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 سایت رمانکده   :آرایی صفحه و طراحی
 

    wWw.Romankade.com :سایت آدرس

 
   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 
 است  محفوظرمانکده  نزد کتاب این حقوق تمامی

  

 

 به نام خداوند بخشنده مهربان  

 وز ی ن اناینام رمان: و 

 : آمنه آبدار سندهینو

 عاشقانه  ،ی: طنز، اجتماعژانر

 وری شروع: شهر 99

 

 *** 

 :خالصه

 

معتبر شروع    یمجله خبر هی   یپر نفوذش تو  یبابا  یکه با پارت ییدختر سر به هوا  انای و
 طنزشون.  یو ماجرا ها  زیبا آو  یی آشنا یبرا  شهیم  یسر آغاز  ن یکنه و ا  یبه کار م

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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کل خانواده   یجامعه ست که با مرگ پدرش سرپرست ف یپسر خود ساخته از قشر ضع زیآو
رو به اون   نیرو از ا  زیآو  یتونه زندگ یم  انای و نی ب نیبر عهده اش افتاده و کار کرده... ا

به  انا یو و   زی آو یدر زندگ یراتی تغ  شنیکه وارد رمان م ید یجد یها  ت یرو بکنه و شخص
 ... شهیها رو م زیچ یلیخ  ،یخبر ت یمامور  ه یو با  ارنی وجود م

  

 *** 

 : مقدمه

که  یکتاب  هی  م؟یهست شی اصل یکتابه که ما نقشا  هیما  یزندگ نی حاال شده فکر کن تا
  دیجد ی خوندش! تو هر صفحه اش داره اتفاقا یداره م  یکیوقته نوشته شده و   یلیخ
  هیتلخ نوشته و   بیعج سندهی نو ییصفحه ها هیهان،   یچند صفحه روزمرگ هی... افتهیم

چند صفحه ام با عنوان مشکالت و  هیزنه.  یخواننده داره قهقهه م ییصفحه ها 
 ... یر ی گ یم  میو تصم یخور  یتوئه که تو به مشکل م  ماتیتصم

 هست اما متفاوت...  یقصه طنز  وز ین انای و

 ... هیگر  یمشکالت و گاه یچاشن با

 .می نیب یو م  میشیها همراه م تیشخص با

 

 *** 

 نام خداوند بخشنده مهربان  به

  نی شکست، حاال چرا من ا  روز یناخنمم د نیاز الکم چرا کنده شده؟ پوفف، ا کهیت  نیا
لنگه به لنگه شده... شانس    ییدمپا  هیرو نه؟ شب یکیدست چپم رو گرفتم اون  یناخنا
 مارو! 
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 جان؟  انای و -

 .شهیم  لی از مردا بدون سب  یبعض هیدستم شب رمم ینه آخه بگ رم؟یدستمم بگ  یکی اون

 ! انای و -

رو لباش    ینگاه به بابا که لبخند حرص هیسر بلند کنم، چشمم رو گردوندم و   نکهیا  بدون
جور  هی یول یدونم چجور یکرد، نم ی نگام م یجور خاص هیکه   ینگاه به مفتاح هیو  بود 
 بود.  یخاص

 بله؟  -

 با شما بودن. یمفتاح یدخترم آقا  -

 رو باز کردم و گفتم: جانم؟  شمین

 ؟ ی خوند  یلبخند گفت: پس خبرنگار با

 زدم.  یتکون دادم و لبخند یرو بستم و با افتخار سر چشمام

خبرنگار درونش   هی  یالزم نبود چون هر دختر التیبله، هر چند که به نظر خودم تحص -
 داره!  

  سشیرنوینگاه بابا که تو ز  دنیبا د یول  دمیرو باز کردم و خودم هر هر خند شمین بعدم
 رو جمع کردم.  شمی کنم، ن یدستام خفه ات م نی خونه با هم مینوشته بود برس

 .ارمیه خنده ام رو هم بکردم که سر و ت یسرفه ا  تک

 خوندم.  یبله من خبرنگار -

 دی با  م،یدار ادیز  ییلیخ  بمیمعتبره! رق یمجله خبر  هیکه  یدون یم نجایخوبه، ا -
 .د یحواستونو جمع کن
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 .نیتکون دادم و گفتم: حتما، شما نگران نباش  نان یبا اطم یسر

