حاضر تونستم؟ یکرد فکر... یفروخت یم رو خونه کارا

 لیوسا نیا تمام یبرا برم قسط و قرض بار ریز شدم

 ! نکنم ترک رو ش خونه... یول

 یها شهیش به یماه آذر بارون. گذاشت عقب به یقدم

 روشن رعد نور با خونه. کرد یم برخورد خونه بزرگ

 رانیج. لرزوند رو خونه هم صداش دینکش هیثان به و شد

 :زدم اشاره زیم به. دیچسب شتریب ایپرن به و دیبرچ لب

 . ارمیب شام مونده هنوز... بخور لقمه هی نیبش -

 یرو آورد، در رو کتش و دیکش گردنش به یدست جوابم در

 رشیپ داشت یورشکستگ! هومن چارهیب. انداخت دستش



 به شش،یر خط گوشش، ی کنار! نداشت یسن! کرد یم

 هم انمهرمیک! شم فداش من که یاله. زد یم یدیسف

 ... بود ینطوریهم

 آش یتو یدوران رو مالقه و دادم تکون رو سرم محسوس

 :گفت یکالفگ با. چرخوندم

 ؟یکرد عوض چرا خب -

 و رشته یبو بخاطر لذت با رو چشمم و دمیکش بو رو آش

 :بستم شیسبز

 ینم گرم رو دلت و دست آش ی اندازه یچیه یکرد دقت -

 کنه؟

 ؟یکرد عوض چرا گم یم! مونا -

 خدا نیبب! چسبه یم چقدر! کمه آبش و پرمالته یوقت آخ -

... کرده درست برام سرد یهوا هی داد رو دلم مراد هم

 !خوردن آش مخصوص

 به یصندل که شد بلند یصندل یرو از... بود شده یعصب

 اون و زد کمر به یدست. داد یبد یصدا و شد دهیکش پشت

 دوباره یکالفگ همون با. دیکش موهاش یتو رو دستش یکی

 :گفت

 کرد؟ یم تتیاذ -



 زد، برق زد، رعد. کردم ول صدا پر قابلمه یتو رو مالقه

 مبل به آشپزخونه همون یتو از برگشتم،. شد کیتار دلم

 :کردم اشاره میرنگ یها

 یسیانگل ی روزنامه و خورد یم ییچا شست، یم اونجا -

 . خوند یم رو کرد یم پست براش هاکان صبح هر که

 یم که یمدل همون درست مبل یرو... هال یتو رفتم

 رو یا یفرض وانیل که دادم نشون دستم با. نشستم شست

 با و شد وارد آب از سیخ وانیک شد، باز خونه در. گرفتم

 .کرد نگاه بهم تعجب

 :رفتم بزرگم و دیجد یخور ناهار زیم سمت به و شدم بلند

 یچ خاتون گفت یم نشست، یم گوشه نیهم اومد یم -

 ارن؟یب برامون یزد زنگ یچ... ای ؟یپخت

 محکم. گرفتم دستم یتو رو زیم یرو شده دهیچ یها قاشق

 :دادم فشارشون

 ازش قراره انگار... داد یم فشار محکم ینطوریهم -

 !رنیبگ

 با ایپرن. دیکش موهاش به یدست وانیک و بست چشم هومن

 . کرد یم نگاهم ینگران

 طرف دو رو هام آرنج. ظرف یتو انداختم رو ها قاشق

 میشونیپ یرو رو دستم کف. گذاشتم زیم یرو بشقاب،

 :گفتم یکالفگ با و گذاشتم



 نیهم از... رفت یم داشت... کردن یم تمیاذ همشون -

 عنوان به که روز کی گفت بهم! تو اومد وانیک که یدر

 گهید... بزنه سر زیچنگ مونا من، به اومد رهنما انمهریک

 خواد ینم گفت اصال! نهیبب رو مونا اون خواد ینم دلش

 رو انیک خواد ینم دلم منم... اوردمین کم منم! نهیبب رو مونا

 ... نمیبب

 آدم یول... ک شت ینم که دروغ... نبود حناق که دروغ

 و من یعروس عکس خونه وارید یرو ع؟یضا نقدریا

 ...!هام حرف و...انیک

 

 و میکرد یکی به دست هاکان با که بگم بهشون دیبا یک

 زن هنوز من که! گرفتم؟ طالق گفتم انیک به یالک

 یلیخ یول... بود دروغ! بگم؟ یکِ  بگم؟ یک به! انمهرمیک

 ! یلیخ! بود دیام

 !؟یک! د؟یفهم یم یک
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... دمیپاچ صورتش یرو به یلبخند. وانیک به رو برگشتم

 چکسیه یول بود کرده تیاذ رو مون همه ایمیک رفتن

 زمزمه یرپوستیز محبت با. نشد وانهید وانیک ی اندازه

 :کردم

 یم درست ایمیک که یهمونطور... کردم درست آش -

 .یش خشک نجایا نیبش ایب... ایب. کرد

 بودم گذاشته کنارش که یینانو یصندل و نهیشوم به دست با

 :گفتم هومن به و گرفتم ازش رو شیبارون. کردم اشاره

 مهمون فعال. کن انتخاب رو اتاقا نیا از یکی زنت با برو -

 دو هفته کی مگه... بودم گردنت وبال سال هشت. نیخودم

 !ه؟یزیچ هفته

 بغل به رو بچه ایپرن. رفت ها اتاق سمت به و نگفت یچیه

 :گفت آروم وانیک. افتاد راه سرش پشت و زد

 !ینگرفت طالق -

 نیا به ورودش و خروجش ی جاده یتو نفسم. گرفت نفسم

 وجودم بند بند چ،یه که پام و دست! گرفت خونه گرم یهوا

 :داد ادامه تر آروم. دیلرز

 یول... یداشت عمو دوتا تو بودم، بزرگتر ی بچه من -

 فرزند انمهر،یک به بعد بابام و کرد اعتماد بابام به اول بابات

 نیا از بهتر دیبا. تو قبال در خودم از! بودم شرمنده! دومش

! نبود من ی فهیوظ... خب یول بودم یم مراقبت ها حرف



 کار! کردم ینم باور... یریام عاشق یگفت یم یوقت

 نتیرنگ یها الیخ یتو هنوز هم خودت تو! کردم یدرست

 ریام یدیفهم تازه... شیدید یوقت. یکرد یم سر ریام با

 که یوقت یول! یستین مونا اون تو و ستین ریام اون گهید

. وفتهیب یاتفاق دیبا وسط نیا گفتم... تیزندگ تو اومد انیک

 که دمیفهم روزید... نیگرفت طالق گفتن رفت، انیک! وفتادین

 یتو اسمش هنوز یول یفرستاد براش ،یکرد جعل مدرک

 اون ؟یندار دوستش ؟یچ یعنی نیا! هست شناسنامت

 با کنه یم فکر هم االن. رفته که یدار دوستش دهینفهم

 شب، نیهم یتو نجا،یا یول! یهست یا گهید خر هر با ریام

 ... بگو بهم

 یمن به. کرد نگاه بهم ش شده فراخ یها چشم با و برگشت

 و دنیکش نفس یبرا تالش یتو آب از رونیب یماه مثل که

 . بودم موندن زنده

 :گفت کوبنده و شمرده

 ؟یدار دوستش -

 دست. رفت یم و اومد یم ینفس زور به بستم، چشم

 :گفتم لرزون یصدا با و کردم یصندل به بند رو لرزونم

 یا چاره چیه چهار، و نود سال ماه آذر هشت و ستیب -

 !نداشتم شدن عاشق جز



 هاش چشم به و آوردم باال رو سرم. کردم باز رو هام چشم

 :زدم زل

 ! دارم دوستش! آره... من-

 صورتش یاجزا یتو یرییتغ چیه کرد، یم نگاهم هم باز

 بهم سخت و سفت یهمونجور هم هنوز. شد ینم داریپد

 .بود شده رهیخ

 بهش؟ ینگفت چرا -

 ... بره که! داشت حق آخه -

 اون یتو اون... موند یم یگفت یم... رفت ینم یگفت یم -

 .بود عاشقتر تو از لحظه،

 ینم اگه. رفت یم دیبا یول". دونم یم" کردم زمزمه آروم

. موندم یم یباق لوس ینقو نق ی بچه همون هنوز رفت

 و خوب بگم، آره بگم، نه شم، بزرگ گرفتم ادی گهید حاال

 . بدم صیتشخ خودم رو بد

 یم! خوام یم میزندگ از یچ دونم یم ستین گهید که حاال

 دونم یم. ستنین مهم برام خاطراتش و ریام گهید که دونم

 یم رو نایا ی همه. بود میباز بچه بخاطر همشون که

 !نبود گهید انیک چون دونستم

 رو وانیک هومن. زد ینم یخاص حرف چکسیه شام سر

 بارون گفتم ره؛ یم شب گفت. بود کرده اومدن به مجبور

 با و بود دهیخواب پاهام یرو رانیج. موند. بمون شب آد یم



 نشست، کنارم ایپرن. کرد یم نگاه ونیزیتلو به شده کج سر

 نیزم به رو دستش طرف، کی به کرد جمع رو پاهاش

 به یدست. انداخت دستش یرو رو بدنش وزن و داد هیتک

 :گفت آروم و دیکش موهاش

 !نگو هومن به... گم یم بهت زیچ هی -
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 دستم با و کردم ادیز رو پام یها تکون زدم، لبخند بهش

 لبخند همون با آروم. دمیکش یم خط رانیج تپل یپاها یرو

 :گفتم

 . گم ینم -

. رفت ور هاش انگشت با و نشست صاف د،یگز رو لبش

 :گفت و شد خم سمتم به آروم

 !م حامله ست هفته سه -

 به صورتش رو از نگاهم! هفته سه! شد فراخ هام چشم

 :گفتم و زدم یناباور لبخند. شد دهیکش شکمش سمت



 ...یلیخ که نیا -

 :کرد قطع رو حرفم

 یم که ماها ندونه یک هر! ترسم یم رانیج ی ندهیآ از -

 نیا یول نبوده رهنما اولشم از بچه نیا ی ترکه و تخم میدون

 ... یکی

 :داد ادامه و گذاشت شکمش یرو رو دستش

 یم! ترسم یم هومن رفتار از من! رهنماست کی اصالتا -

 ... رو رانیج و ادیب نیا ترسم

 :دمیپرس ترس با و فشردم دستم یتو رو خشی دست

 که یخوا ینم... تو... یخوا ینم... وقت کی... که تو -

 ش؟یبنداز

 :گفت و کرد ول رو دستم وحشت با

 خواهر ای برادر! منه ی بچه نیا! نه که معلومه! نه -

 .هومنِ  و من مال که بچه هی! هومن ی بچه... رانیج

 :گفتم خودش لحن یآروم همون با و فشردم رو دستش

 ! رهیبگ میتصم دیبا هم اون! بگو هومن به -

 :گفت وار زمزمه و دیگز لب

 ! گم یم... بگذره زیپرو سال بذار -

 یتو وانیک. کرد نگاهم لبخند با و سمتم به برگشت رانیج

 :گفت یحال یب با و اومد هال



 !بره ینم خوابم کنم یم یکار هر -

 یبرا. نشست بودم داده هیتک بهش که یمبل یرو و اومد

 گهید سمت به رو روش رانیج که آورد در یشکلک رانیج

 :گفت ایپرن به غرلند و اخم با. کرد یا

 توجه آدم به بهتر نیا از خرچوسونه! دخترت نیا با توام -

 !کنه یم

 :کرد یشیچ ایپرن

 !عمو جا ییالیگودز! بره غره چشم بهت بچم داره حق -

. برگشت من سمت و دیخند که کردم پوف رو رانیج کمیش

 :گفتم خنده با

 کن نگاش! وانِ یک عمو ه؟یک هان؟ من؟ سر باال هیک نیا -

 !!رو عمو

 لبخند بهش کمی ندفعهیا و آورد در یشکلک براش باز وانیک

 دستش یتو ییچا بزرگ وانیل که یحال در هم هومن. زد

 :گفت خنده با و شد هال وارد بود

 گل گذره یم خوش! باباش ی عمه دختر کنه یم چه -

 بابا؟ دختر

 رفت باباش سمت به ذوق با و شد بلند پاهام رو از رانیج

 . کرد پرواز نه، که



 خم سمتم به یکم بود؛ نشسته چهارزانو مبل یرو که وانیک

 :گفت آروم و شد

! کنه دهیچیپ رو روابط نقدریا دیبا و دونه ینم بدبخت نیا -

 !شهیکاف عمو زن و، نه بابا ی عمه دختر گرنه و

 کردم دیکل هم یرو رو هام دندون لبم، یرو لبخند همون با

 :گفتم و

 !!! تو یرینمَ  الل -

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

 ییطال ی زنگوله شهیهم مثل کردم، باز رو ش مغازه در

 و بود شیگوش تو سرش. داد صدا سقفش به زونیآو رنگ

 :گفتم خنده با. شد بلند جاش از حالت همون یتو

 خواد؟ ینم مهمون مغازه صاب -

 :گفت یخوشحال با و کنار گذاشت رو شیگوش تعجب با

 چرا زودتر. آوردن فیتشر خانوم! عجب چه! به -

 ؟یومدین

 از یکی یرو کنارش و رفتم شخونشیپ پشت به آروم

 ی مغازه گذاشتم، پام کنار رو م کوله. نشستم ها یصندل

 از وارنگ و رنگ یها قفسه به. یشیآرا لوازم کیکوچ

 کردم نگاه مختلف یها برند یها استند به ،یاسپر و عطر

 :گفتم لبخند با و



 ! نزدم بهت سر شه یم یماه کی -

 آروم و باال آورد رو شییچا فالسک یا یمصنوع اخم با

 :گفت

 !باشه شده تموم عطرت شهیش که یآ یم موقع هر -

 بنده دستش دمید یوقت. شد مغازه وارد یا یمشتر دم،یخند

 سالم زد یم یس حدودا یخانوم که یمشتر به و شدم بلند

 یسمت به آروم مهرک. خواست یم مو رنگ ازم. کردم

 یخداحافظ خانومه مو رنگ حساب از بعد. زد اشاره

 :گفتم آروم. رفت و کرد یکوتاه

 خواست؟ یم یرنگ چه -

 با رو پررنگ ییچا از مملو شفاف و یا شهیش فنجون

 :گفت یدلخور با. گذاشت روم یجلو قند ی کاسه

 .کردم یم یقربون یزیچ یگاو هی یآ یم یگفت یم اگه -

 :دمیکش رو نشیآست و دمیخند

 جون م خسته. بزنم حرف باهات کلوم هی نیبش بابا -

 !مهرک

 داشت، ینافذ یمشک یها چشم! بود بایز. روم جلو نشست

 انمهرمیک کلیه هم. دار فرم یصورت و ییخرما یموها

 . بود فرم خوش یول نبود؛

 :گفت دارش خش و کلفت یصدا همون با آروم



 خبرا؟ چه خب، -

 ابرو با و آوردم در رو عطرم ی شهیش م کوله یتو از

 :کردم اشاره بهش

! کهینزد امتحانا نکهیا دوم! شده تموم نیا نکهیا اول -

 نمیبب بودم مدرسه امروزم! وقت چند هی دارم مهمون... سوم

 امتحانام به االن تا خب، که امتحانشونه ساعت یک دخترا

 گذاشته برام نیگزیجا فعال هم خونه اطیخ. نکرده برخورد

! طعمه خوش چقدر ییچا نیا مهرک... هام امتحان تاااا

 !مارکش؟ هیچ

 لحن کی با و گرفت دستش یتو رو عطرم ی شهیش

 :گفت یخاص

... داره یخاص یگرم هی فورد تام عطر یدونست یم -

 یم جذبت شیگرم بزنه، تینیب یتو شیتلخ نکهیا از شتریب

 یم خوشم! شترهیب تلخش بیترک مخلوطش، یتو یول کنه

 !کنه یم کار خوب مشامت آد

 جعبه، سمت به کرد دراز دست و شد بلند یصندل یرو از

 :گفت یمیمال لبخند با

 ارزون رو نیا دارم من حاال! خوبه هم شوهرت ی قهیسل -

 .تره گرون جاها هیبق فروشم، یم

 :کردم نگاهش لبخند با

 ! بابا درسته کارت که تو -



 شد، پاک کم کم لبخندم. گذاشت روم یجلو رو جعبه

 :کرد لونه هام چشم یتو و دلم یتو حسرت

 

 رو هاش بلوز از یکی کرد؛ یم جمع چمدون داشت یوقت -

 یم یخال روش عطر نیا از شب هر. کردم میقا رفتم؛ کش

 زیتبر بود اومده هم یوقت ادمهی. سرم ریز ذارمش یم کنم؛

... دمیخواب ینم یشب چیه نکهیا با بود؛ مونده جا کتش و

 بارم و کار اوضاع نکن نگاه حاال! دمیخواب شب اون

 نیا... دم یم رو عطر نیا پول یکل آم یم و ستین درست

 !بده حالم یلیخ خونه، تو چهینپ بو
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 کم نیماش ضبط یصدا. کردم عوض رو نیماش ی دنده

 مامان. بود شده تموم گارمیس ی بسته بودم؛ کالفه بود،

 خوبم؟ دیپرس ازم بالخره. کرد تعجب دید رو گاریس یوقت



 ی نهیآ از زونیآو ی حلقه به... توپم توپ گفتم. آره گفتم

 !شده تنگ برات دلم. کردم نگاه نیماش

! بود شده بزرگ چقدر! سوخته پدر اومد؛ لبم یرو لبخند

 ؛یشد بزرگ چقدر سال کی نیا تو... نبودم سال کی

 !ندارمت چقدر... یشد خوشگل چقدر

. دادم فشار سبز ی دکمه یرو رو دستم خورد، زنگ تلفن

 :بود مامان یصدا صدا

 پسرم؟ ان؟یک -

 :زدم دور و خاروندم رو مینیب

  مامان؟ بله -

 ... شدم نگران یکرد رید زمیعز -

 یبرا هم من یبرا هم. بود یبیغر ی کلمه... نگران

 !شد ینم نگران من یبرا مونا جز یکس... مامان

 ؟یخوا ینم یزیچ. آم یم دارم -

 حواست. میدار مهمون... فقط... هست یچ همه نه -

 ...باشه

 دیبا هم باز. داشت برام ها یمعن یلیخ باشه حواست نیا

 به ژکوند لبخند با و شستم یم ها مهمون یجلو لرزون

 با ناموفقم ازدواج اتیتجرب از و زدم یم زل همشون

 . دادم یم حیتوض افتخار



 :گفتم کالفه و دمیکش یپوف

 .نمتیب یم! باشه! باشه -

 قطع رو تلفن بزنه یحرف نکهیا از دنیکش انتظار بدون

 نیماش از. کردم پارک ابونیخ از یا گوشه کالفه. کردم

 .رفتم یفروش قهوه سمت به و شدم ادهیپ

. دادم نشون فروشنده به و آوردم در رو مییشناسا کارت

 رو یشگیهم ی قهوه همون برام عایسر و زد یپررنگ لبخند

 یدست و گذاشتم جلوش رو یزیتم و تر اسکناس. کرد آماده

 .دادم نشون یخداحافظ ی نشونه به

 ترمز کنار یوانیل جا یتو رو قهوه و شدم نیماش سوار

 بلند رو ضبط یصدا کردم، روشن رو نیماش. گذاشتم

 !جون دختر نبودم هم خور قهوه یحت من. کردم

 و ستادمیوا آروم بود؛ قرمز چراغ. دمیکش شمیر ته به یدست

 یها ییچا یبرا دلم. کردم مزه مزه یکم رو م قهوه

 !بود شده تنگ خونمون

 به رو ایدن کل یشد یم عاشقم که اگه... دختر ینداد امون

! بود گردنم به اعدام دار آخر، شام اون! ختمیر یم پات

 آخ! ؟ینگفت و یداشت دوستم نکنه... یبود شده بیعج چقدر

 ! رفتم ینم... یگفت یم اگه مونا

 

  ماه آذر هشت و ستیب



 

 گردنم دور رو کروات بند کردم؛ درست رو لباسم ی قهی

 عجب. بود دهیچیپ خونه کل تو فسنجون و مرغ یبو. دمیچیپ

 اگر من. کردم نگاه میمشک چمدون به! ینچسب آخر روز

 مونا کاش... کردم یم دق صحنه نیا دنید از بودم زن

 دارم یول آد ینم دلم! کرد یم دق رو بار کی نیهم

 رو خونه! شد یم تموم ینجوریا دینبا داستان نیا. رمیمیم

 یتو چراغ. بود اومده بند تازه بارون. بود گرفته فرا ماتم

 !بود یناب مرگ ی لحظه. زد یم سو سو اتاق

 آروم و زدم دستم مچ به رو عطرم گرفتم، گاز رو زبونم

 شد، یم اتاق وارد داشت هم مونا لحظه همون رفتم، رونیب

 ینم یچیه کردم؛ نگاه بهش. میاومد در هم ی نهیس به نهیس

 یبو... کرد ینم نگاهم اصال و بود نییپا هم سرش. گفت

 شده کوتاه یموها نیا. دمیخر جون به رو موهاش یشامپو

 یم تر یا قهوه رنگش زد یم بهش نور یوقت که یمشک ی

 !شد

 

 ستین یشوخ بار نیا

  رامو جلو رینگ

 

 :گفت یآروم یصدا با و گرفت روم یجلو یا بسته



 غذا ظهرت یبرا... یندار عادت مایهواپ یغذا به -

 .ست دلمه... تره خوشمزه بشه سرد. گذاشتم

 

 رم یم من یدیفهم

 رو دستام یریگ یم یه

 

 بغض و نیف یصدا نیا. شد اتاق وارد و شد رد کنارم از

 کرده رخنه وجودش یتو بارون! گفت؟ یم یچ دارش

 مدت نیا نکهیا بخاطر دیشا! ناراحته؟ کنم باور! بود؟

 ! براش نبودم یچیه! نه م؛یبود دوست م؛یبود همخونه

 

 شم یم عوض یگ یم

  من از یخوا یم فرصت

 گهید من شرمنده

 !م خسته ازت یلیخ

 

 یا مالقه. بود نشسته من به نقطه نیتر دور شام؛ زیم سر

 لباس د؛یکش موهاش به یدست. ختیر خودش یبرا سوپ

 رو هاش ناخن. بلند و یمشک رهنیپ هی بود؛ دهیپوش یمشک

 سراغش یشگیهم گند عادت همون باز... بود زده چسب



 پوزخند. کردم نگاه روشن بلند هیپا یها شمع به. بود اومده

 یم مشامم یتو فسنجون یبو یجا به عطرش یبو. زدم

 . دیچیپ

 

 !کن روشن رو ها شمع

  باره نیآخر نیا

 نگاه ریس دل کی

 !نگهدارت خدا بعد،

 

 طاقت سخت، ،یطوالن. کرد نگاهم و آورد باال رو سرش

 آروم. زد ینم هم پلک اون یول زدم پلک بار سه دو! فرسا

 :گفت

 ینم یزیچ گهید گذاشتم برات که ناهار تا... بخور -

 ! یخور

 ! نرم؟ یعنی! بود؟ نگران

 

  گهید نگو یزیچ

 برام یه کن دعا

 نیا از بعد کن دعا



 .آرم در تو فکر تو از

 

 رو هاش دست. چرخوند من مخالف سمت به رو سرش

 چقدر. گذاشت زیم یرو رو آرنجش و کرد مشت هم یتو

... براش دیتپ یم دلم چقدر! بود شده دلبر یآخر شب نیا

 شهیهم! ست؟ لحظه نیتر عاشق شهیهم ؛یآخر دم ن؛یدیشن

 یم عاشق شتریب تپه، یم شتریب دلت آخر؛ ی لحظه اون

 !یش

 

 عادت همه نیا نبوده یتصادف

 رمیدلگ ییتنها از تو مثل من

 بار نیا بشه یجور هر یول رمیمیم

 !رمیگ یم تو از رو جفتمون تقاص
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 اشتهاش انگار. شد مرغ کردن زیر زیر مشغول و برگشت

 ینطوریا شد یم یعصب موقع هر... باشه شده برابر دو

 :گفت پوزخند با. شد یم

 !نه؟... طالقت نامه گهید ماه کی... یر یم خودت االن -



 :گفتم سخت و رحم یب و رک

 !تو نه دارم وجود من نه گهید اونور برسه پام! زودتر -

 از رو هاش مو بودم گفته! برداشتم؟ رو عطرش بودم گفته

 نیا چقدر! بودم؟ دهیدزد رو شالش! کردم؟ جمع تختش یرو

 ! شدم؟ ینجوریا یک! داره درد شدن مبتال

 

 تو یپا به شدم ریپ نکهیا با

 قطره هر تو هیگر هر تو کشتم رو تو

 نجایا ازت مونه یم که یزیچ تنها

 عطرت اون یبو و مو تار چندتا هی

 

 یعصب. کرد ول بشقاب یتو محکم رو چنگالش قاشق

 تک تک یبرا دلم. دیکش ش شده کوتاه یموها یال یدست

 بلندشون برنگشتم، و رفتم اگه یول! شه یم تنگ موهات فر

 .یکن ی یدلبر شتریب یاونجور! نکن

 

 ساختم و سوختم جوره همه

 ... یدیند باختم رو یباز

 



 تک وجودت، بند بند یبرا بلندت، یها انگشت یبرا دلم

 کوتاه و زیر یها چروک دن،یخند موقع هات دندون تک

 الک یها ناخن یبرا گوشت، پشت یها خال چشمت، ریز

 !شه یم تنگ ت، زده

 

  شبه کی پرنده مثل

 !یدیپر یشد ییهوا

 من که یشد باعث خودت تو

  یرحم یب اوج تو برم تنها

 

. بود شده دوخته زیم به نگاهش داد؛ هیتک شیصندل پشت به

! بود سم ش قهیدق هر. کردم نگاه ساعت به کالفه و شدم بلند

 آخر شام به واقعا آخر شام نیا نکهیا از قبل رفتم یم دیبا

 کنم؛ فوتشون خواستم و رفتم ها شمع سمت به! بشه لیتبد

 :گفت بغضش با نیخشمگ و محکم یصدا بعدش یول کردم

 !کن روشن رو ها شمع -

 یم جون زدم؛ زار کرد؛ بغض. خورد گره هم تو نگاهمون

 نگاه فقط دیبا میدیفهم دومون هر انگار! دادم جون داد؛

 ... میکن رهیذخ رو ها نگاه. میکن

 



 ... باره نیآخر نیا

 نگاه ریس دل کی

 نگهدارت خدا بعد

 

 لرزونش یها نفس. کرد پاکش عیسر که دیچک یاشک قطره

 بود داشته نگهش که ییها هیگر بخاطر. داد یم رونیب رو

 :گفت لرزون یصدا همون با. دیلرز یم

 ! برو... زودتر فقط -

 سخت چقدر. رفتم چمدون و اتاق سمت به. کردم بهش پشت

 تا نکنم؛ ش خفه تا رو خودم بودم داشته نگه یوقت بود

 ینم یول! رم ینم ییجا کردم غلط نگم تا نبوسمش،

 !خب بود نخواسته هم اولش از... بمونم خواست

 نگاه از که چند هر زدم؛ زل بهش و برگشتم خونه در دم

 :کرد یم امتنا بهم کردن

 خوامم ینم! شناسم ینم ییمونا گهید برگشتم؛ یوقت -

 ! بشناسم

 کرد؛ نگاهم ونیگر نگاه و لرزون لب با د؛یگز رو لبش

 .شد تموم یخداحافظ بدون دارمونید نیآخر. نگفت یچیه

 و دمیکوب یم بارون از سیخ نیزم یرو محکم رو عصام

 نیماش. شد خاموش خونه چراغ. رفتم یم نیماش سمت به



 نیا که نبود خودم دست. کردم هیگر و کردم روشن رو

. دارم نگه تونستم ینم. کرد یم سیخ رو تنم ی همه بارون

 ! خواستم ینم

 اون. شدم کنده جا از و دادم فشار گاز یرو رو پام محکم

 ...! بود من عشق نیآخر اون! بود دارمونید نیآخر
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. بودم گرفته لقوه. دادم یم تکون رو راستم یپا مدام

 شده یموج که ییها آدم نیع... بود نمونده برام یاعصاب

 هر سر و شدم یم یعصب ییصدا نیتر کیکوچ از بودن؛

. دمیکش یم یبلند داد آورده؛ در رو صدا اون که یکس

 ییها قرص عکس نترنتیا یتو از. دیترس یم ازم مامان

 متنفر ازشون بودم؛ آورده در رو کرد یم مصرف مونا که

 . بخوابم تا خوردم یم ها شب یبعض حاال یول بودم



 و شده کوتاه یموها تو یدست و زدم برق به رو خونه تلفن

 چون نبود یخبر چیه معمول طبق! یچیه. دمیکش سمیخ

 . نداشت کار باهام یناس و احد چیه

 روزنامه و نامه از پر پستم صندوق کردم؛ باز رو خونه در

 خونه به دوباره و داشتم برشون. بود یغاتیتبل یها برگه و

 کمی رو خونه یهوا یگرم ی درجه کنترل با. برگشتم

 رو یغاتیتبل یها برگه! بود سرد شهیهم لندن. کردم شتریب

 ی نامه به م توجه. انداختم مبل از یا گوشه و کردم جدا

 چشمم به که یخط دست! شد جلب یرانیا دستخط با ساده

 آروم زیم یرو یخور وهیم یچاقو با. اومد ینم آشنا

 کی با. بود تر ساده خودش از هم داخلش. کردم بازش

 .بود شده تموم حافظ از یتیب با و شروع سالم

 مسخره نیا یک! شد دهیکش هم یتو تعجب سر از هام اخم

 ی بچه من کرده فکر نکنه کرده؟ شروع من با رو ایباز

 ! م؟ ساله جدهیه

 فست یغاتیتبل یها برگه همون کنار هم رو نامه یعصب

 یها نامه و زدم کمرم به یدست. انداختم لباس یشو و فود

 رو بود مختلف یها شرکت طرف از شترشونیب که یبعد

 . گذاشتم زیم یرو همونجا هم

 یپا به که یا ناشناخته یپا نیا کردم یم فکر وقتا یگاه

 ! آورده یبیعج یها ماجرا خودش با خورده؛ وندیپ من



 یپا ،یطوالن و سخت عمل کی... بود شیپ ماه سه آره،

 به بود شده یمغز مرگ که من همسن درست جوون کی

 ی همه ش؛یپ ماه دو. خورد وندیپ من ی افتاده کار از یپا

 رو جا همه پا نیا با خواستم و گذاشتم کنار رو هام عصا

 ی خونه نیهم کنم، فتح تونستم که ییجا تنها یول کنم فتح

 . بود خودم یمیقد

 سالم یپا داشتن یبرا یستگیشا چیه! اومد یم بدم خودم از

 ! رو پام دوتا هر اصال کنم؛ قطعش داشتم دوست! نداشتم رو

 و شدم آشپزخونه وارد زدم، چنگ اپن یرو از رو میگوش

 دوتا و کردم روشن رو رشیز. گذاشتم اجاق یرو یا تابه

 یسطل یتو رو ها مرغ تخم آشغال. شکوندم توش مرغ تخم

 سر آخر دمیترس یم. انداختم بود مرغ تخم آشغال از پر که

 ! رمیبم و رمیبگ رو مرغ تخم از یسرشار یماریب

 به رو یفایاسپات و شدم وصل یفایاسپات به میگوش با

 ستمیل یپل یها آهنگ یرو. کردم وصل خونه ونیزیتلو

 . بشه پخش گذاشتم و کردم شافل

 آرامش یها آهنگ که شدم یعصب یطور مهبد، قول به

 !ندارن یریتاث روم هم وگای بخش

 مرغ تخم دوتا یرو رو شهیش نصف و برداشتم رو فلفل

 بود؟ گفته یچ دکتر. کردم یخال پختن، حال در یکوچولو

 ادیز نمک و روغن با ییغذاها گفتم همسرتون به گفت

 ! نکنن درست



 کردم، یخال هم رو اون و برداشتم رو روغن ی شهیش

 بدن نیا! نداشت یریتاث چیه. ختیر دستم یرو داغ روغن

 !بود آهن

 !بود مهبد معمول طبق شد، باز خونه در

 ؟یکن ینم باز چرا زنم، یم زنگ ساعت یس بابا -

 :آوردم نییپا رو یصوت یها باند یصدا لیموبا با

 گهید دوتا یکی االن! داره دوست زنت مادر که ایب! سالم -

 .زنم یم هم

 و انداخت زیم یرو رو نشیماش چیسو شد، جمع صورتش

 :آورد در رو شیبارون

 مرغ تخم تو نقدریا خورد بهم حالم گهید که من بابا -

 هی ،یجعفر و ماست روز هی ،یفلفل روز هی حاال! یخورد

! بابا نخور! گهید مرغه تخم همون اصلش... کچاپ روز

 ... بهتر یغذا همه نیا

 مواد کل یچوب ریکفگ با و برداشتم گاز یرو از رو تابه

 :کردم برعکس رو

 ن؟یا از تر دیمف و تر وقت کم و تر نهیهز کم یچ -

 !!! گفتم یم چرت گفتم، یم چرت گفتم، یم چرت

 و نشست رنگ دیسف یچوب یها یصندل یرو اپن، پشت

 :گفت آروم



 !بود رانیا از نامه -

 !جهنم بردن رو فضول -

 دایپ خاطرخواه! یباحس شعر تیب چه ،یخوب دستخط چه -

 !؟یگ ینم یکرد

 تخم! ه؟یسوال چه نیا گه؟ید یخور یم ارمیب هم س س -

 !چسبه یم س س با فقط مرغ

 ست؟ین آشنا دستخطش... باشه سابقت همسر مال دیشا -

. انداختم صدا با اپن یرو رو تابه و تابه یتو رو ریکفگ

 :گفتم آروم و دمیکش گردنم پشت به یدست

 کی شد، یم شیحال عشق و حس من سابق همسر اگه -

 ش حلقه و دادگاه ی نامه طالقم، درخواست از بعد هفته

 روز همون داشت، دوستم سابقم همسر اگه! دستم دیرس ینم

! داره دوستم گفت یم سال همون. رفتم ینم تا گفت یم

 خونه ه،یمهر یها پول! کنه یم رو عشقش داره خانوم االن

 !دیجد یدوستا و دانشگاه بزرگ، ی

 :دیپرس مشکوک و کرد نگاه هام چشم تو صاف

 االن یکن ینم فکر ؟یکن ینم اشاره ریام به چوقتیه چرا -

 ... شیپ

 :دمیبر رو کالمش کالفه و کردم نگاهش یعصب

 ... نداره حق! باشه ریام با تونه ینم! نه -



 :گرفت خودش یبرا یا لقمه و زد پوزخند

  نداره؟ حق اون یدار حق تو -

 به رو هاش دست از یکی کف انداخت، تابه یتو رو لقمه

 یکالم با و کرد زیر رو هاش چشم گرفت، اپن ی لبه

 :گفت بهم کننده بیتخر

 

! گرفته لقمه برات ییدخترا چه مادرت نیبب ایب! بدبخت -

 لیاص و تر فرهنگ با یکی از یکی! تر لعبت یکی از یکی

! هم با همه نقاش و مهندس و لیوک و دکتر! تر هنرمند و تر

... کنه یم یزندگ داره ایدن ی گوشه اون که یاون اونوقت

 به! ؟یکرد خودت به نگاه کی! بدبخت! چارهیب! نداره حق

 هنوز سگ نیع! نگو دروغ گهید من به یبگ دروغ یک هر

 ینم هم خودت که یا چارهیب بدبخت هی یشد! شیخوا یم

 چرا داد؟ عذابت که یاون چرا! آدم همه نیا... چته یدون

 ؟یضیمر! هان؟! داشت؟ غصه و غم برات همش که یاون

  آره؟

 و افتاد اپن یرو از تابه گرفتم، دستم یتو رو ش قهی

 شدم یم یعصب یوقت گهید. دیچیپ خونه یتو یبد یصدا

 یها دندون نیب از. بودم یعصب واقعا گهید! نبودم آروم

 :گفتم م شده دیکل



 باور گفت یم بهم ریام که موقع اون! ضشمیمر... آره -

 یدون یم... آره گفت ؟یا یروان گفتم یم... کردم ینم

  داد؟ لیتحو بهم یچ بعدش

 با و چوندمیپ دستم یتو شتریب رو ش قهی. کرد نگاهم منتظر

 :کردم زمزمه حرص

 ! باشه یروان دیبا عاشق -
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 شتریب رو تنم یطوس ژاکت کردم، روشن رو نیماش یبخار

! بود سرد. زدم بغلم ریز رو هام دست و دمیچیپ خودم دور

 تابستون یگرما از... داشتم دوست رو سرما نیا هرچند

 ! بود تر نیدلنش و بهتر

 موقع هر. ادیب در صدا به مدرسه زنگ تا بودم منتظر

. گرفت یم خوابم هم مقدار همون به شد یم گرم نیماش

 گوله و خورد مدرسه زنگ که دمیکش یکوتاه ی ازهیخم



 و یآب یها مانتو با ساله پونزده چهارده یها دختر گوله

 نیاسمی نفر نیاول. زدن یم رونیب یا سورمه یها مقنعه

 محکم و بود انداخته آدامس دهنش یتو که بود یا قهوه مو

 دوشش یرو از رو ش کوله یها بند از یکی. دشییجو یم

 جلو یصندل یرو من یجلو. کرد باز رو در و برداشت

 کاپشن. کرد سالم خودش یذات یخستگ همون با و نشست

 هزار ستیدو یماه منم اگه. بود دهیپوش یرنگ خوش قرمز

 کاپشن هی تونستم یم دادم، ینم فورد تام عطر پول تومن

 ! بخرم خودم یبرا قرمز

 پول تا کرد یم التماس بود، زده زنگ بهم روزید هاکان

 رو تیواقع انیک به کرد یم التماس! نه. بردارم رو هیمهر

... باشه کرده فراموشم اصال دیشا... تونستم ینم... بگم

 !دونم ینم... فرسته یم پول برام داره مهبد دیشا

 :گفت آروم نیثم و شد پر نیماش که بودم فکر تو اونقدر

 م؟یر ینم جون مونا -

 :گفتم آروم و خوردم یزیر و محسوس تکون

 . میر یم االن چرا چرا، -

 یها خونه کردم؛ یم توقف همشون ی خونه دم تک تک

 خونه. بودن منطقه کی تو همشون. کیش نسبتا و یآپارتمان

 بهم یکس نکهیا یبرا. بود فائزه ی خونه ظاهر به من ی

 تلفن و نوشتم رو ارشد و فائزه ی خونه آدرس نکنه شک



 یشد هم تو که گفتم یم فائزه به شهیهم. دادم رو اونجا

 سرت گفت یم و دیخند یم فقط دلبرکم من، بالگردون

 مهمه؟ مگه! سالمت

! َمرد باجنم، رعنا، پ،یخوشت بود، اومده خواستگار براش

رده زن  یبرا فائزه دل. داشت کیکوچ ی بچه هی... بود م 

 خوام یم گفت یم. رفت یم غرغرو  ِتخس یکوچولو پسر

 ... ترسم یم یول کنم قبول

 هومن به هنوز! دیترس یم بدجور که ایپرن داشت؟ ترس

 هاش اریو گرنه و بود دهیرس دادش به خدا خوب. بود نگفته

 ! داد یم لوش

. دمیکش نیماش یبخار به یدست کالفه چرخوندم، رو فرمون

 ! ن؟یماش نیا شد ینم گرم چرا

 حداقل! مضخرف غاتیتبل. بود روشن نیماش یویراد

 خوش بودنشون مسخره و ریتصو به دلم کمی داشت ریتصو

 . شد یم

 ضد یشامپو... پالم بدون روغن... دار پالپ ی وهیآبم

 ! اتک شور شهیش... شوره

 که بود یزندگ همون قایدق نیا! بود مضخرف یزندگ چقدر

 رو ها شب ممکنه یکی نکنم فکر گهید که...! خواستم یم

 داره که یاون که کنه، تمیاذ یکی که بکشه، دست بدنم

 دست بهم شه یم محسوب م خانواده تنها و کنه یم بزرگم



 االن یول خواستم یم رو یزندگ نیهم من! نکنه یدراز

 ...خوام ینم

 دردت همون دیبا دردت یدوا کردم یم فکر یروز کی

. باشه درمون دینبا قاعدتا یدرد هر دمیفهم بعدا یول! باشه

 یم یباق استخون یال چوب شهیهم استخون یال چوب

! نبود کردم یم فکر که یدرمون بود، من درد ریام. مونه

 یلعنت یفکرها نیا... تونم ینم اون بدون کردم یم فکر

 ینم! داد؟ اختصاص خودش به رو میزندگ از سال نیچند

 ! ادیز دونم،

 چراغ. زدم یکوتاه ترمز و برداشتم گاز یرو از رو پام

 !هیثان صد قرمز،

 بدون گفتم انیک به قرمز یچراغا نیهم پشت یروز کی

 روم زخم هزاران که یرحافظیام هنوز گفتم! تونم ینم ریام

 . دارم دوست رو گذاشت

 شیپ یتیموقع نیهمچ کردم ینم فکر موقع اون! خوردم گوه

 یم رحافظیام رو میزندگ یتو مرد تنها موقع اون! ادیب

 . دمید

 طعم تازه تو ره یم و کنه یم دل ازت درد هی یوقت

 رو خدا هم شه یم تنگ دلت هم. یچش یم رو شییجدا

 و شده تنگ دلت واقعا که یموقع. ستین که یکن یم شکر

 که گرده یم بر یطور. گرده یم بر یکن یم تیخر یدار

 !درده از یالبیس ست،ین درد کی گهید



 دوستم هم موقع اون انیک. شد سبز بعد و زرد چراغ

 زجرش چقدر که رمیبم یاله آخ داشته، دوستم اگه! داشت؟

 !دادم

 یباتالق نیا! شد مرگ شیپ انمهریک بودم، درمون دنبال من

 کی بودم؛ کرده درست انمیاطراف و خودم یبرا خودم که

 !کرد یم خفه رو همه یروز

... رفت. بود شده تموم گهید بود، شده خفه گهید انمهریک

 چقدر! کردم تیخر چقدر! اومدم خودم به تازه رفت یوقت

 ... خوره یم بهم خودم از حالم چقدر! بودم احمق

 میزندگ یتو رو ینام ریام که گفتم یم بود انمهریک اگه آخ

 فقط! خودت... خوام ینم رو یچکسیه... خوام ینم

 !خودت

 هنوز ویراد. رفتم یکنار نیال به و چرخوندم رو فرمون

 .بود روشن

 ... ها لحظه خوش طعم توز،یچ

 نیا! شد ینم ینجوریا! نه گرفتم؛ یباز به رو نمیریز لب

 ،ینخواب از که یوقت. گفتم خودم به شیپ ماه ازدهی رو

 یبو کلش آشپزخونه که یوقت. بود افتاده گود هام رچشمیز

 االن یبگ یک هر به رو جمله نیا. بود گرفته تزایپ و کباب

 کدوم ؟یآخجون چه! آخجون گه یم. شه یم خوشحال

 بلند کوتاهم یموها! بود شده دهیکش گوه به میزندگ! آخجون؟



 بود گذاشته جا خونه یتو که یتراش شیر نیماش. بود شده

 خونه گرفتم، دوش. دمیتراش رو موهام دوباره. برداشتم رو

 یبرا رو اتاقش در و شستم رو یتخت رو. کردم زیتم رو

 .کردم قفل شهیهم

 

 عوض رو هام ابرو. سراغش رفتم و زدم زنگ طناز به

 آشنا مهرک با اونجا. میگرفت یشیآرا لوازم میرفت باهم کرد،

 و افتادم یم خونه از قسمت کی جون به ماه به ماه. شدم

 به جارو جمعه هر. کردم یم عوض رو لشیوسا تک تک

 یم رو کفش و دادم یم ول اطیح یتو رو آب تشت دست،

 . شستم

 هاشون یمولود. زدم یم حرف کوچه یتو یها هیهمسا با

 هاشون دختر از یکی یخواستگار یحت. شدم یم دعوت

 . بردم و پختم کیک براشون هم،

 رو میدست بغل ی راننده ی دهیکش بوق یصدا و دمیکش یپوف

 . دمیخر جون به

 ... ییطال سافتلن ییشو لباس پودر

 برف زیر یها دونه. کردم خاموش رو ویراد و بردم یدست

 زدم، یلبخند. خورد یم نمیماش ی شهیش به بارون همراه

 به رو هام دست و کردم فرو بانمیگر و نهیس یتو رو سرم

 :زدم بغلم ریز



 !تو بدون سال، هر برف نیاول هم باز -
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 نگیپارک در. کردم پارک خونه نگیپارک یتو رو نیماش