 گفت و به بابا نگاه کرد. یباشه ا  مردد

 .نیشما نگران نباش ز،یسپرمش به آو یمن م -

مگه من رختم؟ هنوز عالمت سوال بودم و دهنم باز بود که  ؟یسپرتم به ک یم  هن؟
 به در کرد.  یاشاره ا   یمفتاح

 .گنی کجاست بهت م زیبرو دخترم، بگو آو  -

 کنم. زونیخوام خودمو آو یمن که نم  یبهت گفتم: ول با

 ! انای و -

  یالک شم،ینم یچی دونستم ه ی... من مرونی از در رفتم ب  تشر بابا زود بلند شدم و با
شدن، آخرشم طاقت   زونیو لبام آو  دیچند سال رو صرف درس خوندن کردم، چونه ام لرز 

 !هیگر  ری و زدم ز  اوردمین

 ! هیدونن درد من چ ینم نایکردن، برام مهم نبود... ا یتعجب نگام م با

 کجاست؟  زیو گفتم: آو  دمی ام رو باال کش ینیب دم،یدختره رس هی به

 . گنیبپرس بهت م ای دور و برا بود، برو از اون جلو نیهم -

 متحرکم بود؛ خاک بر سر من که شانس ندارم...  زشونیکم بود، آو  نمونیهم

 شده؟  یزیچ -

 کردم. هیو دهنم رو باز کردم و گر  دیپسره نگاه کردم، چشمه اشکم جوش هیو به   برگشتم

 م! دم نداشت یمن از کره گ -

 ؟ یمگه تو خر  ؟ی دم نداشت ی! از کره گ؟یچ -
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  رهیخ کمیلب باالم گرفتم و   یرو جلو  نمی ام جمع کردم، لب پا نهیگرفتم و تو س  ینفس
گفتم: اشتباه گفتم، به  هیو با گر   دمیبه شکمش کوب ینگاش کردم، به من گفت خر؟ مشت

 کجاست؟  زتونیتوچه؟ رخت آو

 به سر تاپام انداخت. ینگاه

 کار؟   یچ یخوا یم  زیو رخت آ -

 کردم. یبه در اتاق مفتاح یدلم تازه شد و اشاره ا  داغ

 بگردم... زیگفت برم دنبال آو  رتون ی مد -

 من چه بدبختم؟  ید یبغض نگاش کردم و ادامه دادم: د با

 کرد. ینگام کرد و بعد اخم جیگ کمی

 ! زمی من آو -

  یم نکهیو همزمان با ا   هیگر ر ی چخبر بود؟ دوباره زدم ز  نجای... اشهیموندم، باورم نم  مات
 یپ*خ  چیکردن؟ تو هم ه زیآدمو رخت آو  هیبرات،   رمیرفتم بغلش کنم گفتم: بم

 بودنو؟  زیرخت آو  یبد  ادمی خوان تو  یم  ؟ینشد

 قدم عقب رفت و نذاشت بغلش کنم. هی زود

 ! زهی اسم من آو  ؟ی گیم  یدار یخانوم چ -

 .دم یام رو باال کش ینی ب نیر سکوت سنگام تموم شد و د هیگر

 ؟ ی کاره ا  یعه! چ -

 خبرنگارم با اجازه تون!  -

 اجازه ماهم دست شماست.  -
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  یو ابرو ها  یقهوه ا یداشت. چشما  یبه سرتاپاش انداختم... چهره ساده ا  ینگاه
  یبود. پوست برنزه ا یاش متناسب و لباشم نه نازک و نه قلوه ا  ینیمرتب، ب  یمردونه ول

 ! هیاومد، جوون خوب یبهش م ششم یداشت و ته ر

 بدم.  ادتی آشنات کنم و کارارو  نجایبا ا  میبر  ایب -

 

 یداشتم. همون طور که ه  نانیزدم و اشکام رو پاک کردم؛ من به خودم اطم یلبخند
ذهن من رو به شدت  یسوال  هیافتادم. وسط راه   دنبالش راه دمیکش یدماغم رو باال م

 مشغول کرد! 