 نمیماش پشت دیخر کیپالست سهیک چهارتا سه. بود شده بسته

 کیپالست و کردم باز دمیکل با رو صندوق نیهم یبرا بود

 خونه زنگ موقع هر. شد زده خونه زنگ. برداشتم رو ها

 ایپرن. زدن زنگ دوباره. شد یم پاره دلم بند زدن یم رو

 رو ها کیپالست آروم انداخت، ینگاه بهم بالکن یتو از

 رفتم و دمیچیپ خودم دور رو ژاکتم گذاشتم، نیماش نییپا

 مینیب یتو غذا خوب یبو. کردم باز رو در آروم. در سمت

 خوش ینیس از چشم. کرد رسوخ استخونم مغز تا و دیچیپ

 که یجوون مرد به و برداشتم شده نیتزئ و لعاب و رنگ

 . دوختم چشم بود گرفته رو ینیس نیا و بود نییپا سرش

 :کردم زمزمه یآهستگ به و کردم تر رو نمییپا لب

 د؟ییبفرما سالم -

 :کرد زمزمه خودم از تر آروم

 د؟یهست خوب... سالم -



 دستم یکی اون و بود در ی لبه به بند دستم که یهمونطور

 :کردم زمزمه بم،یج یتو سرما زور از

 شما؟... ممنون -

 مادر. دیآورد آش برامون شیپ شب چند. هستم تونیهمسا -

 براتون. شه تموم یتکون خونه که میسیوا... گفتن... گفتن

 .کردن درست... درست غذا

 ناخوداگاه. کردم نگاه رنگ خوش یغذا از مملو ینیس به

 :نشست لبم رو یلبخند

. هیچ حرفا نیا دنیکش زحمت مادر یلیخ! کردن لطف -

 غذا؟ نیا هست یچ حاال

 :گفت بود کرده ریگ بانشیگر یتو سرش که همونطور

 . ه یاصفهان ی زهیر مهیق -

 :کردم اضافه تعلل یکم از بعد و گفتم یآهان

 ! دیهست یاصفهان پس -

 تشکر کی با من با زدن حرف از شده معذب دمید یوقت

 پام با رو در. دادم خاتمه نمونیب یگفتگو و بحث به جانانه

 :گفتم بالکن تو منتظر یایپرن به و بستم

 .تو ارمیب رو دامیخر من... نویا ریبگ! هیهمسا نمیا! ایب -

. ها دیخر کیپالست سمت دمیدوئ و دادم بدستش رو ینیس

 . بستم رو در و خونه تو رفتم



 نیا هیچ اسمش! دختر هست هم خوشمزه چه! ماشاهلل -

 غذا؟

 :گفتم و دمیکوب نیزم به پا ها بچه نیع

. نخوردم هم یچیه بودم رونیب صبح از! همشو نخور -

 .گشنمه

 :گفت تعجب با و دیکش ینیس از دستاشو

 به جا رو نایا من اریب در رو لباسات برو! خب خب خب -

 .کنم یم جا

 زده یقحط نیع! بود خوشمزه یلیخ. گفت یم راست ایپرن

 :کرد ینچ نچ ایپرن. آوردم در رو تهش تا ها

 !یخورد یم امتحانت از بعد یزیچ هی بچه خب -

 دهن با و برداشتم رو ظرف کنار یها یشام اون از یکی

 :گفتم پر

 ! ره ینم ها کیک سیساند نیا به دلم و دست اصال -

 :گفت یا بکدفعه. کرد سکوت کمی

 . گم یم بهش امشب -

 :رفتم بهش یچپ چپ. موند دهنم یتو غذا

 پس که نگو خدا بنده اون به یگفت من به که ینجوریا فقط -

 ! وفتهیم



 و برداشتم رو ینیس. رفت هال سمت به و کرد یشیچ

 م خنده وفتادمیم هیهمسا پسر ادی یوقت. شستم رو ها ظرف

 ! محجوب چقدر. گرفت یم

. پختم یم یزیچ ناهار یبرا دیبا. کردم باز رو خچالی در

 :گفتم بلند کمی

 داره؟ دوست فسنجون شوهرت ایپرن -

 لب ریز و کردم یاخم. اومد بلندش ی"نه" یصدا بعد کمی

 :زدم غر آروم

 چقدر شم فداش یاله! ش قهیسل کج گور تو خاک -

 ! داشت دوست فسنجون انمهرمیک

 فسنجون یبو یول... ستین گهید یانمهریک. دمیگز رو لبم

 تا سه و آوردم در رو برنج. چهیپ یم خونه یتو فورد تام و

 یها دونه برخورد یصدا از. ختمیر قابلمه یتو مونهیپ

 زیتم یها مرغ. کردم یم فیک یکیسرام ی قابلمه با برنج

 تا گذاشتم آب یتو و آوردم رونیب زریفر یتو از رو شده

 . بشه وا خشی

 :اومد سرم پشت از ایپرن یصدا. بودم مشغول یساعت کی

 یم ادیز به نقدریا دستت که نیا! بپز کم کمی خدا رو تو -

 .فهمم ینم رو ره

 :گفتم و کردم اشاره برنج به



 نیا نیبش! چقدره؟ مونهیپ تا سه مگه! گهید کمه! دختر وا -

 . بکن پاک رو گرفتم که ییها یسبز

 :زد یلبخند

 در آدم! کمی بده ادی ماهم به ؟یشد کدبانو نقدریا یک قایدق -

 !کنه یم عشق کنه یم باز رو خچالتی

 نبودش گهید که موقع همون از من. زدم لبخند حرفش به

 کی اگه دیشا که بشم یهمون گرفتم میتصم شد، یم حس

 ! ادیب خوشش برگشت، روز

 

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

 

 من و بودن رفته من شیپ از هومن و ایپرن. بود ماه بهمن

 کی د،یجد یها هیهمسا چند هر. بودم شده تنها هم باز

 یها روز معموال که بودن یمیصم و تیپرجمع ی خانواده

 و مادر خواستم ازشون امروز. رفتم یم ششونیپ یکاریب

 . من شیپ انیب عروسشون دوتا و دختر تا سه

 انیک و من یعروس عکس. بود زیتم شهیهم مثل خونه

 الکیکاد نیماش یتو من. کرد یم ییخودنما وارید یرو

 و دیسف عروس لباس اون با باز، یموها با ،یمیقد یمشک

 به سر دوخت، خوش شلوار کت اون با انیک محو، شیآرا



 یول بود هم گهید یها عکس. نیماش به زده هیتک و نییپا

 ! نشست یم دلم به نیا چرا... دونم ینم

 کرده درست رو فونمیآ برام هومن. زدن رو خونه زنگ

 . رو در کردم باز دییبفرما گفتن با و برداشتمش. بود

 شده دهیچ یها گلدون و یکار گل اطیح دنید از دونستم یم

 یها تخت آب، یتو ی سرزنده یها یماه حوض، دور

 زده ذوق چقدر روش رنگ یالک یها فرش و یمیقد یچوب

 . شن یم

 کی جز! سر ی هیسا کی جز داشت، یچ همه خونه نیا

 ! مرد

 یروبوس تکشون تک با. کردم باز رو خونه یا شهیش در

 . کردم تشونیهدا هال سمت به و کردم

 ییچا رنگم خوش و یکیسرام یها فنجون یتو براشون

 . برداشتم رو هام قند و نقل ی جعبه و ختمیر

 و اومدم که نیهم. بود وارید یرو یتابلو به همشون چشم

 حاج. خورد من به نگاهشون گفتم؛ بلند ی" نیاومد خوش"

 :گفت آروم خانوم

 زن ستین خوب. ادیب تیمامور از هم همسرت که شاهللیا -

 .بمونه تنها مدت یطوالن

 :گفت ذوق با هم کشیکوچ دختر

 . نیآ یم بهم چقدرم -



 لبخند هاشون فیتعر از و دیخند یم که بود ظاهرم در یکی

 از کرد یم هیگر که بود باطنم در یکی و آورد یم لب به

 ! گرده ینم بر تیمامور از چوقتیه شوهرم نکهیا
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 میداشت دونم، ینم... ساعت چهار دیشا ساعت، سه دیشا

 تا گرفته مو رنگ از وار،ید و در از. میزد یم حرف

 با یچطور نکهیا تا یمیقد خاطرات از. خونه لیوسا

 !شدم آشنا همسرم

 ! شدم؟ آشنا همسرم با یچطور

 نیع اطیح یتو. میبود جمع ییدا ی خونه بود، مرده زیپرو

 همه دست از. دمیچرخ یم ساله چهار ی بچه دختر کی

 چقدر. نشدم خوب چرا و اومده سرم بال چرا که بودم شکار

 ! بودم احمق

 مرد کنارش و بود مهبد. کردم باز رو در و زدن در

 به هیشب هاش چشم. داد یم تکون سر مدام که یمضطرب

 دستش یمتیق گرون و کیش یعصا. بود خودم یها چشم

 ای داد یم صدا تهشون که ییها یعصا هیشب اصال بود،

... انمهرهیک دمیفهم! نبود بود، ها رمردیپ رزنیپ دست



 دیپرس یم ازم. دیپرس یم سوال ازش دکتر که یانمهریک

 هم باز خواد یم دلم. نه گفتم یم من و شناسمش یم

... منه همسر اون. شناسمش یم اره بگم بهش... نمشیبب

 !عرفا و شرعا

. بودم داده لم مبل یرو تنها و بود ظهر از بعد چهار ساعت

 طناز دادم، کنکور. بود روم یجلو دانشگاهم یها جزوه

 همون با. اوردمین هم یجالب چندان ی رتبه. کرد مجبورم

... داشتم دوست رو م رشته. بشم قبول دانشگاه تونستم

 هات ییتنها یتونست یم که نیهم یول نبود دوز و دوخت

 . بود خوب یلیخ یاریب نقشه یرو رو

... داشتم دوستش. یرانیا فرش یکش نقشه... فرش یمهندس

 نبود تاپ ادیز و بود یکاربرد یعلم دانشگاه که هرچند

 . داشتم دوستش که بودم من مهم یول

. داشتم برش و زدم چنگ... کردم نگاه زمیم یرو کارت به

. شدم رهیخ یآب و سبز یها نوشته با ساده کارت به دقت با

 عضو ای گرفته دانشگاه کدوم از رو مدرکش نبود مهم برام

 ... بود مهم برام اسمش. کجاست یعلم اتیه

! بود شلوغ. بودم نشسته مطبش یتو درست بعدش روز

 نیع نفرشون چند به داشتن؟ یروان مشکالت ها نیا ی همه

 بودن؟ عاشق من مثل نفرشون چند بود؟ شده تجاوز من

 ! باشه؟ من هیشب که بود هم یکس اصال



 که فمیک. بودم خودم نفر نیآخر نفر، نیاخر تا موندم منتظر

 به آروم. انداختم دوشم یرو و آوردم در رو بود بغلم یتو

 کی یول برگردم خواستم بار سه دو. رفتم اتاقش سمت

 رو در تا خورد یم وول توم شهیهم از تر مصمم یزیچ

 وارد و کردم باز رو در. کردم هم رو کار نیهم. کنم باز

 . بود شده عوض هم نکشیع بود، ختهیر موهاش. شدم اتاق

 :گفتم لبخند با هم من و کرد یسالم

 !دکتر یآقا سالم -

 جلوتر قدم سه دو. بازموند حرکت از دستش یتو خودکار

 به انگشتش با رو نکشیع و آورد باال رو سرش. اومدم

 . چسبوند هاش ابرو وسط

 !رو؟ من بود نشناخته. کرد زیر رو هاش چشم

 د؟یکن یم کاریچ نجایا... دیبود سوئد که شما -

 که ینکیع و شد گرد هاش چشم. دیپر محسوس هاش ابرو

 یرو بگه یزیچ نکهیا بدون. برداشت رو بود کرده سفتش

 :گفتم لبخند همون با. نشستم زشیم یجلو چرم مبل

 سوئد تو ما هست؟ ادتونی. دکتر یآقا هستم زیچنگ مونا -

 !میداشت ادیز جلسات باهم

 خود یول داشت یا یمعمول یصدا. زد یکوتاه پوزخند

 :بره راه مخت یرو تونست یم صداش



 ینم ولم هم نجایا تو بره؟ ادمی رو تو تونه یم چطور -

 !یکن

 ته توش که یلحن با و انداختم پا یرو پا گرفتم، گاز رو لبم

 :گفتم بود، خنده از یا هیما

 خودِ  دینیب یم امروز که ینیا یول... نبودم مونا موقع اون -

 ! موناست خودِ 

 تکون رو دارم حلقه انگشت و آوردم باال رو چپم دست

 :دادم

 !کردم ازدواج -

 :گفت هوشمندانه یول کالفه و دیکش هاش چشم به یدست

 رحافظ؟یام با -

 !رحافظیام با همتون به لعنت! لعنت

 :گفتم و کردم حفظ رو صورتم حالت همون

 ... نه -

 به بغض و شد پاک لبم یرو از لبخند. کرد نگاهم تعجب با

 . زد چنگ گلوم

 ... با -

 هم یرو محکم رو هام چشم و دمیکش گلوم به یدست

 :گذاشتم

 !رهنما انمهریک... مییدا پسر با -



 یچراغا. رفت فشیک با و اومد یمنش شد، باز دلم ی سفره

 یپزشک نه گهید پزشکان ساختمون و شد خاموش رونیب

 یم کردم؛ یم هیگر و گفتم یم من یول یماریب نه داشت

 از باالش، و قد از... گفتم یم انمیک از. دمیخند یم و گفتم

 پاره دستمال با رو صورتم. منشش و رفتار از هاش، یخوب

 :گفتم رو م جمله نیآخر و کردم پاک پاره

 اقتشیل... دونم یم خودمم یول... شده تنگ براش دلم -

 ! رفت یم دیبا! بود حرفا نیا از شتریب

 :گفت آروم. کرد باز رو ش خورده گره هم تو یدستا

! یباش شده عوض نقدریا ساله، کی کردم ینم فکر -

 از کمی تو میکرد تالش سال شیش ما... انیک آقا به ماشاهلل

 به احساست همه اون پس... یایب رونیب رحافظیام بحر

 مگه؟ ینداشت دوستش ؟یچ رحافظیام

 :گفتم وارید یرو ینقاش یتابلو به رهیخ و زدم یپلک

 ینم رو گالب یبو دلم گهید دونم یم فقط... دونم ینم -

 برام گهید... ستین ادمی هم تولدش خیتار یحت گهید... خواد

 یجا دونم یم! ستین مهم هاش گفتن دلبر و کردن نگاه

 که دونم یم... باشه مینیب تو فورد تام یبو دیبا گالب یبو

 انگار... انگار... خواد یم رو انیک یها گفتن خاتون دلم

 .شدم متولد تازه... انگار اصال! شدم عاشق تازه

 : داد تکون یسر



 داستان نیا و ینش اشنا گهید یکی با... معلوم کجا از -

 هم انمهریک که یعنی ؟یریگ یم رو منظورم! نشه؟ تکرار

 !بشه فراموش رحافظیام مثل

 

 :برگشتم سمتش به و زدم پوزخند

 خواستگار یحت... اومدن جاش ها یلیخ سال کی نیا تو -

 مدرک! نگرفتم طالق ازش من... یدون یم یول! داشتم هم

 جدا هم از االن کنه یم فکر... براش فرستادم یجعل یها

 . میشوهر و زن هنوز ما یول میشد

 :داد قرار دستم دم رو دستمالش ی جعبه

 .شده تنگ براش یلیخ دلت... یگ یم که ینجوریا خب -

 !یلیخ -

 برگرده؟ که یگ ینم چرا -

 :زدم پوزخند

 نصب اصل با و دار خانواده دختر یکل! خوشه دلت -

 !بهترن من از که هستن

 :دیپر باال ابروش

 !؟یکن ینم ولش چرا... خب -

 :کردم زمزمه و دمیبرچ لب ها بچه نیع

 !بدم دستش از... ترسم یم -



 :گفت کالفه و دیکش گردنش پشت به یدست

 !؟یزندگ از یخوا یم یچ! شده؟ چت... مونا -

 :گفتم یآروم به و دیچک اشکم د،یلرز لبم

 تازه. خوام یم رو انمهریک یول... شده چم دونم ینم -

 حس نیا دمیفهم تازه... هیچ گن یم که عشق عشق دمیفهم

 فرق چقدر داشتم شیپ سال هشت که یاون با چقدر یدلتنگ

... خوابم یم رهنشیپ با شبا! خوادش یم دلم... دلم! کنه یم

 یدیتول ماه کی حقوق. شم یم بلند عکسش دیام به صبحا

 یکس... یول دم یم جون دارم... دم یم عطرش یبرا رو

 !ستین شیحال

 :گفت آروم و دیکش یپوف

 فکر همه که یمدت نیا شده؟ هم مزاحمت مدت نیا ریام -

 !یگرفت طالق کنن یم

 :گفتم آروم و زدم پوزخند

 ! دونه ینم یکس و ده یم جون داره گوشه کی هم ریام -

 تو بزرگ سوال عالمت کی... کرد نگاهم یپرسش

 دستمال با و کردم نگاهش آروم. بود زده چمبره صورتش

 :کردم یباز دستم یتو

 عود شیماریب کنن یم فکر همه... بده حالش گن یم -

 دایپ هیکل مشکل... که گفت گفت، بهم حنا... یول کرده



 ینم کار خوب هاش هیکل... هاش دارو بخاطر. کرده

 ! ستین خوب گفت یم... کنن
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 و دیکش پشتش کم یموها به یدست. شد بلند یصندل یرو از

 :گفت آروم

 ... برسونمت ایب -

 :بردم باال رو چمیسو

 ... فقط. هست نیماش -

 لبخند با. افتاد وارید یرو گرفته قاب یها مدرک به نگاهم

 :گفتم آروم و شدم بلند

 !یبود دانشجو سوئد تو موقع اون پس... ایآر -

 :کرد درست رو کتش ی قهی زدم، که یحرف به توجه یب

 فقط؟ -

 رو فمیک و برگشتم آروم. دمیکش میپرت حواس یرو از یلب

 :برداشتم



 نمت؟یبب امیب بازم تونم یم -

 به یچنگ هم هاش لبخند. زد یم لبخند بهم که بود بار نیاول

 از ای بده، خوب حس بهت که نبود ها اون از. زد ینم دل

 ! کنه رو و ریز رو دلت که ییها اون

 ! نه که چرا... آره -

 فرمون. شدم نمیماش سوار و کردم یکوتاه یخداحافظ ازش

 ینطوریهم هام روز. زدم دور رو ابونیخ و چرخوندم رو

 کار نه. خونه و مدرسه دانشگاه، ،یدیتول. شد یم یسپر

 هام ناخن به. داشتم یخاص ی برنامه نه کردم یم یخاص

 نگاه بود شدن دهیساب حال در یجوون دختر دست تو که

 کنارم ،ییچا یکی و قهوه یکی ماگ، دوتا با طناز. کردم

 :گفت دختره به و نشست

 .نداره دوست زیت. نینسر اریب در بیا ر براش -

 :زدم بهش یلبخند

... شده خوشگل یلیخ! شد لیتکم هم سالنت بالخره -

 آد؟ یم یمشتر

 :گفت یطونیش لحن با گوشم، دم آروم و داد تکون یسر

 . کرد فشیرد برام آبان -

 :دیگز لبشو و شد دور ازم



 نقدریا! مونا باشه آبان همون آبان نیا شه ینم باورم -

 تو... رونیب بردتم افتاد راه کمی که هم کارش! شده مهربون

 ! دختر خبر چه

 :دمینوش رو داغم ییچا یا جرعه و انداختم باال یا شونه

 شمیپ از هم هومن و ایپرن باشم؟ داشته تونم یم یخبر چه -

 دخترشون. دوتاشون کردن رهن خونه هی یزود. رفتن

 !ست حامله هم ایپرن... یراست! شده نیریش نقدریا

 :گفت باز دهن و خنده با و شد گرد هاش چشم

 !طناز جون بگو!!! یگ یم دروووغ -

 :دمیخند

 !تو جون به -

 یها دستگاه به. کردم نگاه سالن یرنگ یرنگ یها وارید به

 یمو رنگ یها کاسه درشت، و زیر یها سشوار مختلف،

 آخر و کدستی یها الک از پر یوارید شلف شده، شسته

 یموها. بود کرده رنگ رو موهاش هم باز که طناز به سر

 . بود شده بافته یفرانسو که یاستخون رنگ خوش

 :گفتم و آوردم کش رو لبم

 رو لعاب و رنگ شهیهم زنش! آبان حال به خوش -

 !صورتشه

 :گفت آروم و دیخند



 ! کنم شیآرا ذاره ینم که خونه تو -

 در رو شوهرش یادا کرد یسع و کرد صاف رو ش نهیس

 :ارهیب

 ! خوبه ش ساده زن -

 :گفت آروم شاگردش که خنده ریز میزد دوتامون هر

 .نیدار دوست نینیبب... شد تموم -

 یخوشحال با و کردم نگاه بلندم و افتاده برق یها ناخن به

 :گفتم

 . دختر نکنه درد دستت! شدن خوشگل چقدر! یوا -

 طناز. داد طناز به رو جاش" کنم یم خواهش" با دختره

 :گفت یجد و آروم

 ؟یدار خبر ریام از -

 بلند یصدا با سالن در. دادم تکون نه ی نشونه به رو سرم

 :اومد فائزه یصدا متقاعبش و شد باز

 !اومدم من! خانوما -

 :گفت خنده با بلند. کردم بغلش محکم و شدم بلند جام از

 کنار بکش. تمیپ برد من انگار کرده بغل منو نیهمچ اووو -

 !یکرد مون خفه بابا

 :گفتم یکوتاه ی غره چشم با و دمیخند



 ! اصال یندار اقتیل -

 با. دیکش طول شب 7 ساعت تا مون نفره سه یدورهم

. برسونمش تا ادیب گفتم فائزه به و میکرد یخداحافظ طناز

 و نییپا ی طبقه ارشد... کرد یم یزندگ ارشد با هم هنوز

 عروسک به یدست نیماش یتو. بود باال ی طبقه نیا

 :دیکش م نهیآ از زونیآو

 گفت؟ هومن به ایپرن -

 :دمیخند

 بود برگشته بعد. بود شوک تو ساعت سه هومن... اره -

 هی هیشب شونیچیه! عاشقشونم اصال! باشه پسر گفت یم

 .ستین یمعمول زوج

 :زد لبخند

... نترسم گهید گرفتم میتصم. دادم مثبت جواب بهش -

 سراغت نایا از بهتر گن یم. ستنین یاوک ادیز بابا مامان

 بچه تونم ینم که من! نهیهم نشیبهتر نظرم به یول آد یم

. هیکاف برامون خودش ی بچه نظرم به پس... بشم دار

 ه؟یچ نظرت. ازش آد یم خوشم منم و ازم اومده خوشش

 پنجره یرو رو آرنجم. کردم عوض رو دنده زدم، یلبخند

 :زدم هیتک دستم به سرمو و گذاشتم باز ی

 نه شناسه، یم سن نه شناسه، یم جنس نه... عشق -

 کاریچ... نباشه نایا! ست زنده عشق و دیام به یآدم! یچیه



... یبگذرون دیبا که ینیروت همون شه یم تیزندگ! کنه؟

 که باشه یکی. دنیخواب شب و پاشدن صبح همون شه یم

 یبد چه. بمونه باهات و کنه کمکت... باشه کنارت شهیهم

 ! ست؟ین آدم مرده، زن مرد مگه داره؟

 و بودم شده نیعج کیتراف با شب هر. گرفتم رو دستش

 :بود شب هر مثل هم امشب

 بهم... بزنن ناکوک ساز خواستن هم باز پدرت مادر اگه -

 برام یزیچ هر از شتریب. بزنم حرف باهاشون بگو

 !نرفته ادمی پس ندارم مریآلزا... یکرد یخواهر

 ش خونه خود تا و گفت یکوتاه  ِممنون زد، بهم یلبخند

 . نگفت بهم یزیچ
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 انیک

 

- look... we want more! 

 (میخوا یم شتریب ما... کن نگاه)



 کردم نگاه ها برگه به. دمیکش کوتاهم یموها تو یدست کالفه

 هام دندون به رو خودکارم یکیپالست ی بدنه که یحال در

 :گفتم یکج دهن با. بودم کرده یسالخ

- they are just... ugh... how can i explain 

them? they are... omm... they are icky! all of 

them... hey look t me! all of them have some 

defect. thats not what i want! 

... اونها کنم؟ فشونیتوص دیبا یچجور... اَه... فقط اونها)

 همشون! کن نگاه من به... همشون! افتضاحن اونها... امم

 !(خوام یم من که ستین یزیچ نیا. دارن نقص یسر هی

. کرد ول زیم یرو رو ها طرح. انداخت باال یا شونه

 دور زمیم از گردن به دست کی و کمر به دست کی کالفه

 و شد خم جلو به زد، زمیم ی لبه به رو هاش دست. شد

 :گفت یجد و قاطعانه

- dont forget that! you... was the one... who 

left the project! 

 ترک رو پروژه... که یبود یکس تنها... تو! نکن فراموش)

 .(کرد

 بلند میصندل یرو از و زدم یناباور یرو از یا خنده تک

 اون انیک نیا بودن دهیفهم همشون... بودم یعصب. شدم

 :ستین قبل انیک



- okay then... how can i relief that ? 

 (کنم؟ جبران تونم یم یچطور... خب اریبس)

 :زد کمرش به رو دستش دوتا هر و شد صاف

- back to iran and just hang on on our 

project... look kian... you see our situation! 

we are terrible. the company needs to 

defense about we and our huge project to the 

hole of fashion. but you just devastated that! 

and you should be the one who relief that. 

... انیک نیبب. کن کار پروژه یرو فقط و رانیا به برگرد) 

 و ما از دیبا شرکت. میافتضاح ما! ینیب یم رو تیوضع تو

 تو یول. بکنه دفاع فشن و مد یایدن کل به بزرگمون پروژه

 یم تو تنها و یکرد خراب رو اون که یبود یکس تنها

 !(یکن جبران یتون

 که زدم کمر به دست یعصب. بگم یزیچ تا نستادیوا گهید

 با و دمیکش یم نفس یعصب. رفت عقب به میمشک کت

 و دل چه با ران؟یا برگردم. دمیکوب یم نیزم به کفشم نوک

 یم... نمشونیب ینم یول گردم یم بر اصال خب ؟یجرئت

 فراموش رو مونا دیبا گهید! بتونم که کنم یم یسع! تونم؟

 ! نشده! نه... شده تموم من یبرا مونا... کنم



 چهار وان،یل دو وان،یل هی. رفتم کن سرد آب سمت به کالفه

 آب از م معده دونم یم فقط! دونستم ینم گهید... تا پنج تا،

 آبکش کی نیع زد یم سوزن بهم یکس اگر و بود شده پر

 . کردم یم عمل

 یم سوت گوشام. داشت وجود یداغ وجودم یتو هنوز

 . کرد یم بد رو حالم رانیا... بود بد حالم. دیکش

 نیهم هم مونا شیپ سال هشت... بود دهیچرخ تیوضع

 ! ران؟یا میگرد یم بر گفتن یوقت داشت، رو تیوضع

 ! بار کی ونمیش بار، کی مرگ بودم، گرفته رو ممیتصم

 یول برگشتم که گفتم یم هم همه به... رانیا گشتم یم بر

 یم انیپا به رو پروژه نیا و دادم یم انجام رو هام کار! نه

 مهمتر برام یزیچ هر از دیبا االن پروژه نیا. رسوندم

 یم صورتم یرو مرغ تخم اگر بود، داغ صورتم. باشه

 یم لیتحو بهت هیثان دو عرض در رو مروین ،یشکوند

 . داد

. دیلرز یم پاهام و دست ساله شونزده یها بچه دختر نیع

 . شده من گر نظاره مهبد که بودم دهینفهم مدت نیا تمام

 رو ها کار هاکان با... رانیا گردم یم بر من یخوا یم -

 .مید یم انجام

 دستم یکی اون کف به رو راستم دست یها انگشت

 :شکوندم محکم رو قلنجشون و چسبوندم



 اصال... اصال! ست؟ین بس کنم؟ فرار دیبا یک تا! ؟یک تا -

 رو اسیال... رو فرانک... نمیبب دیبا که برادرام... نه اون

 ازدواج اگه... یول خواد یم دلم... مهبد دونم ینم... یحت

 تونه ینم طالق از بعد ماه شیش چهار البته ؟یچ باشه کرده

 !شم یم وونهید دارم مهبد... ریام اون یول

 وانیل. نشستم مبل یرو و اوردین طاقت گهید هام زانو

 :داد دستم به قند تا سه دو با آب بزرگ

 یلعنت ی پروژه نیا به. بار کی ونمیش بار، کی مرگ -

 و میبزن دیبا زاهدان به سر کی ست،یل نیا یتو! کن فکر

 قرارداد و میکن لیتکم رو شهر دوتا نیهم. زدی به سر کی

 خوبه؟ هان؟. میگرد یبرم میببند

 مسخره ی خنده با. شدم رهیخ بهش و آوردم باال رو سرم

 :گفتم

 پسر نیع شدم... باشه سالم هشت و یس خوره ینم بهم -

 ازش و دارن دوست رو یزیچ کی که ساله شیش یها بچه

 گردم یم بر... پروژه یبرا اول میر یم... یول. ترسن یم

 ! کنم معلوم رو خودم تیوضع دیبا. تهران

 :گفت آروم و زد یپوزخند

 ... یچند چند نیبب تو... دادم دست از رو خودم مال منکه -

 :دمیخند تلخ

 خواستش؟ یم شتریب اسیال -



 :گفت یآروم به و کرد گره پشتش رو هاش دست

 

 یم. میشد بزرگ باهم یبچگ از! ست؟ین ادتی -

 حق که فرانکِ  نیا یول! ادیز... خوامش یم... خواستمش

 ذارمش یم... کرد انتخاب رو اسیال اگه یحت. داره انتخاب

 بگه اگه یحت... دوستش نیبهتر شم یم. چشمام جفت رو

 نداره حق... کرد انتخاب رو من اگه یول. شم یم گم شم گم

م کنارش از گهید چون. شم گم بگه بهم  هم تو. خورم ینم ج 

 و بود کرده ازدواج مونا اگر... یباش ینجوریا کن یسع

 فقط. ینیبش کنارش یبر یندار حق... بود داده یکس به دل

 هی شهیهم قتیحق. انمهریک ییپسردا براش یش یم

 . زنه یم شین کجا باشه حواست... شترهین

 :دمیپرس آروم و گرفتم باال رو سرم

 ؟یبود کرده یخواستگار ازش -

 :شد فشرده گلوش بیس. زد یمحو لبخند

 اسیال اون! ستین دادن جواب آدم فرانک! بخواد دلت تا -

 من از اسیال... فقط... دهیخواب نمک آب تو االن هم

 ! تره آل دهیا و تر اخالق خوش و تر مهربون

 :داد ادامه کالفه و دیکش گردنش به یدست

 ینم! اه... کردم یم انتخاب رو اسیال بودم هم من دیشا -

 . هست رانیا واسه طیبل نمیبب برم فعال... دونم



 بود گفته بار هزاران... گفت یم راست. رفت رونیب در از

 سکوت به بعد، به ییجا کی از یول... داره دوستش که

 سکوت تحمل گهید من... من یول! بود کرده عادت فرانک

 ! نداشتم
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 نیب چشمش مدام و بود کالفه. کردم نگاه بهش تعجب با

 گردنش پشت به یدست. کرد یم آمد و رفت چمدون دوتا

 رو ها پرواز که یزن یصدا یول نبود شلوغ فرودگاه. دیکش

 و زد کمر به دست. رفت یم رژه مخم یرو کرد یم اعالم

 :گفت آروم

 ن؟ینگفت من به چرا... امم... چرا -

 پشتش و دیچرخ دور کی. کرد پا اون و پا نیا خسته مهبد

 :گفت گشت یبرم داشت که حالت همون یتو زد، دید رو

 میشد مجبور ما... خورده گره شرکت یکارا بابا -

 طمونیبل! میآ ینم تو ی خونه یناراحت ه؟یچ حاال. میبرگرد



 احمر حالل میبر یندار دوست یخوا یم. فرداست واسه

 !بده پناه بهمون میبگ

 هاش دست باز، یچشما با کردم، نگاهش چپ چپ کالفه

 و" ه؟یچ"گفت یم صورتش حالت. برد سرش باال رو

 تونم ینم گهید بشنوم ازش ییصدا اگر دونست یم خودش

 .کنم کنترل رو تمیعصبان

 :گفت زمزمه حالت و زد یا یعصب یلبخند هاکان

 و زنگ از کردم تعجب فقط... چشمام رو قدمتون! نه! نه -

 .اونطرفه نیماش... میبر. دنتونید

 کی و نه که باالتر مدل کی. بود کرده عوض رو نشیماش

 ! یقبل مدل از تر نییپا هم مدل

 :گفت تیعصبان و تعجب با

 ؟...عصات -

 دادم یم تکون نیماش یتو رو پاهام خودش از تر یعصب

 :بودم افتاده ناخنم ی گوشه و لب جون به و

 .زدم وندیپ -

 بود تر یعصب هم من از هاکان. انداخت باال یا شونه

 و گذاشت یصندل یرو رو هاش آرنجش دوتا مهبد. امروز

 با و دیکش جلو یصندل دوتا نیب ی فاصله از رو خودش

 :گفت یا بامزه لحن



 ! شده نجیچ چقدر تهران واعو، -

 بامزه لحن با یفحش لب ریز و زد یینما دندون لبخند هاکان

 ی گرفته لک ی شهیش سمت به رو سرم. کرد ادا یا

 :زدم زل دم و دود تو آسمون به و چرخوندم نشیماش

 !فهیکث چقدر -

 و داد یا یعصب تکون رو سرش کرد؛ عقب جلو رو دنده

 :گفت

 ! ساخته بهت لندن یهوا -

 :زدم زل بهش و برگشتم یا کدفعهی

 ه؟یچ برگشتنم با مشکلت -

 هیتک بهش که یپناه یب شیآت من بود، باروت. شد منفجر

 :بودم زده

 جنازه هم یریبم یگفت بهم چون! یبرگرد نبود قرار چون -

! نبود خوب زیچ چیه ینبود یوقت چون! رانیا اد ینم ت

 ...یآ ینم یگفت و ینبود یوقت چون

 طوفان کی درونش یول بود آروم لحنش سمتم، برگشت

 :بود اومده بوجود

 ... پروژه اسم به یحت! یبرگرد نبود قرار -

 زمزمه درونش غرغر و تیعصبان همون با و جلو برگشت

 :کرد



 کی پروژه یبرا تو! یکرد سکته چرا دونم یم که من -

 ریدرگ ت خانواده بخاطر و تهران یاومد شیپ مین و سال

 یول آد ینم خوشت رحافظیام از دونم یم که من. یشد

 یترس یم االنم! کشوندت مارستانیب تا سرطانش خبر

 یکن ینم نگاهم کنجکاو ینجوریا ترست بخاطر نگو! ازش

 تو! کنم یم داغون رو فکت زنم یم قسم احدناس به که

 !کجاست؟ مونا سواله، کی تنها وجودت

 رشیضم کرد، اشاره پشت به دستش با و داشبرد رو زد

 :سرش پشت به ش اشاره و بود مونا

  ه؟یک با کنه؟ یم کاریچ االن که -

 

 م زولهیا ایدن از که خودم یب آدم هی من

 ب رم یم جا کی آخرش دوئم یم تو سمت

 

 :زد داد کدفعهی

 !یخوا یم رو مونا هنوز تو -

 

 ؟یفهم یم آخه یچ تو ادته؟ی اول روز

 ؟یچ پمیت حاتیتوض ادته؟ی عطرم یبو اول روز

 



 ی"اکبر و هللا" کالفه مهبد زد، فرمونش یرو دست کف با

 محکم هاکان. کرد پرت پشت به رو خودش و گفت لب ریز

 :گفت صالبت پر و

 هی واسه! دهیچیپ شینیب تو مونا یمو یبو هنوز انیک نیا -

رده یماه یبو گشنه، ی گربه  رو تو! ست زنده شهیهم م 

 !یبند یم نیکم ش خونه دم االن کنن ول

 

 همو میدید اول بار که ییجا همون خ،یتار همون

 نمیش یم لبخند کی با من پیت همون و میتا همون

 

. دمیترس یم ازش. سمتم برگشت. ستادیوا قرمز چراغ پشت

 !نبود یشگیهم هاکان نیا

 یم کار پوشه، یم خوب خوره، یم خوب! بگم بهت بذار -

... گرده یم دوستاش با ره، یم خونه ره، یم دانشگاه کنه،

 ...خواستگ ادیب یکی روزاست نیهم

 نگاهم باز دهن با مهبد. قدرت پر و محکم! دهنش تو زدم

 هام چشم و بود آروم لحنم. خورد یم تکون مدام پام. کرد

 :دیبار یم شیآت

 ! یش خفه دیبا بعد به ییجا کی از -

 



 فهمن ینم ملت گدام، کنن یم فکر همه

  م خنده یم همه به هام، وونهید مثل

 نمیب یم رو تو هیشب یکی گردم، یم دنبالت

 !پرم یم کدفعهی و

 

 به دوباره تا کرد ناچارش ،یپشت یها نیماش بوق یصدا

 آروم و دیکش لبش ی گوشه به یدست. بده ادامه شیرانندگ

 :گفت

 !ینبود ینجوریا -

 

 موندم جا نیهم تا که عاشقتم یلیخ نیبب

 .خوابونم یم دارم قرص با شبا رو بدن نیا

 

 یباز به رو شستم کنار پوست و زدم هیتک شهیش به سر

 :گرفتم

 دستش از یکار گفت... رفتم دکتر. شدم یعصب... آره -

 تو غذا. گرفتم خواب کمبود. آد ینم بر قرص؛ دادن جز

 شهیهم مثل بگو... خوبه حالش بگو بهش. مونه ینم م معده

 . بود که  ِیانیک همون بگو! ست

 ... یستین -



 ضربه نشیماش ی نهیآ از زونیآو مونیم به انگشت با آروم

 :کردم زمزمه و زدم

 ! ستین حناق که دروغ -

 

 دارد_ادامه#

 

 175# پست

 

 پدرش گفت یم آسانسور یتو. بود یقبل یهمونجا ش خونه

 و دیخند یم. کرده طردش گفت! داره زن دوتا که ده،یفهم

 حاال که برام ذاشت یم ارث پدرم چقدر مگه حاال گفت یم

 همسر با و بود گرفته طالق اولش همسر! کرده محرومم

 سه دو بوده رفته همسرش یانگار. کرد یم یزندگ دومش

 . بود کیش و زیتم ش خونه. مادرش خونه روز

. یج ال اهیس و بزرگ ونیزیتلو ،یا قهوه یها مبلمان

. خواب اتاق دوتا. لیوسا از پر و کیکوچ ی آشپزخونه

 ازهیخم مهبد. گذاشت کارش اتاق یتو رو هامون چمدون

 یساعت چند خواد یم که گفت دوتامون هر به و دیکش یا

 یرو و آوردم در رو میبارون. مینگفت یزیچ چیه. بخوابه

 . گذاشتم مبل ی دسته

 



 رفته ساله سه دو

 زیر کی باره یم که بارونِ 

 

 :کرد روشن رو ونیزیتلو کنترل با و نشست مبل یرو

 ... شه روشن ساز ییچا گذاشتم. نیبش ایب -

 

  بگه ستین یشکیه

 !زیبر ییچا جفتمون یبرا

 

 :گفتم رک

. ندارم دوست رو بشه درست ساز ییچا با که یا ییچا -

 ؟یدار قهوه

 ی قهوه دوتا با ربع کی از بعد و گفت یا خفه ی آره

 تو از. بود دهیبر رو امونم سردرد. شد هال وارد خوشبو

 قرص از یکی و برداشتم رو قرصم ی بسته شلوارم بیج

 رونیب جلدش یتو از رو طعمش بد و رنگ خوش یها

 . آوردم

 قرص، با همراه و برداشتم. گذاشت جلوم رو م قهوه فنجون

 . خوردم تلخ و داغ

 



 بود حوصله یب من زیچ همه ش خنده آخه

 زیچ همه یب یزندگ کنه یم م خسته داره

 

 از رو گارمیس پاکت دم؛یشن رو پوزخندش زهرآلود یصدا

 پاکت به انگشت تا سه دو. برداشتم زونمیآو کتِ  ِ بیج یتو

 پاکت حصار از اومده رونیب یها نخ از یکی و زدم ضربه

 . دمیکش لب به رو

! یدار که ،ینداشت بزن دست! یشد ،ینبود یگاریس -

 . کرد که بود، نکرده دایپ راه زبونت به فحش

 یبلند یصدا بالیوال گزارشگر جلو، دیکش یکم رو خودش

 . داشت

 یم همه که ستین یانمهریک اون نیا! انیک ایب خودت به -

 !مرد ینبود نیا تو... تو! شناختن

 

  و رفته ساله سه دو

 ایخوش از خبرم یب

 

 آغوش هم رو فندک و گرفتم فندک شیآت یجلو رو دستم

 :کردم گارمیس

 خونه؟ یم یچ -



 سرجاش برگشت! بود نیهم هاکان یخوب. گرفت یم زود

 یتو رو ش قهوه فنجون. کرد خاموش رو ونیزیتلو و

 :برگردوند فنجون داخل به رو نفسش. گرفت دستش

 .فرش یکش نقشه -

 :دیپر باال به هام ابرو. کردم تعجب

 ...یطراح که اون -

. داشت یا برنده و زیت نگاه! نگاهش با د،یبر رو حرفم

 رو دودش یا هیثان از بعد و کردم دور لبم از رو گارمیس

 :کرد باز زبون بالخره. فرستادم رونیب به

 . رو ش رشته داره دوست... یول نخوند تو بخاطر -

 

 بدتره شکنجه نیا

 ها یخودکش ی همه از 

 

 دیبا شهیهم. گرفتم یباز به رو م اشاره انگشت کنار پوست

 . برم ور باهاش تا کردم یم دایپ رو یزیچ

 کنه؟ یم کار کجا -

 !جا هزار -

 



 زنه یم بارون گرفته آسمون ساله سه دو

 زنه یم زمستون به ها، فصل همه ساله، سه دو

 

 سوال کی دنیپرس از! تر یعصب اون بودم؛ یعصب من

 دمیترس یم یول! نه که ای دیفهم یم دونم ینم. داشتم هراس

 که... بشه رو کامل دستم و بپرسم دمیترس یم... بپرسم

 بود؛ روم به رو که یآدم نیا یول. دارم دوستش هنوز

! نبودن همکارام... نبود مامان... نبود مهبد! بود هاکان

 !بود هاکان

 

 بدونم دارم دوست یلیخ 

 کنه؟ یم چه من بعد

 

 به یقیعم پک. مالوندم دستم با رو داغم و خسته یها چشم

 :دمیپرس آروم و فرستادم رونیب

 چطوره؟... حالش -

 خاموش ونیزیتلو به رو نگاهم که کرد بهم ینیسنگ نگاه

 ... کرد یم ذوبم نگاهش ینیسنگ. دوختم

 من یول گفتن دروغ به یکرد عادت تو! ستین خوب -

 !ستین خوب... گم ینم دروغ



 

 گفت، یم یکی

 ساله سه دو 

 کنه یم هیگر داره

 

 دهیند خودش به هیگر یحت مرد نیا. فشرد رو گلوم بغض

 مقابل در اعصاب و فحش و قرص و گاریس... هاکان بود

 !بود چیه مرد نیا یدلتنگ

 :گفتم آروم

 ...رو ش هیمهر -

 !کنه ینم استفاده -

 :سمتش برگشت آروم سرم

 ...خونه همون تو -

 :گفت یجد و داد تکون رو سرش

 .کرده عوض رو زیچ همه فقط. نهیش یم همونجا! آره -

 ...یرانندگ -

 .خوبه یلیخ هم فرمونش دست! کنه یم -

 :بود کرده مقطع مقطع رو هام حرف بغض

 ...یپز...آش -



 :بود گرفته بغضش بغضم، از

 ...هیعال هاش فسنجون! یپخت دست چه -

 یم تموم زمستون نیا یک... کردم پاکش عیسر. دیچک اشکم

 شه؟

 

 گفت یم یکی

 ساله سه دو

 !کنه یم هیگر داره

 

 حزن لبخند با چشمم، یتو کرده لونه یها اشک همراه

 :کردم زمزمه یآلود

 . شده تنگ براش دلم -
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 رو مهبد. شد تموم یراحت و یسخت به هم پروژه و ها سفر

 یم یناکوک ساز دلم. موندم تهران خودم و کردم لندن یراه

 از رو نمیماش. بشم الشیخیب تونستم ینم جوره چیه که زد

. بودم شده مستقر فرانک ی خونه. بودم برداشته فرودگاه

 ،یرنگ یها مبل. داشت یا نقشه خوش یول ینقل ی خونه

 ییبایز به که یا یشکستن یها ظروف گلدار، یها کوسن

 . بودن شده دهیچ یخور ناهار زیم یرو

 خم و خورد یم پا کرمون، یقال نهویع بود شده هم خودش

. بود کرده یخی و یصورت رو موهاش. آورد ینم ابرو به

 بود کاشته رو هاش ناخن. زدم لبخند رنگشون و موهاش به

 . بود کرده الغر هم یکم و

 :گفتم آروم و شدم رهیخ جلوم ی قهوه وانیل به

 کار؟ همه نیا اسهیال بخاطر نکنه -

 :وجودم به زد یم شترین مار، نیع

 ! هیلیخ باال بکشه دماغشو اسیال! اس؟یال -

 یرو دِ یسف یکیپالست یها گل و یآب گلدون به و دمیخند

 دمیکش زیم یرو کوتاه ی ترمه به یدست. شدم رهیخ زشیم

 :گفتم و

 !؟یکن ینم مشخص رو خودت فیتکل چرا -

 ییرو ترش با و اومد سمتم کلوچه و ییچا یحاو ینیس با

 :گفت



 !؟یدار کاریچ من به تو -

 :گفتم آروم و شدم رهیخ بهش یجد. گرفتم رو دستش مچ

 . باهات دارم حرف... نیبش -

 جفت و نشست مبل یرو. گذاشت زیم یرو رو ینیس

 یباال ی لبه یرو رو بازوش. داد سمت کی به رو پاهاش

 . کرد نگاهم طلبکار و گذاشت مبل

 بهم یکی وقت هر! سالمه هشت و یس... کن نگاه رو من -

! وقتش به باشه گفتم یم... یش یم عاشق یک گفت یم

 دختر عاشق. شدم عاشق... بود سالم شیش و یس... خب

 ینم عاشقش چکسیه که یکس تنها عاشق. خودم ی عمه

 یانمهریک اون شدم... برداشتم قدم هزاران بخاطرش. شد

 ینم رو خودم یحت هم االن. شناخت ینم چکسیه که

 میزندگ... داغونم نکن نگاه! شهر کل مجنون شدم. شناسم

 ! ه؟یزیچ کم... زده شهیر توم مونا عشق... هیعال

 ی کلوچه از یا کهیت. گفت ینم بهم یچیه. کردم سکوت

 . گذاشتم دهنم ی گوشه و کندم رو نهیس یتو رنگ خوش

 :گفتم آروم و خوردم مییچا از یقلپ

 فقط... خواد یم دلم... شه یم زنده دوباره عشق با آدم -

 موهام تو دست ادیب صبح... فرانک بار کی فقط... بار کی

 ییچا برام و شده صبح که بگه بذاره، لباس برام بکشه،



 خونه، اومدم یم هاکان شرکت سر از یوقت ای. زهیبر

 ... مینیب ریز بره موهاش یبو کنم؛ بغلش پشت از و نمشیبب

 :گفت یناراحت با و گرفت رو دستم

 ؟یش خوب شه یم یک! برات رمیبم -

 . منه درمونِ  خودش شده؛ من درد باعث که یهمون

 :گذاشتم زیم یرو رو مییچا

. شه رید نذار... بگم بهت که دمیچ سلمبه قلمبه همه نیا -

. یریبگ میتصم دیبا سر آخر... ننیبش پات به هم نفر صدیس

 خانوم خودته، بیج تو دستت ،یکن یم یکار... باشه

 خودت به سرش آخر! یچ هر اصال یخوش یخوب ،یخودت

 ! کجاست؟ تهش! ؟یچ که ینیب یم یآ یم

. زدم صورتم به و کردم زیتم رو نکمیع. کرد نگاهم منتظر

 :گفتم یجد و برگشتم

 ... اسیال ای مهبد ای -

 :گفت آروم و کرد نگاهم چپ چپ کمی

 .مضخرف آشغال -

 حس هاش خنده گفت یم مهبد. خنده ریز میزد دوتامون هر

... رو هاش خنده دارم دوست گفت یم. ده یم آدم به یخوب

 التماس هام لب به هام دندون خنده یم یوقت گفت یم اسیال



 هام دندون پشت از هام خنده یصدا و بشه باز تا کنن یم

 . برسه گوشش به

 :گفت خنده با و گذاشت پام یرو دست

 ؟یچ اونوقت... داشتم نظر ریز گهید یکی و میاومد اصال -

 :گفتم یمرموز لبخند با و کرد تموم رو ییچا

 مردم مگه. شدن تو عاشق که اسنیال و مهبد فقط خر -

 بشن؟ تو عاشق که آوردن راه سر از رو جونشون

 صدا رو اسمم و زد بازوم به یمشت پراعتراض و محکم

 . کرد

 اگه خواست ازم و کرد اشاره کنترل به برداشت، رو ینیس

 یها برگه بهش. نمیبب ونیزیتلو ره یم سر م حوصله

 . رفت و نگفت یچیه که دادم نشون رو میطراح

 چیسو و دمیپوش لباس رون،یب رفت خونه از نکهیا از بعد

 به و شدم نیماش سوار. زدم قاپ یدیجاکل از رو نمیماش

 به هنوز که بود یآدرس تنها. روندم وانیک ی خونه سمت

 . بود مونده ادمی

 زدم، رو زنگش. شدم ادهیپ و کردم پارک ش خونه یجلو

 باره سه... گفت دوباره. نگفتم یچیه ه؟یک گفت آروم

 و آروم که گفت یا یعصب لحن با بار نیآخر... گفت

 :کردم زمزمه لرزون

 ... انمهرمیک -



 قهیدق کی. گرفتم فاصله در از آروم. ومدین در کیت یصدا

 از. کرد نگاهم رتیح با وانیک و شد باز در تا دیکش طول

 بود شده ریپ داداش خان چقدر. گرفت نظر در رو پام تا سر

 ! سال کی نیهم تو

. اومد یم شینیب نیف نیف یصدا. رفتم فرو بغلش تو سفت

 مدام و دیلرز ش شونه. کرد یم حرکت کمرم یرو دستاش

 ". یبرگشت" کرد یم تکرار بندش پشت و زد یم صدام

 . بود شده تر شلخته هم کمی. بود قبال که بود همون ش خونه

 :گفتم آروم که بود کرده ه ل

 .نمیبب خوام یم خودتو... نیبش ایب. ستین م گشنه من نیبب -

. کرد نگاهم تعجب با. موند زوم پام رو نگاهش و نشست

 :بود شده شروع پام کیت دوباره. زدم یا یعصب لبخند

 . زدم وندیپ -

 که ییصدا با. بود گرفته صداش که بود کرده تعجب نقدریا

 :گفت اومد یم در چاه ته از

 ؟یک جدا؟ -

 