 ...زیآو  یآقا  گمیم -

 برگرده جواب داد: بله. نکهیا  بدون

 اسمو روتون گذاشتن؟ از کجا اومد؟   نیچطور ا  -

 گفت: من از کجا بدونم؟  یحرص

 زدم.  ییحدسا  هیمن    یول -

 ! نیخودتون نگه دار   شیحدساتونو پ -

 

 زدم و شروع به گفتن حدسم کردم.  دن یرو به نشن خودم

  ن،یاومد  ایبعد پدرتون شما که به دن ن،ینداشت زی کنم شما رخت آو یمن فکر م -
 هم داشته باشن!   زیگذاشتن که رخت آو  نیاسمتونو ا 

  ییچشمام نگاه و سرش رو کج کرد. ابرو یو به سمتم برگشت؛ پوکر تو  ستادی جاش ا سر
 لبهام نشوندم.  یرو  ید کجباال انداختم و لبخن
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 ! ادیمن اسمم بهم م اد،ینه؟ هر چند اسمت به تو نم یتعجب کر -

 به نشونه تاسف تکون دادم.  یسر یز یچ یآور ادیبا   هوی

نکرده از کمبود آفتابه   ییمثال شما اگر خداااا  ست،ی خوب ن ینامگذار وهیش نیاصال ا  -
 شد؟   یآفتابه م دیاسمتون با  د،یبرد یرنج م

 .سادیوا  

 اد؟ ی تو االن اسمت به خودت م -

خردمند، فرزانه... من  یعنی انای واقعا؟ و   یدیتعجب تو چشماش نگاه کردم و گفتم: ند با
 نداره... یدارم که دوم یحس ششم   کی کنم، مثل االن!  یم ییرمز گشا  ویهمه چ

 زد. یپوزخند

 اسمته!   ادیکه بهت نم یزیتنها چ -

که فکر من چطور مشغول شده... چرا بهم   دیبرگشت و به راهش ادامه داد اما ند اون
: چرا بهم دمیجلوش و با تعجب پرس دمیرو مهار کنم و پر مینتونستم کنجکاو  اد؟ینم
 ! اد؟ینم

 خردمند و فرزانه کجا و تو کجا!  -

کردم.  گرد نگاش   یو با چشما  لی ام رو گشاد، سرم رو به سمت راست ما  ینیب یها پره
نفسم رو آزاد کردم و با بغض گفتم:   هویبهم زل زده بود.  ج ینفسم حبس شده و اون گ

 همزن!  قته، ی همون آفتابه ال

تام   هیکه پام سر خورد و پنج بار شب دم یپاشنه پا چرخ یمتعجبش رو  یمقابل چشما  و
کنارم گرفتم. نفس  ز یهوا تکون دادم و تهش خودم رو به م یپام رو رو  یتو تام و جر

 شه؟ یکنن باکالس م یم ینجوریا  لمای... پس چرا تو ف شی آخ دم؛یکش  یراحت
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صورتم افتاده بود که زود جمع و    یمقنعه در اومده بود و جلو  ریام از ز  یفرفر یموها 
لبخند   هیتم و با برگش زیبود، به سمت آو  زی م یجورشون کردم و همون طور که دستم رو 

 نگاش کردم. 

 !اریدر ن یمسخره باز  ر،ی بگ ادی کارتو  ایب -

و با اعتماد به نفس دنبالش رفتم. تک تک بخش هارو بهم    دمیبه مقنعه ام کش یدست
 رفت. ی م ادمیمن نبود اگر   ری بودن، تقص ادی ز  یلینشون داد خ

 ؟ ی گرفت ادیگفت:  یکه تموم شد، به سمتم برگشت و با چهره خنث یمعرف

!  ستی صداقتم همه جا درست ن  ای  ستی از صداقت ن  کوترین یزی... چیسر دو راه موندم
ساعت    هیکه پشت سرش بود و   یبه اتاق یدست اون دست کردم و اشاره ا نیا  کمی

 داد کردم.  یرو م حشیداشت بهم توض

 بود؟  یاونجا واسه چ -

 . دیکش یقیحدقه گردوند و نفس عم  یرو تو  چشماش

 دم؟ یم  حیبرات توض ستیساعت ن هیمگه   -

 گذاشتم. نجایمن پامو تو ا   ستیساعت ن  هیهنوز  گه،ینه د -

 ! یذاشت  ینم نجایشکست و تو ا  یو گفت: کاش پات م دیبه صورتش کش یدست

که من رو   ستین نی ا قیاصال ال  نیا  اوردم،یخودم ن یبه رو  یدستش ناراحت شدم ول از 
خبر، مربوط به   یینها دی داد: تا حیبهش رفتم که دوباره توض یکنه. چشم غره ا ییراهنما 

  یدرست بود، منتشر م یکنن و اگر همه چ یم ی بار بررس نیآخر  یاون اتاقه! اونجا برا 
 ؟ یدیکنن... فهم

  دهیم یونوس، هم مجله هفتگ  یبه نشونه آره تکون دادم که ادامه داد: مجله خبر یسر
در  ،یما به چند دسته اجتماع   یکنه! خبرا یخبرارو منتشر م تیسا   قیهم از طر رون،یب
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و هر بخشم   شهیم میسالمت و... تقس ی ها و خبر ها  یتیمورد دولت، در مورد سلبر 
 مخصوص خودش رو داره!  ی خبرنگار ها

 

تونم دفتر   ی نم فی بمونه، ح ادمی رو  گهیم  یشده بودم تا هر چ رهیدقت به دهنش خ با
 دستم... پوفف! رم ی خودکار بگ

 : االن من تو کدوم بخشم؟ دمیکه تموم شد، پرس حرفش

 باال انداخت. یا شونه

 مشخص کنن.   دیبا یمفتاح  یدونم، اونو آقا ینم -

 تو باشم! شیکاش پ -

 درهم شد.  صورتش

 هن؟!  -

 چشماش نگاه کردم.  یتو  می زد، جلو رفتم و مستق ینگاهش داشت باهام حرف م انگار

 ؟ یکن  یم  یکار دار یچ -

 خونم!  یگفتم: دارم حرف نگاتو م یجد

 بود.  ادیصورتم نگه داشت اما فاصله مون ز   یخم شد و سرش رو جلو کمیکرد و   یپوف

 برادر... ه یبه عنوان  ن،یبب -

 م وارانه!خوام، خودم برادر دارم، اسمش ی: برادر نمدم یحرفش پر وسط

 دوست...  هیخب به عنوان  -

 خوام!  یدوستم نم دم،یند یخوب زیاز دوستام چ -
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نه   یخوا یشوهرم شو! نه برادر م ای بگو ب هوی : د دیشد و با اخم بهم توپ یعصب هوی
 ...یخوا  یدوست م

 به خودم دادم. یصورتم رو کنار زدم و تکون یاز موهام که باز افتاده بود جلو  کهیت هی

 نه کمتر!  شتر،ی! همکارم باش، نه برینخ -

 کردم و موشکافانه بهش زل زدم. زیچشمام رو ر  هوی

به   دمی! من دل نمارمایجفت چشماتو از کاسه در م نیبب ؟ینکنه تو به من چشم دار -
 !یکس

 کله ام رو از دستت کجا بکوبم؟  -

 . واریدشکنه به   یاگر نم -

 زدم و خودم رو تکون دادم. یحیبهم نگاه کرد که لبخند مل پوکر

 م؟ یبر -

راه   کایموزائ  یرو خطا، رو  افتهیکه پام ن یحرف بهم پشت کرد و راه افتاد. داشتم جور یب
 ز؟ ی: آودمیرو شن یمفتاح  یرفتم که صدا  یم

 ! افتادمیم  زی رخت آو ادی گرفت. همش   یخنده ام م دمیشن یدونم چرا اسمش رو م ینم

 با همه جا آشنات کرد؟  زیجان، آو  انای و -

گذاشت   یشونه مفتاح یدست رو  زیزدم که آو  یبه نشونه بله تکون دادم و لبخند  یسر
 و چند قدم جلوتر از من رفتن و بهم پشت کردن.

 بهم غلبه کرد و کله ام رو جلو بردم.  یزود فضول یلیخ

 ن؟ یدیند پشو یت ن؟یقبول کرد  نجایدخترو ا نیچطور ا  یمفتاح یآقا  -
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تنگ و مانتو جلو باز زردم    اهی قرمزم و ساپورت س ی نگاه به کفشا هیچش بود؟   پمیت
 خوبه! میلیانداختم... به نظر من که خ

 رفتاراشو؟  نی دیند -

  ای پسره با من لجه،  نیآسانسور انداختم... اخالقم چشه؟ ا  شهیش ینگاه به خودم تو  هی
 دونم! یخورده، من که م یشکست عشق  میگفتم همکار باش

 ! جهیگ یلیخ ن یا -

 ! زیعمته رخت آو  جیاز دهنم در رفت: گ  هویشدم و   یعصب

 .  دنیخودشون د کی حرفم به سمتم برگشتن که کله ام رو نزد نی ا با

 به نشونه تاسف تکون داد. یلبش رو گاز گرفت و سر  یمفتاح

 ! نستایدخترم زشته فالگوش وا -

 رو اطرافم چرخوندم. نگاهم

 . دیرس یشما بهم م یبودم، صدا  نستادهیفالگوش وا  -

 زد و زمزمه کرد: آره جون عمه ات!  یشخندیبدبخت حسود، ن زیآو

 کدومشون؟  -

 تعجب سرش رو باال آورد.  با

 کدومشون؟  یچ -

 عمه هام!  -

 ؟ یگفت: مگه چند تا دار  یشتریتعجب ب با

 کردم و بعد گفتم: هشت تا!  یحساب هی
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 ...نننیه -