. اومدم زمستون... بودم رانیا پروژه واسه. شیپ ماه چند -

 بر بعد... نمتونیبب باشم تهران ماه دو یکی گفتم. بهاره االن

 . گردم یم



 :گفت آروم و داد باال کوتاه رو هاش ابرو

 ؟یمستقر یک ی خونه -

 .فرانک -

 :دیکش گردنش پشت به یدست

 ... آهان -

 رو لرزونم دست. شد یم نییپا باال پام با همراه چشمش

 :زهیبر وانمیل شد باعث حرفش که وانیل سمت بردم

... یهست که شد خوب. موناست یخواستگار فردا -

 .یایب شه یم خوشحال

 اومد ینم نفسم. گرفت کیت چشمم. افتاد فرش یرو وانیل

 :گفتم و زدم یا خنده یعصب. شدم یم خفه داشتم من و

 ؟یک -

 :کرد ریخاکش رو زده بند ینیچ مرد نیا جوابش،

 ! مونا ت؛یفعل ی عمه دختر و سابقت همسر -
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. شدم یم وونهید داشتم! زد ینم که وهلل به زد، ینم قلبم

 تونست ینم هم بود ختهیر پام یرو که ییچا یسوختگ یحت

خ به رو یجسمان درد  . بکشه میروح درد ر 

 :گفتم یعصب حالت همون با

 ه؟یک اروی -

 شخندین اون و اعصابش یرو لبخند ش،یعاد یها رفتار

 . کرد یم م وونهید داشت لبش کنار

 لپش ی گوشه یقند و دینوش رو ش ییچا یا جرعه

 :گفت آرامشش همون با. گذاشت

 بار کی مونا نکهیا با و سالشه سه و یس. ه یدیتول سیرئ -

 میعق نکهیا مثل خودش چون نداره مشکل کرده ازدواج هم

... هیا یکار ی بچه. هیخوب مورد گفتم مونا به که من. ه

 . داره ازین یکی به هم مونا حال هر به... هست پولدارم

 من! سابقشم شوهر من! آها کارم؟یچ من پس داره؟ ازین

 یم بسته کعبه به دیبا که بودم یمجنون من! ستمین یچیه

 شهر نیهم یتو درمونش نکهیا با دیکش یم درد دیبا. شد

 !دیکش یم نفس

 اومد؛ یم در چاه ته از که ییصدا با و زدم یدرد پر لبخند

 :کردم زمزمه

 ... یسر هی... دیبا! ستمین... امم... من... باشه مبارک -



 یپوزخند. دیکوب زیم به رو استکانش محکم و جلو شد خم

 :گفت یجد یول آروم و کرد ینچ نچ زد؛

 دوستش نقدریا! شده دهیکش کجا به جنتلمنمون! کن نگاش -

 ؟یداشت

 :کردم نگاهش یجد

 ! دارم -

 :شد خم شتریب و انداخت باال ابرو

 دروغ هی با. رهیگ ینم سراغشم چکسیه فعال دختر اون -

 واقعا که یروز برسه چه... یافتاد روز و حال نیا به من

 . ادیب خواستگار براش

 هام، رگ یتو. دمیخند یم بلند بلند. شد وا خنده به صورتم

 هنوز. دنیرقص یم و بودن گرفته یعروس ها سلول

... کنه یم یزندگ خودمون ی خونه داره هنوز... تنهاست

 !باش داشته دیام! مرد باش داشته دیام انیک

 یم برام رو هاشون روز. بودم کنارش ساعت سه دو

 یم حتما! زد ینم مونا از یحرف. کرد یم فیتعر و شمارد

 . دهیرس بهم ها خبر دونست

 و امکیس چون گفت یم شه، یم بابا داره هومن گفت یم

. باشه باردار دوقلو ایپرن شده باعث ژنش بودن، دوقلو ریام

 یم گفت، ارشد از. بگه کیتبر بهش من طرف از گفتم

 یعروس یها عکس. شده مارستانیب اورژانس دکتر گفت



 مونا به... یمیصم یول ساده یعروس. داد نشونم رو فائزه

 که یرنگ خوش و دوخت خوش شلوار کت. شدم رهیخ

 دهیپوش رو بودم دوخته براش شیپ مین و سال کی خودم

 رو دوختم براش که ییها لباس... شد وا لبم به لبخند. بود

 ! داشته نگه

 بود کرده شیآرا یخوب به رو چشماش بود، زده یگلبه رژ

 یم شتریب بهش فِر. بود کرده صاف رو کوتاهش یموها و

 . اومد

. کردم زیر رو هام چشم... کرد سکوت. دمیپرس حنانه از

 :گفت آروم

 .موند زنده شکر رو خدا یول! کرد یخودکش -

 چشم یجلو ش چهره. دیکش سوت هام گوش! اومد بند نفسم

 . شد ظاهر هام

 :کردم باز لب یسخت به

 چرا؟...چ... یک...ک -

 نگه دهنش یجلو و مالوند صورتش به رو دستش کف

 :کرد فرو موهاش تو و برداشت رو دستش. داشت

. شد دعواش ارشد با... ارشد... یرفت نکهیا از بعد ماه سه -

... زد زنگ ارشد، فرداش یول شد یچ میدون ینم هم ما

 . کرد فیتعر رو انیجر. بود داغون یلیخ

 :کردم زمزمه لب ریز و دمیکش هام چشم به یدست



 !خدا ای -

. بده ادامه که بخوام ازش تونستم ربع، کی از بعد دیشا

 ... ایمیک طناز، آبان،

... صداش یتو بغض تلخش، سکوت. دمیرس که ایمیک به

 . بود سختش

 ینم چکدومیه که بهیغر مرد هی با! کرده ازدواج -

 . ندارم... پووووف... خبر... میشناس

 :گفت آروم و کرد پاک رو چشمش ی گوشه

 !شه یم تنگ واسش دلم... یول... مینبود هم مال -
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 یزیچ هر! کال یشد حساس یشد باردار! نزن غر نقدریا -

 .یکن یم هیگر یکن یم حس و ینیب یم



 :گفت لرزون یصدا با و باال دیکش رو دماغش ایپرن

 کلفت هومن... برندار رو ابروم یباال! داره درد آخه -

 .داره دوست

 :گفت صداش یتو طنتیش با و خنده ریز زد پق فائزه

 داره؟ دوست کلفت هومن عه؟ -

 زد محکم و برداشت رو کنارش یکاغذ دستمال جعبه ایپرن

 زمزمه داره، نگهش داشت یسع که یا خنده با و فائزه به

 :کرد

 ! لجن  ِ کثافت -

. کرد بهش یقیدق نگاه و شد بلند صورتش یرو از طناز

 :گفت و زد لبخند آروم

 ! شد؟ خوب نیبب برو -

 و چپ رو صورتش کمی. دادم رو گردم ی نهیآ ایپرن به

 :گفت سر آخر کرد، راست

 موهام رو رنگ هی... بزام رو دوتا نیا... یوا. هیعال آره -

 .اَه اَه! سوخته پرزِ  شده موهام! شدم وونهید! بذارم

 :گفت خنده با و زد بشیس به یگاز فائزه

 .نه ای داره دوست هومن نیبب بپرس قبلش فقط -

 در. رفتم گاز سمت به و شدم بلند جام از آروم. دمیخند

 یآشپز. زد صورتم به بخارش. برداشتم رو برنج ی قابلمه



 کار نیهم یول بود رفته پختن ادیز به دستم. کرد یم آرومم

 . رمیبگ آروم شد یم باعث

 یرو و زد گاز رو بشیس. ادیب زدم اشاره فائزه به آروم

 :ستادیوا کنارم آروم. شد بلند پاش دوتا

 جونم؟ -

 فسنجون؟ داره دوست شوهرت... نیبب -

 :گفت یمهربون با و کرد ماچ رو لپم

! هیعال! باشه؟ نداشته دوست رو تو یها فسنجون که هیک -

 ؟یگذاشت یچ واسه دلمه گهید. خوره یم یچ همه اون

 :گفتم آروم و کردم نگاه دلمه ی قابلمه به

 دوتا گفتم گهید. ندارن دوست فسنجون ارشد و هومن -

 . بذارم

 لبخند با آروم. بود یزیچ دنبال انگار. کرد نگاه بهم کمی

 :گفت

 به دست نقدریا تو که داشته دوست فسنجون انمهریک حتما -

 ! هیعال فسنجونت پخت

 یها کاهو و اریخ سمت و شدم جدا گاز از. نگفتم یچیه

 ها اریخ پوست. کردم زیت رو چاقو. رفتم ینیس یتو سیخ

 :دیرس گوشم به صداش که گرفتم رو

 .یکن باز رو انیک اتاق در کرد مجبورت محمد اگه ببخش -



 نیاول یبرا پسرش از. بود شده جمع هام چشم یتو اشک

 اون سراغ تا کردم یسع مین و سال کی من. اومد بدم بار

. بودم بسته رو اتاق اون در مین و سال کی من. نرم اتاق

 زار زار و زدم یم زل ش بسته در به روز همه نیا من

 گرفته خاک اتاقش. کردم بازش امروز. کردم یم هیگر

 سمتم به ش،یطراح زیم پشت از که دمشید. زدم توهم. بود

 :گه یم لبخند با و دهیچرخ

 . آورده ییچا برامون دهیکش زحمت ما خاتون نیا باز -

 ش کتابخونه یها کتاب داره دست به عصا که دمشید ای

 :گه یم خنده با و کنه یم جا به جا رو

 یخوب یجا رو عالقتون مورد کتاب اون... بانو -

 !نترس... گذاشتم

 تو! عالقه مورد کتاب یبابا گور... برگرد تو بگم خواستم

 یم راه به برات رو ایدن یها سماور ی همه... شمیپ ایب

 ! ستین یزحمت چیه کنم،

 . نه! بود؟ ازیپ یبرا اشکم. زدم یلبخند فائزه به

 !هیچ... حرفا نیا! وونهید بابا نه -

. رفت دخترا سمت به اشپزخونه از و زد م شونه به یدست

 آروم و کردم رها ینیس یتو رو چاقو و ازیپ رفت که نیهم

 . ختمیر اشک



 رو، تو صداي رو، تو بوي هنوز اتاقت... برگرد تو انیک

 نیا با من. کنه یم یتداع برم رو وجودت و رو اتیمهربون

 ... برگرد تو. ستمین یچیه نبودنت از حجم
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 سردم یها دست. شستم آشپزخونه نکیس یتو رو صورتم

 ! بده طاقت من به... ایخدا. گذاشتم داغم صورت یرو رو

 ها ظرف. بود شده بلند هال از آبان و هومن ی خنده یصدا

 سه صورت به رو دار طرح یها دستمال. برداشتم رو

 رو مینیب. دادم قرار کدوم هر یرو و کردم درست گوش

 حبس آشپزخونه یتو رو خودم اومدن یوقت از. دمیکش باال

 . نداشتم رو هاشون یخوش دنید طاقت! چرا دروغ. کردم

 یم تخمه. بودن نشسته همسرهاشون کنار شون همه

 ها برنج. دمیچ رو یناهارخور زیم. دنیخند یم و شکوندن

 و بزرگ ظرف. کردم نیتزئ زرشک و پسته خالل با رو

 شمع تا سه. گذاشتم ش هیپا یرو رو فسنجون  ِگود تو

 در پسته با گل کی روش. کردم روشن رو رشیز کیکوچ

 . بودم آورده



 ها وانیل. گذاشتم فسنجون ور دو رو دلمه و ساالد ظرف

 و نوشابه یها یبطر. دمیچرخ یم خودم دور. دمیچ رو

 همشون. دمیچ رو ها چنگال قاشق. گذاشتم هم رو دلستر

 شکم و یخوشحال با همشون. فراخوندم زیم سمت به رو

 . کردن یم تشکر ازم یخال یها

 ازش. داد یم رو انیک یبو فائزه، یکوچولو پسر محمد،

 یم توهم. بود نشسته کنارم انیک انگار. نهیبش شمیپ خواستم

 کار نیا ارشد که یصورت در کشه یم برنج برام انیک. زدم

 یم چون زهیر یم یمشک ی نوشابه برام انیک. کرد رو

 جا همه... انیک... انیک. دارم دوست شتریب یمشک دونه

 . بود انیک

. کردم ول ظرف یتو محکم رو چنگالم قاشق و شدم کالفه

 . سمتم برگشت ها نگاه و افتاد زیم سر ی همهمه

 عمل زن چشمک چراغ مثل و بود برداشته کیت هام چشم

 :گفتم و زدم یعصب لبخند. کرد یم

 . نیباش مشغول. گردم یبرم االن... االن -

. رفتم ها خواب اتاق سمت به. شدم بلند یصندل یرو از

 خودم دست. بود باز اتاقش در... خودم اتاق برم خواستم

 و دیلرز یم پاهام و دست. شدم دهیکش اتاقش سمت به! نبود

 کامل رو اتاقش در. دیلرز یم دلم اونها، ی همه از بدتر

 ! بوش! بوش. کردم باز



 تختش ی ملحفه یرو رو لرزونم دست و ختمیر اشک

 . نشه بلند م نعره تا گرفتم دهنم یجلو رو دستم. دمیکش

 یها انگشت. رفتم طراحش زیم سمت به زونیخ زونیخ

. اومد یم در رقص به ز،یم نیا یرو یروز کی من مرد

 .نشستم زیم ریز و یصندل نیب ،یخال ی محفظه یتو

 یم هق هق. زدم زار و کردم جمع دلم یتو رو پاهام 

 قاشق توق و تق و دنیخند یصدا. دمیلرز یم و کردم

 جور نیا دمونیجد یها هیهمسا. بود مخم یرو ها چنگال

. گذاشتن یم شعر و شدن یم جمع اطشونیح یتو شبا

 . اومد یم نجایا تا آهنگشون یصدا

 نیهم به... داره ادیز صدا پنجره نیا گفت یم شهیهم انیک

 لک دلم... شم فدات من یاله. من اتاق تو اومد یم بهونه

 دونم ینم اصال ازم؟ یدور یلی؟خییکجا. برات زده

 سخت ایدن تو یچیه ؟یکن یم کاریچ ؟یهست یک با ؟ییکجا

 ! ستین ندونستن و انتظار از تر

 

 شه یم تنگ واست دلم

  شه یم رد که یروز هر

 زندونه هی من واسه

 تو یب خونه نیا

 



 هر ؟یخون یم رو فرستم یم که ییها نامه ؟یخوش ؟یخوب

 دست ترسم یم. سهینو یم رو ها اون میهمکالس دم یم بار

 اصال... اصال. یبزن ششونیآت و یبد صیتشخ رو خطم

 ! هااا رهیمیم داره نجایا مونا! ؟یشناس یم ییمونا

 

 رهیگ یم رو من چشات

 ره یم جونم یخند یم

 واست شم یم وونهید

 تابت یب یه شم یم

 

 اون یخراب حال چه با من و یبود شده مایهواپ سوار تو

 بگم تا... برسم بهت تا روندم. روندم نیماش با رو ریمس

 از چمدونت و عصات با یداشت! ااایراست دمتید. نرو

 سه و زدم یم نعره... یبرق پله سمت یرفت یم تیگ اونور

 زن نیا برگرد... برگرد گفتم یم. بودن گرفته رو جلوم نفر

 !نرو! عاشقته

 

  اصال نکن ترکم منو

 م خسته همه از من تو یب

 نگاته تو امیدن همه



 چشاتو من از رینگ

 

. برداشتم رو تیخال عکس قاب. اومدم رونیب زیم ریز از

 :کردم زمزمه لرزون لب همون با. کردم زیتم رو روش

 یذاشت یم. یبرد ینم رو هات عکس الاقل! انصاف یب -

 !داشتم ازین یخودکش واسه تر یقو علت هی به من... بمونن

 عقب یقدم و دمیترس حنانه دنید با در، سمت برگشتم

 . تخت رو نشستم صاف که برداشتم

 :گفت آروم و کرد نگاهم پوزخند با

 یول! یخوا یم یلیخ رو رحافظیام کردم یم فکر شهیهم -

 شدنت مبتال نیا! یبود آورده در یباز بچه نکهیا مثل

 . بره بذار کن ولش... یگرفت طالق که تو... دختر هیخطر

 لباسم ریز از رو گردنبندم. دستم یرو دیچک یاشک قطره

 رو ریزنج به زیآو ی حلقه و کردم بازش. اوردم رونیب

 بهش رو و کردم چپم دست سوم انگشت یتو. دمیکش رونیب

 :گفتم صاف یصدا و تیقاطع با

 یقانون همسر... رهنما مونا هنوز من! نگرفتم طالق من -

 !رهنمام انمهریک
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 زد گره بهم نهیس یرو رو هاش دست. شد زیر هاش چشم

. بود شده زمخت صداش. کرد نگاهم وحشتناکش اخم با و

 !ازش دمیترس یم

 تو؟ یکرد یغلط چه -

 :گفتم آروم و زدم پوزخند

 . نشدم جدا داشتم دوستش که یکس از -

 جفت یرو و کرد باز هم از رو هاش دست. جلو اومد

. بود کرده وحشت. داد تکونم محکم. گذاشت هام شونه

 !بودم داده انجام قتل یانگار

 ینم... اون... اون! مونا! ؟یگ یم یدار یچ یفهم یم -

 !نه؟ دونه

 صدام که شد بلند هومن یصدا. دادم تکون آروم رو سرم

 یکی. شد دور ازم و زد یا یعصب پوزخند حنانه. زد یم

 به رو یکی اون و برد فرو موهاش یتو رو هاش دست از

 . چسبوند پهلوش



 تو... بود یعصب. کرد یم تکرار" یوا" بار صد لب ریز

 کن فکر! یشد یعصب و یدیفهم امروز نیهم رو نیا که

 ! بفهمه خودش

 مهربون انمهریک اون گهید ترسم یم. ترسم یم ازت انیک

 ! ینباش قبل آروم و

 :گفت کالفه و دیکش صورتش به دست

 یغلط چه فهمه یم... یعنی دهینفهم چطور... چطور -

... اونوقت! کنه ازدواج خواست و میاومد! ؟یکرد

 !مونا یوا... اونوقت

 یم مگه! ذاشتم ینم! کنه؟ ازدواج تونست یم چطور

 در. بدم دستش از تونم ینم دونم یم فقط! دونم ینم! تونم؟

. انداخت ینگاه بهمون آروم. شد انینما وانیک و باز اتاق

 :گفت آروم. خورد دستم یتو انگشتر و دست به نگاهش

 !دیفهم هم حنانه پس -

 و برداشت قدم یعصب قدم سه دو. خنده ریز زد بلند حنانه

 :وانیک سمت برگشت دوباره

 ؟یبود همدستش توهم نکنه -

 :گفت و رفت بهش یا غره چشم وانیک

 عاشقونه یباز زنک خاله واسه گهید! سالمه چهل من -

 ! ده ینم قد مخم



 :دیپرس نش،یسنگ نگاه همون با یجد و من سمت برگشت

 شده جالب منم! بگو خودت کرد؟ یهمکار باهات یک -

 ... بدونم برام

 رو دستم یتو ی حلقه بار نیچند. ریز انداختم رو سرم

 :گفتم آروم و چرخوندم

 !رحافظیام... و هاکان -

 همون با باهم،. شد بلند دوشون هر داد ه،یثان مین از بعد

 گفتن هم یتو ختهیآم تیعصبان و تعجب یها حس

 "... ؟یچ"

 ... ادمهی خوب من یول

 که یوقت از قهیدق 9 و ساعت 12 و روز 35 بود شده تازه

 ه،یک بپرسم نکهیا بدون. شد زده خونه زنگ. بود رفته انیک

 قاتل، بود، دزد دیشا... نبود مهم برام اصال. زدم رو فونیآ

 اومده ادیز سرم ها بال نیا از که من حال هر به! متجاوز

 !بود

 دیشا! متجاوز هم و قاتل هم... بود دزد هم! بود رحافظیام

 پلک نکهیا بدون. میکرد یم نگاه هم به ساعت کی فقط

 گالبش یبو هنوزم! چرا دروغ. بزنم غیج نکهیا بدون بزنه،

 یم تنگ هاش شامپو واسه دلم هنوزم... داشتم دوست رو

 یباز چقدر... یموند یم ریام اون که اگر! ریام آخ. شد

 ! کرد یم فرق



 رو من گهید دونم یم گفت. بگم من نکهیا بدون نشست،

 باشه کرده تشیاذ که یکی باشه یروان دیبا آدم... یخوا ینم

 . باشه داشته دوست رو

 یم. شدم عاقل االن! بودم یروان سال شیش من... ریام آره

 ای کنم فراموش خوام یم دیپرس اول... کنه یم کمکم گفت

 !بسپارمش؟ ادمی به

 ادتی رو، یبش زنده دوباره شد باعث که یکی شه یم گفتم

  بره؟

 !نه گفت

 . ختیر رو برنامه نیا... کرد کمکم

 :گفتم آروم و زدم پوزخند

 !یمنطق چقدر! هیعقالن برنامت چقدر -

 :گفت یصاف یصدا با. کرد نگاهم ب رنده و قاطع ،یجد

 ! شه ینم شیحال عقل و منطق یروان هی -

 تیعصبان و تیجد با. زد چشمک چشمم یجلو وانیک

 :گفت

 ؟یختیر رو برنامه نیا ینشست یروان هی با -

 یم نگاهم یجد هم هنوز. زد صدا تشر با رو اسمش حنانه

 . کرد



 رو لرزونم یصدا. کردم نگاه بهش و دمیکش باال رو مینیب

 :گفتم آروم و کردم صاف

 نکهیا بدون سابقم شوهر از... آره! میروان خودم، من، -

 گفت بهم چون. گرفتم گفتم بهش یول. نگرفتم طالق بدونه

! نمشیبب خوام یم که من یول... رو من نهیبب خواد ینم

 ... وانیک بخدا

 :ختیر صورتم یرو و شد یراه اشکم

 یتو رحافظیام بگم. نمشیبب گهید بار کی خوام یم فقط -

! خودش و خودشه فقط! ستین چکسیه... ستین میزندگ

 یم خوب رو ش عالقه مورد یغذا چقدر که بگم بهش

 بهش. خوابم ینم چهینپ مینیب تو اگه عطرش که بگم! پزم

 یلیل گهید بگم... اونه فقط من مواد بگم... معتادشم بگم

. شمیپ شهیهم یبرا برگرده که بگم. مجنون شدم بگم! ستمین

 دیبا... ده ینم رو کفافم هاش عکس گهید که بگم بهش

 ! برگرده

 

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

 

 181# پست

 

 :گفتم خنده با و کردم ینچ نچ. دمیکش موهاش به یدست



 گهید رنگ هی نمتیب یم بار هر ؟یکش ینم خجالت تو -

 !یآورد در رو موهات نیا پدر! سرته رو

 :گفتم و کردم درشت چشم. کرد نگاهم یخاص جور کی

 چته؟ باز -

 :کرد کم رو ونیزیتلو کنترل با و دیکش دراز پام یرو

 ...نیبب -

 در چنگ شکل رو هاش دست. شد بلند پام رو از دوباره

 :گفت آروم و شد زونیآو ش لوچه و لب. آورد

 اس؟یال ای مهبد -

 :گفتم و انداختم دهنم یتو ییالیپف

 است؟ نیا مسئله -

 و دیکش دراز مخالفم سمت به آروم. داد تکون رو سرش

 رو ظرف. انداخت پام رون یرو رو ش زده الک یپاها

 :گفتم و گذاشتم بغلم یتو

 .خب میکن حساب رو کدوم هر یبد و یخوب ایب -

 :گفت و داد نشون بهم رو انگشتش پنج

! پولدارتره... بعد... شده بزرگ من با یبچگ از مهبد خب -

 یم یچ یریگ یم... راحته بعد تره، یکلیه بلندتره، قدش

 گم؟

 . دادم تکون آره ی نشونه به رو سرم



... شه ینم یعصب اصال... مهربونه یلیخ هم اسیال -

 ...یول بهتره یلیخ اخالقش

 :گفتم و سمتش برگشتم. کردم استپ رو لمیف و زدم لبخند

 !ه مهبد اقا با دلش خانوم یول -

 :گفت محکم و گرفت سمتم رو ش اشاره انگشت

 ! اااحسنت -

 واسه تیسردرگم... معلومه که فتیتکل... گهید خب -

 !ه؟یچ

 هی... یعنی... بهتره اسیال کنم یم حساب جور هر آخه -

 کنم؟ رد رو اسیال دیبا چرا که اریب برام کننده قانع لیدل

 :گفتم و دادم هیتک مبل یپشت به رو سرم. کردم یپوف

 چند هر. نداره وجود عشق از تر کننده قانع یلیدل چیه -

 بدون یوقت آدم  یول! نداره وجود عشق اصال گه یم عقل

 اخرش. نداره یا دهیفا چیه... کنه شروع رو یزندگ عشق

 هی و داده دست از رو شیچ همه. من نیع یکی یش یم

 با گه یم داره افتاده روش خر نیع یکی و نشسته گوشه

 .کنم ازدواج یک

 لب و خنده با و بازوم به زد محکم رو سرش ریز کوسن

 :گفت زونیآو

 . یشعوریب یلیخ -



 :گفتم و کردم نگاه بهش خنده با

 .کنم یم رنگ رو موهام... یکرد یعروس اگه یول -

 :گفت یشاد و وجد با

 ! فرانک جون بگو -

 :کردم یپل دوباره رو لمیف و دمیخند

 .فرانک مرگ -

 با اگه... آره. داد یدرشت فحش بهم و بازوم به زد دوباره

! ب ره یم شوهرت سر آخر یزندگ خونه هی سر ینر عشق

 تنهات. خوره ینم من درد به طرفه کی عشق نیا گه یم

. شه یم تنگ واسش دلت که اونوقته. ره یم و ذاره یم

 بهش دید نیا از حال به تا. یفهم یم رو قدرش که اونوقته

 ! نکنم فکر! ؟یکرد نگاه
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 ساعت مین. گفت ینم یچیه. بود زده زل سومم انگشت به

 :گفتم آروم. رو هم میکرد یم نگاه فقط

 ! ؟یخور یم تلخ شهیهم -

 باال ابرو. کرد نییپا و باال محسوس یلیخ رو سرش

 :دمیکش رو پاهام. انداختم

 . یریگ ینم قند مرض. خوبه -

 یم دلم. زدم یکوتاه ی خنده تک خودم ی گفته به خودم

 کدوم. شکستم یم سرش یتو رو زیم اون کل خواست

 موند؟ یم ساکت ینطوریا یلیوک

 اخر. کرد یم بتیتخر و زد یم حرف یکل که ما ی گانهی

 مفت مفت و نابود" یکرد خودت" ی جمله کی با هم سر

 . کرد یم چالت

 :گفت و شد خم جلو به آروم

 ؟یکن یم کاریچ... برگشته... بگم اگه -

 رنگش یا نسکافه فرش یرو و دیلرز دستم یتو فنجون

 اتاق وارید به شده وصل یتابلو خیم نگاهم. اومد فرود

 . بود کارش

 و آروم... نداشت حس تنم. ربات کی نیع. سمتش برگشتم

 :گفتم لرز با

 اومده؟... او -



 که یفرش. داد فرش به رو نگاهش. زد هیتک شیصندل به

. افتاد بهم نگاهش. بود شده ختهیآم هم در قهوه با حاال

 یخواست خودت که یسرزنش. سرزنش از بود پر نگاهش

 یباز نیا یخواست خودت. میکن شروع رو یباز نیا

 ! من؟. بره شیپ دهیچیپ ینجوریا

 نیا. دمیکش میشونیپ به یدست. بودم خواسته خرم خودِ . آره

 یتو ش،یپ سال کی. بودن کرده م وونهید یآن یها سردرد

 بعد. دیخند یعصب اولش. هیچ قصدم گفتم بهش دفتر، نیهم

 ینم گفتم. دونم ینم گفتم چمه؟ هست معلوم گفت داد با

 . بگو بهش خب گفت. بدم دستش از خوام

! ذاشت یم غرور نیا اگه دارم؟ دوستش گفتم یم بهش دیبا

 !شده؟ چت تو گفت یم و دیخند یم یعصب

 ! شدم عاشق گفتم. کردم هیگر

 ریام عاشق که تو گفتن یم همه... کرد ینم باورم چکسیه

 . شن یم عوض همه گفت! ستادیوا پشتم فائزه... یبود

 !بشم عوض تا دادم یتاوان بد... شدم عوض

 منه؟ به حواست -

 :گفتم یگ نگ با. سمتش دیچرخ سرم آروم

 ؟یگفت یچ -

 ؟یاومد ت هیمهر پول یبرا -



 :شمردم خودش یجلو. آوردم در یپول دسته فمیک یتو از

 تومن هی! ایب... شصدیش... صدیس... ستیدو... صد -

 .دم یم بعدا باشه خوردش. یدست

 :دیپرس ش چهره یتو بزرگ سوال عالمت کی و اخم با

 ه؟یچ نیا -

 ی سکه پول تو خواستم؟ پول ازت شیپ ماه سه ادتهی -

 .گردوندم برش. یداد رو مهرم

 جلوش رو دستم کف. زد صدام تیعصبان با و شد یعصب

 :گفتم تیقاطع با و گرفتم

 مهر... من مهر! بده رو مهرم ادیب دیبا خودش! بگو بهش -

 . خوره ینم من درد به پول. اونه محبت و

 ساختمون از یا اضافه حرف بدون و برداشتم رو فمیک

 . رفتم رونیب یادار

 دلیل یه اینم. بود چشمم تخم تو مستقیم آفتاب. بود گرم هوا

. کردم روشن رو نیماش. سردرد شدن بدتر واسه دیگه

 داشیپ شاگرد یصندل نییپا. گشتم یم میآفتاب نکیع دنبال

 افتاب برگشتم یوقت. داشتم برش و شدم خم کمی. کردم

 با و گرفتم چشمم یجلو رو دستم. چشمم تو خورد محکم

 در رو نکمیع و کردم باز رو نکمیع فیک پیز دست کی

 . آوردم



 کردم احساس. بشم آفتاب چشم تو چشم تونستم نکهیا از بعد

 یبو... دمیکش بو کمی. دیچیپ ییآشنا یبو نمیماش کنار از

 !فورد تام... تلخ... تلخ و نیریش

... یعنی بود نداده رو من جواب هاکان. دیپر سرم از برق

 !هللا ای... خودش... شه یم

. زدم زل اونورم و نوریا به هراسون. شدم ادهیپ نیماش از

 هنوزم بوش. نبود ابونیخ یتو ظهر موقع نیا چکسیه

 نیماش یتو رو بوش که بودم مطمئن. دیچیپ یم مینیب یتو

 برگرده برگرده؟ گهید بار کی شه یم ایخدا... یول. نزدم

 یصدا به یحت من. شه پخش شهر نیا یتو بوش و

 . معتادم هم عصاش

 نیا از. بودم خسته دل ته از. گذاشتم فرمون یرو رو سرم

 وقتا یگاه. بودم انداخته راه خودم یبرا که یمضخرف یباز

 یم نابودم ذره ذره داره که یدیام چه نیا گم یم خودم با

 کنه؟

 از یکی. روندم دانشگاه سمت و کردم روشن رو نیماش

 یکش نقشه کالس خوبه باز. دمیرس ینم که رو ها کالس

 کیتراف ظهر از موقع نیا که بود خوب. شد یم شروع رید

. کردم پارک دانشگاه نگیپارک یتو قه،یدق چهل سر. نبود

 سمت رفتم و برداشتم رو میکش نقشه مخصوص فیک

 براشون یدست. خورد ها بچه به چشمم اط،یح یتو. یورود

. کاشتم لبم یرو رو مضخرف ژکوند لبخند نیا. دادم تکون



 کاریچ شیپ زنگ کالس که دمیپرس و دادم دست همشون با

 بچه از یکی از! بود ومدهین استاد که شکر رو خدا و کردن

 آب بدون! داشت شهیهم داشت،. کردم مسکن طلب ها

. نبود مهم یول شد زخم گلوم کردم احساس. دادم قورتش

 و بودم خسته. کرد فروکش سردردم ساعت مین از بعد

 .ومدیم خوابم

 یخال یها کالس از یکی یتو ادیب استاد نکهیا از قبل تا

 یشاد یصدا با. دمیخواب و کردم درست جا خودم یبرا

 از یکی گفت یم... سالن میبر دیبا گفت یم. شدم داریب

 . گذاشته شیهما برامون اومده ها طراح نیبهتر

! بود رهنما انمهریک طراح نیبهتر من یبرا... زدم پوزخند

 دهیکش یشاد توسط مالوندم، یم رو چشمم که همونجور

 فک نجوریهم. بود ییرو و بر خوش زن. سالن یتو شدم

 . بود برده خوابم من و زد یم

 :دیپرس و شد بلند یشاد خود شد؛ که دنیپرس سوال موقع

 بودن؟ یک هاتون طراح نیتر عالقه مورد از یکی -

 

 بلند، قد ده،یکش یها چشم! بود بایز. زد یمخ رو لبخند زن

 رو موهاش از یمین که یمشک ی مقنعه و بایز یمانتو

 . بود پوشونده



 یکی. داشتم برخورد میزندگ یتو ها طراح از یلیخ با من -

 انمهریک جناب. هستن خودمون تبار هم هاشون؛ نیبهتر از

 یم درس دانشگاه کی یتو باهم شونیا و من! رهنما

 ... میخوند

ردم. شدم فلج. شدم الل. شدم کر . دمیکش یم نفس یول! م 

 ؟یدنیکش نفس چه

 :سالن ته از دختر یکی اون یصدا

 .جذابن یلیخ. میدید رو عکسشون ما مجردن؟ شونیا یوا -

 :کرد یا ملوسانه ی خنده زن

 یخبر هم خودم من. بشه دهیپرس سواال نیا ستین زیجا -

 . راننیا که دونم یم یول ندارم ازشون

 من یرو زن اون و انمیاطراف چشم. شدم بلند جام از

 اثر در و رفت یم جیگ سرم. داشتم تهوع حالت. دیچرخ

 . ومدیم خوابم مسکن،

 :گفتم یشاد به آروم

 باشه؟...بهم... شرو... کالس... بم...بخوا رم یم -

 رانیا... بود نجایا انمهرمیک. نبودم خوش. گفتم یم ونیهذ

 ! ها یکینزد نیهم... بود



. نشستم در همون ی گوشه. اومدم رونیب که سالن در از

 کنارم مهران. شد دهیکش بهم یاول ترم یها دانشجو نگاه

 :گفت و گرفت رو دستم ینگران با. نشست

 ؟یشنو یم صدامو مونا مونا؟ -

 نور از یا هاله تو. کردم نگاهش لبخند با و ختمیر اشک

 !اومده انمیک. دمشید یم

 کجا دمیفهم ینم. کرد بلندم و ام شونه ریز انداخت دست

 یم رو آلودش غیج یصدا. بود سرم پشت یشاد. برتم یم

 . بشنوم وضوح به تونستم

 وهیآبم زور به. بودم بودم، دهیخواب که یکالس همون یتو

 با آرزو. ختنیر یم حلقومم یتو رو ینیریش شدت به ی

 :اومد جلو ینگران

 !خونه؟ ببرمت یخوا یم ؟؟؟یخوب -

. دمیکش دراز نیزم کف. دادم تکون نه ی نشونه به رو سرم

 رو ام مقنعه. رفتن و کردن گرد عقب آروم ،یعل و مهران

 به رو صورتم. دمیکش دراز نیزم کف برعکس و آوردم در

. بزنم عق داشتم دوست. چسبوندم سرد اما فیکث یکاش

 . رمیبم که ارمیب باال اونقدر داشتم دوست

 من! همسرشم من! زنشم من گفتم یم و شدم یم بلند دیبا

 .باشم عاشقش دارم حق فقط



 یشاد بعدا. خونه ببرمت ایب! ه؟یچ ایباز کثافت! مونا -

 . ارهیم رو نتیماش

 :اومد یم در چاه ته از صدام و دمینال

 ! ـــــرمیبم... خودم حال به بذار -
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 ی گوشه کی غروب، تا ظهر از ساعت، دو ساعت، کی

 من رفتن، مهران و یعل رفت، یشاد. بودم کرده کز اطیح

 اشک پام به پا. دیکش یم صورتم به دست. آرزو و موندم

 من یبرا. کردن یم نگاهمون تعجب با همه. ختیر یم

 :گفتم هق هق با و گرفتم رو دستش. نبود مهم

 ! خودم جز... دارن خبر شوهرم از همه! ؟یدید -

 و اون. گفت ینم یچیه. گذاشت ش نهیس یرو رو سرم

 پاره دستمال با. دونستن یم که بودن ییدوستا تنها مهرک

 :گفتم آروم و کردم جمع رو دماغم اتیمحتو پوره،

 !رمیبم و نمشیبب اصال... نمشیبب خواد یم دلم -



 شه،یهم مثل. کردم یم هیگر. کرد زمزمه رو اسمم تشر با

. دیلنگ یم بدجور دلم. دیلنگ یم دلم. صدا و سر یب و آروم

 شده چپ یپا یفدا من آخ. ش شده چپ یپا همون نیع

 !! ش

. بود سرخ و کیکوچ هام چشم. شدم بلند جام از بالخره

 :گفتم آرزو به و برداشتم رو فمیک تکوندم؛ رو پشتم

 برسونمت؟ -

 ؟یهست خودت مواظب. دارم کالس... نه -

 بودم یم تن نیا مواظب. بودم اره. کردم نییپا باال رو سرم

 . نمشیبب که یزمان تا

 یبرا بود خلوت ابونیخ. ابونیخ سمت اون رفتم یم دیبا

 کیموز تا بردم میگوش سمت به دست راحت الیخ با نیهم

 کنم فکر. اومد یم نیماش بوق یصدا. بشه یپل بذارم یخوب

 باال رو سرم. زد غیج نفر کی. بود ابونیخ سمت اون مال

 که ینیماش با. شدم مواجه درخشان نور دوتا با که آوردم

 تر کینزد لحظه هر داشت. اومد یم من سمت به داشت

 پام کینزد. بود شده سلب من در کردن حرکت و شد یم

 برم قدم کی شد باعث که یوحشتناک ترمز. کرد ترمز

 نیماش از! دمشید. کرد کم کم، کم رو هاش چراغ. عقب

 یحت تونستم ینم! بود انمهرمیک! نداشت عصا. شد ادهیپ

 بود من ریغ که یکس به و برد باال دست. بکشم نفس

 دست چفت بازوم. زد حلقه چشمام تو اشک". زمیعز"گفت



 تیهدا پشتم به رو داشت حلقه توش که یدست. شد آرزو

  ن؟یکرد یم چه نیبود من یجا. کردم

 رو مینیب و خورد یم مشامم به شب، یتو عطرش، یبو

 دانشکده مهمون که معروف طراح همون. داد یم قلقلک

 و بودم شده مجسمه نیع. بود شده نیماش سوار بود

 ... دیشا... نبود انمهریک دیشا. کردن یم نگاه بهم دوتاشون

... بود تر یمشک هاش چشم. شدم رهیخ بهش گهید بار کی

 ! داشت فرق پشیت

 :گفت آرزو به آروم زن. کنار دیکش رو من آرزو

  برسونمتون؟ نیخوا یم -

 لبخند با دوباره و مرد همون سمت برگشت کدفعهی بعد

 :گفت

 یمشکل نکنم فکر. هستن جان مرصاد همسرم شونیا -

 . متونیبرسون میبخوا باشه

 نیماش ستین الزم" گفتن با و کرد یتشکر دستپاچه آرزو

 بالخره جوب، لب نشستم. کرد دک رو ها اون ،"هست

 :زدم پلک

 ! ستین خوب حالم... انیک... کردم فکر... ف -

. ششیپ برم کرد یم اصرار. روند خودش ی خونه در دم تا

 ! نبودم خوب. راستش بودم بهتر. خوبم گفتم



 ادیز سرعتم. روندم وقفه یب خونه تا و شدم نیماش سوار

 بود، روم به رو که ینیماش هر یبرا. شد ینم میحال اما بود

 نیا تو خواست یم خلوت ابونیخ کی دلم. زدم یم چراغ

. کردم روشن رو نیماش ضبط! بودم شده وونهید. اتوبان

 .کنم ترمز شد باعث بالخره قرمز چراغ کی

 

 بهشت تو با شده جا همه کن باور

  نوشت شه ینم رو زایچ کی

 بهش یبرس یروز هی تا

 !عشق نیهم مثل ییزایچ کی

 

 یم داغم صورت به یبهار باد. دادم نییپا رو پنجره

 . بشه سبز قرمز، چراغ تا مستادمیوا دیبا هیثان 100. خورد

 

 یمن حواس و هوش همه روزا نیا

 یمن واسه یدون یم که تو

 هام خاطره همه تو ییتو

 نخوام شه ینم گهید رو تو

 



 گهید جور کی تو"  کردم زمزمه خواننده با همراه لب ریز

 !". برام یا

 یحرفا... بود دلم یحرفا. زدم یم زار من و بود شاد شعر

 ! دیلنگ یم که دل نیا

 

 کرده عاشقم که یاون برگرده، یکاشک

 کلمه کی یحت با بره یم دل   نیا که یاون

 قلبم از گوشه کی یتو نجاستیا تو یجا

 !همه جلو نویا نگم؟ چرا م،یعاشق تو و من

 

 رو پام. بود شده سبز یلعنت قرمز چراغ نیا. بود شده سبز

 توان. دادم یم راژیو ها وانهید نیع و گذاشتم گاز یرو

 یبر تا ده و ستیدو یبخوا که بود چقدر شیش ستیدو کی

 ! بود؟ چقدر من توان ؟!باهاش

 !دمیب ر بد. دمیب ر

 جاجرود سمت به و ییبابا... ییبابا تو انداختم. خونه نرفتم

 من و شدن یم یپل یگرید پس یکی که ییها آهنگ. روندم

 هر! انهیک یبو مثل ییبو هر! شده؟ چم. نبود مهم برام

 !انیک نیا به لعنت! انهیک مثل یپسر

 . داشتم نگه یا جاده نیب یخانوادگ رستوران کینزد



 برداشتم رو راننده کمک یصندل ریز یخانوادگ آب یبطر

 . خوردم و

 

  ،یدینفهم ،یرفت هوی

 یدینفهم موند، جا یکی

  پژمرد دلم یدینفهم

 !خورد جا دلم یرفت هوی

 

 !انیک یزد شمیآت. زدم ششیآت و گذاشتم لبم ی گوشه گاریس

 

 بود   خوش تو با که یدل

رد یم تو یچشما واسه  ! م 

 

 ینم نرو؟ گفتم یم زودتر دیبا من بود؟ من از اشتباه ه؟یچ

 دمیفهم یم تا اومد یم بوجود دیبا ییجدا نیا دیشا. تونستم

 !برگرد. رمیم یم دارم یول. چندم چند

 

  یرفت یوقت از

 زندونه خونه نیا



 رونهیو داغونه، تو یب روزا نیا

 

 . یداد ادمی تو. بکشم نبودم بلد. گاریس پشت گاریس

 ! داد ادمی رفتنت شم، بزرگ نبودم بلد

 

 یرفت یوقت از

 رم،یدلگ

 رمیگ یم آروم عکسات با شب هر 

 

 ابراز االن نیهم. بده نشون بهم رو خودت االن نیهم انیک

 ینم خودت اگر یحت. دارمت که کنم حس بذار. کن وجود

 ...یدون

. انیک کن رجوع بهم. هستم خاطراتت تو هنوز دونم، یم

 ! ِکشم ینم گهید من

 بازش و برداشتم کالفه. بود اومده اس ام اس. دیلرز میگوش

 خودم به اسش ام اس دنید با. بود حنانه طرف از. کردم

 حنانه ی خونه مهمون امشب انمهریک. افتاد میگوش. دمیلرز

 !!! نجاستیا انمیک! تهرانه انمیک! بوده
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 خونه به تا روندم. تهران برگشتم و کردم کج رو نیماش سر

 من! من نیماش نیبنز باک نیا بود یباک عجب. حنانه ی

 !دیکش یم دیبا اون یول دمیکش ینم

 ش خونه دم. دیکش طول قهیدق پنج و چهل و ساعت کی

 . رونیب اومدم. کردم پارک

 اتیمحتو و زدم زانو ش خونه جوب کنار بود، بد حالم

 چکسیه و بود شب ازدهی ساعت. کردم یخال رو م معده

 خونه نیجند زدنم ع ق وحشتناک یصدا با. نبود کوچه یتو

 . شد روشن هاشون المپ

 یب با رو ش خونه زنگ. خوردم تلو تلو یکم و شدم بلند

 یم فونیا پشت از صداش. شدم ولو همونجا و زدم یحال

 نیا از تر خراب. تونستم ینم منم، بگم بود منتظر. اومد

 . بودم حرفا

 و کردم کج رو سرم. وفتادیم هم یرو داشت هام چشم

 هام چشم. بود نمونده یکیتار به تا یزیچ. زدم ع ق دوباره

. دیچیپ مینیب یتو یینااشنا یبو که شد یم گرم داشت

 یکی انگار. رفتم فرو یکس بغل تو. دمیشن ینم رو صداها

 . کرد صدام مردونه یصدا با. کرد صدام



. زد مهیخ روم یکس. دمیشن رو نیماش شدن روشن یصدا

 تمیوضع. بود انمهرمیک هیشب. کردم نگاه بهش و برگشتم

 !! نمیب یم انمهریک رو حنانه! مهیوخ

 :گفتم لبخند با و دمیکش موهاش تو یدست

 ؟یدارینم بر... سرم... از دست هم مرگ دم -

 :شد بلند غرلند و تشر با صداش

 !شو ساکت -

 و دمینکش یول بگم یزیچ خواستم. زدم چنگ رو دستش

 بهم رو هاش یزشت یکاف قدر به ایدن نیا. بستم فرو چشم

 !بود داده نشون

 

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

 

 اورژانس. بودم نشسته مارستانیب سالن یها یصندل یرو

. بود حلقم یتو دلم. بود خلوت کامال شب موقع اون

  ؟یدنید چه... دمشید

 در کنار یجسم دمید که رفتم یم داشتم و کردم باز رو در

 غیج با حنانه. رونیب زده خونابه لبش کنار از. شده مچاله

 .کرد زمزمه اسمشو یا خفه



. موندم یم سرکنده مرغ نیع. داشتم یحال چه دمینفهم گهید

 یک. گفت یم ونیهذ. دیلرز یم. داشت تب. کردم بلندش

 بود؟ کرده نکارویا باهاش

 رو حنانه ی جثه و انداختم ینگاه مین. نشست کنارم یکس

 :کرد شروع خودش کنم، باز دهن اومدم تا. دادم صیتشخ

 تو یچ هر و یخستگ تب، روس،یو ضعف، سوهاضمه، -

 ! دیخواب آدم نیع نیمورف با شب همه نیا از بعد. یبگ

 یم دندون به رو دستم یها گوشه و دادم یم تکون رو پام

 . دمیکش

 چطوره؟ حالش... حا -

 :زد یپوزخند تعجب با

 ... که گفتم -

 :دمیپرس یجد و کردم قطع رو حرفشو

 ! شیروح حال -

 هنوز. دیکش ش شده یخاک شلوار به دست. موند ساکت کمی

 . بود موندگار مچش یرو هیبخ یجا

 رو جاهاتون هم دوتاتون هر. دیشد عوض دوتاتون هر -

 یقبل شیپر روان و یعصب یمونا اون. دیکرد عوض باهم

 صبور و جنتلمن انمهریک اون. یکن یم یباز االن تو رو

 ! کنه یم یباز مونا رو



 درون آرامش و لبخند با و اومد سمتمون به یپرستار

 :گفت صداش،

 فتیش میدار فعال ما باشه؟ ضتونیمر شیپ تونیکی شه یم -

 . ستین یکس. میکن یم عوض

 تا بودم منتظر. میداد لشیتحو یفیخف ی" باشه" دوتامون هر

. کنه یم نگاهم منتظر دمید و برگشتم. بره و بشه بلند حنانه

 :گفت آروم و دیخند. شدم رهیخ بهش تعجب با

 دونم یم من یول... یدون ینم زایچ یلیخ! انیک یطفل -

 . خوابه فعال اون. برو تو... برو. همونجاست روحت االن

 یم بر قدم بود خواب روش که یتخت سمت اروم اروم

 از پاهام جفت دمش،ید که نیهم. دمیکش رو ش پرده. داشتم

 کنار یصندل کنار رو خودم زحمت به. شد سلب حرکت

 . انداختم تختش

 رگ و دیسف هاش لب زرد، صورتش اه،یس هاش چشم ریز

 بهش سروم دوتا. رونیب بودن زده دستش یسبزآب یها

 یم حرکت شیشونیپ یرو عرق یها دونه. بود وصل

 ! دلکم؟ سرت به یآورد چه. کردن

 یداشت ینجوریا دلبر؟ یبود خودت مواظب ینجوریا

 کنار یپتو سمت به دستم ان؟یک شه فدات یکرد یم یزندگ

 بزرگ چقدر! برم قربونت. انداختم روش. رفت ش رفته

 ! یشد خوشگل چقدر... یشد



 شده ذره کی تو یبرا دلش انیک نیا... یدون ینم که تو

 دونم یم... منو ببخش. گرفتم ینم جون دمتید ینم. بود

 رابطه هی جز. میستین یچیه گهید اصال. گهید میستین محرم

 . ستین نمونیب یچیه ،یلیفام ی مسخره ی

 یا ناله. دمیکش ش مقنعه از اومده رونیب یموها به دست

 یرو دست. شد رونه صورتم یرو اشکم. کرد لب ریز

 . دمیکش صورتش

 جات تو! شه راحت انیک رهیبم. انیک برات رهیبم

 . نمینب ینجوریا رو تو یول کنن یسالخ رو من نجاست؟یا

 خوبه؟ خونه اون من بدون ره؟ یم شیپ خوب تیزندگ

 ! خوبه؟ یچ همه... من بدون

. شمیپ برگرد... ِکشه ینم رمردیپ نیا. دیکش یم ریت قلبم

 جز یبر یک شیپ. من شیپ برگرد. باش رهنما دوباره

 ... تو بدون تونم ینم من! خودم؟

 دوباره... یول بودم کینزد رو لبم. گرفتم رو دستش

 ییروزا یبرا زده لک دلم. جاش سر رو دستش برگردوندم

 هر از شتریب... شده تنگ دلم. دمیبوس یم رو ها انگشت که

 ! یا گهید دلتنگ

" نرو" یصدا که رونیب برم خواستم. شدم بلند جام از کالفه

 کی. برگشتم. شدم مسخ. شد انداز نیطن گوشم یتو گفتنش

 یروان اون کمرت یرو که دمیفهم یوقت... شیپ سال دو



 صبح تا شب. زدم زل بهت اتاق یتو همونجا... نوشته یچ

 ! نه... نباریا. زدم زل بهت

. رفتم حنانه سمت به و رونیب زدم کیکوچ اتاقک از

 :گفتم و نشستم یعصب

 !برو خودت -

 :دیخند

 

 بگم؟ یچ من! یندار دنیکش تاب! یتون ینم ؟ینیب یم -

 یفهم یم حاال! شوهرم برادر عشقم، و بود زیپرو شوهرم

! احمقم هی خودم چون بدم؟ خاتمه یزندگ نیا به خواستم چرا

 عالقه بدون یزندگ گفت یم. کرد یم رو التماسم خواهرم

 یم. داد یم نشون بهم رو ارشد. شه ینم یچیه عشق و

. ستین صاف باهاش دلت مشکلتون بخاطر دونم یم گفت

. شد ینم میحال حرف. بوده تو همدرد اونم گفت یم بهم

 و کاریب کیرمانت ارشد از تر خوش برام پولدار زیپرو

 هم زیپرو. بود کرده کورم یتجمالت یزندگ. بود یانصراف

 نه ؟یچ االن! ارشد... اها خواستم؟ یم یچ! بود عاشقم که

 کردن فکر یخو و کردن نگاه یرو نه... موند برام زیپرو

 بخاطر کشم، یم دارم االن یچ هر. دارم رو ارشد به

 . خودمه یها یباز بچه و ها حماقت

 :گفت تیجد با و کرد بازوم بند رو دستش



 فکر به... کعبه به بستنت از قبل تا! شهر مجنون جناب -

 !کنه بازش اهلش بده گرفتاره؟. باش دلت احوال

 سمت به آروم آروم. شد بلند جاش از و گفت رو نیا

 تنها افکار از یمیعظ حجم با رو من و رفت اورژانس

 . گذاشت
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 کز خونه ی گوشه کی. من و بودم من بعد، روز صبح

 یکیموز. یمتوال یها گاریس کردن دود از خسته و کرده

 داشتم، درد کردم؟ یم دیبا کاریچ. شد یم پخش مدام که

. دیکش یم نفس داشت شهر نیهم یتو جا نیهم درمونم

 از اون و بودم اتاقک پشت من. اومد ینم ادشی یچیه

 . رفتم و زدم پوزخند. شده یچ که دیپرس یم یجیگ با حنانه

 

 یجار شب نیا تو کردم؟ گمت کجا

 ! یداریب هنوز خوابم، یم هنوز

  فردا یسبز به ینیب خوش هنوز



 ا؟یدن نیا یکجا کردم؟ گمت کجا

 

 ! سابقت؟ شوهر! منم؟ بگم اصال؟ بگم یچ برم

 بگه، یزیچ خواست تا و کرد باز رو اتاق در فرانک

 و انداخت باال یا شونه. باال بردم رو یقیموس یصدا

 یول. بگم بهش دیبا. نمشیبب گهید بار کی دیبا. رفت رونیب

 . داد ینم طالق که خواست یم منو اگه خب

 ! یلعنت افکار نیا. دمیکوب یم وارید به رو سرم محکم

 یول! داد ینم طالق درخواست خواست یم رو من اگه

 هیمهر مگه داره؟ کم پول ست؟ین خوب روزش و حال چرا

 ! دم؟ ینم رو ش

 و کردم قطع رو آهنگ. کرد یم م وونهید داشت سواالت

 خونه از یحرف چیه بدون و شدم اماده. عوض رو شلوارم

 رو جا اون هنوز. بودم بلد رو خونه آدرس. رونیب زدم

 ! ادمهی

 یصدا با خونه در دم. خونه به تا روندم یم وار وونهید

 با یبغل خونه کنار نیماش نیچند. کردم ترمز یوحشتناک

 یم رو یچ. کرد زیر چشم شونیکی. شدن رهیخ بهم تعجب

 ! رو؟ من نه؟یبب خواست



 استوار ییها قدم با. شدم ادهیپ نیماش از یخورد اعصاب با

 به دستم، یها انگشت تک تک درون دهیخواب تیعصبان و

 ! بار سه دوبار، بار، کی. زدم زنگ. رفتم در سمت

 :گفت آروم افراد اون از یکی

 ن؟یدار کار جان مونا با -

 همه مونا. جونمه مونا! منه یمونا! دلمه و جان! جان؟ مونا

 . مهیزندگ

 :گفت و زد لبخند. گفتم ی"بله" من و من با

 . خرابه نییپا زنگ. نیبزن رو باال زنگ -

. دادم تکون براش دنیفهم و تشکر ی نشونه به یسر

 دیبا انم،یک من اگه یول بود شده کم یکم گذشته تیقاطع

 ! بکنم رو نکاریا

 دوباره خواستم. نشد باز در. دادم فشار دکمه یرو رو دستم

 با و گذاشتم عقب به یقدم. شدم مونیپش یول بزنم زنگ

 . کردم نگاه عمارت به بعدش و در به حسرت

 یکی. شد باز یبد یصدا با در که کنم گرد عقب خواستم

 مونا"کرد صداش وحشت با یکی. زد یم نفس نفس

 !!!". خانوم

 رو عطرم یبو. کردم یم حس رو بوش. زد تند تند قلبم

 ! فورد تام یبو درست. داد یم



. نداشتم برگشت یرو هنوز من و گذاشت جلو به قدم کی

 . من به لعنت

 انگار. داد یم جون داشت انگار. کرد باز دهن انگار

 ! بود بد من مثل حالش

 مهر؟...انیک -

 ولو خودش و افتاده سرش یرو از چادرش. برگشتم آروم

 !بود نیزم یها خاک یرو

 

 میبود هم اهل ما

 فانوس هم و شب هم

  کردم؟ گمت کجا

 ...کابوس نیا یکجا
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 زدم زانو. شد پاهام جفت مات. رفتم جلو لرزون یها قدم با

 یرو رو چادرش. بود خورده وندیپ حاال که یچپ یپا یرو

 یرو زیر یموها. دمیکش لختش یها بازو و موهاش

 من مال روز کی زن، نیا. روندم عقب به رو شیشونیپ



 هم هنوز. بشم قربونش. بودم من محرمش تنها! بود

 !باستیز

 تنها. گفتم یم دیبا یچ. کرد یم وونهید چشماش یتو اشک

 :بود نیهم دیرس ذهنم به که یزیچ

 . سالم -

. بشه بلند کردم کمکش. شد بلند و باال دیکش رو دماغش

 به سر ها درخت. تو رفتم سرش پشت هم من و تو رفت

. داشت آب هنوز یالجورد یآب حوض. بودن دهیکش فلک

 . یفیکث و خاک گونه هر از یعار صاف نیزم

 !! شده کدبانو چقدر! من بشم فداش

 :گفتم آروم

 . خوشگله... چقدر -

. داشت ورش ترس انگار. کرد نگاهم بهت با و برگشت

 ینم. تو برم تا کرد دعوتم قهیدق ده از بعد. تو رفت عیسر

 !دمید یم دینبا من که کرد یم دیبا کاریچ اونجا دونم

 گاز خچال،ی ون،یزیتلو ز،یم مبل،!!!! بود کرده رییتغ خونه

 ! ؟یبود متنفر ازم نقدریا. زدم پوزخند! فرش یحت و

 :نلرزه صدام کردم یسع. آشپزخونه تو رفت خودش

 . بزنم سر خانواده ی همه به رفتن قبل گفتم -

 :دیلرز یم صداش



 ؟یبر... باز... یخوا یم -

 . گذاشت روم یجلو رو مخلفاتش و ییچا یحاو ینیس

 . برم دیبا. اونجاست بارم و کار -

 یها طرح از بود پر زیم یرو. داد تکون فقط رو سرش

 :گفتم آروم و برداشتم رو هاش کاغذ از یکی. یمیاسل

 ؟یخون یم یچ -

 :کرد خاموش رو روشن ونیزیتلو

 . فرش یمهندس -

! نکن. کرد یم یدور نگاهم از. کردم نگاهش یکم اولش

ردم یم وگرنه! دمتید یم دیبا! نمتیبب بذار  ! م 

 باشم؟ نجایا اد یم بدت -

 :کرد نگاهم دستپاچه و عیسر

 ... دیبا چرا! نه -

 :کردم قطع رو حرفش

 ! سابقتم همسر من چون -

 سکوت یتو هم من. کرد سکوت. افتاد لرزه به هاش دست

 گود چشماش ریز. بود شده تر الغر. بودم شده رهیخ بهش

 خودش سر ییبال چه. نبود پرپشت گهید موهاش. بود افتاده

 !بود؟ آورده



 ؟یچ کار -

 .دارم -

 ه؟یچ -

 . یچ همه -

 :دمیتوپ بهش تیعصبان با

 !!!هست؟؟؟؟ خودت به حواست -

 :زد رو یینها ی ضربه و آورد باال رو سرش

 !شد؟ یچ! یشناس ینم ییمونا یبرگرد یگفت که تو -

 یپررو یمونا همون هنوزم! بهت لعنت. زدم پلک تند تند

 ! یسابق

 :دادم جواب من و من با

 به... گفتم... برم خواستم گم یم... اصرار... ها بچه -

 !یمن ی عمه دختر تو... خب تو... هرحال

 :دیغر و دیکوب روم جلو محکم رو قندون

 مونا. رهنما یاقا خودت جون نوش هیمهر یپوال تمام -

 . نداره هیمهر به یازین

 یرو ییچا که شدم بلند جام از یعصب و زدم پوزخند

 !اون یبرا نه بود مهم من یبرا نه. ختیر طرحش



 اگه! برد لولو رو سابق انیک اون. کوچولو خانوم نیبب -

 !بشه دردسر برام بعدا خوام ینم دم یم رو ت هیمهر دارم

 :کرد نگاهم نهیس به دست و دیخند یعصب

 ی خونه از رونیب برو! باشه! هه! دردسرم من پس -

 !!!! من

 کردم یرو شیپ نطوریهم. رفت عقب که رفتم جلو. دمیخند

. گذاشتم صورتش ور دو رو هام دست. وارید به دیچسب که

 رفت طفره کردنم نگاه از. کردم نگاه هاش چشم تو صاف

 :کردم زمزمه یجد گوشش دم. دیچرخ راست سمت به و

 یانداخت رو من لیوسا یحق چه به! منه مال که خونه نیا -

 م خونه تو هم! کنم؟ تیشکا ازت تونم یم یدون یم دور؟

 ! یانداخت دور رو لشیوسا هم یشد ساکن

 :گفت شیذات یتخس و سماجت با و برگشت

 !کن تیشکا و رونیب بنداز منو -

 به و برداشتم رو کتم. رفتم عقب قدم چند و شدم جدا ازش

 رسا یصدا با و برگشتم در دم. کردم حرکت در سمت

 :گفتم

 ... تونستم یم اگه کن باور -

 ی نشونه به رو دستم و برگشتم. ندادم ادامه رو حرفم

 یتو ضعف با بستم رو در که نیهم. دادم تکون خداحافظ

 دل نیا کنم؟ یم دارم کاریچ من. نشستم ها پله لب پاهام



 که هیکس اون... اون اره؟یم سرم داره ییبال چه شده تنگ

 رفتار باهاش ینطوریا چرا... چرا پس دارم دوستش

 دینبا اون یبرا شدم یعصبان یک هر یبرا شده؟ چم! کردم؟

  ه؟یک اون مگه! بشم

 ... اون

 !منه یمونا اون
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 تو. بود شیش ستیدو نشیماش. کنم یم کاریچ دمیفهم ینم

 یبرا یپخت یآش چه ؟یکن ینم استفاده چرا... یدار پول که

 ! من؟

 یندار ازین ؟یچ یعنی ؟یبرنداشت رو ت هیمهر یپوال

 به آروم و کردم روشن یگاریس. شدم بلند جام از! بهش؟

 ینگاه خونه یها پنجره به و برگشتم در دم. رفتم در سمت

 کی! خورد ینم من درد چیه به کوتاه دارید نیا. کردم

 چرا پرسم یم ازت. نمتیب یم دوباره ستین رید که یروز

 ! بود؟ چت بهم؟ زودتر ینگفت چرا ؟یخواست ینم رو من



 روشنش عیسر. شدم نیماش سوار و زدم رونیب خونه از

 خرت یروز کی. شد کنده جا از من گاز با نیماش کردم،

 رو یک! ؟یبود یک عاشق پرسم یم ازت و رمیگ یم رو

 ! رحافظیام نه شتمیپ من نه االن که یخواست یم

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

. کردن یم بحث و جر باهم دوتاشون اتاقم در پشت

 .نبود بند جا چیه به دستم و بود شده دیتشد سردردم

 :شد بلند فرانک یعصب یصدا

 !دارم؟ یزیچ به ازین من یکرد فکر تو نه -

 :بود کالفه مهبد

 بهت؟ گفتم یچ من مگه -

!! شوهرم منتظر ها بچه نیا نیع من یکرد فکر تو نه -

 ... خواستم یم شوهر اگه

 ؟یگفت یم اره یک به یخواست یم شوهر اگه ؟یچ هان؟ -

 !ت؟یخواستگار آد یم یه گاو من جز یک

 . کرد سکوت فرانک

 هی دیبا یدیترش مدت همه نیا گهید! ه؟یچ یدون یم یول  -

 ! یبکن یکار

 :دیکش غیج فرانک

 !یگفت باز هم االن! نیبب -



 و یمر تو اریخ نیا بده امون! اواشی اواشی! بابا خب -

 ! کرد ریگ م هللا خلق و معده

 !بوداااا نشسته اریخ اون -

 برداشتن انگل مدفوعم از شدم مسموم اگه یعنی اهان -

 یدیجد روسیو اسم باش مطمئن دادن انجام قاتیتحق روش

 ! ِفرانک کردم درست که

 !یآر یم در رو شورش یدار گهید نیبب -

 فقط. خواهر ره ینم شور به دستم من بابا نه شور؟ -

 !به به. جادار مطمئن سالم! جاریب هفت یترش

 . کنم یم صحبت یجد باهات دارم باش یجد کمی مهبد -

 تو! فرانک! عیه.... نکنه. م یجد لندهور نیا مرگ به -

 بخاطر! باشه بلد شور که یخواست یم رو یکی شهیهم

 .تو بر ننگ... بهم نیهم

 ! احمق ی پسره. بود کرده خوش جا لبم یرو لبخند

 مهبد؟ یگ یم یچ -

 یم درست خوب خوبه؟ شورش چطوره؟ اسیال اقا اون -

 . عقبم چیه کی شهیهم من که اسیال ینینب ریخ یاله ؟یکن

 . نره رونیب م خنده یصدا تا گرفتم گاز رو لبم

  اصال؟ هیک اسیال! مهبد -



 رو اسمون تا هفت اسیال اقا بزن پلک هی شما ه؟یک اسیال -

 یم بهش گمشو برو هی هم خدا رسه یم خدا به کنه یم رد

 چشما جلو من دست ور نجایا شه یم پرت دوباره گه

 ! خانوم

 :آورد در رو فرانک خود یادا بعد و

 اصال؟ هیک اسیال -

 :گفت مهبد دوباره و شد سکوت کمی

 خواد یم دلم منم! دارم دوست منم! خوامت یم منم... بابا -

 از غیج با صبحا بشه من زن ادیب یا زره فوالد نیهمچ

 نه. دارم رو اسیال اخالق نه... من یول کنه دارمیب خواب

 دوست فقط من. کال رو شیچیه نه رو اشیح و شرم اون

 بلکه ستم،ین گرگ که نیبب دستام جفت نمیا! آآ آه گهید. دارم

 .یکن میسالخ قراره که میبدبخت ی بره

 :گفت آروم و کرد یشیچ فرانک

 .ببرن احساسات ابراز اون با رو خودت شور مرده -

 انیک از برم من ای یش یم من زن یعنی االن نیا خب -

 انیک با ذارن یم اونور درسته... نیبب کنم؟ یخواستگار

... کمی انیک... بمونه خودمون نیب... نیبب یول کنم ازدواج

 ینم قدرمم تازه گرونهید با جونه، آفت نامهربونه، کمی

 ! دونه

 :بود نکرده یها خنده از پر فرانک لحن



 ؟یستین حرفا نیا و نامهربون تو اونوقت بعد -

 ! من؟ اقتیل بود نیا! ریبگ گاز زبونتو دختر! واه عه -

 بهت که من. یکن شلوغش... شو خواد ینم. خب خب -

. میکرد بحث باهم شیپ روز چند یعنی. مثبتِ  جوابم گفتم

 بود... زهیچ نیبب یعنی نبودا مثبتم مثبت موقع اون یول

 ... یول

  ؟یزن یم حرف ها الل و کر نیع چرا -

 ... اخه -

 ؟یترس یم من از -

 :گفت آروم فرانک. شد جادیا نشونیب سکوت کمی

 عاشق نکهیا از دم،یترس یک هر و یچ هر از میزندگ تو -

 ! دمینترس باشم تو

 . دیآفر نقش لبم یرو یمحزون لبخند

 شهیهم عالقه ابراز... کن ولش نه... فرانک یدون یم -

 کی من... باشه یطوالن دیبا عشق یول باشه یطوالن دینبا

 عمر کی دم یم قول اما دارم دوستت گم یم بهت کلمه

 . باشم داشته دوستت

 با مهبد هوی. اومد بوجود ینیسنگ سکوت تامون سه هر نیب

 :گفت داد



 از تازه من میبر بپوش لباس یجون. جان انیک همسرم -

 .عسلم میبزن قدم پارک میبر باهم. یهان پاشدم خواب

 :گفت غرلند با و کرد یشیچ فرانک

 .کشم یم نفس هی من دیش یم گم دوتاتون بهتر همون -

 یپرحرص ی خنده با و اتاقم در به دیکوب مشت با مهبد

 :گفت

 کنم لختت امیب خودم دیبا نکنه گهید رونیب ایب خوشگلم -

 رو نتیبلور بدن اون فرانک خوام ینم کنم؟ تنت لباس

 !باش زود پس نهیبب

 و دادم تکون براش لبخند کی همراه تاسف یرو از یسر

 :گفت لب ریز و کرد نگاهم تعجب با. کردم باز رو در

 .کردم سکته! دهیورپر بزنن شیآت موتو -

 :گفتم بشنوه، فرانک که یطور بلند، و کردم تنم رو کتم

 یچ گهید. بکنه هم سکته که داره نویا آپشن شوهرت ایب -

 ؟یخوا یم

 

 اگه دیشا. شد بلند م خنده کیشل که زد بازوم به یمشت مهبد

 برادرم، و زیپرو کنار. کرد ینم تحملم مهبد سال کی نیا

 ! بودم قبرستون ی نهیس
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 کرج،-تهران راه بزرگ یتو. دیکش ینم نیماش نیبنز باک

 کینزد لحظه هر. دنبالم بود افتاده یترسناک ی گنده نیماش

 ! چرا دروغ! دمیترس یم. شد یم تر

 سبقت مییجلو نیماش از و دادم فشار گاز رو شتریب رو پام

 رو پاهام. بود شده قفل فرمون دور هام انگشت تمام. گرفتم

 ها اون رفتم، یم تندتر من چقدر هر. بودم داشته نگه خیس

 حرفا نیا از تر زرنگ. دمیکش ییال. جلو اومدن یم تر تند

 نیبنز باک چراغ. رونیب زد یم حلقم از داشت دلم. بود

 خسته! دیکش یم گهید متر پنجاه فقط دیشا. بود مخم یرو

 ها در. کردم پارک جاده کنار زیگر و بیتعق همه نیا از

 .باال دادم رو ها شهیش تمام و کردم قفل رو

 نهیآ از. بود داشته نگه من پشت هم گنده یمشک نیماش اون 

 من جون از گهید نایا. کردم یم نگاه بهش خوب نیماش ی

 ! خوان؟ یم یچ



. دارم برش شدم خم ،یصندل ریز بود افتاده لمیموبا یگوش

 از یکی نشستم صوف و صاف یصندل یرو دوباره یوقت

 دهیچسب نمیماش ی شهیش به که دمید رو ها تشن غول اون

 !بود

 عرق. بود ستادهیوا قلبم. دمیکش عقب رو خودم و یبلند نیه

ر گردنم یرو از که بود یسرد  ُ  یرو و خورد یم ِس

 . کرد یم خوش جا کمرم یها مهره

 یحرکت چیه. نییپا بدم تا کرد اشراه و شهیش به دیکوب محکم

 قفل کدفعهی. بودم زده زل بهش ترس با فقط و نکردم

 غیج. نیماش یجلو شهیش به دیکوب و آورد باال رو فرمونش

. رفتم عقب کمی و گرفتم دستام با رو سرم. دمیکش یبنفش

 و نشستم راننده یصندل یرو. شکوند رو یکنار ی شهیش

 و آورد دست نیع. بودم گرفته دستام یتو رو سرم هنوز

 روشن خواست و نیماش تو نشست. کرد باز رو نیماش در

 میگوش. شدم ادهیپ نیماش از عیسر. نشد روشن که بکنه

 بزنم زنگ یکی به و بدوئم خواستم یم. بود دستم هنوز

 دست و  راهم یجلو ها تشن غول همون از گهید یکی یول

 فشار ریز هام استخون. گرفت دستاش با محکم رو پام و

 :گفت یچندش لحن با گوشم دم. شد یم له داشت هاش دست

 ! باش رکابمون در بمون حاال؟ کجا... زهیر خانوم -

 :کرد همکارش به رو بعد

 . کن یخال داره یچ هر -



 بلند. رفتم در دستش از و پاهاش وسط دمیکوب پام با محکم

 عکس که پولم فیک تا نیماش سمت رفتم. داد یم فحشم بلند

 رو زشیت ی چاقو مرده یول رمیبگ رو بود توش انیک

. گذاشتم عقب به قدم و دمیکش غیج. گرفت نشونه من سمت

 یم داشتم. نبود اطراف نیا ظهر وقت نیا ینیماش چیه

. دید یم تار هام چشم و بود اومده جوش به م معده. دمیلرز

... مونیعروس یعکسا... انیک یعکسا... دیقاپ رو میگوش

 !ببره بذاره تونستم ینم

 ی خنده. داد نشونم رو گردنبندم و کرد باز رو مشتش

 :گفت و کرد یفیکث

 نصف نصف تمیچ همه... باش داداش و من مهمون شب -

 .یش یم یمشتر خودت. میگردون یم بر

 صورتش به یتف دم،یلرز یم ترس از نکهیا وجود با

 :کرد پاک رو تف نشیآست با و رفت غره چشم. انداختم

 !یطرف یک با دم یم نشونت! ه.د.ا.ز.م.و.ر.ح -

 یول دادم یخال جا اول که شد ور حمله سمتم به چاقو با

. انداخت نیزم یرو رو من و گرفت سرم پشت از رو شالم

 . روم زد مهیخ و گرفت رو پاهام مچ

 لجن لبخند با و گرفت چشمم یمتر یسانت کی رو چاقو

 :گفت یمانند

 ... فقط ده یم حال! جون -



 یموها یال به ال از. خورد تکون سرش دمید کدفعهی

 برداشته روم از نشیسنگ جسم. زد رونیب خون ش، مسخره

 دوتا یرو. نمیبب رو میناج تا کردم زیر رو هام چشم. شد

. سوخت یم شدت به گلوم. کردم یا سرفه. نشست پاش

 رو یقیعم زخم و بود افتاده دستم یرو کهیمرت یچاقو

 . بود کرده جادیا

 ! احمق ی دختره -

 !بود انمهرمیک. شد گرد هام چشم

 یها پره و فراخ یها چشم با داشت و بود یعصب صداش

 .کرد یم نگاه دستم به شده، بزرگ ینیب

 کره همون هنوز تو ؟یشد بزرگ گفتن یم بودن ایک -

 یلیخ یگوش هی و پول فیک هی یعنی! یبود که یهست یخر

 داره؟ ارزششو

 محکم رو چاقو. کرد مین دو وسط از رو شالم و برد دست

 نهیس و بلوزش به درد از و زدم یفیخف غیج که رونیب دیکش

 کیرمانت و ییایرو نقدریا! بود؟ ایرو. انداختم چنگ ش

 !! بشه ظاهر تونسته ینم

 من. هیچطور تمونیموقع نبود حواسم که داشتم درد اونقدر

 بهشت یتو انگار. زد یم تند تند قلبم. بودم بغلش تو دوباره

 . بودم شده غرق

 :زد یم نگران چشماش. رونیب دیکش بغلش از منو



 رو تو دینبا! دونستم یم... من... مارستانیب برمت یم -

 مواظب چرا! مونا... بعد... که دنبالت افتادم. گذاشت تنها

 ؟یستین خودت

 یوقت. شد شیر دلم. دینال آروم یصدا با رو آخرش ی جمله

 کنم؟ مراقبت تن نیا از چرا... یستین تو

 نیا اصال ارزه؟ یم چقدر پول فیک و یگوش نیا مگه -

 !نبود؟ تر مهم جونت! نیماش

 انیک. بود انیک انمیک. شدم بلند نیزم رو از و شدم یعصب

 یم یول! نبود نه قبل، مثل اخالق، خوش. بود ایدن من یبرا

 . بودم خودم مقصرش دونم

 :کردم نگاه شده یخون ی پارچه و دستم به کالفه

 یم دو سگ دارم هنوز. ارزه یم یلیخ من یبرا نایا اره -

 پول که کرج رم یم تهران از و تهران آم یم کرج از زنم

 یتو یهزار سه تا سه همون یبرا. بدم رو نیماش نیا قسط

 من ؟یبفهم یخوا ینم چرا. کشم یم زحمت یلیخ من فیک

 .کردم ریگ قرض و قسط تو خرخره تا
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. شدم رهیخ نیزم رو افتاده تشن غول موجود دوتا به

 دهیورز کلیه پشت و دمیترس که خورد تکون کمی شونیکی

 . شدم پنهان انیک ی

 :شیپ سال کی انمهریک همون مثل شد صداش

 . االنا آد یم. سیپل زدم زنگ! نترس -

 :گفتم ِمن و ِمن با آروم

 ... یعنی... من نجایهم... شه یم انیب تا... تا -

 .رو یچ همه دیفهم یم! هنوزم بود زیت

 . همونجا بمون. نداره یمشکل! نه -

 برم و ارمیب در بال نمشیبب وقت هر کردم یم احساس

 من تنها انگار اما. کنم بوسه غرق رو صورتش. بغلش

 و روزگامون ،یزندگ ا،یدن اون،. بودم کرده رییتغ که نبودم

 . بود کرده رییتغ مونیچ همه

 ؟یکن ینم استفاده پوال اون از چرا! مونا توام میق من -

 رو من داشت موهاش لمس هوس. باال آوردم رو سرم

 از دستم. اومد سیپل نیماش بوق یصدا. کرد یم وونهید

 باال رو میخون دست همون. بود شده ِسر خون، و درد شدت

 .کردم لباسش بند و آوردم

 :گفتم نلرزه کردم یم یسع که ییصدا با 

 ... من... خوام ینم هیمهر من -



 چنگ کمرش به و اوردم باال رو دستم دوتا. رفت جیگ سرم

 :شد شل هام زانو. زدم

 ... من مهر... انیک... من. خوام یم مهر من -

 انیک. شد خم قامتم. شکست هام زانو و شد بسته چشمم

 و رمیز انداخت دست. زد صدام ینگران با و برگشت عیسر

 :دیچیپ یم گوشم تو صداش. کرد بلندم

 چشمات مونا... مونا... زمیعز... مونا تو؟ آخه یشد یچ -

 خب؟... میر یم االن. نکن تیاذ رو من نقدریا کن باز رو

 . میر یم االن

 نیا. کرد برخورد سردم یشونیپ به داغش یها لب

 ینام مونا هنوز یعنی ؟یمن میق یعنی ؟یچ یعنی رفتارات

 .یشناس یم که بگو ؟یشناس یم

 و دیکش موهام به یدست آروم. نیماش تو گذاشت رو من

 نشیآست کنه، روشن رو نیماش خواست. بست رو کمربندم

 :دمیکش رو

 سال کی... هنوز... نمیبب... کنم... باز چشم... خوام یم -

... نیزم یرو عصات با تو... آد یم بارون... و شهیپ

. یخون یم هیسا شعر تو. آرم یم ییچا من. یگرفت ضرب

 !خوبه... یلیخ... حالم من و یش یم عاشق شتریب قهیدق هر



 رو خودش تییشو لباس نیا پاشو! پاشو مونا! مونا؟ -

 مهرکه نیا به ظهر از بعد. زد چشمک و بوق نقدریا کشت

 .کشت رو خودش بزن زنگ هی! هیک محکه

 صداها. کردم باز رو نمیسنگ یها پلک دوتا ج،یگ و گنگ

 بوق خونه، زنگ ا،یپرن یصدا. بودم کرده یقاط باهم رو

 باز مهین یها چشم با. آوردم روباال دستم... ییشو لباس

 .کردم روش و پشت. شدم رهیخ بهش

هرِ  که میشونیپ به دست. بود سالم سالم نه،  انیک ی بوسه م 

 سردم یشونیپ یرو لباش یگرما.دمیکش بود؛ خورده بهش

 .نبود

 که یزیچ تنها انمهریک از چون! دونستم یم. بودم خواب

 ! خوابشه دارم، یباق
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 یرو موهام. انداختم نییپا به رو سرم. نشستم تخت ی لبه

 . نبود یخوب حال چیه بودم؛ منگ و جیگ. افتاد صورتم



 لباس نیماش مانند غیج بوق یصدا. بود رفته و اومده ایپرن

 زنگ زد؟ یم زنگ بود یک. کرد یم میروان داشت ییشو

 .هاش لگد با کند یم رو در داشت! نه که

 یرو ینجوریهم شال هی و دمیپوش رو بازم جلو یمانتو

 برداشتم رو میس یب یگوش. دمیکش یا ازهیخم. انداختم سرم

 کردن باز یبرا حال همون در و بزنم زنگ مهرک به تا

 . رفتم در

 باز رو در آروم. یپرس احوال و سالم. برداشت مهرک

 . خورد مینیب به بوش و کردم

 

 کردم رو هوات یکمی

 !تو ایب در از

 

 یم. "کرد یم صدام مدام مهرک. نمونیب شد سکوت

 " ... ؟ییکجا" ،"رو؟ صدام یدار" ،"؟یشنو

 هام ترقوه یرو دست با رو یگوش. کردم قطع رو تلفن

 تا پا نوک از پا، نوک به تا سر از. کردم نگاهش و گذاشتم

 . سر به

 از دونستن، ینم ها یلیخ نداشتم؟ حق! بودم زده یقحط

 . بودم شوهرم اون یول خودش جمله



 ... سالم -

 

  ست جاده اول هنوز

 !کو؟ آخرش ییکجا تو

 

 :گفت آروم و زد یمحزون لبخند

 . ستین خوش حالم -

 بشه نابود من تن نیا. شدم رهیخ بهش نگران یها چشم با

 ! وفتهین خش تو به

 رو نیا! تره ریدلگ یزییپا بارون هر از یبهار بارون

 بدون یبهار بارون ریز یعاشق هر! بخورم قسم حاضرم

 ! آره ینم دووم عشقش

 

 خشکم زییپا هی من

  کو؟ تیزییپا یگال

 

. زد لبخند. رفتم عقب عقب من و خورد تلو تلو یکمی

. اومد من سمت به صورت با و داد دست از رو تعادلش

 . افتاد هام شونه رو صورتش



 انگشت. شد بلند دستش. زدم صدا رو اسمش وحشت با

 دمیچرخ یسخت به. دیخز موهام یال به ال ش مردونه یها

 . بستم رو در و

 یم آواز داشت! گفت ینم یول گفت یم ونیهذ لب ریز

 برام بودم، قرار یب یوقت ها، شب یلیخ که یهمون... خوند

 . کرد یم زمزمه

 

 کرده رو هوات من دل

 .تو ایب در از

 

 یک دلتنگ. گرفت بغض رو گلوم. نشست نم به هام چشم

 نقدریا که کرده رو یک یهوا دلت! ؟یا آشفته نقدریا که یا

 بده؟ حالت

 تالش من نه رون،یب ادیب من بغل از کرد یم تالش اون نه

 .بکشمش رونیب تا کردم یم

 

 م جاده اول هنوز

 کو؟ آخرش ییکجا تو

 



 کردم کاریچ! انیک. نشست یم گردنم یرو هاش لب

 ! باهات؟

 و گرفتش محکم. موهام ی رهیگ سمت به رفت دستش

 . دنیرس یم گردنم تا حاال که ییموها. دشیکش محکم

 

 .دمیشد باد هی من

 !کن وا رو موهات یکمی

 

 با. انداختمش مبل یرو. کشوندمش خونه خود تا یسخت به

 شیشونیپ یرو از! داشت تب. دمیکش دستش سرش به عجله

 . شد یم ریسراز عرق درشت یها دونه

 ظرف یتو بعد کردم؛ خاموش رو ییشو لباس نیماش اول

 رو میخوردگ سرما یها دارو و ختمیر خی و آب یگود

 از بعد بکنه، تب یوقت که شهیهم دونستم یم. دمیکش رونیب

 ! ادینم ادشی یزیچ تبش، دنیکش فرو

 :گفتم آروم و گذاشتم بالشت سرش ریز. رفتم سمتش به تند

 .بخور نویا کن باز رو دهنت ایب. مونا بشه قربونت یاله -

 ! شد یم عیمط شد، یم ضیمر یوقت چقدر

 قورت رو خوشرنگ و تلخ شربت و کرد باز رو دهنش

 . گذاشتم شیشونیپ یرو و کردم سیخ دستمال. داد



 باز رو رهنشیپ خواستم یم یوقت دیلرز یم هام دست

 ! بده توان من به! ایخدا. بکنم

 شکم یرو و کردم سرد آب به آغشته رو یزیتم ی حوله

 صورتش تو و فرستادم یصلوات. دیلرز کمی. گذاشتم داغش

 عوض حوله نجوریهم که شد یم ساعت کی. کردم فوت

 قربون مدام. ذاشتم یم بدنش و صورتش یرو و کردم یم

 . دمیبوس یم رو هاش دست. رفتم یم ش صدقه

 نقدریا که نکن نگام ینجوریا... خوامت یم یلیخ! انیک

 ! ندارمت سال نیچند تا... یبر تو! شدم ریحق

 واکنش! ترسم یم. بگم بهت رو قتیحق دیبا گن یم همه

 ؟یعنی هیچجور موقعت اون

 خواستم. دمیکش ینازک یپتو رو یرو. نییپا بود اومده تبش

 به منتظر. نشوند رو من و گرفت رو دستم مچ بشم، بلند

 دار صدا رو دهنش آب. شدم رهیخ بازش مهین یها چشم

 :گفت و داد قورت

 !من شیپ... برگرد -

 

 پس یدار دوستم دونم یم

 هست نمونیب یاحساس بده نشون

 



 :ختمیر اشک. چسبوندم داغش صورت به رو سردم یدستا

 !یشناس ینم ییمونا گهید تو -

 لبش سمت به رو اون و گذاشت دستم یرو رو داغش دست

 دستم. زد لبخند هاش چشم. دیبوس نرم و آروم. کرد تیهدا

 :گفت و برد قلبش سمت به رو

 ! خونته... هنوز نجایا -

 یرو دستم با. کردم پاک رو اشکم و زدم یکوتاه لبخند

 :کردم زمزمه لبخند همون با. گرفتم ضرب ش نهیس

 . یکن تب شهیهم یکاشک -

 هاش چشم. شد مماس صورتم با صورتش. شد زیخ مین

 و بود شده تند هام نفس. بود خمار خمار بدش حال بخاطر

 کینزد. گذاشت سرم پشت رو دستش. زد یم تند تند قلبم

 . شد تر

 من لحظه، اون یتو. کرد برخورد مینیب نوک با شینیب نوک

 !داشتم تب اون، ی اندازه هم

 چیه تعجب و جانیه از. نشست هام لب یرو هاش لب

 رو اسمم و کرد جدا رو هاش لب. دادم ینم خودم به یتکون

 .کرد صدا

 هامون چشم. شد صورتم قاب دستش. زدم صدا رو اسمش

 قیتزر گهیکدی به دوباره لبامون یگرما و خورد گره باهم

 ! بود تیواقع گهید ندفعهیا! نه بودم؟ خواب. شد



 با. کرد یم خس خس. گذاشت م نهیس یرو رو سرش

 :کرد زمزمه ش خسته و مردونه یصدا همون

 .کن آرومش... رو تن نیا کمی -

 اشک دمش،یبوس. ختمیر اشک بردم، موهاش یال دست

 :گفتم بغض با. ختیر

 ینم ادتی رو من گهید... کنه فروکش تب نیا که نیهم -

 . آد

 :دیبوس رو بازوم و زد لبخند

. یدلبرم ،یخاتون ،ییبانو تو... یانمهریک یمونا تو -

 !بره؟ ادمی... یچطور

! بگم یزیچ... بکنم یتیشکا خواستم. بزنم یحرف خواستم

 رقص به کوتاهش یموها یتو دستم. رفت خواب به آروم

 یم یداریب تو کاش... انیک! انمهرم؟یک یمونا من. اومد در

 نجایا و آوردم یم در بال موقع اون. رو حرف نیا یگفت

 همون هنوز که بگو! حرفا نیا ستین کم! انیک. نبودم

 و نگو ونیهذ نکن، تب شو، بلند... یهست که یبود یمجنون

 ! کن تکرار برام رو حرفا نیهم دوباره یحساب درست

 

 دارد_ادامه#
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 تب یتو یوقت گرفت یم دلم. کردم درازکشش تخت یرو

 ؟یکرد کاریچ تو. دادم فشار رو دستش اروم. دمشید یم

 ! ؟یکرد کاریچ مونا

. بود کرده فروکش تبش. گذاشتم سرش یرو رو دستم پشت

 ریز. گذاشت دستم یرو رو دستش خودش بردارم؛ اومدم تا

ردم یم داشتم. زد لبخند و دینال لب  نقدریا بود قلب نیا. م 

 ! زد؟ یم تند تند

 ...مونا -

 :کردم زمزمه لب ریز

 مونا؟ جان -

 :زد لبخند

 یم... باشه بهتر یچ همه... خواستم یم... متاسفم -

 اگه... دیببخش. رو من ینخواست... باشم تر عاشق خواستم

 .خورد خط ت شناسنامه

 حرفا نیا. شه مرگت شیپ مونا یاله. شد ریسراز اشکم

 .نباشم متاسف من چرا تو؟ چرا ه؟یچ

 همون با. کرد پاک رو اشکم و دیکش صورتم به رو دستش

 بداخالق همه یبرا. کرد یم نگاهم یداشتن دوست لبخند



. بزن لبخند شهیهم من یبرا! نه من یبرا... انیک باش

 ؟یعاشق االن! باش عاشق شهیهم

 . ام گهید آدم هی... بودم تو شیپ یوقت -

 و اشک با رو ششیر ته و بردم صورتش سمت به دست

 :خوندم من رو شعر ی هیبق و کردم لمس لبخند

 .ام گهید عالم هی تو من... یمن با تو یوقت -

 :رفت موهاش سمت به و خورد سر اروم اشکش

 .گم یم عالمه هی هات یخوب از -

 :کردم هیگر زار زار

 .دم ینم عالم هی به زشتتم خاطرات یحت -

. شدم بلند کردم یم هیگر که یحال در و اوردمین طاقت

 :دینال. گرفت رو دستم اما برم خواستم

 قول. کن تحمل رو انیک شب هی نیهم... شب هی نیهم -

 یم... آد یم بارون! شم دفن... شم گور. شم گم. برم دم یم

 !؟یشنو

 دارش تب یصدا. برگردوندم رو سرم. نشستم تخت نییپا

 :لرزوند رو تنم

 . متنفرم بارون از... یبارون شب اون از بعد -

 