 حسود بدبخت؟!  هیحرص نگاش کردم و خطاب قرارش دادم: چ با

 ! یسهم همه رو تو عمه داشتن خورد  -

 

کردم و جوابش را ندادم، هنوز حرفاش رو در مورد خودم فراموش نکرده بودم.   یاخم
باشم  نجایهفته ا  هیدونه  یم  هوشمم نداره و ره،ی نم نی کرده پا  ر یتو حلقش گ پمیت

 کنه.  یکارو م نی جاش رو گرفتم که ا 

اما بر عکس ما دستش رو به  ی ! مفتاحچیه گر ی به همه سواالش اخم بود و د جوابم
 ! شیحرفم خنده داشت... ا  یدونم کجا  ی. نمدیخند یشکمش گرفته بود و م

خوب باهم جور   نمیب یشد، چند تا سرفه کرد و گفت: م ریس  دنیکه گذشت و از خند کمی
 ببر.  انارم ی و ،یگزارش رفت  یبرا یی! تو هر جازی تو بمونه آو شیپ انا یو  ن،یشد

کنار   یگیم  نیشما به ا  م؟ ی! ما کنار اومد ؟ی: چ دمیمتر باال پر  هی   زیداد آو  یصدا با
 جه؟ یدختره چقددددد گ نیا  نینیب یواقعا نم یمفتاح  یاومدن؟ آقا 

 ! ستمین جیداد زدم: من گ متقابال

 ؟ ی ستین -

 ! ستمین -

 زد و دستش رو تو هوا تکون داد. یحرص لبخند

 ! انایو  انا،ی و -

 ! زیآو ی صدام کن. آقا  یزشته، خانوم سلمان یول   یدوست دار یلی معلومه اسممو خ -

 زد. پوزخند



 وز ی ن   انا ی و 

 
15 

 

 ! یصدا کن یع ی! پس بهتره تو هم منو ربنطوریکه ا -

 

  یکار م نجایمن ا  نهیاز کنارم گذشت و رفت؛ پسره حسود بدبخت! چشم نداره بب بعدم
  یم ییجا  هیداره به  یکی ننیب یدونم چرا همه انقد حسود شدن. آدما تا م یکنم، نم

  یخودشون رو ول م یبکشن، شده کار و بار زندگ نی کنن تا اون رو پا یم یرسه، هر کار
وقته دست از  یلیخودشونم خ نکهی... غافل از ایسبر  ندنبالت تا نذار افتنی کنن و م

 . دنیخودشون کش دنیرس

 انتظار دارم. یلیازت خ ،یکن یدخترم تو برو خونه، فردا صبح رسما کارتو شروع م -

 

  یکردم. اول خواستم تاکس یخداحافظ  یاز مفتاح  یلب  ریزدم و با چند تا فحش ز  یلبخند
  نمیماش  هی  یی. هعدهیحال م  شتریب یرو  ادهیو برگردم خونه اما با خودم گفتم پ  رمیبگ

 !ابونایتو خ میبد  راژی که باهاش و مینداشت

و    ستمی ن ری بگ ادیجوره   چیه  دیبابا که د  یمنته  م،یخوبشم داشت م،ی نشه، داشت ا یر البته
وقت رنگ اون    چیه گهیرو داغون کردم، د نشونیزدم ماش رمیبگ نامهیرفتم گواه یوقت
 . دمیرو ند نیماش

  نیا   نیخوا  یبرگشت به بابام گفت: »واقعا م ت یترب یادب و ب  یاون خانم ب  ادمهی
 ره؟« یبگ ادی  یرانندگ

 جنگم!«  یروز واقعا غرورم شکست... اما بلند شدم و با خودم گفتم: »من م اون

خوندم و خبرنگار شدم. هدفم نبود اما دوسش دارم، انقد   یو خبرنگار دمیجنگ حاال
گزارش ضبط کرده...   گه،یشهر د هیخبرنگاره رفته    نیکنم ا  ینگاه م ونیز یتلو   ادیخوشم م
دوسش دارم، با تموم   یول  یتو به خاطر سفراش خبرنگار شد   گهیم  شهیبابا هم