 خوام ینم رو بارون تو یب



 .امیدن تو یب سرده یلیخ دستام، دوره یلیخ تو از

 

 :زدم صدا عجز با رو اسمش

 ...انیک -

 :دیب ر رو حرفم یمهربون با

... شم بلند شه یم... انیک یبانو... انیک عمر ان؟یک جان -

 !؟یمن زن... هنوزم نمیبب

 که نیبب و شو بلند. دیپر یم مدام چشمم. بودم شده یعصب

 ! زنتم هنوز من

 ادیب مهبد زنم یم زنگ االن. یگ یم ونیهذ یدار بسه -

 .ببرتت

 به دوباره ها قرص بخاطر و بست اروم رو هاش چشم

 نگهت نجایا الدهر ابد تا خوام یم! گفتم دروغ. رفت خواب

 ی خونه. ستین که یدور راه! باشه؟ بمون نجایهم. دارم

 . خودته

 :گفت بهم خطاب بسته، چشم همون با که بشم بلند خواستم

 کندم یم رو چشمات جفت تونستم یم اگه... مونا... مونا -

 خونه یتو که یروز همون از درست. ب ردم یم خودم با و

 ی درنده نگاه اون... گستاخ نگاه اون... دمتید بابا ی

 ... کنجکاو



 

 پروند بیعج سرم از رو عقل چشات

 ... شدم خوب کردم یم فکر

 

 :زد یمحزون لبخند و ختیر اشک بسته چشم همون با

. رمیم هم من و یریم تو... کنه یم فروکش هم تب نیا -

 !میندار یسهم گهید هم از ما

 

 زهیچ هی سهممون فقط هم از دونستم ینم

 .زهیبر اشکمون بخنده لبامون نکهیا

 

 :ختمیر اشک

 .نکن ترش سخت هست، سخت. کن بس انیک -

 و کرد باز چشم. دیکش لبش یرو رو لرزونش یها دست

 لبش ی عصاره به آغشته یها انگشت. آورد لبم سمت به

 با. دیچک همزمان اشکمون. دیکش لرزونم یها لب به رو

 :گفت لرزون یصدا

 . داشتم دوست -



 گهید که... بندازه ادتی دیبا زیچ کی شهیهم! بود شده تموم

 !تمومه

 

 بهونه هر با که بودم، فکر نیا تو

 خونه تو ارمیب رو آسمون بار کی

 

 شونه. رفتم در سمت به لرزون و آروم و شدم بلند جام از

 ایخدا کاش رهیبگ دیند رو لرزونم یها

 

 کردن فکر تو به که نبود حواسم

 آسمونه خوده آسمونه، خوده

 

. دمیکش صورتم به رو دستم. دادم هیتک در به و بستم رو در

 گفت؟ یم تر واضح و بلندتر دیبا ای مونا؟ یدیفهم

 

 کردم فکر تو به سردم، یایدن تو

 باغچه تو چهیبپ و ادیب عطرت که

 



 با دینبا یدیفهم ؟یبخر ماه هر رو عطرش دینبا یدیفهم

 به دیبا رو تبش نیا و امروز یدیفهم ؟یبساز توهم لباسش

 ! ؟یخر و احمق هنوز! نه؟ هنوز ای یبسپار یفراموش

 

  رو هات خنده باز تا یبخند و یایب

 طاقچه رو بذارم ،یشمعدون مثل

 

 پاهام. نشستم نیزم یرو و دمیکوب در به محکم رو خودم

. گذاشتم هام زانو یرو رو سرم و کردم جمع بغلم یتو رو

 مونا! بگه؟ بهت دیبا باز نکنه ؟یباش دهینفهم نکنه مونا

 طالق رسما برو... ریبگ طالق برو مونا. نشو احمق گهید

 عاشق داده ادی بهت که رحافظیام دهن تو بزن برو. ریبگ

 عاشق... باشه یروان کرده غلط عاشق. باشه یروان دیبا

 !بده گوش دلش حرف به کرده غلط

 

  آره آره تو به کردم، فکر تو به

 بباره بارون که کردم فکر تو به

 دوباره دوباره کردم، فکر تو به

 ! داره یحال عجب کردن، فکر تو به

 



 خاموش و کیتار خونه زد، صدا بارون د،یکش سوت یکتر

 !داره هنوزم بگه و ادیب که بودم منتظر هنوز من و شد

 تنم تموم که یشعر. خوند یم شعر. اومد انیک یصدا یول

 !رو نکاریا من با نکن انیک... لرزوند رو

 

  وجودم تمام با، داشتم دوست

 ...رو تو هنوزم، زمیعز
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 برق و رعد بلند یصدا وسط نیا خدا و هیگر ریز زدم بلند

 ! شدم! نشم؟ رسوا  خواست یم گفت؟ یم یچ

 خودم وارید و در کمک با و شدم بلند. گرفتم فاصله در از

. بود مونیعروس یتابلو به نگاهم. رسوندم آشپزخونه به رو

 بسوزه، تا شیآت یتو انداختم یم دیشا. داشتم یم ورش دیبا

 . داشت دوستم اون... خورده آب برام چقدر نبود مهم برام

 خدا! رو یماض نیا کنه لعنت خدا یا... یماض داشت،

 ... لعنت خدا! رو کن دگرگون حال کلمات نیا کنه لعنت

 بسته. رفت ینم هم گذاشتن بار غذا به یحت دلم و دست

 شب دیشا. شدم مشغول و آوردم در کشو از رو آماده سوپ



 خورد یم صبحونه. موند یم هم صبح فردا دیشا. موند یم

 "! قبال" نیا به لعنت اه... االن... قبال

 یم پوزخند من به خونه نیا وارید و در کردم یم احساس

. ن خنده یم بهم دارن کردم ضیتعو که یلیوسا تمام. زنن

 تکون تاسف یرو از یسر برام داره یمس بزرگ ی قابلمه

 .ده یم

 رفته مرزش تا دیشا! بود؟ نشده. بشم یروان بود کینزد

 از. گرفتم رشیز رو سرم و کردم باز رو آب ریش. بودم

 . بود الزم اما اومد بند نفسم آب یسرد

 گهید. نداره دوستت گهید اون! مونا یبود یاحمق عجب

 یرو از قبلش یحرفا اون. کنه ینم خورد هم یزیپش برات

 کار به یماض فعل با که یا جمله نیا یول. بود ونیهذ

 . تهیواقع خود نیع... برد

 بسوز، ای گفت گفت؟ یچ بهت قبل ی جلسه یلعنت دکتر اون

 .کن خاموش رو شیآت نیا و رونیب بکش ای

 !قشنگه و بایز هم سوختنش گفتم گفتم؟ یچ بهش

 . شدم خاکستر به لیتبد گهید یول گفتم راست

 جمله یول نداره انتخابم کار به یکار گفت گفت؟ یچ وانیک

 هنوز ش"نگرد نور دنبال یکرد انتخاب رو شب یوقت" ی

 . داد یم صدا گوشم یتو



ردم شدم، خاکستر شدم، کور  جوابگوئه یک. شدم زنده و م 

 کنه؟ یم آروم رو من یک! منه؟

 :دیچیپ مشامم یتو بوش

 . برم خوام یم. خورم ینم سوپ -

 قطره که یحال در و دمیکش آب ریش ریز از سر یعصب

. دمیچرخ سمتش به دیچک یم صورتم و سر از آب یها

 :گفتم و زدم یا خنده تک یعصب

 نخورده من ی خونه ادیب یکس ندارم هم خوش ندارم رسم -

 .رونیب بره

 .رمیس یمرس -

 به داغش صورت. نشست صورتش یرو محکمم یلیس

 گرفته درد کوبش، شدت از دستم. برگشت راست سمت

 گهید. رهنما انمهریک نباشم احمق گرفتم میتصم گهید. بود

 .ستین احمق مونا

 :گفتم آروم لرزش با

 مهم برام اصال. رونیب گمشو... یکرد جان نوش حاال -

 شیپ ،یر یم یچ با ،یر یم کجا بدت حال نیا با ستین

 نجایا رو پات که یکرد فکر موردم در یچ! یر یم یک

 در هم ات خونه. رونیب گمشو توام؟ ی چهیباز ؟یگذاشت

 اما شم یم خواب کارتون. دم یم خودت لیتحو وقت اسرع

 شکشیپ هم تتیومیق. کنم ینم قبول سرم یباال رو تو منت



. خودم واسه میَمرد. هستم خودم سر باال خودم. خودت

 ! یِهر

 کن، بغلش پشت از گفت یم دلم و بود عقلم یحرفا ها نیا

 ! یزنش که بگو بهش نره، بگو بهش

 زدن حرف به شروع که بود راست سمت صورتش هنوز

 :کرد

. یداشت کار یک با یگفت ،یگشود روم به رو در روز کی -

 هات یطراح کنم کمک بهت یگفت بهم اطیح یتو روز کی

 روز کی... دمتید مایهواپ یتو روز کی. یکن کامل رو

 ازم و یدیخواب یگرفت من نیماش یتو روز کی هتل، یتو

 هیگر و یدیخواب پام یرو زهرا بهشت. یخواست رو عطرم

 و ستین عطرم یگفت هیچ عطرت اسم گفتم بهت. یکرد

 ی خونه در یبارون روز کی. ده یم رو بو نیا شامپوم

 که پام بخاطر مارستانیب یتو و یگشود روم به رو دتیجد

 بهم رستوران یتو روز کی. یزد زار خورده وندیپ االن

 بهت مارستانیب تو روز کی. اومده سرت ییبال چه یگفت

... یبود م همخونه... یبکش درد ذارم ینم گهید که گفتم

 یم هم االن. برم یگفت... یول یبود زمیچ همه... یبود زنم

... خوبه. برم دیبا یگ یم و یکرد باز روم رو در. برم یگ

 ... مونا یول. میداشت ادیز پسرفت و شرفتیپ

 :دیکش لبش ی گوشه به رو دستش و سمتم برگشت



 چکسیه تو با. جنگه ینم سپر یب من، جز چکسیه تو با -

 .جنگه ینم شتریب نیا از

 :گفت لرزون یصدا با و زد مهیخ صورتم یرو

 عشق ،یقلبم فاتح... داد دستم کار باز افتادم، در جنون با -

 !داد شکستم تو

. شد دور من از تندش و اصل فورد تام یبو و گفت رو نیا

 !دیکش یم سوت که یکتر و برق و رعد یصدا در، یصدا
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  رحافظیام

 

 سقف به زونیآو یایشمعدون. داد یم گل شهیهم ها، گل نیا

. بودن فرونشسته نیزم یرو به نشاط، با و سبز گلخونه،

 یم مشامم به وارید ی گوشه از میمر و ولیگال گل یبو

 . کرد یم مستم و خورد



 خوش جا گلخونه، قسمت نیتر کنج کبود، اسی ی درختچه

 شهیهم شدن؟ ینجوریا امسال ها یمحمد چرا. بود کرده

 ! دادن یم گل خوب

 زیم یرو یا گوشه رو میریحص کاله و برداشتم رو سبد

 سال هر. بود شده کننده کور بهشتیارد آفتاب. دادم قرار

 !شیپ یها سال از تر گرم

 درست. افتادم راه خونه سمت به و بستم رو آب ی فلکه

. آد یم خونه زنگ یصدا کردم احساس که بود بالکن یرو

 نشون هم رو ریتصو یحت که خونه یمیقد فونیآ سمت به

 وانیک ای حتما. کردم باز یحرف چیه بدون. رفتم داد، ینم

 ...!بزنه سر بهم که ندارم رو یکس. حنانه ای بود

 جداشون ها ساقه از. بردم آشپزخونه سمت به رو ها گل

 وانیک یها قدم نه... هاش قدم. اومد در یصدا که کردم

 !حنانه یها قدم نه بود،

 نجایا انمهریک. شدم خشک تعجب از و آوردم باال رو سرم

 ! بود؟ برگشته مگه! کرد؟ یم چه

 :شد رهیخ بهم یعصب و سرد نگاه با

 ...سالم -

 از ربع کی از بعد. دادم پاسخ سالم با رو سالمش آروم

 نشسته ها مبل از یکی یرو خودش. اومدم در شوک یتو

 ! ؟یراست کوش عصاش. بود



 :گفت یعصب که زدم یا دستپاچه لبخند

 . شدم احمق هی کنم یم احساس نزن لبخند روم به -

 لعنت... مونا همسر هنوز... هنوز که دهیفهم نکنه... نکنه

 ! خودم به

 :گفتم آروم

 ؟یخور یم یزیچ -

 زیناچ یها لیوسا به. چرخوند رو سرش و نگفت یچیه

. کرد یم زیآنال رو شون همه و بود شده رهیخ م خونه

 :گفتم بلند مهین یصدا با و برگشتم

 شربت هی یخوا یم ای نه؟ چسبه یم مویل به دمنوش هی -

 ...ینم قابل داداش خان هوم؟ ارم؟یب خنک زعفرون

 :اومد شیعصب یصدا

 تا. نیبرس هم به تا. ششیپ یبر تو تا گرفتم طالق ازش -

 همه اون نگو شد؟ یچ پس! نکشم زجر تا! نباشم مانع

 جنتلمن انمهریک اون... نیبب! رفت نیب از بخاطرش عشقت

 خودت. نشیبرد نیب از شماها. رفت نیب از صبور و آروم

 بگو بهم... شتریب خودم از. داشتم دوستش... یدون یم هم

 !شد؟؟ یچ

 و شدم یجد. برگشتم سمتش به مویل به دمنوش ینیس با

 :گفتم



 !گوره لبه پام هی من... یدون یم که تو... دونن ینم هیبق -

 فقط! یانمهریک همون هنوزم تو. کرد رییتغ نگاهش رنگ

 خبر با ینبود تو مگه! گهید در کی به یزد رو خودت

 که یانمهریک نیهم اون، مگه ؟یکرد سکته من سرطان

 نبود؟ ستاده،یوا جلوم

 یجد و گذاشتم زیم یرو رو ینیس. ومدین در ازش ییصدا

 :شدم رهیخ بهش

 من ییدارا تمام. شتریب ایدن یتو هرکس از. دارم دوستش -

 یول! نشد دار خبر خودشم نگفتم چکسیه به. اونه االن

 هی تو رو دستش. کردم جور یدیتول هی تو کار براش

 التماس حنانه از. کردم بند سیسرو راننده عنوان به مدرسه

... فقط. کردم براش کارا یلیخ من. دانشگاه بفرستتش کردم

 بد یادیز. کردم بد... داره هم حق! نهیب ینم رو من فقط

 درست دیببخش با که گرفتم رو ها زیچ یلیخ ازش. کردم

 احساست همون با! بمونه بچه کردم یکار من. شه ینم

 یلیخ نداشت یسن یوقت کردم یکار. بشه بزرگ بچگونه

 بد من. دهیند سن اون یتو چکسیه که نهیبب رو ها زیچ

 ؟یکرد ولش چرا تو چرا؟ تو... انیک کردم

 رو خودم فنجون. داد قورت دار صدا رو دهنش آب

 حرف امون مکرر یها سرفه. نشستم یا گوشه و برداشتم

 !بود خون جا همه خون،. بود دهیبر رو زدنم

 :گفتم و کردم یا مسخره ی خنده



 گفت یم. کردم یم دعوا بابا با شهیهم. داشتم دوستش من -

 احساساتت نیا گفت یم بهم. یباش عاشقش یندار حق تو

 یعصب وقت هر بابا. زد یم رو من سر اخر. سنته بخاطر

. باشم کرده یاشتباه کار اگر یحت. زد یم رو من شد یم

. بود بابا بخاطر میروان یماریب نیا دیشا گم یم وقتا یبعض

 یباز بچه. شد دایپ ش کله و  سر آبان که بود ها وقت اون

 ماه چند هم آبان! بود یباز بچه هم یلیخ! ؟یندار قبول! بود

 مونا یرو. داره دوست رو طناز گفت یم. زد سر بهم شیپ

 . داشت یخود یب تعصب

 :دادم ادامه لبخند همون با و خوردم رو داغم ییچا از کمی

 طونیش یلیخ فقط! نبود خوشگل اصال شیبچگ تو... مونا -

 دست یایرو کی و برام بود یخواستن حال، هر به. بود

... امکیس ام، گهید ی مهین اون دوقلوم، برادر. یافتنین

 حال چکسیه و شد ینم باورش چکسیه. شد یاونجور

 ازدواج مون، خرابه ی خونه بابا، مرگ. نداشت هم یخوب

 حال هومن، یها ینینش کجای و ها یتنبل وان،یک یا کدفعهی

 به بود شده باعث همه و همه! ینبود که ییتو و امکیس

 یلعنت آبان اون جا همه! بود آبان. بشم تر کینزد مونا

 ها موقع همون. بود من شیپ مونا سال دو. داشت وجود

. انداختن راه رو یا یباز مسخره چه دنیفهم آبان پدر مادر

 . خورد خط ش شناسنامه از آبان اسم

 :شد بد حالم شدم، یعصب. شدم یجد



 

. داد انجام تیجنا نقدریا که یآدم اون از. متنفرم خودم از -

 یکاشک! نکردم رحم هم ام مهین یکی اون به من... من

 رو برادرم دادن جون دارم روز هر حاال. کردن یم اعدامم

 یها هیگر یصدا روز هر دارم. نمیب یم هام چشم یجلو

 از دنیکش عذاب نیا. کنم یم تحمل گوشم یتو رو مونا

 مونا کردم یم فکر. توام یرو ی شرمنده من. بدتره مرگ

 یم ینبود تو. زدم یم زنگ بهش لحظه هر... داره دوستم

 . خوره یم بهم خودم از حالم من انیک... آخ... خونه رفتم

. رفت در سمت یا کلمه گفتن بدون و شد بلند جاش از

 :گفت آروم برگرده، نکهیا بدون و ستادیوا همونجا

 ،یداد انجام ییجفا چه من، سابق همسر حق در نکهیا -

 من ریگیپ شتریب همه از... امکیس. نداره من به یربط

 یم. بودم الیخ خوش خودم با. زیپرو یکی اون، یکی. بود

 با و زنم یم سر دوتاشون به حتما ران،یا برگشتم! آره گفتم

 . میخند یم و میگ یم هم

 :سوزوند رو جگرم پوزخندش

 گریج دوتا هر. تو رو امکیس کشت، حنانه رو زیپرو -

 . دنیخواب راحت قبرستون، ی نهیس حاال ام گوشه

 :گفتم صدام یتو همراه تیعصبان و یناراحت با

 .شه یم منم نوبت -



 :گفت تیعصبان با و برگشت

 اشک یا قطره قبرت سر! شرف قول دم، یم قول -

 !زمینر
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 شده رهیخ دیسف پسر دوتا به و بودم داده لم هومن کنار

 ایبدن رو هاش بچه ایپرن که بود تابستون لیاوا. بودم

 من به نگاه کی. بود شونینامگذار روز! پسر آورددوتا

 :گفت یشوخ به وانیک. پسربزرگش به هم نگاه کی و کرد

 ؟یاریم شام یک. ست برازنده کامال اصغر و اکبر -

 :گفت غرغر با و رفت بهش یاساس ی غره چشم ایپرن

 اکبر؟ و اصغر یذار یم رو ت بپه اسم خودت -

 :دیکش پاش یرو یدست و شکوند تخمه وانیک

 دارم من بابا ارم؟یب بچه که من کنار ینیب یم زن تو -

 !تو خوشه دلت. برم یم رو حالش یمجرد



 :گفتم و هومن به کردم رو خنده با

 ن؟یکرد انتخاب اسم -

 :وسط دیپر وانیک بگه یزیچ خواست هومن تا

 ! گهید اکبر و اصغر بابا -

 پس محکم د،ید یم ونیزیتلو داشت موقع اون تا که انیک

 :گفت تشر با و دیکوب وانیک ی کله

 !توام گهید بسه -

 :گفت انمهریک به خنده با ایپرن

 !یش فشیحر تو نکهیا مگر! انیک زادیمر دست -

 :گفت من، به رو بلند، کمی و دیخند هومن

 .رادمان کهیکوچ آرمان، بزرگه -

 نگاش تعجب با چهارتامون هر. خنده ریز زد کدفعهی وانیک

 :گفت و رادمان سمت رفت که میکرد

 ادی آدم ؟یدار هیاسم چه تو! بگرده دورت عمو آخه -

 . وفتهیم دمان.یر

 با ایپرن که شد باز خنده به لبشون هومن و انمهریک

 و من طرف از مامان. زد صدا رو وانیک اسم تیعصبان

 روشون که بود گرفته دوتاشون یبرا ییطال پالک خودش،

 . بود شده نوشته کادی وان



 و کرد بشیج در دست انیک. کردم زونیآو هاشون بلوز به

 :گفت پوزخند با و یتلخ به. آورد در طال ی سکه دوتا

 یول! بود سابقتون یعمو زن مهر بگو هات بچه به بعدا -

 . خواد ینم مهر عموتون زن چون. دیرس شماها به

 و آبان بعد لحظه چند. شد زده خونه زنگ لحظه همون

 آبان با. شدن سالن وارد بزرگ گل دسته کی با طناز

 مردونه. خواست یم رو طناز. کردم سالم نیسرسنگ

 ! اومد یم بدم آبان از یول دمیفهم یم. بود بهش حواسش

 یشاد باعث وانیک و آبان نیب خنده و یشوخ ساعت کی

 . بود شده انیک جز همه،

 9 ساعت. بود ومدهین هنوز مونا. اومدن هم ارشد و فائزه

 استرس با ایپرن. گشنشه کرد اعالم وانیک دوباره که بود

 :گفت

 ! ومدهین هنوز... مونا -

 :گفت و کرد اخم ارشد

... یول داره مشکل کمی نشیماش گفت یم من به روزید -

 .نداره کار ادیم زودم گفت زد حرف فائزه با صبح

 رنگ و وفتهیب من جون به استرس شد باعث حرفش

 بدجور مونا به ها روز نیا که رانیج. بشه عوض انمهریک

 ش شماره طناز. هیگر ریز زد دنش،یند با بود، شده وابسته

 !نبود دسترس در گرفت، رو



 هنوز. شد خورده شام. 10 شد مین و 9 م،ین و 9 شد 9

 !نبود مونا از یخبر

 تلفنش به منتظر مون همه. خورد زنگ انمهریک همراه تلفن

 :داد جواب رو یگوش لرزون یها دست با. میشد رهیخ

 ؟... الو -

-... 

 . شناسمشون یم بله -

-... 

 !مهرک؟... یک شما! شده؟ یزیچ -

-... 

 مارستان؟یب کدوم... کدوم -

 پاهاش به که طناز دست ا،یپرن" عباس یبن قمر ای" یصدا

 و کرد یمخف رو صورتش که ارشد. انداخت چنگ

 شون همه... داد یم جون چشمم یجلو داشت که یانمهریک

 . بشه افتضاح حالم شد یم باعث

 بود در دم. شد بلند نیسنگ و آروم. افتاد دستش از یگوش

 :دیپرس ازش یسخت با وانیک که

 شده؟ یچ -

 ینگران و ترس با هممون. اومد یم رونیب یسخت به نفسش

 :گفت آروم. میبود شده رهیخ بهش



... برم من... دوستش... گفت. مارستانهیب... دونم ینم -

 ... نمیبب برم... حاال

. رم یم همراهش که کردم اشاره هیبق به و شدم بلند آروم

 ینم حرف بامن یکالم نیماش یتو. نبود خوب اصال حالش

 ینم دیشا اصال و گم یم دارم یچ دیفهم ینم یحت. زد

 !منه با که دونست

 رو دوستش. میدیفهم رو جاش یسخت به مارستانیب یتو

 و خورده بهم حالش که بوده اون ی مغازه یتو گفت. میدید

 . شده هوش یب

 یول تو نرفتم من. بود کم یلیخ فشارش گفت یم پرستار

 باال اومد که فیش دکتر. داخل رفت سر کی انمهریک

 :گفت تیعصبان با انمهریک سرش،

 زیچ ممکنه... یعنی... شده ینطوریا هم گهید بار کی -

 ... یخاص

 :گفت و شد رهیخ بهش دکتر

. شه معده مشکل. ستین مهم یستین هم اگه ؟یهمسرش -

 ای گردان روان مثال کنه؟ یم مصرف یخاص یدارو

 ؟یقو مسکن

 :گفت مونا دوست بازموند، جواب از انمهریک

 واسه گفت یم من به. رنگه قرمز یها قرص یسر هی -

 . اعصابه



 تکون یسر دکتر. پوشوند دستاش با رو صورتش انمهریک

 :دیپرس و داد

 کرد؟ یم مصرف مدت چه -

 و یناراحت با انمهریک که میبازموند جواب از مهرک و من

 :کرد زمزمه درد، از یبار کوله با ،یخستگ

 و خورد یم شب. خورد یم ادیز. کنم فکر... سال 9 8 -

 و دور ایک هست، یچ هست، یک اومد ینم ادشی صبح

 . ورشن

 نهایا! من یخدا. داد تکون تاسف ی نشونه به یسر دکتر

 ! بود؟ من بخاطر همش

 شیب مصرف گرنه و بوده نییپا ها قرص دوز... نینیبب -

 خون سرطان و معده سرطان به ها قرص اون ی اندازه از

 دیشد ی معده زخم دچار خانوم نیا االن یول. شه یم منجر

 نشد بهتر ها اون با اگر. سمینو یم قرص یسر کی. شده

 االمکان حد تا. بشن یبستر یمدت کی دیبا شد، تر میوخ و

 .نخورن هم شور و تند و ترش یها یغذا خام، ی وهیم هم
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 نسخه باشه، داشته ما از یحرف ای دییتا به یازین نکهیا بدون

 کرد جدا ما از راهشو مهرک. رفت و داد انیک دست به رو

 . ستادیوا رونیب و

 :شد رهیخ بهم تیعصبان با و زد پوزخند انمهریک

 !باهاش؟ یکرد کاریچ... تو -

 :گفتم آروم. کردم سکوت یکم اول

 ! ؟یکن یم درستش که یداد قول ینبود تو -

 :گفت آروم یول یعصب

. کنم درست رو ابروش خواستم. خواست ینم خودش -

 تا اومدم من! کردم ناکار رو خودم چشم زدم خورد تکون

 یدون یم یچ تو. نداد جواز بهم خودش. بسازمش دوباره

 رو دختر نیا! منه؟ سمت همتون ریت چرا!!! من؟ یزندگ از

 خواب شبها. م خونه تو آوردمش من بود الشه ؟ینیب یم

 یکار! نزدم جا. گرفت یم منم از رو شب خواب نداشت،

 فقط! رهیبگ پلمید بخونه، درس بره، مدرسه دوباره کردم

 وارد تو یپا تا... خواست خودش! نبود من دست! شد لوس

 نامه عتیوص هی سر اون و من یآورد ادمی تو! شد میزندگ

 ینداشت... یدار رو هواش تو گفتم... رفتم! میکرد ازدواج

 شد بزرگ! شه یم بزرگ. آد یم خودش به! درک به هم

 نیکرد یادآوری بهم هم باز! نداره رو هواش چکسیه یول

 ییها سال اون. بسپارم دینبا چکسیه دست رو میامانت که



 یم فکر کردم یم یزندگ آب ور اون بودمو مشیق من که

 من مشکل دیشا گفتم رفتم که هم شیپ سال کی. شاده کردم

 یم رو من اون نه کجاست؟ مشکل بگو من به تو! بودم

 بزرگ نیگفت یه. نیدار مواظبت وقت شماها نه... خواد

 منظورتون... کنه یم یزندگ ییتنها داره شده، خانوم شده،

 !نم؟یبب رو دختر نیا ی الشه دوباره من که! بود؟ نیا

 پرستار که بشم بلند زشیت و تند حمالت مقابل در خواستم

 و گرفت انمهریک سمت به رو ش شناسنامه و فرم. شد وارد

 :گفت

 دکتر. شلوغه سرمون اورژانس بخش تو کمی ما نیببخش -

 ضیمر نیکن پر رو فرم نیا. بشن یبستر روز دو خواستن

 . نیبزن هم رو اتاقش انتخاب. بخش تو باال میبفرست رو

 . رفت یحرف چیه بدون

 از. زدن حرف کردم شروع که نشست جا کی یعصب

 نکهیا از. نهیبب رو من ستین صاف دلش هنوزم مونا نکهیا

 و گفتم یم و گفتم یم. گرفتارن همه نکهیا از. داره حق

 رو انمهریک اسم هنوز مونا ی شناسنامه نبود حواسم اصال

 !داره توش

 دست یتو ی شناسنامه ادی هام حرف وسط یا کدفعهی

 یم مونا اگر. گرفت رو پام تا سر وحشت. بودم انمهریک

 ! دیفهم



 :گفتم عیسر

 اصال برو... باشن داشته یکار هی دیشا مونا شیپ برو تو -

 من داره ازین هاش سروم به بخش بره االن ریبگ رو نسخه

 . کنم یم پ ر

 به و شد بلند. کرد نگاهم شده زیر یها چشم با مشکوک

 :گفت آروم و شد رهیخ هام چشم تو. اومد سمتم

! ریبگ رو ش نسخه برو خودت هم کن پر رو فرم نیا هم -

 . بذارم تنهات مونا با تونم ینم

 قیعم نفس کی و گرفتم دستم یتو رو مونا ی شناسنامه

 . دمیکش
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 رو شیآزما یها برگه کمی دکتر. شد رهیخ بهم نگران حنانه

 هاش دست. داد تکون تاسف یرو از یسر. کرد جا به جا

 از داشت انتظار نکنه. شد رهیخ بهم و کرد قفل هم یتو رو

 ! بگه؟ خواد یم یچ که خوندم یم هاش چشم یتو



 :گفت بار تاسف نگاه همون با آروم

 رو یدرمان یمیش یخوا ینم چرا کنم ینم درک هنوز -

 ...شر

 :گفتم یمضخرف لبخند با و دمیپر حرفش وسط

 شونزده دختر کی به تجاوز دوقلوم، برادر قتل باعث من -

 بزرگم برادر ی سکته آخر در و آزارش و تیاذ ساله،

 یدون یم! بکشم؟ رو زجرش دیبا کجا تا ست؟ین بس. شدم

 هر چون چرا؟ یگ یم! بدبخته یلیخ یروان آدم هی... دکتر

! نباشه خودش اگر یحت. شه ینم دهیبخش کنه یم یکار

 یجد کال ای رنیگ یم یجد یلیخ ای گه یم یزیچ هر چون

 . شدم خسته من. رنیگ ینم

 دوباره دکتر. زد صدا رو اسمم لب ریز غرغر با حنانه

 :گفتم آروم بگه، یزیچ تا کرد باز دهن

 چهارتا سه... م زنده یک تا بگو. بده یینها وقت هی بهم -

 . بکنم دیبا که دارم یینها کار

 خواست یم. شد خارج دکتر و من جمع از دیببخش با حنانه

 . افته یم اتفاق همه یبرا مرگ چرا؟ نشنوه؟

 !ماه کی -

. دمیکش لباسم پلماتید ی قهی به یدست و انداختم باال ابرو

 :گفتم و زدم لبخند

 . ممنون -



 اتاقش از و برداشتم رو ها برگه ،یاضاف حرف چیه بدون

 ! هست وقت!  خوبه... هومم... ماه کی. زدم رونیب

 دم رو من تا خواستم ازش و شدم حنانه نیماش سوار

 :گفت و زد پوزخند. بذاره یعطار

 . یهست فرانک یعروس واسه... خوبه -

 :دمیپرس یدل دو و شک با و دادم نییپا رو پنجره

. مضخرفه! کنن؟ یم دعوت رو دوتا ما یکرد فکر -

 . کنن دعوت نداره یلزوم

 :انداخت باال شونه

  داره؟ یلیدل چه. یگ یم راست -

 :فرستادم خودش نیزم به رو توپ یرکیز با

  ؟یریبگ زن یخوا ینم گفتم. بود شمیپ ارشد شبید -

 حالش به دلم یتو یپوزخند. شد مشت فرمون دور دستش

 !تو؟ یدار یتیوضع چه. چارهیب و بدبخت ی حنانه یا. زدم

 حنانه پس گفتم. کرد فکر بهش دیشا گفت یم... خالصه -

  گفت؟ یچ یدون یم... یچ

 :گفت یعصب و لرزون یصدا با و دیلرز هاش چشم

 .کن بس کنم یم خواهش -

 ...حنانه که گفت -



 :کرد تکرار رو حرفش باز داد و غیج با

 !!کن بس -

 :زدم داد سرش محکم

 !! امرزمهیب خدا داداش زنِ  حنانه گفت -

 ی نشونه به. ش نهیس یتو شد حبس نفسش لحظه کی

 :دادم تکون براش یسر تاسف

 مونا. بودم مونا عاشق من. شه ینم فقط ییها موقع کی -

 آدم هی تا دادم عذاب رو دوتامون سال شیش. بود وابسته بهم

 که یآدم! نشد کنم، درستش خواستم. شیزندگ تو اومد دیجد

 زمونه، دوره نیا تو کنه، یم خراب بدجور کنه، یم خراب

 . نداره برگشت راه

 :کردم نگاه قرمز یها چراغ به. نشستم جام سر یعصب

! نشه تا ده یم هم دست به دست زیچ همه یا موقع کی -

 انمهریک بخاطر مونا دمید یوقت! وفتهین برات اتفاق اون تا

! ستین منم مال نبود، من مال. دمیرس دادش به ب ره یم داره

 یوقت... حنانه... حنانه. کن رو یجعل مدرک گفتم بهش یول

 وحشت ازم هنوزم! ازم ترسه یم هنوزم... کنه یم نگام

 ی خونه یتو سال شیش از بعد یوقت ینیبب ینبود تو! داره

 یوقت شدم وونهید! شدم زنده و مردم چقدر دمش،ید یپدر

رد آورد، باال خون زد، غیج یاونجور  . شد زنده و م 



 یا خفه بغض با. کردم باز رو رهنمیپ ی قهی ییباال ی دکمه

 :گفتم

 هست جور هر دیبا... کنار یبکش دیبا ییها موقع هی -

 تو... گهید... اون. یایب کنار تیواقع با دیبا... یبسوز

 ! خواد ینم... رو

 ریسراز یها اشک و لبخند با. اومد حنانه نیف نیف یصدا

 :گفت صورتش، از

 ارشد که یروز... گشت یم بر ها سال اون تمام کاش -

. کنه یخواستگار ازم برادرش یجلو تا کافه برد رو من

! دمید بود، کرده میقا دستاش تو که یا حلقه برق احمق، من

 بود، افهیق خوش... زیپرو که یوا. دمید هم رو زیپرو

 چهارده موقع یها شعر مثل... زد یم قشنگ یحرفا

 که آخ... جذاب همونقدر ک،یرمانت همونقدر. بود یسالگ

. زدم زنگ زیپرو به خودم فرداش! بودم حیوق چقدر من

 ساله دوازده یدخترا نیع دمش،ید یوقت... نمتیبب دیبا گفتم

. دمیمال شیر به گونه. رفتم فرو بغلش یتو مختار، یب ی

 تدارک داشت که ارشد یبرا رمیبم آخ. زدم لب به لب

 که فرداش پس. کثافتم یلیخ من آخ! دید یم یخواستگار

. رانیا میبر... باشه گفتم... رانیا میبر گفت بهم زیپرو

 پس ؟یکن یم یغلط چه یدار گفت. خواهرم یبرا رمیبم

 گمشه بره گفتم! گفتم؟ یچ یدون یم کثافت منه ؟یچ ارشد

 آب امکیس و خواهرم! خوام ینم رو اون گهید من. ارشد



 هر اما رنیبگ انتقام من از خواستن. دنید رو ارشد شدن

 .زیپرو چشم تو رفت بود دود یچ

 قطره و دیلرز یم هاش دست و ها حرف. دیکش قیعم نفس

 :ختیر یم ش گونه یرو سرعت با و محکم اشکش یها

 

 یکلیه و دهیکش ی نهیس یجا به. کرد یم بغلم زیپرو -

 تمام. ارشد الغر ی نهیس یبرا رفت یم قنج دلم ز،یپرو

 جاش به و ختمیر دور رو زیپرو مضخرف یها عطر

 مون،یعروس شب یحت من. دادم هیهد بهش رو ارشد عطر

. رونیب ادین دهنم از ارشد ز،یپرو یجا به تا کشتم رو خودم

 یبدبخت خودم من. کندم گور خودم، یدستا با خودم من

 داشتم و رفت یم داشت ارشد که یوقت. زدم رقم رو خودم

... خدا آخ. شد رو زیچ همه دادم، یم عاشق  ِزیپرو به دل

 از شب کی. متنفرم خودم از. آد یم بدم خودم از... قلبم آخ

 خوام ینم گهید... کنم یم خالص رو خودم ها شب نیهم

 . وفتهیب ختمیر به چشمم

 :گفتم پوزخند با و گرفتم سمتش به دستمال

 یایم حداقل. سراغت ادیب گم یم لیعزرائ به اونور رفتم -

 !خوبه؟. میخور یم غصه... هم کنار... باهم... اونور

 یعطار دم و کرد پاک رو هاش اشک. دیخند تلخ حرفم به

 در. رفت و کرد یخداحافظ ازم یبوق تک با. داشت نگه



 مینیب به رینو نیجازم عطر یبو کردم، باز که رو یعطار

 تا اومدم. شدم رهیخ بهش تعجب با و آوردم باال سر. خورد

 :شد شقدمیپ زودتر کنم، باز دهن

 نبات و نقل ِهل، ن،یدارچ زردچوبه، ،یکار ره،یز اومدم -

 ! رحافظ؟یام یـــیپــســردا... از بهتر یک گفتم. رمیبگ
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 از. انداخت ینگاه فرانک به لبخند، با نه،یآ یتو از مهبد

 براش تاسف یرو از یسر فرانک که دمید چشمم ی گوشه

 . کرد یکوتاه نچ نچ لب ریز و داد تکون

 :زدم یا هیثان صدم پنجاه و ستیدو لبخند

 . نمیبش عقب برم من جلو یایب یخوا یم -



 یخاص هراس و ترس کی. اومد ییابرو و چشم فرانک

 :زد یم موج صداش یتو

 . من شیپ ادیب خواد یم... مونا... ادیم زیچ اخه -

 من شیتشو و ینگران با دارن دوتاشون هر کردم احساس

 یخونسرد ظاهر. انداختم باال یا شونه. کنن یم نظاره رو

 باز نیماش در. نشستم نیسنگ سرجام و ساختم خودم یبرا

. داد نوازش رو مشامم مونا یچوب و تلخ ادکلن یبو و شد

 به رو فرانک و کرد سالم همه به. بود نشسته من پشت

 . کرد دعوت آغوشش

 وقت چه گرما، تو االن، آخه. کردم یحسود فرانک به

 رو جوابش یحت. کرد بهم ینیسنگ سالم مونا رفتنه؟ شمال

 ! نکرد افتیدر هم

. کرد روشن رو نیماش عیسر د؛ید نیسنگ رو جو که مهبد

 . میخورد ینیسنگ کیتراف به جاده اول همون

 مونا یصدا. دمیکش یحوصلگ یب سر از ییباال بلند پوف

 به رو مهین یکی اون و داد یم خراش رو بدنم از یمین

 . آورد یم در یعاشق پرواز

. نبود بود، اومده شیپ نشونیب که یبحث به حواسم اصال

 :گفت من به کدفعهی مهبد

 ه؟یچ تو نظر -



 تا شد باعث نیا و داشت یتعجب و گنگ حالت کی نگاهم

 :بده حیتوض بهم یمختصر ی غره چشم با خودش

 م؟یکن شروع رو یزندگ فرانک ی خونه ای میریبگ خونه -

 یم بر غرورم به هستم مرد که یمن که فهمن ینم نایا

 اومدن هات خاله دختر اون وقت کی! خانوم فرانک! خوره

 ؟یچ گفتن یور یدر بهت

 خطاب بلند، یصدا با بعد و دادم یفحش بهش لب ریز کالفه

 :گفتم فرانک به

 جفتش که یآدم. بالخره باهم نیخوش! کنه ینم یفرق چیه -

 از یوا. ارهیب دووم تونه یم هم چادر تو کرده، دایپ رو

 ایدن براش تو! نباشه تو چفت و جفت یکس که یروز اون

 ! ارهینم دووم! مونه ینم... بده هیهد رو

. شد هم نیهم. رهیبگ رو نمیسنگ ی کهیت بودم دواریام

 یپوزخند. کرد احساس شد یم هم جلو نیهم از رو اخمش

 :دیرس گوشم به صداش که زدم

 عمر کی صحبت... بالخره. ییپسردا با موافقم منم -

 .یبزن جا دینبا! هیزندگ

 :دمیغر تیعصبان همون با و شدم یعصب

 ؟یک زد؟ جا یک زدن؟ جا! جان عمه دختر زدن؟ جا -



 و داد فشار بهم یکالفگ یرو از رو هاش چشم مهبد

 صلهیف رو ی قاعله خواست هللا بسم و صلوات با فرانک

 . بده

 حاال که ینیچرک یها بغض. بود بغض از پر مونا یصدا

 :بود شده یسرطان ی غده به لیتبد

 !شده تموم گهید مهمه؟ مگه -

 ی شناسنامه تو طالق مهر! بود شده تموم. گفت یم راست

 ی خنده با کرد یسع مهبد. کرد یم ییخودنما دوتامون هر

 :برگردونه دوباره رو جو یمصنوع

 دختر نیا ور و دور! فرانک باشما گفته بهت االن از یول -

 .نیخطر. نگرد هات خاله

 باز دهن تعجب با و کرد درشت رو هاش چشم فرانک

 :کرد

 چشونه؟ مگه چرا؟! واه -

 یصدا. خورد افرا بلند و سبز یها درخت به نگاهم

 چشم. داد یم نوازش رو گوشم جاده، نییپا ی رودخونه

 هام انگشت با. دادم هیتک یصندل به رو سرم و بستم رو هام

 یبرا مهبد ی مسخره یها لیدل. کردم نوازش رو هام چشم

 . انداخت یم خنده به رو آدم هام، خاله دختر با رابطه قطع



 پرنده میعظ ی دسته به شهیش از. کردم باز رو هام چشم

 کل کر،یپ غول یمایهواپ کی نیع. شدم رهیخ مهاجر یها

 . شدن محو دهید از و کردن یط رو آسمون

 از بعد شیش ساعت االن و میبود افتاده راه ظهر سه ساعت

 زده حرف فرانک و مهبد ساعت سه نیا کل. بود ظهر

 گفتن یبرا یحرف چیه و میبود گر نظاره مونا و من. بودن

 به رو بدنم و گذاشتم مهبد یصندل پشت رو دستم. مینداشت

 :چرخوندم فرانک سمت

 هست؟ هم گانهی -

 دهیکش دراز پاش یرو که مونا به و انداخت باال یا شونه

 رفته خواب به و بود بسته رو هاش چشم. کرد اشاره بود،

 صورتش سمت به رو دستم بزنم، یحرف نکهیا بدون. بود

 رو بود کرده ریگ دهنش یتو که ییمو ی طره. بردم

 :گفت آروم فرانک. شدم رهیخ بهش لبخند با و دمیکش رونیب

 ینم اصال ان؟یک چرا... یدار دوستش نقدریا که تو -

 .فهممت

 یجد یصدا همون با. شدم یجد دوباره و سرجام برگشتم

 :گفتم خودم

 و بخوام من ممکنه. ست طرفه دو طالق مثل هم عشق -

 فیتکل... اونوقت! نخوام من و بخواد اون. نخواد اون

 !ه؟یچ



 :گفت فرانک از تر آروم مهبد

 شش؟یپ یگرد یبرم... بخواد اونم ،یبخوا تو اگه -

. کرد یم ریدرگ رو مغزم ها روز از یلیخ که بود یسوال

 یم تکرار اتفاقات اون دوباره و ششیپ گشتم یبرم باز اگه

 ! رییتغ همه نیا هم اون کرده؟ رییتغ کنم باور یعنی ؟یچ شد

 نه زدم لبخند نه. شدم رهیخ معصومش صورت به دوباره

 :گفتم آروم. کردم اخم

 ... چون! کنم یم یخواستگار ازش دوباره... آره -

 :نشستم سرجام صاف و برگشتم

 !انمهرمیک من چون -

 

 دارد_ادامه#

 

  198# پست

 

 شیگوش یصدا با مونا که میبود کرده رد تازه رو رکوهیش

 به یغوس و کش و مالوند رو هاش چشم کمی. شد داریب

. تلخه و گس دهنش ی مزه االن که دونستم یم. داد بدنش

 تا خواستم اشاره و مایا با و انداختم فرانک یبرا یبیس

 نزد یخاص حرکت یول بود گرفته خندش فرانک. بده بهش



 یا رگه دو یصدا با مونا. داد مونا دست به رو بیس و

 :گفت تلفن پشت مخاطب به خطاب

 رو ها اون که من کنم؟ کاریچ نیگ یم. دونم یم بله -

 . بود یمحمد خانوم کار! نزدم برش

-... 

 از. ستین نایا بحث نه ره؟یبگ منو ِخر یمشتر دیبا چرا -

 یم تیاذ نیدار شما گفتم بهتون رو طمیشرا من اولش

 . نیکن

-... 

 :گفت یعصب و باال برد رو صداش

 یچ! بله. خدامه از من! دیکن یم اخراج که درک به خب -

 نوبرشو! خدا ی بنده نه خداست رسون یروز ن؟یکرد فکر

 . خداحافظ... نیآورد

 بیس. کرد پرتاب فشیک یتو محکم و کرد قطع رو یگوش

 :دیپرس تعجب با فرانک. زد گاز یکالفگ و حرص با رو

 ؟یدیتول -

 ! یدیتول یب -

 یول میزد یم حرف دیشا. نزد یحرف چیه چکسیه گهید

 اصال راستش. نداشت هم یخاص مظمون و بود کوتاه

 اونم! نداشتم رو مونا با بحث و جر و دعوا ی حوصله



 یحساب درست اعصاب اصال االن دونستم یم که یوقت

 . نداره

 و گانهی یالیو همون. الیو در دم میدیرس که بود 9 ساعت

 داخل به رو نیماش مهبد و شد باز نگیپارک در... همسرش

 م،یشد ادهیپ یوقت. میبود دهیرس تازه ما و بودن همه. برد

 انس باهاش کردم یسع یول زد رو دلم یشرج یهوا

 . میباش نجایا بود قرار روز چند حال هر به. رمیبگ

 هومن بغل از رو رادمان ،یروبوس و یپرس احوال از بعد

 در صداش نوق و نق کمی. کردم ماچش محکم و گرفتم

 به خنده با و کردم جاش به جا بغلم یتو یکم که اومد

 : گفتم هومن

 .ستنین هم هیشب اصال -

 بغل ی آماده که ییایپرن بغل از رو آرمان و دیخند اونم

 خودم یرو رو یکس نگاه ینیسنگ. گرفت بود؛ مونا کردن

 یها چشم با و برگشتم تعجب با. کردم یم حس رادمان و

 ینم که بود نیا منظورم بیعج. شدم رو به رو مونا بیعج

 غم، ،یدلخور عشق، حسرت،! ه؟یچ حسش اصال دونستم

 !بود ناب مخلوط زیچ کی! زایچ یلیخ و یناراحت

 بهیغر مرد کنارش. کرد دعوت داخل به رو هممون آبان

 دلم. باشه نیشاه دیبا زدم یم حدس که بود ستادهیوا یا

رد؛ ینم اگر دیشا! گرفت امکیس یبرا  به نجایا اون االن م 

 . داشت حضور گانهی همسر عنوان



. گذاشتم بودن؛ هم وانیک و ارشد که یاتاق یتو رو چمدونم

 و میخواب یم یساعت چند که میداد خبر هیبق به مهبد و من

 . میکرد هم رو کار نیهم

 از پر یصدا با که بود عصر دمیشا ظهر، از بعد دیشا

 :شدم بلند حنانه حرص

 ! یگفت یچ ریام به بگو بهم مونا -

 !بود؟ خبر چه نجایا. شد باز هام چشم و زیت هام گوش

 یچ که یچ یعنی! ه؟یچ نکارایا! کن ول رو دستم حنانه -

  گفتم؟

 تا اوردیم باال خون بود بد حالش خونه رفتم روز همون -

 آره؟... یکرد تشیاذ! بودمش دهیند ینجوریا حاال

 :گفت حرص با شد کمتر که خندش. خنده ریز زد بلند مونا

 خاطرات مرور کمی من شده؟ تیاذ وسط نیا یک ت؟یاذ -

 .گفتم امکیس از بهش کمی. کردم

 :کنه یم میروان هات بغض نیا مونا آخ. کرد بغض

 بود؛ پا و دست یب و کر و الل یوقت یحت که امکیس از -

 یکار چیه! بکنم فداش رو همتون بودم حاضر. بود همدمم

 خودم از! کرد یم کار همه یول هااا بکنه تونست ینم

 از. بود ریام که یریام از. ساله چهارده یمونا از. گفتم

 شده تیاذ یک... بگو... بهم... حنانه. بود حافظ که یریام

 سه دمیشا کدوممون؟ انمهر؟یک رحافظ؟یام من؟! قا؟یدق



 یکار چیه من! یاریم در رو شورش یدار حنانه! تامون

 کار من با یلیخ اون یول! یچیه. ندارم رحافظیام به

 بدبخت. دمیکش برابر دو من یدیکش یسخت تو اگه. داشت

! بدم انیپا بهش بار کی خواستم یول! تر بدبخت من یبود

 دوره رو، دوران اون مجرم؛ خود با بار کی نیهم یبرا

 منه یها تفاله... آورده باال یزیچ شب اون اگر. کردم

 ! بوده بدبخت

 زیت کامل رو هام گوش هم من و تر نییپا آورد رو صداش

 شیپ تو بحث یوقت یول! نبودم یفضول آدم من مونا. کردم

 !کنم یم یکار همه اد؛یم

 :گفت یتر آهسته و لرزون یصدا با مونا

 شوهرم؛ کشم؟ یم عذاب دارم چقدر ؛یدون یم خودت -

 بهش تونم ینم من یول نجاستیا من؛ محرم تنها همسرم؛

 ! نگرفتم طالق ازش که نگفتم انمهریک به هنوز من! بگم

 مینیب یها پره و فراخ هام چشم. شد حبس م نهیس یتو نفسم

 قلبم و کرد گزگز به شروع پام یها انگشت. شد گشاد

 کمرم یها مهره یرو یسرد عرق. دیکش ریت محکم

 . نشست

 اون یصدا نه. رفت یم و اومد یم ونیم در یکی هام نفس

 خنده یصدا یحت! مهبد یها خرخر نه دم؛یشن یم رو دوتا

 کردم مشت رو دستم. بود یدنینشن برام هم گانهی و طناز ی

 . دمیکوب نمیس ی قفسه به و



 زنده! بکش نفس! توئه زن هنوز مونا! بکش نفس انیک

 یبکن رو فکرش که هیاون از تر فیکث یباز نیا! بمون

 ! بکش نفس! انیک
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 رهیخ روم به رو دیسف وارید به. نشستم و شدم بلند جام از

پف یصدا. شدم  یم راه داشت اعصابم یرو مهبد خر 

 شد یم باعث خورد یم گوشم به که ایدر یصدا. رفت

 . ارمیب باال رو وجودمه یتو که یچ هر بخوام

 بهت که من... یلعنت ؟یکرد رو تو که هیباز چه نیا مونا

 رو یچ! ستادمیوا جلوت گرز و سپر بدون که منم تنها گفتم

 !؟یکن ثابت یخواست یم

 یب سردرد نیا شد یم باعث ها دوقلو یها هیگر یصدا

 . بکنه دایپ تداوم مغزم یتو شتریب امان

 داره عشق؟ نیا هیچ! عشق نیا به لعنت! مونا تو به لعنت

 ! شم یم یمتالش دارم. کنه یم خردم درون از



 عذابم شتریب یخواست فقط ای ؟یدار رو حس نیهم توام

 ! ؟یبد

 یاون از تر افتضاح. بود بد حالم. دمیکش موهام یتو یدست

 من سر رو بال نیا دینبا تو مونا! بودم شهیهم که بودم

 !؟یکرد کاریچ تو مونا... مونا! یاوردیم

 

******** 

 

 مونا

 

 ظرف. شد بلند مبل رنگ یآب ی دسته یرو از نیشاه

 تخمه تلق تلق که همونجور. بود دستش هم تخمه یکیپالست

 :گفت همه به رو شکوند، یم

 .بدم سفارش دیبا من ن؟یخور یم یچ... آقا -

 براش تاسف یرو از یسر و انداخت باال ییابرو وانیک

! نیشاه چارهیب. کرد نگاهش چپ چپ هومن. داد تکون

 !گرفتش ینم یجد یکس

 :گفت یطنزآلود لبخند با طناز

 ...درست زیچ هی خودمون ما! نیشاه آقا نه -



 زیم یرو رو ظرفش. رفت هم یتو نیشاه یها اخم

 :کرد اسپرش شلوار بیج تو دست آروم و گذاشت

 نجاهایا ایتازگ خانواده هی. میبست قرارداد ما! گهید نشد -

 .میباش شونیمشتر نیاول ما نیایب. زدن رستوران

 کند حرص با رو اریخ سر. داد تکون رو بدنش کمی گانهی

 داد تکون تاسف یرو از یسر. انداخت یفلز ینیس یتو و

 :دیغر و

 . بده رو بشیج پز خواد یم شماها یرو جلو مثال -

 سرزنش لحن با. زد یم حرف خودش با داشت یانگار

 :زدن غر به کرد شروع یزیآم

! کن خرج چارتیب زن نیا یبرا ایب بگه بهش ستین یکی -

 چه به لباس ته؟یچ واسه لباس گه یم گم یم بهش لباس

 ادیم یه طال گه یم گم، یم بهش طال خوره؟ یم دردت

 بلده خوب گم یم آقا به یچ هر. نییپا کشه یم یه باال

 !چونهیبپ

 اعصاب با. کرد پرت ینیس یتو رو شده لورده و له اریخ

 سمت به و شد بلند جاش از شده یخط خط و داغون

 . شد روونه ییدستشو

 :گفت و زد یپوزخند نیشاه به آبان



 ؟یوفتیب یخور نون از تو و برسن یینوا و نون به اونا -

 خواد ینم. میکن یم سر یطالب ریپن نون هی با رو امشب ما

 .یکن یخال رو بتیج

 تا بپرونم یا کهیت خواستم بود، شده که هم خنده محض

 :ادیب در همشون یصدا حداقل

 ...مر تخم با نظرتون -

 بلند ایپرن و فائزه با. اومد در شون"اَه" یصدا مردا ی همه

 پرت سمتم به یکوسن چپ، چپ با وانیک. خنده ریز میزد

 هوا یتو رو کوسن. داد نشون رو دستش پشت و کرد

 یم موج توش از خنده یها هیما ته که ییصدا با و گرفتم

 :گفتم زد،

 !یکن حض که زنم یم بهش هیادو نیهمچ! بخواد دلتم -

 گذاشتم لبم یرو. چسبوندم هم به رو شستم و اشاره انگشت

 . کردم پرتش هوا به یبوس با و

 تکون برام تاسف یرو از یسر و گرفت خندش خودشم

 احساس. شد رهیخ بهم تیجد با و برگشت انیک کدفعهی. داد

. نهیب یم رو زمیر یم دارم که ییها شرم عرق کردم یم

 ی پرونده کی که بازجو کی. بود بازجو کی مثل نگاهش

 !بود خورده بهش یالیسر قتل

 :گفت یجد اما آروم و کرد باز رو دهنش بالخره

 !کن درست مرغ تخم من یبرا. خورم یم من -



 نیا از بعد! بود دستور! شنهادیپ نه بود، خواهش نه لحنش

 آخ کرد؟ یم من از پخت دست طلب انیک... مدت همه

 غذا زیم کی برات گهید ساعت سه تا بود، من به اگه. انیک

 اگه انیک! بودم تیجد یها لحن نیا دلتنگ چقدر! پختم یم

 از دوباره بهم؟ یگ یم یچ خوردم فود فست یکل یبفهم

 برام؟ یکن یم جذاب یها اخم اون

 !من هم... یشد عوض تو هم! نه

 هم کنار ک،یکوچ یالیو اون یتو یبدبخت هزار با رو شام

 تا موندن خونه ها یسر کی ارشد، شنهادیپ به. میخورد

 میبر شب تا میافتاد راه ها یسر کی و کن جور و جمع

 . ساحل سمت

 . موندن خونه یتو نایا گانهی و حنانه ا،یپرن هومن، وان،یک

. نمیبش ارشد نیماش تو خواستم. میشد نیماش تا چهار هم ما

 گاز م،یبش و کنم باز رو در تا دمیرس یم نیماش به داشتم

 . رفت و داد

 رفته زودتر که هم نایا فائزه و سرش پشت هم مهبد نیماش

 . برگشتم عقب به و انداختم باال ییابرو. بودن

 نیماش به و زد پوزخند. رفتم عقب قدم کی ان،یک دنید با

 :گفت خسته و دیکش یپوف د،ید رو دمیترد یوقت. کرد اشاره

 . ستمین رحافظیام من! نده عذابم نقدریا -



 یم هم هنوز! یلعنت. کردم بغض شیدرموندگ دنید از

 . کنم یم بغض یچطور که دیفهم

 چند. دیکش ییباال بلند پوف و کرد موهاش تو دست کالفه

 همون شد دوباره. دیکش قیعم نفس و کرد سکوت هیثان

 دوست حیمل لبخند کی و یمهربون با. شیپ سال دو انمهریک

 :گفت یداشتن

 تو ایدر... دونم یم. شو سوار ایب. یکن یم بغض ادیم بدم -

 !یدار دوست رو یکیتار

 هام چشم زندون از رو مزاحم اشک ی قطره من و برگشت

 دایپ راه سرخم یها گونه یرو تا دادم اجازه. کردم رها

 . بکنه

 رژم یفرنگ توت یبو. فرستادم دهنم داخل به رو هام لب

 .بردارم کار نیا از دست شد باعث

 

#200 

! نزدم قرمز رژ چوقتیه تو، از بعد گهید... انیک یراست

 .کردم هرس من... یبود متنفر قرمز کیمات از تو چون

 جدا هم از رو بودن شده قفل بهم شکمم یجلو که هام دست

 رو هومن نیماش. افتادم راه نیماش سمت به و کردم

 . بود برداشته



 باور من یول سفته گفت یم شهیهم ایپرن. شد ینم باز در

 اشاره بهم و نییپا داد رو شهیش دمید کدفعهی. کردم ینم

 . بکنم باز تو از کرد

. فورد تام یبو. نشستم آروم. کردم باز رو در و بردم دست

 !دونم یم! منه مرگ ی لحظه لحظه، نیا ایخدا... آخ

 ی هیبق دنبال و انداخت راه رو نیماش یحرف چیه بدون

 . رفت ها نیماش

 حس یجا به کیتار ی جاده. اون نه زدم یم حرف من نه

. رفت ضبط سمت دستم. داد یم آرامش حس بهم وحشت،

 شروع بعدش یول داشت خش اولش کمی. کردم روشنش

 .خوندن به کرد

. توهم رفت اخمام ا،یپرن ی عالقه مورد آهنگ دنیشن از

 .نموند دور چشمش از حرکتم نیا

 

 برده و گرفته رو دستم

 نه باهاش، نرفته دلم

 میزندگ کل کن فرض ایب

 داشتم دست کی

 



 لبش ی گوشه و دیپر باال آهنگ اول دنیشن از ابروهاش

 سرد ی شهیش به رو سرم و دمیکش باال رو دماغم. شد کج

 !بود زده لک برات دلم... انیک آخ. دادم هیتک

 

 بود عذابم بودنش که بودم یکی با من

 بود خوابم یتو شب هر تو ریتصو اما

 

 راست سمت به رو نیماش. شد تر پررنگ پوزخندش

 یسرطان بغض نیا. شد تر پربار گلوم یتو بغض. چوندیپ

 . کشه یم رو من

 شکستم ناخن من. داد یم تکون تند تند و کالفه رو پاهاش

 دمییجو یم تو از رو لبم ی گوشه. بودم گرفته یباز به رو

 .رمیبگ دهیناد رو پوزخندش کردم یم یسع و

 

  رفتم که منه ریتقص نگو

 !بود اتفاقا

 

 دنیبار به شروع نبود، دشید دسترس در که چپم چشم

 یتو شتریب کردم یسع و فشردم محکم رو فمیک بند. کرد



 اون. بود دادگاه کی نیع نیماش نیا. بشم مچاله خودم

 !مجرم... من و یقربان

 

 کردم قطع بازم اما گرفتمت دفعه چند

 !کردم لعنت رو امروزم دفعه چند یدون ینم

 .کردم رد رو یحال چه تولدت یدون ینم

 !کردم بد خودم به

 

 مسخره آهنگ نیا بلکه تا ضبط سمت رفت یم داشت دستم

 . گرفت رو دستم مچ که یبعد بزنم رو کن خراب حال ی

 آروم. بود یکیتار و جلو به معطوف نگاهش. کردم نگاهش

 :گفت

 !بخونه بذار -

 

 بسپارم دل تو جز یک هر به متنفرم

 .دارم حس بهت هنوز که بده نیا شد خب یول

 



 هم نیماش نیا از رونیب یها ملخ و ها رکیرجیج یصدا

 یم. دادم عذابت... انیک. بود بد حالم. دیرس یم گوشم به

 !شد تموم یگفت خودت یول! دونم

 

 دارم آدرس تو از ذهنم ی گوشه هر تو که متنفرم

 بود طاقت کم ،یشناس یم فقط تو که یدل با

 !بود راحت برام یلیخ که یکن فکر که یونیمد

 

 ارتعاش صداش یتو. کرد باز رو حرف سر بالخره

 :شد یم حس یخاص

 !خوبه تیزندگ پس -

 دارم. شم یم نصف دارم. ارمیم کم دارم! آشغاله! گوهه! نه

 با فقط اونم. دم یم رو دادم بهت که یعذاب همه اون تقاص

 ! خودم یکار ندونم

 !یشد بزرگ خوب ماشاهلل -

 من! دادم گوش احمق کی حرف به من! شدم ینم کاش

. نگرفتم طالق داشتم دوستت چون من. نگرفتم طالق ازت

 یلیخ قبال آخه... آخه ؟یکن یم کاریچ... بگم بهت اگه

 !انیک یبود عاشقم

 .شکر رو خدا. شده خوب و رواله رو تیزندگ -



! یدون ینم یچیه تو... رمیمیم دارم شکر؟ رو خدا رو یچ

 !یندار خبر یچیه از تو انیک

 به خودش مثل و آوردم رونیب دستش یتو از رو دستم

 :زدم زل روم به رو یکیتار

 اگه اون. رونیب ایب میجسم و یمال یزندگ وضع از -

 . ستین مهم باشه هم افتضاح

 :رفت یم راه اعصابم یرو صداش یب پوزخند

 امیب دیبا باز نکنه کرده؟ عود تیافسردگ باز نکنه ه؟یچ -

 !یپرستار

 از بعد. کردم سکوت کمی. دادم تکون تاسف یرو از یسر

 :کردم باز دهن سکوت یمدت

 !یچیه! انیک یدون ینم یچیه تو -

 :گفت یا خسته لحن با. گرفت جلوم رو گارشیس ی جعبه

 . کن شیآت برام نخ کی -

 هیزاو صورت. رخش مین به بعد و شدم رهیخ دستش به اول

 و اومدش در یها شیر ته ش،یگندم جو یموها دارش،

 !بود من مال مرد نیا. هاش چشم ریز یگود

 یگاریس کردم، یم نگاهش رهیخ داشتم که همونجور

 یجلو رو رنگش قرمز فندک. بردم لبم سمت به و برداشتم

 . کردم روشن حالت همون یتو و گرفتم گاریس



 دور هام لب از رو گاریس. گرفتم گاریس از یکیکوچ پک

 انگشت دوتا با. شدم رهیخ میصورت لب رژ رد به و کردم

 با هاش لب برخورد. گرفتم لبش کینزد رو گاریس هام

 و بشه رد بدنم یتو از یبرق انیجر شد یم باعث انگشتم

 . بره

 !یچیه! انیک یدون ینم یچیه تو. بودم ها ابر یرو

 :انداخت بهم ینگاه مین و گرفت دندون به رو گاریس

 !یبکش ندارم دوست -

 هیتک یصندل به رو سرم. کردم جمع یور کی رو پاهام

 :شدم رهیخ بهش و دادم

 . دمیکش یم -

 رو دودش بود، لبش ی گوشه گاریس که یحالت همون یتو

 و بود گرفته رو فرمون دستش کی با. فرستاد رونیب به

 گذاشته پنجره ی لبه یرو قائم صورت به رو یکی اون

 :بود

 ؟یدیکش یم یچ! اِه -

 :کردم زمزمه یخستگ و درد با درنگ، یا لحظه بدون

 !انتظار ا؛یدن گس گاریس تنها -
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 جون به که ییصدا یب یها پوزخند نیا یتمام به لعنت آخ

 ! زد یم زخم من

 یها غبار و گرد تک تک داشتم که یمن به یچشم ریز

 شتریب یلیخ من انیک. کرد نگاه شماردم، یم رو ترمز کنار

 ! دمیکش انتظار یکن فکر تو که یاون از

 منتظر لحظه هر من. بودم منتظر من یول یبود من مال تو

 هرچند،. سوختم انتظار یتو ها روز نیا تمام من! بودم

 . بودم کرده درست خودم یبرا که بود یشیآت

 دلم. کردیم رسوخ پوستم ریز به شب مهین یشرج یهوا

 یبو ره؛یبگ خوابم که یا لحظه نیهمچ یبرا بود زده لک

 وفتهیب کتش و باشه آشوب دلم چه؛یبپ مینیب ریز عطرش

 !خستم بدن یرو

 آروم! رونیب ادیب خواست ینم. کرد لونه گلوم یتو بغض

 لبه و آوردم در کتش ریز از رو هام دست. شدم رهیخ بهش

 . گرفتم لرزون لرزون رو کتش ی

 شدم رهیخ بهش آروم. دیلرز یم یکالفگ و استرس از پاهام

 :گفتم صدام، یتو خفته بغض همون با و

 ان؟یک -



 بکیس. شد مشت بود، نیماش فرمون به بند که دستش

! نکن بغض یلعنت آخ. کرد یم ییخودنما شتریب گلوش

 !نکن بغض! نکن بغض یلعنت

 جون با و دیکش موهاش یال یدست. دیلرز یم نشییپا لب

 :کرد باز لب کندن

 ان؟یک جان... جان... ج... ج-

 تلخ زهر سر آخر! خورد س ر چشمم یرو اشکم قطره

 ان؟یک آره ؟یخواستیم رو نیهم! ؟یختیر رو خودت

 هوا و میبود زیتبر! شد یم تکرار داشت دوباره خیتار

 کمی ایب یگفت. یکرد دعوت ناهار یبرا منو تو! سرد

 دمیخند. میکن کشف خوردن واسه جا کیو میبگرد ابونیخ

 هر پس! میشناسینم رو زیتبر که دوتامون گفتم ه؟یچ یگفت

 ! میکرد کشفش میبر جا

 با! آوردیم ادی به یخوب به رو خاطرات نیا هم اون انگار

 بلند شده خوابونده یصندل یرو از لرزون یصدا همون

 یجلو فرم یموها. افتاد ام شونه یرو شالم ی نصفه. شدم

 . بود گرفته رو دمید

 خوش یها چشم یتو جاده مخالف سمت یها نیماش نور

 تام یبو و شدم خم سمتش به. کرد یم دایپ تاللو رنگش

 :ختمیر اشک و زدم لبخند. دمیخر جون به رو فورد

 ...خو... بوش... عطرت! یچیه -



! ترم رسوا ،ییرسوا هر از جلوت من. خورد س ر اشکم

 ! نداره تحمل نیا از شتریب گهید زن نیا! انیک برگرد

 مخالف سمت به شده، که هم هیثان مین یبرا رو صورتش

 و سفت انیک همون دوباره برگشت، یوقت. چرخوند من

 . بود گذشته سخت

 رو هام کفش. زدم ذهنم یتو خام یها الیخ به یپوزخند

 یرو رو کت. نشستم یصندل یرو چهارزانو و آوردم در

 دهن خواست تا. امیب خودم به تا کردم یسع و انداختم پاهام

 نوع از. خورد زنگ شیگوش بده، من به یجواب و بکنه باز

 که داد نانیاطم بهشون. هاست بچه با دمیفهم زدنش حرف

 . میشیم ملحق بهشون یزود

 به و دیکش یپوف. کرد پرت پشت به یعصب رو شیگوش

 تنها. اون نه گفتم یم یزیچ من نه. افتاد موهاش جون

 نیماش یها چرخ یصدا شد، یم دهیشن نمونیب که ییصدا

 . بود یسنگ ی جاده یرو هومن

 یال از رو دستش. بودم حرکاتش متوجه چشم ی گوشه از

 لب ریز کدفعهی. کرد عوض رو دنده و برداشت موهاش

 بدنم ی چهارگوشه که یشعر. خوندن شعر به کرد شروع

 .لرزوند یم رو

 ! یکرد تو یکرد تبه، حالم هیس روزم -

 :داد ادامه اون و دیچک اشکم



 !یکرد تو یکرد گنه، هر یبسوز دل یا -

 سمت به رو نیماش و بردم دست بگه یزیچ نکهیا از قبل

 یم یزیچ نه که بود جالب. کردم منحرف یخاک ی جاده

 دور جاده از یکاف قدر به یوقت. کرد یم یحرکت نه گفت،

 یبد یصدا با نیماش و دمیکش رو یدست ترمز م،یشد

 .شد متوقف

 هام ییتنها تمام صورتش یتو و سمتش برگشتم یعصبان

 :زدم ادیفر رو

 دائم که یسزاوار دل یا! ییبال دل یا بال، دل یا -

 !ییمبتال

 داشت گستاخش یها نگاه نیا! بود رهیخ هام چشم تو صاف

 فرمون رو دمیکوب دست کف با محکم. کردیم وونمید

 و زدم چنگ رو شیصندل پشت مگهید دست با. نیماش

 :اومدم جلوتر

 من مال یدید که یبد هر! نه؟ بود بد کردم یکار هر -

 !نه؟ کردم بختت اهیس من! بود

 :نمیبش تعجب با سرجام شد باعث آرومش، و حیصر جواب

 !ینکرد تو! نه -

 عمل نیهم هم اون. کردم یم نگاه هاش چشم یتو صاف

 خودم به قه،یدق چند از بعد بالخره. دادیم انجام رو من

 پاک رو صورتم یرو ی شده خشک یها اشک و اومدم



 چرخوندم سر مخالفش سمت به. دمیکش باال رو مینیب. کردم

 .انداخت راه رو نیماش. شدم رهیخ یخاک نیزم به و

 ادهیپ یوقت. مینزد باهم یحرف چیه ایدر خود تا گفت شدیم

 که ییاونا یحت. کردنیم نگاهمون ینگران با همه میشد

 . بودن اومده هم، بمونن خونه داشتن میتصم

 همون بار صد و دیبلع یم رو بدنم و تن صدبار نگاهاشون

 یبو. بود بد حالم. کرد یم تف رو شده دهییجو بدن و تن

 .کردینم خوبم هم فورد تام

 نشونه و هات یادگاری گهید ان،یک بعد به ییجا کی از

 رو حقش زن، نیا! شنینم من یها زخم درمون هم هات

 . خوادیم رو شوهرش زن نیا! خوادیم

 :گفتم کندن، جون هزار با و ستادمیوا حنانه کینزد

... بار کی مرگ. گمیم رو یچ همه بهش فردا... فردا -

 !بار کی هم ونیش
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 رهیخ بهم صورتش، یتو نهفته سوال عالمت یکل با حنانه

 :شد

 ؟یترس ینم -

 بود کرده درست ارشد که یشیآت سمت به. زدم پوزخند

 اهیس و پررنگ یآب به ش،یآت یها جرقه پشت از. رفتم

 :شدم رهیخ

 . روش نمیا. شدم زنده و مردم یلیخ یزندگ تو من -

 رو یبلند قد و یکلیه ی جثه حنانه، زیر ی جثه یجا به

 ! بود آبان. چرخوندم سر. کردم حس خودم کنار

 یسنگ یها سکو از یکی یرو. شدم رهیخ بهش تعجب با

 نصفه لبخند بهم. بود ییچا وانیل دوتا دستش یتو. نشست

 :زد یا مهین

 .دارم حرف باهات... نیبش -

 هم گهید یخانوادگ گروه کی. گرفتم دستش از رو ییچا

 تاریگ خندون، لب با یکی. بودن نشسته ما از تر اونطرف

 حس اما خوندن یم یچ دمیشن ینم. بود گرفته دستش

 پوستم ریز گرم و خوب حس کی شد باعث خوبشون

 . بدوئه

 بهم مادرم پدر از حالم شدم، که تر بزرگ کمی یوقت -

 دیشن یم یک هر". آبان" بودن گذاشته رو اسمم! خورد



 اون از بدتر! دختره اسم که نیا گفت یم و کرد یم مسخرم

 ...بود مادرم پدر رفتار

 ادامه دوباره و دیکوب سنگ به رو هاش کفش. دیکش یآه

 :داد

. آوردن بار دختر هی مثل رو من تونستن یم که ییجا تا -

 . گرفتم پلمید و گذشت

 تکون تاسف حالت به رو سرش و کرد یکوتاه ی خنده

 :شد رهیخ ایدر به و آورد باال رو سرش. داد

 دست من. یداشتن دوست ذوق، پر شور، پر. دمید رو تو -

 تو فکر یول دادم ینم صیتشخ هم راستم دست از رو چپم

 بالخره تا گذروندم تو فکر با سال کی. بود سرم تو شهیهم

 بابا به یوقت. خوام یم رو دختر نیا من... اره گفتم! گفتم

 در یباز بچه. گوشم تو زد گفتم، دوباره. دیخند اول گفتم،

 اتاق تو اومد روز کی سر، آخر که کردم کار یکل. آوردم

 موافقت باهام گفت. رهیبگ زن برام گرفته میتصم که گفت و

 .کنم قبول رو شرطش که یشرط به کنهیم

 و کردم زیر چشم. باال دیپر ابروهام جفت حرفش، از

 . بودم حرفش ی هیبق منتظر

 مشکل به تو با وقت هر که بود نیا شرطش! شرط آره، -

 با دیبا ای که باشه ادمی رو نیا م،یگرفت طالق و برخوردم



 ادی با ای نشم طرد پدرم مادر طرف از و بکنم ازدواج طناز

 . باشم نداشته یچیه و بسازم و بسوزم تو

 یرو از رو سرم. شد بزرگ بیس دوتا ی اندازه چشمام

 صورتم رو دست. دادم تکون یبار چند تعجب و رتیح

 خودش!". آبان یوا" گفتم یم دائم حالت همون در و دمیکش

 :شد دورگه صداش. نداشت من از یکم دست هم

! کردم قبول... قبول نفس به اعتماد با یلیخ منم... منم -

 عقد بود قرار. بود یباز بچه انگار یول بود خوب یچ همه

 از بعد مونا... مونا. یگرفت رو پلمتید تو یوقت تا میباش

 خط شناسنامم یتو از رو اسمت. شدم گور و گم اتفاق، اون

! بود تر عاشق هممون از ریام. دمیکش خط رو دورت. زدم

 تو با مدت کی کنم؟ کاریچ دیبا االن کردم، فکر خودم با

 که دیشا شدم، چتیپاپ یبرگشت یوقت. ساختم و سوختم

 ! یبش آبان یمونا دوباره که دیشا ،یبرگرد

 :زد هاش الیخ و خودش به تاسف یرو از یپوزخند

 زخم نیا مرهم منم و هیچرک و قیعم زخمت! نه دمید -

 یوقت! کن تموم رو یچ همه گفتم. زدم زنگ بابا به. ستمین

 شنهادیپ من گمیم همه به گفت! کرد یخانوم... دیفهم طناز

 یم خونه تو بار هر م،یکرد ازدواج نکهیا از بعد. دادم

 فداکار نقدریا زن کی چطور. شدم یم یروان دمشید

 مونا؟ شهیم

 :گفتم آروم. کردم بسته و باز بار کی رو چپم چشم



 ؟یدار دوستش -

 جلو به رو ها شن کفشش نوک با و انداخت باال شونه

 :کرد پرتاب

 ! دونمینم... دیشا -

 :زدم یمحو لبخند

 زمستون، تو روز هی درست. داشتم قیعم زخم کی من -

 . بذاره مرهم رو درد نیا و بشه دایپ یکی تا خواستم

 به و بود کرده بغل رو رادمان که انیک به و کردم کج سر

 لبخند لبم یرو لبخندش. شدم رهیخ زد، یم لبخند روش

 :آورد

 هم حاال. دادم شیفرار. کردم تشیاذ. کردم بد حقش در -

 من سمت اتهام انگشت یکس که تیمظلوم به زدم رو خودم

 .رهینگ

 :گفتم و دمیکش رونیب رو گردنبندم

 .نگرفتم طالق ازش -

 لبخند. موند حرکت یب پاهاش. افتاد دستش از ییچا وانیل

 :زدم یمحو

 کار همه. درآوردم یباز وونهید. کردم جعل مدرک -

 اون من! بکنم کردم ینم فکر چوقتیه که یکار همه. کردم

 به که یعشق گفتم بودم، ریام شیپ یوقت. بودم بچه موقع



 عالقه گفتم بودم انیک شیپ یوقت. نبود عشق یحت داشتم آبان

 نجایا من... حاال. بوده یکس یب سر از داشتم ریام به که یا

 یچشما با یوقت... رفت انیک یوقت. ستادمیوا تنها یتنها

 دارم گفتم! اومدم خودم به... رفت کنارم از که دمید خودم

... انیک نداشتم؟ آرامش ششیپ من مگه کنم؟ یم کاریچ

 یم. ک شتم خودم رو انمهریک! من به لعنت آخ... انمهریک

 تونم؟ یم... کنم زندش دوباره خوام

 سکوت، یمدت از بعد. شد رهیخ بهم یطوالن و آورد باال سر

 :کرد باز لب آروم

 !نرفته دست از تا بجنبون دست. نمرده هنوز -

 گم یم بهش. گم یم بهش. شد بلند کنارم از و گفت رو نیا

 شیپ دیبا. بمونه کنارم دیبا که گم یم. دارم دوستش که

 . گم یم بهش. بشه انمهریک همون دیبا. باشه زنش
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 چشم. شدم بلند جام از گردنم، یسیخ احساس با بعد روز

 به یدست. دادم فشار هم یرو یکم رو آلودم خواب یها



. بود زده لگد بهم فرانک صبح خود تا. دمیکش گردنم پشت

 . ست لورده و له بدنم ی همه کردم یم احساس

 بدنم ،یکشش حرکت چندتا با کردم یسع و شدم بلند جام از

 . ارمیب در رخوت از رو

. خورد ساعت به چشمم. دیرس یم گوشم به خروس یصدا

 .اومد ینم رونیب از ییصدا یول بود صبح ن ه ساعت

 رونیب و کردم شونه رو موهام. کردم درست رو هام لباس

 نیزم یرو هومن. بود برده خوابش مبل یرو وانیک. رفتم

 قیعم یها نفس. بود دهیکش دراز یبد شکل به رانیج کنار

 . داد یم قشونیعم خواب از نشون دختر و پدر

 ها خواب اتاق. بود قبل از شتریب دفعه نیا تیجمع

 ریز که ارشد و مهبد دنید با! نبودن تعداد یجوابگو

 نشونه به یسر. دمیخند بودن، دهیکش دراز یخور زناهاریم

 . برگشتم آشپزخونه سمت به و دادم تکون تاسف ی

 و باال تند تند نمیس و شد فراخ چشمم! شد حبس نمیس تو نفس

 یم رابمیس داشت فورد تام یبو ،یصبح اول. شد یم نییپا

 .کرد

 :گفت و زد یپوزخند

 !یزیخ سحر هنوزم پس -



. جور و جمع رو خودم و کردم گره هم یتو رو هام دست

! نه یوا کردم؟ یم رفتار دیبا یچجور گفتم؟ یم دیبا یچ

 !دارم؟ جلوش من که هیوضع و سر چه نیا

. گفتم ریبخ صبح بهش و اومدم خودم به قیعم نفس کی با

 یا نقره و بزرگ سماور سمت به و انداختم ریز به سر

 خچالی کنار که یمعدن آب دوتا با. رفتم آشپزخونه ی گوشه

 یقور. روشن رو رشیز و کردم آب پر رو توش بود،

 از که توش ییچا. برداشتم رو رنگ زرد و یکیپالست

 از دست با رو هاش تفاله. بود ریق رنگ بود، مونده شبید

 و توش ختمیر خشک ییچا مونهیپ دوتا. کردم جدا وارشید

 . گذاشتم گوشه کی

. بود روم خوشرنگش یچشما ینیسنگ مدت نیا تمام

 ایچ گهید" بگه بهم چشماش با خواد یم کردم یم احساس

 ر،یش یبطر هی. کردم باز رو کوتاه قد خچالی در". ؟یبلد

 یتو خوشرنگ یها مربا و زده خی یها نون ر،یپن کره،

 با. دمیکش رونیب رو ریپن. کردن یم یکج دهن بهم خچالی

 . گذاشتم ظرف یتو و کردم ش کهیت کهیت چاقو

. ختمیر خودش مخصوص یها کاسه یتو رو ها مربا

 و کردم آب پر رو یقور. بود اومده جوش به هم سماور

 . گذاشتم سماور یرو

 از و برگشتم سمتش به و دمیمال هم به رو سمیخ یها دست

 دنید از. شد حبس نمیس داخل نفسم م،یقدم دو یتو دنشید



 اون و شده خم کمرم. اومد سراغم به سکسکه شیناگهان

 . بود زده مهیخ روم

. شد زیر هاش چشم از یکی و رفت باال لبش ی گوشه

 :زد بهم یرپوستیز و زیر پوزخند

... یبود من زن که یموقع! یشد وارد خوب...! کیبار -

 !یشست ینم خودت جورابتم

 انیک نیا! من یخدا یوا! من یخدا یوا! من یخدا یوا

 !نبود زبون زخم اهل من انیک! ستین من

. نشه بلند ام سکسکه یصدا تا گرفتم دهنم یجلو رو دستم

 . نهیبب رو ما و برسه سر یکی دمیترس یم

 الیخ یزه اما کنار بره و بشه الیخیب دیبا کردم یم فکر

 چشم و گرفت نتیکاب ی لبه به رو هاش دست تازه! باطل

 به. برگشت انمهریک به نگاهش رنگ. اومد در من چشم تو

 !حوصله با و آروم جنتلمن همون! یقبل انمهریک همون

 بلند جاش از میشونیپ یرو یموها. کرد فوت صورتم یتو

 یمهربون و ینرم با. نشست سابق یجا دوباره و شد

 :گفت یرپوستیز

 . دارم دوست رنگشو نیا من! اینکن رنگشون -

 داد؟ یم نشون رو یچ رفتارش نیا! بود؟ شده چش

 به مدام. کنم نگاه بهش و کنم بلند سر تونستم ینم یحت

 تر جلو سرش. بودم زده زل بود روم به رو که گلوش



. شد لپم با مماس شینیب نوک. چرخوندم چپ به سر اومد،

! انیک بده حالم. کرد یم برخورد گوشم به گرمش یها نفس

 !نکن شروع من با رو یباز نیا

 . خوشگله گوشوارت ؟یکرد سوراخ رو گوشت -

 یکن وونهید رو من یخوا یم کارات نیا با ان؟یک یچ که

 !نه؟

 یم برام؟ یپز یم! خوشمزست یلیخ فسنجونت گن یم -

 ... من که یدون

 :دادم رونیب رو نفسم یعصب و بستم چشم

 .یخور یم مرغ ی نهیس با شکر بدون! دونم یم آره -

 قلبم ضربان. میبود ستادهیوا شنیپوز همون یتو هم هنوز

 داشتم گرما شدت از. کردم یم حس حلقم یتو درست رو

 . شدم یم وونهید

 مونا؟ -

 رهیم یم مونا مونا؟ جون! جونم نگم تا شدم زنده و مردم

 !هااا شده عاشقت مونا! براتاا

 بهم؟ ید ینم جواب -

 دواریام. کردم نگاه بهش و رفتم عقب یکم. چرخوندم سر

 اون آخه... آخه. بخونه رو جوابم هام چشم یتو از بودم

 !بود انمهریک



 رو خودش. بود دوران حال در صورتم یاجزا نیب نگاهش

 حس نیا. کردیم مستم داشت هاش نفس. آورد جلوتر یکم

 بود؟ یچ خوب و بیعج

 حلقه کمرم پشت دستش. شد مماس مینیب نوک با شینیب نوک

 میمحرم هم به درسته کنه؟ یم کاریچ داره دیفهم یم. شد

 !زد یم مشکوک نجایا یزیچ هی... یول

 کرده؟ درست صبحونه یک اِه -

 یتو. دوخت هام چشم به رو هاش چشم طناز یصدا با

 حدس شد ینم رو یچیه! دید شد ینم رو یچیه هاش چشم

 !زد

 :گفت یعاد و بلند یصدا با گرفت؛ فاصله ازم

 !دیشد یم بلند رترید کمی. مونا -

 :گفت غرغر با و دیخند ینخود طناز

 ! شبید کردن یم هیگر یلیخ ایپرن یها بچه -

 بودم، ستادهیوا گوشه کی شده مسخ که یمن کنار طناز

 :زد صدا رو اسمم. کرد نگام تعجب با. ستادیوا

 تو؟ ییکجا مونا؟ -

 



 زدم یکوتاه لبخند. دادم تکون رو سرم و زدم پلک بار چند

 رونیب آشپزخونه از داشتم. دادم رو جوابش" جا چیه" با و

 :لرزوند رو بدنم ستون چهار صداش که رفتم یم

 !ستین من ریتقص! یکرد شروعش خودت -

 توش که یتعجب. شدم رهیخ بهش و برگشتم تعجب با

 که دیفهم شد ینم یحت! گفت ینم یچیه. بود سوال هزاران

 ! داره یحالت چه

 که یلبخند همون با نش،یدلنش لبخند همون با طناز به رو

 :گفت زد، یم یناکس و هرکس به ها موقع اون

  نشده؟ بلند آبان. زیبر منم یبرا فنجون هی -

 لبخندش محو. دیرس ینم گوشم به گهید مکالمشون یصدا

! نزن یناکس و هرکس به رو لبخند اون! یلعنت! بودم شده

 شروع رو یباز نیا من با... لبخند اون! منه مال لبخند اون

 ! انیک نکن
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 گوشم به مهبد ی ازهیخم و وانیک کمر تِرک تِرک یصدا

. نه ای خوام یم ییچا کرد اشاره بهم آروم طناز. دیرس



 و مالوف عادت یرو از. زدم بهش یمحجوب لبخند

 اره، بگم؟ دیبا امشب. بخورم قهوه خواستم یم میشگیهم

 !دیشا

 ای هست پر ییدستشو دیپرس ازم بعد و زد جیگ کمی وانیک

 داریب موقع ارشد. دونم ینم که دادم جواب بهش سر با نه؟

 .گفت ییباال بلند آخ و کرد برخورد زیم به سرش شدن

 پرستار گفت. داد نشون بهم رو عکسش! بود شده عاشق

 یم فیتعر ازش چقدر. کنه یم کار که هست ییهمونجا

 رو ها نیا ی همه داشت یوقت بود ینشدن پاک لبخندم! کرد

 . کرد یم فیتعر برام

 انیک به و اومد رونیب زیم ریز از پا و دست چهار مهبد

 :اومد بهش یا غره چشم. کرد نگاه

 منم! یخوب معلومه خب ؟یخوب! ریبخ اوغور! مهندس به -

 . بودم خوب دمیخواب یم قو پر تخت رو

 کرد نگاش تعجب با انیک. نکردم یحرکت یول گرفت خندم

 :گفت و

 ...تخ اصال نجایا مهبد دم؟یخواب تخت رو من من؟ -

 و بود انداخته دوشش یرو رو پتوش که یحال در مهبد

 :گفت بود، زده بغل رو بالشتش

 میبر گفتم بهت شبید! نگو دروغ یکی من به! گهید نه -

 کمرم من که یآورد در یباز لوس بند، پشه با رونیب



 هم نیشاه اروی نیا! ادینم خوشم ایدر صدا و سر و ناراحته

 . داده تخت بهت یهست یخوب زیچ یلیخ کرد فکر

 :برد باال رو صداش کمی

 آخ... کمرم! دارم هم بوستی! سازه سنگ هام هیکل منم -

 ن؟یبد تخت بهم رمیبم دیبا حتما. کنه یم درد

 :گرفتم گاز ادیز ی خنده با رو لبم

 !رفت آبرومون! مهبد -

 یصدا با و داد بلندش گردن به یقر. کرد نگاه بهم برگشت

 :گفت شده نازک

 دادن؟ تخت توهم به ؟یینجایا که هم تو دهیورپر! واه اه -

 :گفتم تلخ اوقات با و دمیکش گردنم پشت به یدست

 .انداخت لگد بهم صبح تا زنت یول نه -

 :گفت ناباور یحالت با و دیکش یفیخف غیج دمید کدفعهی

 زنه؟ یم لگد! خالش دختر مرگ بگو -

 :گفتم ظیغل و کردم زیر رو چشمام

 !ادیز -

 کشف تازه رو یتلخ تیواقع انگار. کرد دایپ کیت چشمش

 طناز و ارشد کنار داشت که انیک به رو برگشت. بود کرده

 :گفت خورد، یم رو صبحونش



 همون با بره بگو. دم یم طالقش بگو خالت دختر به -

 !نینچسب یخانوادگ. اَه اَه. ذاره یم بار خوب شور که اسیال

 ها پله راه از آبان یصدا. خنده ریز میزد بلند طناز و من

 :اومد

 صدا؟ و سر همه نیا خبرتونه چه یصبح اول ماشاهلل -

 روش به ینیریش لبخند طناز. گفت ریبخ صبح هممون به

 :زد

 ؟ییدستشو یرفت -

 که هومن سمت. داد تکون نه ی نشونه به رو سرش آبان

 :زدم شونش به. رفتم بود خواب نیزم یرو نجوریهم

 .یریگ یم درد کمر ینجوریا. بخواب مبل رو پاشو -

 دنید با و رانیج سمت برگشتم. نکرد حرفم به ییاعتنا

 . زدم لبخند بهش بازش، یچشما

 کردم؛ بغلش حرکت کی با. دیچسب بهم و شد بلند خودش

 :گفتم و گرفتم لپش از گنده ماچ کی

 میر یم باهم. ادیب ییدستشو از وانیک عمو بذار -

 . ییدستشو

 تیحساس از ما ی همه. بزنه تونست ینم حرف هنوزم

 بهش یحرف چیه کام، تا الم نیبنابرا میبود باخبر ایپرن یها



 نیا که دیپرس خنده با نیشاه بار، کی یحت. میزد ینم

  ه؟یک هیشب دختربچه

 ساکت انمهریک. رفت غره چشم بدبخت ی گانهی به وانیک

 چرخوندن، چشم حنانه و ارشد موند، خودش یجا سر

 د،یببخش با ایپرن و شد رهیخ ایپرن به یچشم ریز هومن

 . بردتش ایدر لب و گرفت رو رانیج دست

 بهش یسالم. نشست جاش سر و دیکش یا ازهیخم هومن

 کمی از بعد. نمیبش کنارش خواست ازم لب ریز. کردم

 :گفت دن،یکش ازهیخم

. مون یمیقد خونه خواب. دمید یخوب خواب شبید -

 ارشد، من، تو،. میبود اونجا لیشما و شکل نیهم با هممون

 کنار تو. رحافظیام و ایمیک ان،یک وان،یک امک،یس ز،یپرو

 رنگ، قرمز سبد هی با مامان. یبود نشسته انیک و امکیس

 یتو رو سبد یتو یها بیس و نییپا اومد ها پله از آروم

 نشسته تخت همون یرو عمو و بابا. کرد یخال حوض

... یعنی هام عمه عمه،. کردن یم یباز تخته و بودن

 همه. کردن یم پاک یسبز و بودن نشسته گوشه هی همشون

 یم گفت من به رو و شد بلند بابا کدفعهی. بود خوب زیچ

 نجایا ماها، از یکی یجا گفت یم. ببره رو یکی خواد

 ؟یدار خبر ایمیک از. نگرانم یلیخ... مونا. ستین

 !خوب یلیخ. بود خوب! داشتم خبر

 :گفت کالفه و دیکش زبون رو لبش



... یول یندار ازش یخوش دل دونم یم مونا... ریام -

 خبر ازش. میکن یم بدتر میدار کرد، بد! نگرانشم! داداشمه

 یم فکر وقتا یبعض. نرو سراغش گه یم ایپرن. رمیگ ینم

 یگفت یم اگه! یداد بهش یعذاب خوب ت،یبچگ اوج با کنم،

 رو هممون االن. بود االن از تر راحت... کنن اعدامش

 ها شب هاش عذاب ی همه االن. کنارش میستین اما داره

... ریام... مونا. رنیگ یم رو خرش و سراغش انیم

 شده؟ شیزیچ

 و هومن بغل تو رفت. کرد یتاب یب بغلم تو کمی رانیج

 روز اون از امروز! ایخدا گفتم؟ یم بهش دیبا. گرفت آروم

 ؟یفرستاد من یبرا که مزخرفته یها

 