 ! تاشیسخ
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 . دمیمشکال من جنگ ن یبا تموم ا حاال

  شیب یا  زهی بدبخت حسود، سنگ ر زیآو  نیباشن جلو پاهامون، ا ییها مشکال سنگ    اگر
 اندازمش تو جوب. یزنم م یلگد م  هی  چهیکه! به پر و پام بپ ستین

 

قلبم گذاشتم. چند تا نفس    یو دستم رو رو  دمی متر باال پر  هی نیماش هیبوق   یصدا با
چشم   یام رو گشاد و چشمام رو گرد کردم و از ال ینیب ی و بعد پره ها  دمیکش قیعم

 شدم. رهیبهش خ

 .دمیترک هوی

 اره؟ یکه آدم قلبشو باال ن یو بوق بزن یمثل آدم برون یتون یاووووو نم -

تم   مهیدو قورت و ن یسادیوا  ابون یآورد و گفت: خانوم وسط خ رونیرو از پنجره ب  سرش
 ن؟ یکرد  یکار م یشدم چ یون رد مبا اون سرعتم از روت م؟ی بدهکارم شد ه؟یباق

 شه؟ یمثل من رد م  یکی نیگ ی! نمنیرون یکه با سرعت م ن یجا کرد  یشما ب -

 !واناتی داد زد: واال نزده بود تردد ح یلودگ با

 زدم.  یکه پوزخند  دیبه حرف خودش هر هر خند  خودشم

 ! نیکنن، نگران نباش  یکه تابلو رو بزنن... فردا نصب م دن یآخه هنوز شمارو ند -

 

جمله چطور کمرشو شکوندم؟    هیبا   نی دیو با تعجب نگام کرد... د دیرو لبش خشک  خنده
 نره!  ادتون ی  نویوقت ا  چیباال باشه، ه د یجمله با  یبار علم

ودم  به خ یحت ی و داد کرد ول غیج ییگذشتم، کل  نیماش  یبه گردنم دادم و از جلو  یقر
 .گهی داره م یزحمت ندادم برگردم و نگاه کنم چ
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. اول  دمیکردم به خونه رس  یو اون راننده م  ز یکه نثار خودم و آو یزحمت و فحش یکل با
 نبود.  یبیعج زیچ  نیغذا به مشامم خورد و ا یبو  یزی از هر چ

اومد و جواب سالمم رو داد. چند  رونیدادم که مامان از آشپزخونه ب ییبلند باال سالم
 خوند و تو صورتم فوت کرد.  یلب ری ز  یذکر هیو   دیدور، دورم چرخ

 ؟ یشد دخترم، استخدام شد  یچ -

  یدخترت اون قدرررر با استعداده رو هوا م ؟یزدم و گفتم: بلهه، پس چ یقی عم لبخند
 زننش!

  یدونستم که با نفوذ بابا و به قول مامان قاعده »پ«، پارت یرو گفتم اما خودمم م نیا
 استخدام شدم. یباز 

  یرو وقت گذاشت و اومد برام جورش کرد... بابا مدام مشغول کار بود، آدم موفق امروز 
  ،یچیذاشت. من کال ه  یکه واسه ما کمتر وقت م دهیاومد اما چه فا یهم به حساب م

رفت و شب   یشرکت حسابدار بود و صبح زود م هیتو  مهم نبود و واران هم   ادیبرام ز 
 اومد.  یم

شد  یکه با مادر شوهرش که مادر بزرگم م  ییمامان گناه داشت اونم با اون رنجا   یول
اومد و    رونیبود. همه رو تحمل کرد و خون جگر ها خورد تا باالخره از خونه اونا ب دهیکش

 .دی بابا براش خونه خر

بود... سرشون   مونیخواهر شوهراش که عمه هام بشن باال سر زندگ هیهنوز سا  البته
  یدادن. مامان چقدر از دستشون حرص م یخونه مونم نظر م  واریسالمت تو ترک د
دادن که قشنگ  یم  ییها  هینظر هی  یگاه دم،ی خند یاز دستشون م  خورد... من فقط

 .  میشدی م زی سوپرا

 بخور اگر گشنه ته! یزی چ  هی ایباشه برو لباساتو عوض کن ب -

 رو باز کردم.  شمیاومدم و ن  رونی صداش از فکر ب با
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 به چشم. یا -