 در. زد یم تند تند نگرانش نگاه با قلبم. کردم من و من کمی

 رو رانیج بود قرار. تو رفت آبان و شد باز ییدستشو

 بلند هم فرانک و ایپرن. خورد یم بهم داشت حالم. ببرم

 که هومن و من به تعجب با و خوردن صبحونه همه. شدن

 نگاه م،یبود ستادهیوا حالت همون یتو درست قهیدق ستیب

 . کردن

 :گفتم آروم

 باهم. دیطلب تیحالل ازم. زدم حرف باهاش... ریام... س -

... یحالل گفتم. میکرد دوره باهم. میدیخند باهم. میکرد هیگر

. نگفت رو نوعش. گرفته سرطان... سرطان گفت... گفت



 عق کردم؛ هیگر دم؛یخند اومد؛ خوشم زدم؛ زار شدم؛ شوکه

 !مردم و زدم

 با. برگشت ام سکسکه. دیچک گونمون یرو اشکش و اشکم

 :گفتم بود، کرده نیکم توش بغض که ییصدا همون

. بگم رو اسمش گهید بار کی کرد التماسم. جلوم نشست -

 حالش. رحافظیام گفتم بار هزار. گفتم بار هزار. هومن گفتم

 ازم. بشم خوشبخت خواست ازم. برم خواست ازم. شد بد

 قبال یلیخ من... هومن... من... کنم حاللش خواست

 االنه مهم گفت! االنه مهم گفت. گفتم بهش. داشتم دوستش

 رو هممون یخوشبخت نهیا آرزوش گفت. رهیم داره که

 فقط! خوبم گفت... گفت... یش خوب دیشا گفتم. بره و نهیبب

 . برم دیبا

. گذاشت صورتش یرو دست. کرد همه به پشت هومن

. شد شیر برادر نیا حال به دلم. دیلرز مردونش یها شونه

 نبود؟ بس امکیس نه؟یبب برادر داغ دیبا چقدر

 :اومد ایپرن ریمتح و مات یصدا

 شده؟؟؟؟ یچ هومن؟؟؟؟ -

 :گرفت اوج کم کم صدام

 گفت! یبتون دیبا گفت تونم؟ یم گفتم. ببخشمش گفت -

 یم قرص تو که ها سال نیا تمام گفت. دمیکش عذاب

 یم یخودخور گوشه کی صامت و ساکت و یخورد



 زجر یچجور گفتم سرش، زدم داد. دمیکش زجر من ،یکرد

! هومن بودم باروت. کرد نگاه بهم من؟ ی اندازه ؟یدیکش

 ما چند تا ها زخم درد از گفتم. شدم منفجر کدفعهی! باروت

 یحت که ییها قرص خوردم، یم قرص گفتم. دمیخواب ینم

 به گرم اب موقع هر گفتم. اومدینم ادمی رو اسمم فردا

 تحمل یحت گفتم. دمیکش یم غیج دردش از خورد، یم کمرم

. بودم یفرار حموم از گفتم. بود سخت برام هم هات برادر

. دمیکش ریتصو به براش رو سال شیش اون من هومن

 برام! قسم خدا به... هومن. دهیکش زجر یک نمیبب خواستم

 که. شدم الل که... که روزش و شب از گفت ییزایچ

 گهید طرف کی اون درد و طرف کی من درد دمیفهم

 خواستم خدا از. دمشیبخش. دمشیبخش هومن... هومن. بوده

 امکیس سر یچ هر. آورده من سر که یچ هر رهیبگ دهیناد

 ! دمشیبخش روز اون من... من. آورده

 با حنانه. کردن یم نگامون اشک با و تعجب با همه

 پاک رو صورتم. نگفتم یچیه. زد صدا رو اسمم یناباور

 از و کردم تنم رو بود یصندل یرو که یکی یمانتو. کردم

 . رونیب زدم خونه

 هات گفتن دلبر من. رهینم ادمی رو نگاهت اون من ر،یام

 چکسیه ا،یدن تو. میباش روراست باهم ایب. رهینم ادمی رو

! ستین مجنون تو مثل چکسیه. ستین عاشق تو ی اندازه



 رحافظیام یشهر نیا یالیل و یلیل یب مجنون تنها تو

 !رهنما

 یم رو ها روز اون یتو عاشقانت رفتار ،یدختر هر اگه

 ،یداد ینم زجرم کاش. زد یم رو حرف نیهم حتما د،ید

 یبرم داستان ی همه اونوقت... اونوقت ،ینبود ماریب کاش

 !گشت
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 گفت یم خودش با حتما. کرد یم نگاه بهم تعجب با ریام

 خواد؟ یم من جون از یچ دختر نیا

. کردم نگاه خوب اطرافم به. زدم یکیکوچ لبخند روش به

 ها قفسه. بودن مغازه ی گوشه که خشک ییچا یها سهیک

 . بودن دهیچسب بهش که ییها کاغذ با

 ... یهند فلفل ن،یدارچ ،یگل میمر



 خودش. بود دهیچیپ مینیب یتو یا هیادو جور همه یبو

  کنه؟ تحمل تونست یم یچطور

 زردچوبه، یها سهیک کنار ،یچوب یصندل یرو تعلل با

 یکی اون و زدم ام چونه ریز رو هام دست از یکی. نشست

 . دمیکش میصندل کنار یمحمد گل یها غنچه یرو رو دستم

 ادته؟ی. میکاشت باهم یمحمد گل یکل باغت تو! ریبخ ادشی -

 دییجو رو لبش تو از کالفه. دیلرز یم هاش چشم مردمک

 .کرد باز دهن باالخره و

 ؟یکن یم کاریچ نجایا -

 .زدم لبخند استرسش از پر و زرد یرو به

 ...ادو اومدم. که گفتم -

 حدقش یتو رو هاش چشم یکالفگ با و کرد قطع رو حرفم

 .چرخوند

 . بگو رو راستش. نده لیتحو رو مزخرفات نیا من به -

! بود جذاب. شدم رهیخ بهش تیجد با. انداختم پا یرو پا

 .بود جذاب شهیهم ریام

 . میبکن گذشته از یادی اومدم -

 تکون یسر کالفه و انداخت باال یا شونه زد؛ یپوزخند

 یا زنگوله مغازه در به. شدم رهیخ اطرافم به کمی. داد

 یکار یکاش وارید یرو کادی ون یتابلو. بود کرده زونیآو



 و چرتکه با یمیقد یچوب زیم. شد یم دهید مغازه ی شده

 . اومد نیدلنش نظرم به بزرگ، حساب نیماش

 گل یها سهیک کنار هم، یرو به رو یچوب یصندل دوتا

 االن روشون که ییهمونا بود؛ گذاشته هاش هیادو و یمحمد

 . مینشست

 ها میقد چقدر دمید. کردم فکر خودم با نشستم روز کی -

 که ییها یفیق یبستن پول یبرا ادته؟ی! داشت لذت زیچ همه

 دو ی مسابقه باهم فروخت، یم یاصل ابونیخ سر یاتیلبن

 اون د،یرس یم ییدا ی مغازه به زودتر یک هر. میذاشت یم

 !بود یبستن مهمون و برنده

 انجام یواکنش چیه. نزد لبخند کردم؛ نگاهش چشم گوشه از

 . بودم خاطرات غرق اما، من. نداد

 باهامون هم فائزه. نجایا میاومد ارشد با که دفعه اون ای -

 خفن کار کی میخواست یم و بود رفته سر حوصلمون. بود

 و میکرد یقاط آب با رو ها هیادو نیا ی همه مینشست! میبکن

 . میدیمال گهید هم صورت و سر به

 هیتک شیصندل پشت به. اومد کش لبش ی گوشه باالخره

 زردچوبه و نیدارچ یبو. بود خسته من مثل هم اون. داد

 . کرد پر رو مشامم

 ه؟یچ مال اد،یم مغازت از ترش یبو هی -



 که ییها یعمان مویل. کرد اشاره ها یعمان مویل ی سهیک به

 کامال هم یسر کی و مهین یسر کی درسته، یسر کی

 . بودن شده مواد از یخال

 . بکنم یبند دسته نکردم وقت. برام آوردن تازه -

 دوتا با و رفت. دادم تکون دنیفهم ی نشونه به یسر

 نفس نشست، که نیهم. برگشت ییچا کیبار کمر استکان

 ! بود ابینا ریام یها ییچا. دمیکش یقیعم

 ؟یکن یم خشک و یریگ یم ییچا برگ هنوزم هنوزم، -

 .داد تکون آره ی نشونه به رو سرش

 خوشم. دارن اسانس همشون رونیب یها ییچا نیا آره، -

 .ادینم

 یواقع ریام نیهم ش،یپ سال نیچند اگه! ریام آخ! ریام

... یکرد ینم تجاوز بهم اگه ،یکرد ینم تمیاذ اگه ،یبود

 . کرد یم فرق زایچ یلیخ

 آروم. دیرس گوشم به کوچه یسو از یکالمیب آهنگ یصدا

 .سمتم به چرخوند سر

 !ستمین زنده ماه کی از شتریب ماه، کی -

 نگاهش یناباور با. شد شل پاهام و دست! کردم تعجب

 پلک حرفش؟ نیا یچ یعنی گفت؟ یم داشت یچ. کردم

 .کردم باز زبون لکنت با. گرفت زبونم و کیت چپم سمت



 ؟یچ یعنی ؟یگ یم یچ -

 نیا عاشق قبال من چقدر دونه یم خدا. زد یمحجوب لبخند

 !بودم لبخند

 ... مونا. سرطان -

 نگاهم حالتش همون با و شد خم جلو به کمی. سمتم کرد رو

 .کرد

 ! یظالم یلیخ مونا، -

 داشت یعمان مویل و نیدارچ یبو. شد تر پررنگ لبخندش

 بهم بو حجم همه نیا از حالم. کرد یم رو و ریز رو دلم

 . خورد یم

 زندان تو یوقت! کنن اعدامم یگفت یم دادگاه تو کاش -

 ادی همش... نجامیا یوقت بودم، مارستانیت تو یوقت بودم،

 دو اون ها، روز از یبعض سال، شیش تو. وفتمیم هام کار

 ی اندازه ساعت، هر من... من یول یکرد دوره رو سال

 یم درد. کردم یم دوره رو سال دو اون تو، سال شیش

. یبود تو انتهاش رفتم یم یراه هر! داشت درد. دمیکش

 کردم، یم یفکر هر. یبود تو عملش کردم یم یکار هر

 ! یبود تو من ندار و دار تموم... مونا. یبود تو اش جهینت

 مجنون ریام ی اندازه هم انمهریک یحت! کردم اعتراف

 . ستین



 با که یزندان نیا از. شم یم آزاد دارم باالخره من مونا، -

 .دلبرم مونا،. ساختم تو تمام و تو

 یتو بغض نیا! نگو ریام. زد حلقه چشمام تو اشک

 دینبا. کردم بد ،یکرد بد! کنه یم یروان رو من صدات،

 !که بشه تموم ینطوریا

! یش یم راحت من دست از باالخره. کن نگاه بهم مونا، -

 خوش انمهریک با بده قول تو،. رم یم شهیهم یبرا رم، یم

 شهیهم بهش که بده قول. یبش خوشبخت بده قول. یباش

 کنارش که بگو ،یدار دوستش بگو بگو، بهش. یبگ راست

 ...یدار آرامش

 مغازه یکیسرام نیزم یرو و دیچک یم صورتش از اشک

 پر! گهید بود ریام. زدم صدا رو اسمش کالفه. ختیر یم

 !نشدن یخال که ییها عقده از پر محبت، از پر عشق، از

 

. کرد چارتیب که ریام رهیبم. ریام برات رهیبم ر؟یام جان -

 نیا به تف مونا، کنه؟ یم تیاذ رو معشوقش ،یعشق کدوم

. بود تو عشق داشت، نگه زنده رو من که یزیچ تنها. عشق

ردم، یم. اومد ینم کاش کاش،. نبود کاش! بهش تف  م 

 ! شدم یم راحت

 درست. بود شده سرد جلومون یها ییچا. گفتم ینم یچیه

 . میداشت باهام قبال که یگرم ی رابطه نیع



 بهم دونم یم. یدار دوست رو انمهریک دونم یم مونا، -

 هنوزم داشتم، دوست من! دونم یم ،یکن ینم فکر گهید

 اما اما،. شده خالصه تو یتو من یایدن کل. دارم دوست

 خوب خاطره برات چوقتیه. ندادم آرامش بهت چوقتیه

 دارم خبر اما یمتنفر گالب یبو از االن تو. نذاشتم جا

 ربط هم به مونیزندگ. یانمهریک عطر یبو عاشق چقدر

 هیشب یحت تو تو،. جداست هم از رامونیمس ،یول داشت

 ! یستین هات قبال

 حرف همه. ختمیر یم اشک پاش به پا خت،یر یم اشک

 بهش که نداشتم یا اضافه حرف چیه. بود درست هاش

. نداشت من یحرفا به یازین هم خودش انگار. بزنم

 و نشست روم به رو سر، آخر. داد یم ادامه نطوریهم

 صداش یتو که یالتماس با. گرفت دستش یتو رو دستم

 .داد قرارم خطاب مورد بود،

 . یبزن صدا رو اسمم گه،ید بار کی خوام، یم ازت -

 گفتم... بار هزار بار، سه بار، دو بار، کی. زدم صدا

 زد، زار رحافظیام گفتم. کردم هیگر کرد، هیگر رحافظیام

 . دادم جون پاش به پا داد، جون رحافظیام گفتم. زدم زار

 چیه بدون. نبود خوب حالم شستن، یم رخت دلم یتو

 حاللم؟ گفت. پاشدم جام از یحرف



 نیزم کف. کردم نگاهش خوب. شدم رهیخ بهش اشک با

 موج نگاهش، یتو. نبود خوب خودم مثل حالش. بود نشسته

 . کرد یم غرقت التماس

 رو بود ام عالقه مورد که پلماتشید قهی دیسف رهنیپ همون

 . داد یم گالب یبو عطرش شهیهم مثل. بود دهیپوش

 !نه االن... االن. رهنما رحافظیام خواستمت یم قبال

 و زار حالت همون با. نتونستم یول بزنم لبخند خواستم

 .کردم نگاهش خرابم

 فقط کردم یم فکر کردم، یم فکر. بخشمت یم آره، -

 یم اشتباه نه، یول. دمیکش رو سال دو اون عذاب خودم

 دوتامون یچ هر. میکن چالش شهیهم یبرا ایب ا،یب! کردم

 پسر کردم، حاللت من من،. بسمونه آره، نه؟ بسه، میدیکش

 . ییدا

 حال همون با مغازش از و رسوندم آخر به رو ام جمله

 . زدم رونیب زار،
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 به وانیک و هومن احوال. بود گذشته روز دو روز، دو

 سرحال تونست ینم چکسیه که بود آشفته یقدر

 یبچگ کل ما. نداشتم ها اون از کم خودمم. ارتشونیب

 حالشون نیا نداشت امکان. میبود گذرونده باهم رو هامون

 !نکنه اثر من به

 کردم؟ یم کاریچ داشتم. انداختم نگاه تابه ته یها گردو به

 میتصم دوتا، اون یهوا و حال بخاطر ها بچه امروز

 و سردرد من. ببرن یگرد شهر به رو دوتاشون هر گرفتن

 . کرد بهونه رو کارش انمهر،یک

 که کرد اشاره انیک به و انداخت بهمون یمشکوک نگاه مهبد

 که هنوز اش، بامزه حرکت از. هست بهش حواسش

 . ادیم لبم یرو لبخند هنوزه،

 ریدرگ که دونستم یم. نبود ازش یخبر شد، ده ساعت

 هم ها میقد نشست؛ لبم یرو لبخند. شده هاش طرح

 !بود ینطوریهم

 فسنجون قصد از. بود شده بلند انار رب و گردو یبو

 !بودم کرده درست

. میقانون همسر و بودم من انمهر؛یک و بودم من فقط امروز

 اشتباهه؟ کار نیا بگه بهم خواست یم یک



 استرس. گذاشتم گرمم یها لپ یرو رو سردم یها دست

 سر گذاشتم؛ فسنجون غذا که حاال داشتم دوست! بودم گرفته

 . بدم خودم به هم یسامون و

 حرکت حموم سمت و برداشتم رو ام حوله و هام لباس

. رونیب اومدم و گرفتم یربع کی ییسرپا دوش کی. کردم

 موهام افتاد، ادمی که بکشم سشوار رو موهام اول خواستم

 !داره دوست فِر رو

. داشتم تعلل زدنش یتو برداشتم، رو فرانک قرمز لب رژ

 لبم یرو کمرنگ، رو لبم رژ. گرفتم رو ممیتصم باالخره

 سرمه رو چشمم یتو کممی و دادم جال رو هام مژه. زدم

 . دمیکش

 با رو لباسم. بود گرفته جال صورتم رژ، و ملیر همون با

. رفتم رونیب و کردم عوض یمشک شلوار و زیشوم کی

 یم من یول دونه ینم درسته. باشم یعال داشتم دوست

 برام بکنه هم رمیتحق و بزنه پوزخند بهم اگر یحت. دونم

 !ستین مهم

 یچوب مالقه با و ختمیر خورشت قابلمه یتو آب وانیل کی

 از االن دونستم یم. اومد پاهاش یصدا. زدم َهم دور کی

 رو هاش چشم داره و کرده موهاش تو دست یکالفگ سر

 .ده یم فشار محکم

 .روش نشست و رونیب دیکش رو یصندل



 . ندارم اشتها من -

 نقدریا من ان،یک. شکست قبلم ی شهیش کردم احساس

 حرف نیا یکس زحمت به چوقتیه تو بودم؟ کرده عوضت

 !یزد ینم رو

ک خودش مثل و بکنم جور و جمع رو خودم کردم یسع  ر 

 نه بود رک نه البته که یجواب. بدم جواب کنده پوست و

 . کنده پوست

 !هست گشنم که خودم -

 .داد هیتک یصندل ی لبه به رو سرش و زد پوزخند

 ؟یکرد فرار یسومال از پلو؟ و خورشت پر قابلمه هی -

 تو شیقحط که یسومال. کردم فرار یسومال از! انیک آره

! یدینم حق دونم، یم. بده حق بهم. نداشتمت من! یبود

 دست از پاک رو عقلم که یفهم یم گهید... یبفهم یوقت

 . دادم

 . نخوردم یزیچ روزه چند. گشنمه -

 ،یچوب ی تخته یرو سیخ یها کاهو به و سمتش برگشتم

 .زدم یمحزون لبخند. شدم رهیخ

 ذارم یم کنم، یم درست. خورم ینم یزیچ وقته یلیخ -

. خورم ینم هم باز و کنم یم گرم دوباره ارمیم در خچال،ی

  ؟یچ تو



 .نشست گلوم یتو بغض

 بود؟ خوب خوراکت و خورد -

 داشت هم شینجوریهم. نداشتم رو نگاهش دنید طاقت

 !بود جونم آروم اش، مردونه یصدا. داد یم قورتم

. کنم یم درست برات روز کی. بود خوشمزه هام مروین -

 . قرمز س س با

 اما آروم ی خنده. دمیخند بغض، و اشک همه اون ونیم

 !رفت یم قربونشون ریام که ییها همون از. بامزه

 :گفت تعجب با

 ؟یخند یم چرا -

 .کردم نصف وسط از رو گوجه و دمیکش باال رو مینیب

 فسنجون یخوا ینم جدا. هیستودن قرمز سس به عالقت -

 . خوبه گن یم همه ؟یبخور رو من

 شد یم باعث نافذش یها چشم. میاومد در هم چشم تو چشم

 رو خودم و انداختم نییپا عیسر رو سرم. ادیب و بره نفسم

 . دادم نشون مشغول

 .بکنم دایپ یا گهید حال و حس شد باعث صداش

 شه؟ یم آماده یک. خورم یم نه، -

 :گفتم دم،یچ یم تخته یرو رو ها ازیپ که حالت همون یتو



 یم دارن، پز زود نجایا خوبه. ختمیر رو ها گردو تازه -

 ... جا ذارم

 دنشید از اما بگم رو حرفم ی ادامه تا آوردم باال رو سرم

 شلوارش بیج تو دست. اومد بند زبونم م،یقدم دو یتو

 زیر خوشرنگش یها چشم. بود شده رهیخ بهم و بود کرده

 تو دست خواست یم دلم چقدر. بود شونیپر موهاش و

 بهت دیبا االن ان،یک. کنم تشونیهدا عقب به و ببرم موهاش

 بگم؟

. نشست چونم ریز دستش. انداختم نییپا سر نیف نیف با

 .شد یمیقد انمهریک یصدا همون دوباره صداش

 آخه؟ یکن یم خرد چرا ،یدار تیحساس یوقت -

 پاهام اما بشم جدا ازش خواستم. کردم یا دستپاچه ی خنده

 به میتصم واقعا گفتم، یم بهش اگر دیشا. کرد ینم یاری

 ! گرفت یم طالق

 . شه یم تموم االن االن، -

 و مهربون نگاه همون با و گرفت تر باال رو سرم

 :گفت متشخصش،

 گفتم بهت بار چند ؟یزن ینم کرم مگه شدن، زبر دستات -

 سمت نیا! بزن ناقابل ضدآفتاب کرم هی رونیب یریم

 رو هات ابرو! ها رهیم رید لک. ارهیم لک داره صورتت

 ملتیر. شه یم یطونیش یلیخ افتیق ینجوریا باال، یبرد



 که یکرد یم پاک رو هاش اضافه دیبا ه؟یچ مارکش

 . هات مژه به نچسبه

. بود رفته ادمی دنیکش نفس. بودم شده هاش حرف مسخ

 رو گلوش آب. موند قرمزم رژ و هام لب یرو نگاهش

 :گفت رگه دو یصدا با و داد قورت محکم

 

 طراح من ؟یزن یم چرا. ادینم بهت قرمز، نگفتم، مگه -

د  . نزن گهید... گهید. رو زایچ نیا دونم یم بهتر لباسم، و م 

. دمیچسب سفت رو دستش مچ که برداره رو دستش خواست

 کنه، یباز خواد یم اگر. کنم یم کاریچ دارم دمیفهم ینم

 . کنم یباز بلدم بهتر من

. شدم رهیخ چونش به و کردم تر نازک یکم رو صدام

 . چرخوندم صورتش یرو رو نگاهم

 بهم حاال،. قرمز رژ اونم. زدم رژ تو واسه فقط فقط، -

 اد؟یم

 ریز رو قلبش ضربان. زد پلک سرهم پشت بار سه دو

 رو من که یروز اون یتالف نمیا. کردم یم حس هام دست

 !بلدترم من ،یبلد تو. رهنما یآقا یگرفت مسخره به

 به و زدم آشوبش حال به یلبخند. شد دور کالفه و جدا ازم

 . برگشتم ام مهین نصفه ساالد سمت



 و زدم صداش ناهار موقع. نبود ازش یخبر ناهار موقع تا

 باز یفضا تو که کیکوچ زیم سمت ادیب خواستم ازش

 . بودن گذاشته

 کرده نیتزع یمحمد گل دوتا و گردو پودر با رو فسنجون

 یس رو ها بشقاب و وانیل. کردم یزعفرون رو برنج. بودم

 یعال حاال، زیچ همه داشتم دوست. بودم شسته شتریب ای بار

 . باشه

 دهنش یتو که رو اول قاشق. نشست زیم پشت و اومد

 منتظرم صورت به و داد قورتش. کرد تعلل کمی گذاشت،

 .زد یجون نصفه لبخند

 . خوشمزست -

 نیتر عاشقانه دیشا. داشت ارزش ایدن ایدن برام کلمه نیهم

 "!خوشمزست! "بود کلمه

 :گفتم آروم و گرفتم رو ممیتصم باالخره

 بهت یزیچ هی... یزیچ هی خوام یم خوام، یم ان،یک -

 . بگم

! دیبا. گفتم یم دیبا. کرد نگاهم منتظر و اومد باال نگاهش

 قیتشو رو من پرخروشش یها موج نیا با هم ایدر یحت

 گهید االن تا. هستم همسرش که بگم مرد نیا به تا کرد یم

 ! اون دست بعد به االن از بود، من دست یچیق و شیر

 



 دارد_ادامه#

 

  207# پست

 

 منتظر هم هنوز. کردم نوازش رو رفتم خواب دست آروم

 غذا دن،یشن موقع چوقتیه! شناختمش یم. کرد یم نگاهم

 . خورد ینم

 حال. گرفته نفسم کردم یم احساس. زد یم تند تند قلبم

 . نداشتم یخوش

 بگم؟ یچجور... یعنی... ما... من... انیک راستش، -

 به. کرد نگاه بهم مشکوک و دیپر باال هاش ابرو از یکی

 قاشق با. کرد نگاه بهم نهیس به دست و داد هیتک شیصندل

 .رفتم ور کمی بشقاب یتو

 کی گذشت، سال کی. بگم دیبا ،یول برام گفتنش سخته -

 سال کی. کردم یباز وونهید سال کی. کردم سکوت سال

... انیک... فقط نکردم فکر آخرش به چوقتیه. بودم احمق

 !شم یم ه ل ینجوریا ،یببند رو چشمات شه یم

 چهره یوقت. کرد قبول و انداخت باال تعجب سر از ییابرو

 یخواستن گرفت، یم خودش به سکوت یبو و رنگ ش

 !شد یم موجود نیتر



! نه نه؟ دادم طالق درخواست بهت ش،یپ سال کی من، -

 !کن دییتا یزبون. نکن باز چشماتو

 یسخت به رو دهنم آب. گفت یجون کم ی"آره" زبون، با

 کندن، جون با و شکوندم رو هام انگشت قلنج. دادم قورت

 :کردم زمزمه

 ...ج اون... انیک... اون... اون خب، -

. بکشم یفیخف غیج و بترسم شد باعث میگوش زنگ یصدا

 یلیخ! بشم قربونت من یاله آخ. کرد نگاهم نگران انیک

 !یبود نشده نگرانم بود وقت

 تند ام نهیس و بودم کرده ه ل. برداشت رو من یگوش خودش

 اسم لب ریز و کرد یزیر اخم. شد یم نییپا باال تند

 کنار رو ترسم حالت اون. کرد زمزمه رو" رحافظیام"

 خودش یول بده رو یگوش خواستم ازش. شدم بلند و گذاشتم

 تماس. کرد یپرس احوال و سالم یکمرنگ اخم با. برداشت

 . گذاشت گو بلند حالت یرو رو

 :خورد گوشم به حافظ ریام جون کم یصدا

 کار اون با. بهش بده رو یگوش اونجاست مونا اگه انیک -

 .دارم

 . کرد یتر دیشد اخم انیک

 !حقه مرگ ریام -



 دوست یلیخ قبال که ییها خنده همون از. دیخند رحافظیام

 !داشتم

 نیا از. میرفتن منم. مرگه حق حقه، مرگ داداش، آره -

 . بهش رو یگوش بده. ستمین ناراحت اصال بابت

 .دیکش گردن و کرد صاف کمر انیک

 .خوابه مونا شه؟ ینم حل من با کارت ؟یچ ندم -

 فرانک که یزهرمار ییچا مثل تلخ. دیخند تلخ رحافظیام

 تلخ! همون مثل درست. کرد یم به به مهبد و ختیر یم

 .اومد یم و رفت یم که انمهریک یها نفس مثل

 نفس باهاش. شدم بزرگ باهاش یبچگ از من! انیک -

 . بود دنمیکش نفس لیدل دم،یکش

 هر ایدر یصدا. فرستاد رونیب قیعم و آه از پر رو نفسش

 .کرد یم دعوت آرامش به رو تامون سه

 انیک! شه ینم هم شرمم. دارم هم هنوز داشتم، دوستش -

 ینم تو! شد یم عوض زیچ همه نبودم، ماریب اگه کن، باور

 دوست یصنعت یشامپو دونم یم هنوزم من یول یدون

 تیحساس گل کدوم به دونم یم من یول یدون ینم تو. نداره

 ینم تو که یزیچ هر دونم یم اما یدون ینم تو. داره

 سال دو ینیریش و یتلخ صرف رو عمرم کل من. یدون

 رو خودت تو که ،یاومد تو که خوشحالم خوشحالم،. کردم

 تمام بخاطر. یکرد ماجرا نیا یقاط رو خودت ،یکرد فدا



 تمام سرانجامت، یب عشق تمام دت،یفا یب یها تالش

 خراب من ،یساخت تو. خوام یم معذرت هات یصبور

 یم رو مونا یها نفس یصدا من! نگو بهم دروغ. کردم

 ... انیک. اونجاست دونم یم. شناسم

 یرو. آورد در پا از رو مهر انیک صداش، یتو بغض

 . گرفت هاش دست نیب رو سرش و نشست یصندل

 بخاطر کردم یکار هر! قسم واحد و احد یخدا به انیک -

 نه افه،یق نه! نداشت زیچ چیه دختر اون. بود مونا به عشقم

 از بودنش یول نداشت یچیه! یخانوم و متانت نه اخالق،

 انمهر،یک... االن اما. بود بهتر مرتبه هزار صد نبودنش

 بدبختش من. کن خوشبختش قسم، بابا روح به ر،یام جان

 کمتر قرآن به. کن خوشبختش تو! دونم ینم نکردم، کردم،

 حقم منم! حقه مرگ. کنم ینم رو شفاعتت یبگ بهش گل از

 یم. هیخوشبخت خودت و دختر اون حق یول. رمیگ یم رو

 ... یول بطلبم تیحالل بزنم زنگ بهت بعدا خواستم

 .کرد قطع رو حرفش دار بغض و نیف یصدا با انیک

 شهیهم ییجا میرفت یم. نباشه ادتی دیشا م،یبود بچه ما -

 من شد، یم میقا جا کی امکیس ،یکرد یم امکیس دنبال

 یم فیتعر هوشت از بعد و دادم یم لو رو جاش تو به

 ینم ادمی رو زیپرو ی افهیق اصال گهید من ریام. کردم

 یم دم،یپرس یم تو از. میکرد یم چت باهم فقط ما. اومد

 ادمی داشت هم رو همتون اسم مدت هی از بعد. خوبه گفت



! زیپرو نه امک،یس نه ،یبود تو نه اومدم،. رفت یم

 من. شدم بزرگ برادر خواهر بدون سال یس من رحافظیام

 ساز پول نیماش بودم شده من. شدم بزرگ عشق بدون

 فیتعر برام رو انیجر تمام ریام. بابا کور نقطه و مامان

 بد مادرت به. دادم فحش رو هومن. زدم رو وانیک. کردن

 اگه ومدن،یم در پشتت اگه. کردم گله بابا به. کردم نگاه

 ... گرفتن یم رو دنبالت

 .شد بلند رحافظیام ی هیگر یصدا

 

 حاال انیک! شد رید زود. شه یم رید زود! شد رید ان،یک -

 یچ من تونیعروس شب بگم بذار بگم، بذار رم یم دارم که

. دمیخر یم یعروس لباس مونا یبرا عمر کی من. دمیکش

 شب اون. رهنما مونا گفتم یم بهش. دمیپاچ یم نقل سرش

 شب اون من انیک! ـــــــانیک! انیک... اما بود رهنما مونا

 عشق بخاطر دمیکش یچ هر من انیک. خوندم رو ام فاتحه

 جدا یوقت. خوردم عشق از خوردم یچ هر من انیک. دمیکش

 اسم کنار" زیچنگ" برگشت به. کردم لنعت رو خودم نیشد

 مرگ رو تو رحافظ،یام جان انیک. فرستادم لعنت مونا

 یلبخندا به دم، یم قسمت امکیس روح به رحافظ،یام

 خوشبختش دم، یم قسمت آورد، یم رو اسمت یوقت زیپرو

 !کن



. نزنم زجه تا. نکنم هیگر تا بودم گرفته گاز رو دستم کف

 من به خوش روز کی ا،یخدا. خورد یم بهم داشت حالم

 ! خوش روز کی. بده

. شد برقرار یطوالن سکوت. کرد پاک رو اشکش انیک

 :گفت تیجد با و کرد صاف رو صداش

 کنم؟ ینم خوشبخت رو، زنم ،یکن فکر شده باعث یچ -

 !رهنماست مونا، ست،ین زیچنگ مونا

! خوابه کی همش نایا. افتادم یصندل یرو شد، شل پاهام

. خوابه نیع جمله نیا! خوابه نایا! مونا کن باز رو چشمات

 ! نداره امکان. نداره امکان

. اومد ینم باال نفسم. نشست ام نهیس یرو و شد مشت دستم

 !بودم افتضاح. نبود خوب حالم

 .خوند شد ینم رو یچیه نگاهش تو از. کرد نگاه بهم

 یخواست یم رو نیهم! رهنماست هنوزم مونا... آره -

 ! نه؟ ،یبگ
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 یوا! دونست؟ یم کجا از اون. کردم یم نگاه بهش ناباور

 حالم. اومد یم باال یسخت به نفسم! خداا یوا خدا یوا خدا

... دینبا اون یول بگم خواستم یم من. نبود مساعد چندان

 خورده؟ گره هم به یچ همه چرا شد؟ ینطوریا چرا یوا

 نگاه بهم و کرد خاموش رو یگوش ،یصندل رو نشست

 .کرد

 ینم پاک لبم رو از لبخند. قبال بودم تر مهربون یلیخ من -

 نبودم ینیا من مونا،. زدم یم لبخند یناس و احد هر به. شد

 نیب از تو بود، اندازه و حد یب صبرم. ینیب یم یدار که

 ... بازم شیبرد

 بگه یزیچ تا بودم منتظر. خاروند رو شینیب. کرد سکوت

 مساعد حالم چیه. شدم یم منفجر داشتم. هیگر ریز بزنم و

 . نبود

 تو دست. بود یعصب حرکاتش ی همه. شد بلند جاش از

 یها قدم و کردن روشن گاریس پشت گاریس دن،یکش موها

 . تند

 لباس»:گفت بهم امر، با. من به کرد رو و برگشت کدفعهی

 نیماش تو بذارشون و ببند رو چمدونت. کن جمع رو هات

 « .مهبد

 تا نداد اجازه. کردم نگاه بهش سوال هزاران و عجز با

 همراه رو من ساختمون تا و گرفت رو بازوم. بزنم یحرف



 به تعجب با. بکنم کاریچ دیبا دونستم ینم. برد خودش

 .زد یتلخ پوزخند. کردم نگاه بود بازوم بند که دستش

 دست بهت شوهرت! نزده دست بهت که نامحرم ه؟یچ -

 دیبا. میبر دیبا ما انیب ها بچه نکهیا از قبل مونا بدو. زده

 . میکن روشن رو یزندگ نیا فیتکل تا میبر

 یبرا و کردم جمع عیسر رو کمم لیوسا. نزدم یحرف چیه

 یصندل یرو و گرفت ازم رو فمیک. نوشتم یا نامه ها بچه

 هم بعدش و نمیبش من تا ستادیوا اول. کرد پرت عقب

 . افتاد راه و کرد روشن رو نیماش. نشست خودش

 بهم داشت رو حالم. بود کشنده سکوتش. گفت ینم زیچ چیه

 فکر خونه یتو شده رها فسنجون یها بشقاب به. زد یم

 . باالم بلند ی نامه و مونده روشن ونیزیتلو به. کردم

. دیفهم باالخره. ادیز هم نیماش سرعت و بود خلوت جاده

 یم یچجور نمیبب! اومد در کارت گند خانوم، مونا خب

 !یکن درستش یخوا

. بود شده میالودگ خواب باعث هوا یگرم و نیماش یتلو تلو

 نیا از فارغ یساعت چند کردم یسع و گذاشتم هم رو چشم

 . بشم ایدن نیا و جدال

 آروم. میهست تهران یها کینزد دمیفهم کردم باز که چشم

 و سر از یخستگ. کردم نگاه بهش یگس با و شدم بلند

 . بود دایهو صورتش



 تونم یم خودم ه،یکمربند گهید کهیت هی نیا بزن»:گفتم آروم

 «.برونم

 رو تنم. شد ادهیپ و کرد پارک گوشه کی ،یحرف چیه یب

. روندم من رو راه ی هیبق. نشستم فرمون پشت و کردم بلند

 ی خونه برو»:گفت یخشک با بهم شدم، ییبابا اتوبان وارد

 «.خودمون! آره خودمون؟. خودمون

 جواب و سوال همه نیا از. دمیترس یم دیجد انیک نیا از

 منتظر. کردم پارک نگیپارک یتو رو نیماش. دمیترس یم

 نظرت»:گفت آروم انگار، بودم دستورش منتظر. نشستم

 «همسرم؟ تو میبر هیچ

 .شدم رهیخ بهش اشک و ترس با

 !ینبود بلد طعنه تو انیک -

. کرد روشن رو فندکش و گذاشت لبش گوشه گارشیس

 داشتم، دوستت چون»:گفت آروم و زد ییصدا یب پوزخند

 «همسرم؟ خوبه. گرفتم ادی هم طعنه

 . شد ریسراز یلعنت اشک نیا باالخره. دیچک اشکم

 .گرفت من از رو و کرد یزیر اخم

 هنوز باشه شده عوض چقدر هر انیک. رو اونا زینر -

 . نداره رو اشکت طاقت

 مونا یاله آخ. زدم هق. ختمیر اشک دوباره حرفش نیا با

 !کردم تیاذ رو تو من چقدر. انیک بشه بالگردونت



. بود شده میقد انمهریک رنگ هاش چشم دوباره. برگشت

. کرد پاک رو هام اشک و گذاشت گونم یرو رو انگشتش

 نیهم با. یکرد چارمیب»:گفت یمحزون لبخند با و آروم

 «!شو ادهیپ. یکرد چارمیب چشمات
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  انیک

 

 به. نداشت شیبارون یها چشم از یکم دست خودم حال

 به ؟یساخت برام که یباز چه نیا ا،یخدا. شد ادهیپ یسخت

 شب همون. خدا آخ. کردم نگاه خونمون اطیح به یسخت

 زنده و مردم. گفت بهم رو زیچ همه. هاکان به زدم زنگ

 بکنه؟ رو نکاریا خواسته چرا ؟یچ واسه دمینفهم. شدم

 . دمیفهم ینم داشتن؟ دوست ای بوده حماقت

 رفت باشه من منتظر نکهیا بدون. کرد باز دیکل با رو در

 مهین یها قدم با و زدم چنگ رو موهام کالفه. داخل

 وارید یرو یتابلو به چشمم تازه. شدم داخل استوار،



 نیا ؟یچ یعنی... مونیعروس روز! اون و بودم من. خورد

 !مونا آخ... راتییتغ نیا ،یجعل مدارک نیا تابلو،

. داد قرار دستاش یتو رو سرش کالفه. نشست مبل یرو

رد یم براش دلم  من! ایخدا. دارم دوستش. دارم دوستش. م 

 دخترک نیا و سالمه هشت و یس من. دارم دوسش هنوزم

 . دارم دوست رو مظلوم یکوچولو

 

  عاشقم ،یول شم یم ریپ دارم

  توئه حال و حس از پر جهانم

 

 تونم ینم. نشستم روش و رفتم شییجلو مبل سمت به آروم

 تو» :گفتم آروم و کردم کج سر. کنم تحمل رو هاش هیگر

 «.مونا یساخت برام رو روز و حال نیا

 یم»:گفت شد، یم بلند چاه ته از که یا گرفته یصدا با

 یول بگم بهت خواستم یم انیک من،... کردم خودم. دونم

 «.دمیترس یم

  آروم. آوردم در لرزش به رو چپم یپا یعصب

 یمیقد انمهریک همون هنوز من باال، ریبگ رو سرت»:گفتم

 «!تو یبرا حداقل. ام

. کرد نگاه بهم اشک با. آورد باال آهسته و آروم رو سرش

 . قشنگت و سیخ چشم دوتا نیا یبرا رمیبم من آخ



 چرا؟ مونا، -

 . گرفت چشم ازم و باال دیکش رو دماغش

 اومدم و شدم بلند بعدش ساعت کی ،یرفت که روز همون -

 غیج زدم، داد. باال یرفت ها پله از که دمتید فرودگاه،

 بزن زنگ گفت یم بهم یکی! یرفت. نرو انیک گفتم دم،یکش

 یم خواست یم اگه کن ولش گفت یم یکی برگرده، بگو

 گفت یم یکی و داره دوستت هنوز گفت یم یکی. اومد

 . نداره بهت یحس یعنی کنده دل ازت راحت نقدریا یوقت

 انگشت سر با. شد ختهیر چشمش از یدرشت اشک قطره

 . داد ادامه و کرد پاکش

 که دونه یم گفت اومد، سراغم ریام. گذشت ماه چند -

 نیا بهم. کنم یزندگ دیبا هنوز من یول سوختس ی مهره

 قاعدتا یا یروان تو ه،یباز وونهید گفتم. داد رو شنهادیپ

 . باشه یروان دیبا عاشق کی گفت. نیروان هم هات نقشه

 ! یکرد چارهیب رو همه جمله نیا با تو. ریام بهت لعنت آخ

 زد ربط یب یها حرف د،یکش داد سرم. گفتم هاکان به -

 و دیچرب زورم سر آخر اما. داد فحش تو به یحت... یحت

 . شد فرستاده برات یجعل مدارک

 ور گردنش یتو گردنبند با کمی و برد گردنش تو دست

 و بغض با. گرفت من یجلو رو اون و کرد بازش. رفت



 کردم، فراموشت یکن یم فکر اگه» :گفت محزون لبخند

 «!یاشتباه در سخت

. اومد یم و رفت یم ر،یزنج از زونیآو ی حلقه با نگاهم

 یخوب من ،یداد عذابم تو» :گفتم و زدم ییصدا یب پوزخند

 یم نگاه رو کجا هر. ینداد جواب یخوب بهم تو کردم

 نیهم هم شیپ ماه چند تا یحت رحافظ،یام و یبود تو کردم

. دمینشن رو ماجرا که شیپ روز چند تا. کردم یم رو فکر

 که بکشم داد سرت و کنم خفت بزنمت، دارم دوست... مونا

 «؟یکرد کاریچ من با تو

. ختیر اشک صدا و سر یب و آروم. دیترک حرفم دنیشن از

 ! ندارم رو تحملش من! رو ها اشک نیا زینر

 هر یبرا یسور ییجدا نیا! یمن زن تو... مونا یول -

 یکی که دمیفهم حداقل. داشت نفع و ضرر یکل دوتامون

 ... ایدن نیا یتو

. گذاشتم کاره نصفه رو حرفم. نبودم مطمئن اما بودم دهیفهم

 نیا از» :گفت آروم که بودم رشییتغ یبرا یا جمله منتظر

 ینم رو هام هیمهر من. انمهریک زنم مي صدات من بعد به

 گم یم بهت من! نبود مهَرم نبود، هیمهر چون گرفتم

 ی همه. یبود پناه یب زن نیا یناج تنها تو چون انمهریک

 کمک، موقع. زدن خنجر بهم و کردن نگاهم رونیب از اونا

 از تو. ننداختن هم تف بهم و گرفتن دیناد رو من یها زنگ

 خودم یدردا و من سراغ کدفعهی انمهر،یک! یناکجاآباد



 گشید نصف و یکس یب نصفش که ییدردا. یاومد

 سخت و سفت ی لهیپ هی  خودم دور من. بود رحافظیام

 نیهم تو... یاومد ینم اگه ،ینبود اگه. بودم کرده درست

 من. بودم نفهم و خر یلیخ من انمهر،یک. شدم یم غرق لهیپ

 و دوست ،یشد مادرم ،یشد پدرم تو. دمیند و بودم کور

 دمیفهم یرفت یوقت. دمیند من و یشد همسرم ،یشد همراهم

 و دوست و مادر و پدر دمیفهم. دادم دست از رو یکس چه

 دوباره و دمیفهم! رفت ام خانواده همه دمیفهم! رفت همسرم

 درسته،. بدم دستت از خواستم ینم... انمهریک. شدم تنها

 آخ. یبود تر فداکار همه از تو اما بود عاشق یلیخ ریام

 «...یبم مونا یاله

 . دمیکش داد سرش یعصب

 مونا خوام یم من! خوام ینم! رهیبم برام مونا خوام ینم -

 من. کنه کمکم مونا ندفعهیا خوام یم. بسازه رو یزندگ برام

 من و یگذاشت شیپ سال چند انیک یپا جا تو. کردم رییتغ

 یم رو خودت ازت مونا. شیپ سال چند یمونا یپا جا

 دوباره مرد نیا بذار. گردون برم یزندگ به دوباره. خوام

 خودم یول شدم خانواده برات من. بچشه رو یخوشبخت طعم

 تو که یصورت در شدم همسر برات من. نداشتم خانواده

 هان؟ ؟یبکن جبران یتون یم ؟یتون یم. ینشد همسر برام

 



 نشست پام یرو. من یجلو اومد. شد بلند جاش از لرزون

 آروم قلبش، یصدا دنیشن با. گرفت نشیس یتو رو سرم و

 انمهریک»:گفت و کرد نوازش رو موهام هیگر با. گرفتم

 و یس مرد نیا کنار خوام یم. دارم دوستت من رهنما،

 رو یزندگ طعم کنارت خوام یم. کنم یزندگ ساله، هشت

 قبولم. کرده رییتغ بخاطرت مونا. کردم رییتغ من. بچشم

 «؟یکن ینم

 قطره. چسبوند سرم به رو سرش. اومدم رونیب بغلش از

. کردم ینم باور. ختیر یم صورتم یرو اشکش یها

 باور رقابلیغ. باشن میبچگ یها یایرو حرفاش تمام انگار

 ! بود یفانتز هیشب شتریب. بود

 گرفته قاب رو صورتم هاش دست با. دیبوس رو مینیب نوک

 .بود

  

  بشکنم شم ذوب بدم، دل خوام یم

 شه زییپا یابرا مثل چشمام

 شم سیخ برم بارون ریز خوام یم

 . شه زیلبر عشق از روحم یول

 

 خواب که فهموند یم بهم داغش، یها نفس و تر یها لب

 . بردم نرمش و فر یموها تو دست. ستین



 

 کنم گل شم سبز شم، تازه خوام یم

 باختن و خوردن نیزم بدون

  ساختن رو ندهیآ سمت برم شم   رد بدم خاطرات نیا از

 

 عشق، جز به کن، هیتک بهم و بمون کنارم»:گفت آروم

 «.ازت خوام ینم یزیچ

 بودم گفته من. دیچک داغم یها گونه یرو دوباره اشکش

 که بودم یانمهریک من. بودم انمهریک من. شم ینم جدا ازش

 . داشت دوست مونا

 . برام بمون انمهر،یک -

 . گذاشتم نشیس ی قفسه یرو سر و دمیبوس نرم رو چونش

 سر باال هیسا که اومده انمهریک. برات مونه یم انمهریک -

  موافقه؟ زنش. باشه زنش

 . دیخند ه،یگر با

 نباشه؟ موافق چرا. کنه یم قبول لیم کمال با زنش -

 . یکن فکر که یزیچ اون از شتریب. دارم دوستت انمهر،یک

 

  کن هیتک بهم و بمون کنارم



  ازت خوام ینم یزیچ عشق جز به

  نیهم باشه قرص دلم کن کمک

 . فقط کن کمک زم،یعز کن کمک
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 رو ساعت به ینگاه. شدم بلند جام از یفیخف درد گردن با

 باال یا شونه هاش، عقربه و ساعت دنید با. انداختم یزیم

 لبم یرو یلبخند. افتاد کنارش عکس قاب به نگاهم. انداختم

 . کرد خوش جا

. دمیکش شدم خشک گردن به یدست آروم و شدم بلند جام از

 خونه قسمت نیتر شلخته خدا ی شهیهم خانوم شیآرا زیم

 . بود

 ینم! نه. بدم نظم بهش کمی حداقل کردم یسع و کردم ینچ

 !شد



» :گفتم داد، یم گس ی مزه که یدهن با رفتم رونیب اتاق از

 کار به دست چرا االن از هیعروس شب خانوم؟ مونا؟

 «؟یشد

 شونه. دیرس ینم بهش من یصدا دیشا ای اومد ینم صداش

 اش قهیسل عاشق. رفتم آشپزخونه سمت به و انداختم باال یا

 میرفتیپذ رو مونیزندگ. گذشت روز اون از هفته کی. بودم

 گفتم م؟یکن عوض رو لیوسا دیبا گفت بهم. میگرفت سر از و

 یفانتز لیوسا مخصوصا. داشتم دوست رو قشیسل نه،

 !آشپزخونه داخل

 کنم داغش نکهیا بدون و آوردم در رو خی مرغ ظرف آروم

 نون با و کردم ششیر شیر دست با. گذاشتم زیم یرو

 . گذاشتم دهنم داخل

 دیکل چرخش یصدا. شد ختهیر زیم یرو مرغ آب از کممی

 بد یول ستین زدن غر اهل دونستم یم. اومد در قفل تو

 . کنه یم نگام

 تا شدم بلند جام از عیسر و زدم لبخند نگاهش تصور از

 . بود شده رید اما کنم زیتم رو هام یکار فیکث

 اون سالته هشت و یس تو» :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 ساعت! یخور یم غذا ساله هشت ی بچه کی نیع وقت

 یبد دیبا کرده یخال یباطر من نیماش نیا! انمهریک خواب

 رو لباسا رفتم تو نیماش با گهید بکشن بهش یدست هی



 کمی. یریگ یم درد معده سرده نخور رو مرغه نیا. گرفتم

 «حموم؟ یرینم. کنم داغ بذار دارم سوپ

 که یمواقع عاشق. بودم اش زنونه یها دغدغه نیا عاشق

 دور تند تند که یمواقع. داشت عجله و اومد یم رونیب از

 خوب زیچ چیه قراره کرد یم فکر و گشت یم خودش

 . نره شیپ

 به. چسبوندمش خودم به و انداختم کمرش دور دست

 بکش قیعم نفس کی»:گفتم آروم و شدم رهیخ چشماش

 گونه که یزد جوش و حرص نقدریا! کن نگاش. خانوم

 حمام. کنم یم درست هم رو نیماش فردا. شده سرخ هات

. کنم یم ترش بخورم یزیچ خوام ینم هم غذا. رم یم هم

 حتما. میباش سالن 6 ساعت دیبا ما ه،12 ساعت هم االن

 باهاش چرا که زده غر یکل و زده زنگ بهت فرانک

 «نه؟ ینرفت

 نوک یرو. داد تکون رو سرش یا رفته درهم صورت با

 بره خواست. دیبوس عیسر و نرم رو هام لب و شد بلند پاش

 ینیدلنش لبخند با آروم و گرفتمش محکم دوباره اما

 «بود؟ یچ قرارمون کجا؟»:گفتم

 .گرفت خودش به هیگر حالت

 کنم درست رو موهام حموم، برم دیبا! نکن تمیاذ انمهریک -

 . بکنم شیآرا و



 آروم رو شینیب نوک و چسبوندم شیشونیپ به رو میشونیپ

 کنارش یوقت. داشتم دوست رو دیجد یمونا نیا. دمیبوس

 . شدم یم یشگیهم انمهریک همون بودم،

 ظرف نیا من حمام یر یم تو تا»:گفتم آروم و کردم ولش

 ضد حمام از بعد گم یم باز مونا. نیماش تو ذارم یم رو ها

 خشک رو خودت هم خوب! ها نره ادتی کرم و آفتاب

 «.کن

 از قبل. شد دور آشپزخونه از و گفت یا خفه ی باشه

 یا مهین نصفه لبخند. خورد هال تو عکس به نگاهم برگشتن

 کمی رو آشپزخونه و شستم رو ها ظرف. برگشتم و زدم

 . کردم جور و جمع

 گذاشتم لمیموبا کنار رو فرانک عقد سر یکادو و پول پاکت

 رو مونا حمام از بعد. رمیبگ دوش کی تا رفتم هم خودم و

 یصندل یرو زانو چهار شلوارک، و تاپ کی با که دمید

 . رفت یم ور شیگوش با داشت و بود نشسته ششیآرا زیم

 سرما یگ ینم تو دختر»:گفتم و برداشتم رو سرش رو کاله

 «؟یکن یم نگاه یدار یچ حاال ؟یخور یم

 ینجوریا»:گفت یا بامزه لحن با و گرفت باال رو شیگوش

 «خوبه؟ کنم شیآرا



. شدم رهیخ زن غیج قرمز لب رژ و یصورت یها هیسا به

 و اخم با. زد یم بهم رو حالم داشت هاش گونه برنز رنگ

 . کردم نگاهش ییرو ترش

 !خوبه هیشبید همون! هیعال آره یبش دلقک یخوا یم اگه -

 . شد رهیخ موهاش تو دستم حرکت به و دیخواب کمی پفش

 !پسرخالشما زن یسالمت نا من بابا. حهیمل یلیخ اون آخه -

 . افتادم سشیخ یموها جون به برس با آروم و دمیخند

 هم خودش یبرا بره تر ساده آدم یچ هر ن،یبب خب -

 چون پوستت یبکن شیآرا ادیز یبخوا چقدر هر. بهتره

 پس بده رونیب به رو عرق خوب تونه ینم کنه یم عرق

 ... شه یم جمع پوست ریز

 به. بودم میطوالن یها حرف مواقع هاش یکالفگ نیا عاشق

 ی گوشه. دمیخند بلند و کردم نگاه اش شده چپ یها چشم

 یبرا کن یکار کی»:گفتم گوشش دم و دمیبوس رو چشمش

 « !یباش نیبهتر خودم یبرا و یمعمول هیبق

 شده ستاره پر خنده از که ییها چشم با و سمتم برگشت

 . کرد نگاهم بودن،

 مهبد نکهیا با فرانک فهمم یم االن! مکار باز زبون یا -

 ششیآرا اون یعروس شب نداد چرا هیا حرفه شگریآرا

 !نیدار خودتون تو یکرم کی شهیهم مردا شما. بکنه

 «؟یعنی گفتم بد من! دلبر نیینفرما»:گفتم و دمیخند بلند



 سشوار موهامو نیا کنار برو... برو. یگفت محشر نه -

 !شد دو. بکشم

 

 یمشک شلوار کت و خورده ژل یموها با. شد شیش ساعت

 گوشم به که کفش تق تق یصدا. ستادمیوا اتاق رونیب

 اون یتو. شد باز لبخند به لبم دنشید از. برگشتم د،یرس

 مثل مانندش پوریگ ی دنباله اون با دار نیشا یماکس لباس

 . بود شده ها فرشته

. دیبوس یطوالن رو لبم و برگشت سمتم به. گرفت رو بازوم

 گردنم دور رو هاش دست اونم و انداختم کمرش دور دست

 ماه نیا آخر»:گفت لبخند با و شد جدا ازم آروم. کرد قفل

 «.ازدواجمونه سالگرد

 . دمیبوس آروم و نرم رو شیشونیپ

 . ره یم ادمی نکن فکر -

 کتم که رفتم یم لمیموبا سمت داشتم و کردم ول رو کمرش

. کردم نگاه یپرسش بهش و برگشتم دوباره. دیکش آروم رو

 «!مبارک تولدت»:گفت یداشتن دوست لبخند با و آروم

 ،یرفت یوقت»:گفت یمحزون لبخند با و دیکش کتم به یدست

 جزو که یزیچ نیاول. بدوزم رو ها نیبهتر کردم یسع

 ببخش. تنته شلوار کت نیهم شد، یم حساب هام دوختن

 دعا. دوختم خودت. گرفتم رونیب از برات که گفتم دروغ



 تولد ی هیهد عنوان به. رفت که بره تنت کردم یم دعا

 «؟یکن یم قبولش

 و یناباور ی خنده. کردم نگاهش یناباور و تعجب با

 گوشش دم و دادم فشارش سفت. کردم بغلش محکم

 همه تو. کنم ینم فراموش رو تیهد نیا چوقتیه»:گفتم

 «.بشه فدات انمهریک! یانمهریک جون

 تک. گرفتم دستم یتو رو هاش دست جفت و شدم جدا ازش

 . چشمم رو گذاشتم و دمیبوس دل ته از و محکم رو تکشون

 مرد نیا خب؟. عاشقتم. بره دستا نیا قربون انمهریک -

 . داره دوستت

. نبود فرانک یعروس امشب کاش. زد یآور خجالت لبخند

 ... اونوقت... اونوقت

 که فهموند بهم ساعت دادن نشون و بازوم دادن فشار با

 برداشتم رو کادو و لیموبا. میبر و میوفتیب راه دیبا زودتر

 . میرفت رونیب خونه از

. گذاشت دستگاه داخل یشاد ید یس و نشست نیماش تو

 من. گذاشتم نیماش ی دنده یرو و گرفتم رو دستش

 اما. دونم ینم آوردم؟ دووم مونا بدون روزها اون یچطور

 . منه یبرا و کنارم اون که مهمه االن مهمه، االن
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 موهاش. بود شده تر بایز موقع هر از و بود بایز فرانک

 رنگ هاش چشم و بود آورده در یعسل رنگ به رو

 کادو میتقد یبرا مونا اسم با اسمم یوقت. داشتن یطوس

 کادوشون. میرفت سمتشون به هم دست تو دست شد، خونده

 ی شونه یرو آروم. میگرفت عکس کنارشون و میداد رو

 :گفتم و زدم مهبد

 نیکرد تیاذ رو هم راه نیا یتو یلیخ جفتتون دونم، یم -

 . نیش جدا نیخوا یم نیبگ نیاین گهید روز چند دوارمیام

 :گفت فرانک به رو و کرد ینچ مهبد

 مراسم تو! شده شعوریب دایجد یلیخ پسرخالت نیا -

 . زنه یم طالق حرف مونیعروس

 براش که یلباس بابت فرانک. دنیخند آروم فرانک و مونا

 میاومد کنارشون از مونا با. کرد تشکر بودم گرفته لندن از

 به رو طناز. نشستم آبان کنار. میرفت ها بچه سمت به و

 :گفت یطونیش لبخند با و کرد مونا

 نکنه! هاا گرفته گهید رنگ کی پوستت اصال نیبب -

 ؟یباردار

 .میدیخند دوتامون هر



 م؟یبذار دلمون یکجا رو بچه ه؟یچ حرفا نیا طناز -

 هر. کردم دراز هومن بغل از رادمان گرفتن یبرا رو دستم

. بود نشسته مونا یپاها یرو رانیج. شد یم تر تپل روز

 خودش به یتکون کی بچه نیا باالخره. زد یم حرف دایجد

 . ارهیب در یحتم مرگ از رو مادرش تا داد

 کار تور با ش نهیس یرو که پف بدون لباس اون با فرانک

 یها غیج. دنیرقص مهبد با و اومد مجلس وسط به بود شده

 وسط. بود داده آزار رو هممون گوش فائزه ی کننده کر

 .زد داد بلند و ستادیوا مهبد کدفعهی عاشقانشون رقص

 حالشو بذار یبندر کی ه؟یچ ایباز کیرومانت نیا آقا -

 . میببر

 نیا به حضار ی همه و کرد نگاه بهش تعجب با فرانک

 .گفت گوشم دم وانیک! گهید بود مهبد. دنیخند ش خواسته

 هنوز من و کرد ازدواج دوستت نیا کنم باور یعنی -

 مجردم؟

 .گفت و کرد حواله من سمت رو شینیریش نصف مونا

 ...میدار هیهمسا هی ما! ستاین رید هنوزم وانیک -

 .گفتم حرفش وسط. دمیخند تصورش از

 . داره خواهان یلیخ خانوم اون نگو -



 نگاه بد دوتامون هر به وانیک و گرفت خندش هم خودش

. برداشت بیس کی و داد تکون تاسف یرو از یسر. کرد

 و دور و وسط ختنیر همه هام خاله دختر. شد شاد آهنگ

 به آروم. شدن بلند هم فائزه و مونا. گرفتن رو فرانک بر

 . داد رو جوابم لبخند با که انداختم یا یجد نگاه مونا

 .گفت بهش رو و کرد نگاه رادمان به وانیک

 یخوا یم کجا به اسمت نیا با بعدا تو. رمیبم یاله عمو -

  ؟یبرس

 .گفت و دیخند. شد گنده سوال عالمت کی شکل صورتم

 . ندازهیم دمانیر ادی رو من اسمش آخه -

. خنده ریز زدم بلند یشاد و دست و غیج همه اون وسط

 یپرسش هومن که دنیخند به کرد شروع من با هم وانیک

 وانیک به یلعنت و گرفتم ینفس هام خنده نیب. کرد نگاهمون

 همسرش کنار و اومد رقص یوسطا فائزه. فرستادم

. افتاد ارشد یدست بغل و زیم ی گوشه به چشمم. نشست

 ما زور با. بود دهیتراش رو موهاش. زد بهم یدلگرم لبخند

 دکتر نیبهتر. یدرمان یمیش یبرا بود رفته برادر تا 3

 جام از. میباش دواریام میتون یم گفت یم دکتر. مشیبرد

 . نشستم ارشد و اون کنار و شدم بلند

 .گفتم خنده با و دادم ارشد دست به رو رادمان



. وفتمیم دمانیر ادی شنوم یم رو اسمش گه یم بهم وانیک -

 !ها داره ییعمو عجب. مردم خنده از

. انداخت نییپا رو سرش و زد یکیکوچ لبخند رحافظیام

 :گفتم آروم

 مونا به که یا احمقانه شنهادیپ اون بخاطر. ممنونم ر،یام -

 . یکرد وصل مونا و من نیب که یوندیپ و یداد

 . برداشت بزرگ ظرف یتو از یبیس

 ینم. ممنونم ازت تر بزرگ یزایچ یلیخ بخاطر هم من -

 وسط؟ یبر یخوا

 بهم بیس. دمیکش زانوم به یدست و کردم یکیکوچ اخم

 . برداشتم کدونهی و کرد تعارف

 تیرعا. کنه یم درد دایجد زدم وندیپ که ییپا نیا کمی -

 . شده ینطوریا نکردم

 ختیر رو ها گذشته دیبا گفت یم مونا. میزد گپ باهم کمی

 توجه بهش که گرفت سرطان ریام دیشا گفت یم. دور

 . دونم ینم... بود اون با حق دیشا. میکن

 هنوز چهارتامون حداقل برادر تا شیش نیب از که بود خوب

 به دوباره. انداخت ینگاه ارشد نامزد به حنانه. میباهم

 یبعض. دیکش یقیعم آه و کرد نگاه خودش پیت و خودش

 . هست دنینرس تهش هم ها داستان از

 .گفت و نشست ریام کنار یکالفگ با ایپرن



 لحاظ از البته. فرانک چارهیب! شما دیدار لیفام چقدر -

 . هااا خوبه شاباش

 . زدم بلند جام از دمیخند

 فکر یکس بدم جولون کمی برم شاباش، یگفت شد خوب -

 . سوال ریز ره یم ابهتم. ستمین نکنه

 یها تراول بمیج یتو از و رفتم فرانک و مهبد سمت به

 و ستادمیوا گوشه کی. دادم بهشون و آوردم در رو یپنجاه

 .گفت اروم و زد بهم لبخند. اومد من سمت به هم مونا

 .رسه ینم ما یعروس یپا به -

 . زدم یآروم لبخند

 قشنگ فرانک لباس البته. بود ییایرو یلیخ ما مال... آره -

 . تره

 . رفت بهم یچپ چپ

 لباس عروس لباس. یشد ها زنک خاله نیع انمهریک -

 لندن از رو فرانک یبرا تو! ستایوا نه... ید عروسه

! انمهریک یوا... رو من واسه اونوقت یگرفت سفارش

  ؟یکش ینم خجالت

 . کردم پاک دست با رو شیشونیپ یرو عرق و دمیخند بلند

 فقط من! گرفتم رو پولش بعدم! ها یشد حسودا نیع مونا -

 .کنم یم کار یمجان خودم خانوم واسه



 

 بردمش و گرفتم رو دستش بگه بخواد یزیچ نکهیا از قبل

. گذاشتم کمرش دور رو دستم. بود شده آروم آهنگ. وسط

 ی بوسه شیشونیپ یرو. کرد حلقه گردنم دور رو دستش

 . میکرد حرکت آهنگ تمیر با آروم و زدم یکوتاه

 

  من دل یوا یوا یوا

 نگاش عاشق شده

 .نگاش شونیپر شم یم دونستم ینم که یوا

 

 مانتو و یروسر اون با دمش،ید بابا ی خونه که یروز ادی

. افتادم احساسش، بدون و سرد نگاه اون. شیمشک یرهنیپ

 ره یم دمیفهم که یموقع من، دنید هتل اومد که یموقع ادی

 . افتادم د،یخواب نیماش تو که یموقع ز،یتبر

 

 من دل یوا یوا یوا

 اون ی وونهید شده

 .اون یمو مست و ریاس من ی وونهید دل

 



 نیا از هم دوتا ما. کرد یهمراه خواننده با تیجمع کل

 حس خودمون یرو رو ریام نگاه ینیسنگ. مینبود جدا قاعده

 لبخند. میکرد نگاهش و میبرگشت دوتامون هر. کردم یم

 تکون برامون یکیکوچ دست. داشت لب یرو یمحزون

 . میبرگشت دوباره و میزد لبخند روش به. داد

 زمزمه خواننده همراه و چسبوندم شیشونیپ به رو میشونیپ

 . کردم

  

  دلم قرارهیب که خوشم تو با من

 دلم نداره آروم و خوشم تو با من

 ... اری قرارتمیب

 

 مهبد نیماش دنبال تا میشد حاضر همه یعروس شام از بعد

 با مهبد میشد یم نیماش سوار میداشت که نیهم. میوفتیب راه

 افهیق به. گذاشت نیماش یتو رو چمدون و اومد چمدون

 عیسر خودش. نگفت یزیچ اما زد لبخند متعجبمون یها

 یصدا با اول رو نشیماش یصوت ستمیس. شد نیماش سوار

 بوق میداشت که همونطور. افتاد راه و کرد روشن یادیز

 از رو سرش فرانک کدفعهی میدیکش یم غیج و میزد یم

 .گفت یبلند یصدا با و اورد رونیب نیماش

 . عسل ماه میر یم میدار ما ما ی خونه نیر یم شما -



 رفت دوربرگردون داخل مهبد که میکرد نگاشون تعجب با

 .دیخند بلند مونا. دادن تکون دست ما یبرا دوتاشون هر و

 رفتن چوندنیپ رو ما. بود مهبد ی نقشه نمیا خودم جان به -

 . عسل ماه

 . دادم تکون تاسف ی نشونه به یسر و دمیخند

 م؟یبر میچونیبپ هم ما یخوا یم -

 .باشه برداشته تاب مخم که انگار. کرد نگام تعجب با

 م؟یبر دیبا یچ با ما رفتن چمدون با اونا انمهریک -

 یها نیماش یبرا یدست. زدم دور و انداختم باال یا شونه

 . دادم تکون آشنا

 . میریگ یم لباس اونجا میر یم -

 . بودم ش مستانه یها خنده نیا عاشق. دیخند

 . یا یروان تو انمهریک یوا -

 . زدم یتلخ لبخند

 . میروان آره، -

 دوتامون هر. شد رهیخ من به و زد یتلخ لبخند هم خودش

 .میگفت همزمان و میکرد باز لب

 . باشه یروان دیبا عاشق -
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  مونا

 

 به نکیع که انمهریک به. بود کرده لواشک هوس دلم

 گشت، یم وانیل ی دسته دنبال داشت و بود زده چشمش

 . شدم رهیخ

 انمهر؟یک -

 .گفت آروم و کرد فوت رو شییچا

 انمهر؟یک دل جون -

 آماده که یا صبحونه به یلیم یب با و انداختم پا یرو پا

 زیم سر کن یسع گفت یم شهیهم. شدم رهیخ بود کرده

 چهار یصندل یرو داشتم دوست شهیهم اما ینیبش درست

 اما کرد یکیکوچ اخم. کردم هم رو کار همون. نمیبش زانو



 میبود خونه دومون هر که جمعه یصبحا. نکرد نگاه بهم

. کرد یم درست صبحونه اون. گذشت یم ینجوریهم

 مونا پخت دست املت کی هم شام و میبود رونیب ناهار

 . میکرد یم جان نوش خانوم

 یم زار فمینح و الغر تن یتو شیمشک ی مردونه لباس

 . افتاد هام شونه سر یرو و خورد سر لباسش ی قهی. زد

 .خواد یم لواشک دلم -

 .کرد برعکس رو اش روزنامه و داد تکون یسر

 گه؟ید امر. برات رمیگیم بام میریم -

 . کردم نگاهش اخم با و کردم زیر رو هام چشم

 ! ظهر نه خوام یم االن نیهم -

 .گفت آروم و انداخت ینگاه بهم نکشیع یباال از

 ...بایز یا فرش، نگارگر یا دلبر، بانو، من، زیعز -

 رو ام خنده یجلو هم یرو هام لب دادن فشار با کردم یسع

 .گفتم و شدم رهیخ شیجد ی افهیق به. رمیبگ

 یلیخ یرینگ ظهر اگه یول خوام ینم فعال. شدم خر باشه -

 .شم یم ناراحت

. گذاشت چشمش یرو رو  دستش و کرد تا رو روزنامه

 گفت یم وانیک ؟یچ شه خوب حالش ریام اگه گفت یم حنا

 یم نیسنگ نگاه بهم انمهریک. هست ریام شکر رو خدا



 یم نگاه هام دست به ینگران با طناز و ایپرن. انداخت

 ریام. بود هم ها روز اون ریام... بود هم ریام. کردن

 انمهریک! نجاستیا انیک! بود شهیهم هم انیک. بود شهیهم

 با رو شیجوگندم یموها. کردم نگاهش. هست شهیهم

 دکتر. بود رفته گود هاش چشم ریز. بودم پوشونده رنگ

 . باشه حواسش دیبا باال رفته چشمش شماره گفت یم

 چونش و ستادیا پشتم. اومد من سمت به و شد بلند جاش از

 پوستم با هاش نفس. داد قرار لختم ی شونه یرو رو

 ی الله و دیبوس رو گردنم یرو یکبود.  کرد یم برخورد

 .گرفت زبون به رو گوشم

 ؟یشد تیاذ شبید -

 سمتش برگشتم. برداره رو سرش تا انداختم باال رو ام شونه

 و زدم یاروم لبخند. دمیبوس نرم رو دارش طعم یها لب و

 .گفتم

 ؟یکن تیاذ رو یکس یبلد مگه تو. انمهرمیک نه -

 .گفت و کرد اشاره زیم به

 ناب گریج هی. کشتارگاه برمت یم هم ناهار. بخور حتما -

 انمهریک اقا که بخور رو صبحونت حاال. رگ تو میبزن

 . گرفته یبربر نون رفته زود صبح



 خودم یبرا یریپن نون لقمه و زدم یبانمک لبخند روش به

 یگوش با انمهریک که بکنم جمع رو زیم تا شدم بلند. گرفتم

 .گفت نیسنگ. اومد من سمت تلفن

 . داره کار باهات. تهییدا زن -

 خب،. دیشن ییدا زن هم رو تهییدا زن نیا بودم مطمئن

 اون بگه تونست یم. بود نیهم هم نسبت نیتر مودب دیشا

  بابامه؟ زن یکی

 . گرفتم دستش از رو تلفن شک با

 .ییدا زن سالم -

 یکن یم لطف. دم ینم زحمت زم،یعز. جان مونا سالم -

 ایب دوازده ساعت. یمیقد خونه ت؟ییدا ی خونه یایب امروز

 . دارم حرف باهات... باهات چون نجایا

 یحرف چه من با تو ای تو با من بگم و ارمیب نه خواستم

 از تیطرفدار همه اون کردن فراموش بود سخت ؟یدار

 زدنم حرف یجلو! کشت رو پسرش یکی اون که یپسر

 . گرفت" ارین نه کنم یم خواهش" با رو

 ی افهیق به. کرد تموم من یخداحافظ انتظار بدون رو تلفن

 . کردم نگاه انیک یسوال عالمت

 . داره کار گفت. تنها خودم. میقد ی خونه امیب گفت -

 سراغ رفتم د؟یترس ییدا زن از دیبا. برگشت نگاهش رنگ

 . بکنم منحرف یکم رو ذهنم کردم یسع و زیم رو لیوسا



 به هم سر کی. زاتیو یکارا سراغ برم دیبا منم. برو -

 . بارداره زنش دمیشن. زنم یم هاکان

 قبر نبش بود؟ یچ حرفش. زدم یا مهین نصفه لبخند

 !دونم ینم. نباشه اون هم دیشا ست؟ین رید کمی خاطرات؟

 سوار خودم و کردم یراه رو انمهریک بعد ساعت کی

 فرا رو سرتاپام استرس اما چرا دونم ینم. شدم نمیماش

 . انداختم راه رو نیماش ذکر، و هللا بسم با. بود گرفته

 خاطرات شدم، یم کینزد یمیقد ی محله به چقدر هر

 پارک خونه کنار رو نیماش. آورد یم هجوم مغزم به شتریب

 ی افهیق به. شد باز در قهیدق پنج از بعد. زدم زنگ و کردم

 .گفت آروم و کرد ینچ. کردم نگاه ییدا زن ی خسته

 ... ایب. مادر تو ایب -

 خونه ی خرابه مهین و فیکث اطیح یتو رو پام آروم

! نه دم؟یترس یم دیبا. خورد رحافظیام به نگاهم. گذاشتم

 رو خودش بزنم زنگ موقع هر گفت رفتن قبل بهم انمهریک

 . کنه یم رو کار نیا دونستم یم. رسونه یم

 : گفت آروم و نشست شکسته حوض ی لبه ییدا زن

 خدا اقام. بودم گرفته کلیس تازه. بود سالم پونزده من -

 دیبا گفت. گرفتم ادی. رمیبگ ادی یاشپز دیبا گفت امرزیب

 که شدم دوست یکی با. گرفتم ادی. رمیبگ ادی یدار خونه

. بود بلند هم قدش. بود یخوشگل دختر. بود ملوک اسمش



 اون بودم رو ترش چقدر هر من. میشست یم آخر زیم باهم

 از بعد. بود یقو اون بودم فیضع چقدر هر من. بود خوب

. ریخ امر یبرا بده رو نایا و خونه آدرس گفت مدت کی

 .بکنه یخواستگار داداشش یبرا رو من خواد یم دمیفهم

 

 نبش و قبر نبش ،ییدا زن یها حرف که دمیفهم یوقت

 . نشستم در کینزد و دمیکش یاروم نفس خاطراته،

 و ملوک. اومدن مادرشون با خواهر تا سه که اولش -

 یم مهیفه سرد یها چشم از. مادرشون با هیراض و مهیفه

 هیراض یول. مونا کرد یم نگاه تو مثل درست. دمیترس

 دوست و مهربون یلیخ اما بود هم بچه البته. بود مهربون

 تا من. گذاشتن رو قرار و دیپسند مادرشون. بود یداشتن

 یعروس تور عقد روز یوقت. دمیند رو انوشیک عقدم روز

 دینرس سال به. شدم نگاهش رنگ اون عاشق باال، زد رو

 گفت. دستم داد رو بچه انوشیک. آوردم رو اول ی بچه که

 مرد انوشیک. بذاره باشه داشته دوست مامانش که یاسم هر

 اسمش گفتم. دوست خانواده ،یکار عاقل، مهربون،! بود

 . کرد قبول. وانیک ذارم یم رو

 جمع هام چشم یتو خواب یخستگ از که من به نگاهش

 . افتاد بود، شده

 ازدواج باهم امرزتیخداب پدر و مادر ها موقع همون -

 گهید یکی عاشق که گفتن یم. نبود یراض پدرت. کردن



 یچشما تو یتونست ینم رو یچیه. نجاستیا زور به و بوده

 و من! یخوش نه زجر، نه تنفر، نه عشق، نه. یبخون مهیفه

 یتو جا کی و میبود کرده مانیزا تازه دوتامون هر ملوک

 هیراض میداشت انتظار. میبود نشسته یعروس و عقد مراسم

 ه؟یراض خون دل از بگم یچ اما... اما برقصه و بزنه هم

 تا و بودن کرده درست عقدشون یبرا که یاتاق تو نشست

 یعروس چرا ؟یینجایا چرا گفتم بهش. زد زار مراسم آخر

 دوستش گفت گرفت رو دامنم ؟یکن یم هیگر خواهرت

 تو زدم. رو خواهرم شوهر گفت رو؟ یک گفتم. دارم

 گفت! بکش خجالت. حرفا نیا بهیع. کن ایح گفتم صورتش

 . دمیفهم ینم. گفت یم راست. یفهم ینم رو من درد تو

 ی لبه به رو دستش. شد بلند اش نهیس از یسوز پر آه

 . انداخت نییپا سر و دیکش حوض

 و بود ندار حال هیراض کمی درسته،. بود خوب زیچ همه -

 تا بود خوب انوشیک و من یبرا یچ همه اما ریگ گوشه

 اومد انوشیک. شد باز مونیزندگ به سیفرنگ یپا نکهیا

 زن کی مجبوره یکار ی معامله کی یبرا گفت و خونه

 دم،یکش داد زدم، غیج. بکنه خودش دار مدت غهیص رو

 داد، قول. کنه ارومم کرد یم یسع انوشیک. کردم نینفر

. باشم نداشته باهاش یچکاریه که دم یم مردونه قول گفت

. بودم شده حساس. من دوم زن شد سیفرنگ! کرد ش غهیص

 مثل درست هم وانیک نیح نیا تو و آوردم یم جوش زود



 کرد یم رید انوشیک ساعت کی. شد یم بزرگ خودم

 من از تر جذاب یلیخ سیفرنگ اخه. بهش کردم یم شک

 من که داشت ها زیچ یلیخ. بود شتریب هم سوادش. بود

 . نداشتم

 . دیچک هاش چشم از یشفاف اشک گوله

 بود ساله چهار ای سه وانیک. نکرد عمل قولش به انوشیک -

 زدم بغل به وانیک! بارداره خانوم سیفرنگ اوردن خبر که

 مادرشوهرم. بودن اونجا همه. مادرشوهرم خونه رفتم

 یم کیتبر ساکت انوشیک به داشت و بود دهینگز هم ککش

 کیکوچ. کردم دیتهد. زدم داد. دمیکش غیج من که گفت

 حرفا نیا از تر مارموز سیفرنگ اما... شدم کیکوچ. کردم

. کرد حفظ رو خودش یجاپا پسر بچه هی اونم بچه با. بود

 فال به همه. بارداره زنش که داد خبر هم انوشیک برادر

 ینم. دمیچیپ یم خودم به درد از شبا من. گرفتن کین

 و بارداره زن اون شیپ انوشیک که کنم فکر نیا به تونستم

 سیفرنگ. ده یم خوردش به رو اون یها ارونهیو داره

. اومد ایبدن اش بچه. بود حرفا نیا از تر یا حرفه یلیخ

 خانوم سیفرنگ. کرد دعوت مادرشوهرم رو هممون فرداش

 کی. خورد یم آناناسش کمپوت از و بود داده لم گوشه کی

 هیگر و یگرسنگ از که دیسف ی بچه اون حال به دلم لحظه

 نداده؟ رشیش مگه گفتم هیراض به. سوخت بود شده کبود

 تازه که بود موقع اون. بده ریش نخواسته گفت هیراض



 مال. خواست ینم رو انوشیک اون. بود یچ نقشش دمیفهم

 . خواست یم منال و

 یا. کرد بارونم ریت نگاهش با که دمیکش یم ازهیخم داشتم

 داره؟ یربط چه من به نایا خب! ملتا ندارن اعصاب. بابا

 .امیب ندهینما جاش من گفته داشته کار انمهریک با دیشا

 بچت واسه حداقل گفت سیفرنگ به شد یعصب انوشیک -

 به هم انوشیک. شد کباب بچه اون یبرا دلم باز. بذار اسم

 که نگفت یچیه سیفرنگ. نداشت قبولش پسرش عنوان

 رو اسمش گفت لبخند با و گرفت بغل رو بچه مادرت

 محبت و مهر یکل چشماش تو گفت یم. انمهریک میبذار

 شیپ انمهریک اما رفت سیفرنگ. کرد قبول انوشیک. دهیخواب

 رو خودم یپا جا دیبا گفت بهم ملوک. بود مونده مهیفه

 نفله ای بکشه رو وانمیک بخواد سیفرنگ بعدا دیشا. کنم سفت

 هی که بودن شده بزرگ انمهریک و زیپرو. دمیترس. کنه

 انمهریک گفت مهیفه که شد بزرگ هومن. دمییزا گهید کمیش

 تر دیشد. کردم اخم. کنه یم یزندگ پدرش با بعد به نیا از

 گل از کمتر بچه نیا به ندارم حق گفت دیتهد با و کرد اخم

 . بگم

 .گفت و کرد نگاه بهم

 نه مادرشه هیشب نه انمهریک. بود انمهریک عاشق مادرت -

 همون قایدق. مادرته نیع اخالقش انمهریک. انوشیک هیشب



 یها یمهربون همون. داره رو مادرت ادب همون و وقار

 . مادرت یها لبخند همون. مادرت

 کرده باد یزانو به یدست و کرد شل رو شیروسر ی گره

 .دیکش اش

 

 حامله. شد حامله میجار. شدم متنفر مادرت از من اما -

 تمام. اومدن ایبدن دوقلو هام بچه. بودم خر. بودم احمق! شدم

 شکم تا سه من که بود افتاده چو لیفام نیب ها سال نیا

 اما شدن یم بزرگ باهم پسرا. کوره اجاقش مهیفه و دمییزا

 یم نگه دور پسرام از تونستم یم تا رو انمهریک... انمهریک

 دمید مدت چند از بعد. کرد یم نگاه بد بهم انوشیک. داشتم

 مدار، استیس همونقدر. شه یم مهیفه هیشب داره امکیس

 خودم ی بچه از. باوقار و نیمط همونقدر و ساکت همونقدر

 هم ارشد. دمیترس یم انمهریک به شیکینزد از. دمیترس یم

 اومد هیگر با هیراض نکهیا تا بود خوب زیچ همه. اومد ایبدن

 نگاه انمهریک شده؟ یچ عمه گفت کرد بغلش وانیک. شمیپ

 هیگر با هیراض. بود دهیچسب من دامن به هم هومن. کرد یم

 !حاملست مهیفه گفت درد و

 .گفت بود یشرمندگ از پر که ینگاه با

 بدم مادرت از. وفتهیب بچش کنم یم یکار گفتم هیراض به -

 یم بدم بود انمهریک پشت نکهیا از و بود نکهیا از. اومد یم

 خورد به زیچ یکل. رفتم ریفالگ و رمال یکل شیپ. اومد



. معلوم تتیجنس و شد ماهت پنج درست تو اما دادم مادرت

 چارهیب. شد یم تر میوخ تشیوضع روز به روز هیراض

 مهیفه یباردار خبر از دونستن ینم! برادرش و انوشیک

 دردش ماهه هفت مادرت. هیراض یماریب ای باشن خوشحال

 رو دستم. سرش باال رفتم. کردن خبر قابله. شد شروع

. داره دوست رو یک هیراض دونم یم گفت گرفت سفت

 . ادیم بدم ازش که دونه یم گفت

 . داد ادامه هیگر با. گرفت شدت هاش اشک

 و کوفت اون تمام گفت داد فشار محکم رو دستم -

 رنگ من گفت. کرده مارمیب یداد بهم که ییها یزهرمار

 کلمه از. کردم نتینفر اما نمیب ینم رو دخترم تک یرو و

 از مو تار کی اگه گفت. دیلرز بدنم تمام برد بکار که یا

. بخشه ینم رو من چوقتیه بشه کم انمهریک و بچه سر

. شد کبود مهیفه صورت رنگ و اومد بچه هیگر یصدا

 قهیدق چند و رونیب اومد تو اومدن ایبدن یشاد خبر با قابله

 مادرت. خوندن یم نوحه مادرت ی جنازه یرو همه بعد

 جمع همه چهلمش از بعد. بود گرفته من از رو شب خواب

 کدفعهی هیراض. رنیبگ میتصم پدرت و تو مورد در تا شدن

 بهیغر ینامادر ی هیسا تا کنه یم ازدواج پدرت با گفت

. نداد مهلت پدرت و هیراض به اجل اما. ادین سرت باال

 یم طالق گفت. بره یم رو انمهریک گفت و اومد سیفرنگ

 زیچ همه. شدم شاد. بره یم خودش با رو انمهریک و رهیگ



 تو دست انوشیک که یموقع تا. رفت یم شیپ خوب داشت

 هم مونا بعد به نیا از گفت. خونه تو آورد و گرفت رو

 هیشب درست تو تو،. شد خراب سرم رو ایدن. ماست شیپ

 دمید یوقت مخصوصا! یبود دقم ی نهیآ تو! یبود مادرت

 یلیخ. باورش بود سخت. رهیام تشک ریز هات عکس

 اما ببخشه، رو من خدا. مونا نداشتم دوستت. سخت

 یم تیاذ رو اون بود انمهریک تا. نداشتم دوستت چوقتیه

. بدم دقت خواستم یم. یبود مهیفه قایدق تو... تو اما. کردم

 من مخ یرو هم هات خنده یحت. یداد یم دقم یداشت چون

 ! یچیه. نبود یداشتن دوست برام تیچیه. بود

 کاریچ. دمشیند چوقتیه یمادر! مادرم. دیکش ریت قلبم

  باهاش؟ بود کرده

 و وانیک. گرفت رو پسرام دامن مهیفه نینفر نکهیا تا -

. شد یشکل نیا ریام. من شیپ برگشتن گرفته طالق هومن

 اشتراک وجه یلیخ مهیفه و تو با که یامکیس... امکیس

. شد فلج نییپا به گردن از و کرد تصادف امکمیس داشت،

 بهتره گفت دکتر کرد باز چشم ماه شیش از بعد یوقت

 تنهام انوشیک. رفت انوشیک... انوشیک. نشیبکش خودتون

 تو که کردم یم هیگر داشتم مارستانیب یتو. گذاشت

 ادینم ادتی تو. خوبه جاش. مامانمه شیپ ییدا یگفت. یاومد

 رو من خدا. زدمت تونستم یم که ییجا تا. زدمت یول

 ت الشه ریام. گرفتن رو جلوم هومن و ریام... مونا ببخشه



 پسر کردم ینم باور. متنفره ازم گفت بهم و برداشت رو

 تتیاذ. بازم یم غویر ی بچه دختر کی به دارم رو هام

. گفتم رو مادرت بد گفتم، رو بدت کردم، رتیتحق کردم،

 رو من که نجایا اوردمت امروز... ببخشه رو من خدا فقط

 که. دادم دست از رو پسرم کی که ینیبب رو من... ینیبب

 خواستم. ستین معلوم عمرش و داره سرطان پسرم نیا

 . کن حاللم مادرت روح به مونا... مونا. یکن حاللم

 چوقتیه که من. زدم هم به رو ام شده خشک یها چشم

. بود مادرم مثل انمهریک گفت یم اون اما دمیند رو مادرم

 ! قلبم خدا یوا! خدا یوا... نبود انمهریک اگه... اگه

 .گفت من به آروم. شد بلند کالفه رحافظیام

 ! شده کبود رنگت مونا مونا؟ ؟یخوب -

 به توجه بدون. گفت یچ دمینفهم اما مادرش سمت برگشت

 امک،یس یبرا. شد تنگ دلم. شدم بلند جام از دعواشون

 یها یمادر که یا هیراض یبرا دم،یند که یمادر یبرا

 ملوک خاله یبرا... ییدا یبرا کرد، حقم در مهین نصفه

 یها خنده و زیپرو یبرا!  مینداشتن دوست پدر یبرا. رمیپ

 . مسخرش

 .گفتم بود هیگر از پر و غیج به هیشب که یصدا با

 !یـــــیدا زن -

 .زدم یتلخ لبخند. خوردم تلو تلو یکم. سمتم برگشت



 

! میدیپوش یمشک رهنیپ یلیخ ما! رهینم بگو پسرت به -

. نخوردم کم منم. خورده یخود از یلیخ رهنما ی خانواده

 ینم یزیچ مونا. بخشه یم مونا. شده عوض مونا اما... اما

... منم. کنه یم مشخص یسر باال رو همتون فیتکل. گه

 یمادر تونستم یم منم. باشم داشته مادر تونستم یم منم

 تیحالل و وفتهیب هیبق یپا به هام درد بخاطر که باشم داشته

 نه بپوشم یصورت لباس میروزگ کی تونستم یم منم. بطلبه

 تا اگه که باشم داشته رو یکی تونستم یم منم! یمشک لباس

 یم درست مامان، نداره اشکال بگه بهم خوردم خرخره

 . شه

 . دیچیپ ام گونه یرو اشکم

 یم منم. باشم داشته خودم یبرا رو مهیفه تونستم یم منم -

 یب که نداشتم یگناه من. رمیبگ رو مادرم دامن تونستم

 من به هیراض و تو که بود یچ من گناه. اومدم ایبدن مادر

 مادرم خورد ییگوها و عن چه دونه یم خدا! دینکرد رحم

 اون اما. خدام ی بنده من. چکارمیه من. نشیکشت که نیداد

 داره هنوز مادرم اگه. داره فرق یلیخ ما با خدا. خداست

. بخشم یم منم. ببخشه گم یم بهش کنه یم نگاه رو من

 رو انمهریک بهم مادرم. نداره اشکال اما دمیکش ادیز درد

 مگه هست هشیشب. مادرمه مثل درست انمهریک. داد هیهد

 . گهید خوبه نه؟



 . دمیچرخ در سمت به و خوردم تلو تلو

 . یچیه مگه؟ خواد یم یچ ایدن از ادم -

 فورد تام یبو. کردم باز رو خونه در خراب و نزار حال با

 انیک. نجاستیا مادرم. نجاستیا انمیک. دیچیپ مینیب ریز

 . یمادرم نیع تو. یبود مادرم با که یبود خوشبخت چقدر

 در ینگران و ترس با ،یشکل نیهم که افتادم یروز ادی

. رهنماست منزل نجایا. انیک آره رهنما؟ منزل یگفت و یزد

 نیبد خوش خبر بهمون. دیگرفت تماس رهنما منزل با شما

 !ادینم خوشمون بد خبر از ما چون

 ی نهیس یرو سر. کردم بغلش و بستم رو در محکم

 . گفتم و گذاشتم ستبرش

 ! برام بمون. نباش نامرد اونا مثل تو -

 چتر شهیهم انمهریک. کرد دنیبار به شروع یزییپا بارون

 و کرد باز رو چترش. نبودم شدنمون سیخ نگران. داشت

 . گفت آروم

 بعدش و بدن به میبزن گریج میبر. برات مونهیم انمهریک -

  م؟یاریب باال که میبخور لواشک اونقدر

 انمهریک. دادم تکون سر هیگر همون با و هیگر ریز زدم

 من. یبود ها یکینزد نیهم تو مامان،. داد یم مادر یبو

 !کردم حست شهیهم
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