عوض کردم و از اتاق   باال رفتم و خودم رو تو اتاق انداختم. لباسام رو ی کیها رو دو تا   پله
اومدم. وارد آشپزخونه شدم و به مامان گفتم ظرفم رو پر کنه اما وقت خوردن که   رونیب

 شدم و نتونستم بخورم. ری در جا س د،یرس

قد  نهیغذا خوردنت، واسه هم  نیحرص خورد و غر زد که خاک تو سرت با ا   یکل مامان
دراز،  گنیبه قد بلند م  دم؛یوجبه! واال من هنوز فلسفه اش رو نفهم می و قدت ن  یدینکش

 م؟ یبساز  یسفارش ن؟ یخوا  یم یچ نیکوتوله! آقا قشنگ بگ  گنیبه قد کوتاه م

 

کردم و دوباره به اتاقم برگشتم، سر وقت تلگرامم رفتم و با بچه ها چت کردم که   یپوف
 رو فرستادن.  یاهنگ  هیاز بچه ها  یکی

 بهت  گمیم  یزیچ هی»

 بهم یبخند  دیشا

 بره  یچشماتو باز ببند دیشا

 فقط، در حد گله گمیم  یزیچ هی

 بس که، چشمات خوشکله  شمیم  تی اذ

 ی شنو یم یزیچ  هی گم،یم  یزیچ هی

 ی شرو یپ میکن یم   یا  نهیتو هر زم ما

 م یشنو یکه حرف دله، حرفشو م حاالم

 م«یشکن یخب باشه م ،یبشکون  یخوا  ی م تو
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 « آهنگاش چرا انقد خوشکلن؟ !  ی رو خوندم: »وا  نوسیژ امیبود... پ یچه آهنگ قشنگ  به

 

 شو نگاه کنم...  گهید  یبرم آهنگا  سای ! وانی شاخه ا چه

نوشتم:   نوسیحال کردم. زود واسه ژ   یشو دان کردم و کل گهید یگوگل شدم و آهنگا  وارد 
 آهنگاش چقدددد خوبه! نیا  یی، وا

 

دونستم اما   یدر موردش نم زارویچ یلیهمش در موردش حرف زدم؛ خ ادیبابا ب یوقت تا
حرف زدم و بعد آهنگا رو گوش   نوسیدونم، هر جور بود با ژ  یدوست نداشتم بگم نم

 خاص شدم و دوز شاخ بودنم باال رفته. یلیکردم ، خ  یکردم. احساس م

  حتیشروع کرد به نص تیرفتم و کنارش نشستم که با جد رونیببرگشتن بابا از اتاق  با
 کردنم.

بذار کنار و قشنگ دل به کارت بده!   ارویباز  جیگ ستشین یکار تو اونجا شوخ انا،یو  نیبب -
 .ادینم  رتی گ یفرصت نیچن

کرده و روم رو اون   یبودن بچسبونن؟ اخم جیهمه اصرار داشتن به من برچسب گ   چرا
 طرف کردم. بابا با تعجب نگام کرد و گفت: چته االن؟ 

 سرم رو تکون دادم. تند

 ج؟ ی گ یگیچرا بهم م -

 کنم کاراتو؟  یآور ادیالزمه  -

 کار کردم مگه؟  یچ -

 مبل جا به جا شد.  یرو
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 تو سر استادت؟  یرفته تو دانشگاه درو کوبونده بود ادتی -

 اتفاق بود!   هیبه جانب گفتم: اون  حق

 باال انداخت. ییابرو 

 ؟ ی چ یکرده بود  روی مد  بتیدانشگاه غ ریدختر مد  شیاون که پ -

 شناختمش که! ینم -

اون   نیسوار ماش  یمن ش نی سوار ماش  یایب نکهیکتابخونه و به جا ا   میاون روز که رفت -
و به زور از پسره گرفتمت   و اون گازشو گرفت و رفت و من دنبالت افتادم   یپسره شد

 ؟ یچ

و لبم رو گاز گرفتم. چه وحشتناک بود اون روز! به اون روز پرتاب شدم و    دمیکش ینیه
و من خاک بر سر    رمیکتابخونه تا من جزوه بگ می قشنگ با سر فرود اومدم. اون روز رفت

. تا  رو که مثل خودمون بود، باز کردم و سوار شدم نی ماش هیکه اومدم در  رونیهم ب
 هی.  دمیکه انگار برق گرفته شون رو د  ایغیجوجه ت نی پسر از ا هی م،ی برگشتم بگم بابا بر

  ادهیانداخت اون ور! تا خواستم پ  یورو م  نیانداخت ا  یآدامس گنده دهنش بود که م
 خوشکله؟  میشم، قفل رو زد و گفت: کجا بر

 خاک بر سرم شده! دمیبود که فهم اونجا

رو   نیکه پسره با خنده ماش نی مردم به دادم برس  یو ا   ادیداد و فر  یکردم داد و ب  شروع
تالش، من رو از   یخبر داده بود و بعد کل سیبه حرکت در آورد. بابا افتاد دنبالمون به پل

 گرفتن و پسره رم بردن آب خنک بخوره!   نیا

انقد گفت و گفت و گفت و   و بابا دمار از روزگارم در آورد.  میکه برگشت ینگم از وقت اما
شد   هوشیاز ترس ب دیشن یگفت تا خودش خسته شد و رفت تو اتاقش! مامان که وقت 

 و بد گفتن از من!  حتیعمه هام بودن که شروع کردن به نص ن یا  یول

 ازشون بدم اومد! انقد
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 ؟ ی ستین  جیگ یگی هنوز م -

 ن؟ یبدبخت خره، تنهام! راحت شد جیگ هیکردم و گفتم: چرا   بغض

 

رو پله اول بودم که   دم،یال اله اال ا... بابا رو شن  یصدا   ام،ی بلند شدم تا به اتاقم ب بعدم
 مامان گفت: شام حاضره! 

کرد، به آشپزخونه رفتم.  یرو که گفت زود برگشتم و وسط راه که بابا با تعجب نگام م نیا
 . تجربه اش رو داشتم که سر شام قهر کردم و آخرشم غلط کردن واسم موند

نگاه به شکمم انداختم و تو دلم گفتم: از غرورم گذشتم، فقط به   هی نشستم و  زیم  سر
 خاطر تو 

 گذاشتم کنار، فقط به خاطر تو!   ویچ همه

کنم   رهیشد ذخ یکرد که توجه نکردم و با اشتها غذارو خوردم. کاش م  ینگام م یچپک بابا
 بعدا که قهر کردم گشنه ام نشه! 

 ! یتونست یم  یشتر بود -

 کرد. یرو باال آوردم و به واران نگاه کردم که بابا نچ نچ سرم

 ! رهی دختر گفتم بلند فکر نکن، آبروت م نی هزار بار به ا -

 . گهیآبروش رفته د  خت،ی ر یو گفت: به عمه گفت ب دی خند واران

 ! ؟ی داد زد: ک بابا

! عنتر... خر، االغ! االن بابا از همه  یستین یچیسر تخته بشورمت واران که ه ،یری بم یا
 کنه. با ترس سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم. یمحرومم م یچ

 ! گهیدروغ م -
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 گم؟ یمن دروغ م -

 و لب زدم: د خفه شو!   دمیبه پاش کوب زی م ری از ز  یکی

 شده؟  یبده که چ حیبه من توض یکی: بابا

  نی گولش زد. سرم رو پا شهیداد نم یکردم، حالت چشماش نشون م یترس نگاش م با
 کردم.  یانداختم و با انگشتام باز 

 ادبه! یمن نبود، کودک درونم ب  ریبابا تقص -

 .دمیمتر از جا پر   هیدادش   یصدا با

 از دستت خسته شدم...   انایو   ؟یبهش گفت یرفت هیچه حرف نی تو؟ ا  یادب ندار -

  ؟یفهم یم   دهی رس نجامیاش گذاشت و ادامه داد: به ا ینینار بک یرو به طور افق دستش
 ! نجامیبه ا

 

 اشاره اش رو باال آورد و تکون داد.  انگشت

و رنگ   یا یب رونیذارم از اتاقت ب ینم ،یاریحامد گند باال ب شیخدا شاهده، اونجا پ -
 ! ینیرو بب رونیب

 

 غذاتو بخور!  نیبش ای بلند شدم که بابا داد زد: کجا؟ ب زیکردم و از سر م بغض

  دیقطره اشک از چشمام چک هی غذا بودم که  ی و با بغض غذا رو تموم کردم، آخرا  نشستم
به واران انداختم. به اتاقم رفتم   یا  دهیبلند شدم و نگاه رنج زیم  یتار شد. از رو دمیو د

 رو نداشتم. یچی حوصله ه  دم،یو گرفتم خواب
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 *** 

 کجاست؟   قایدق نی گ یکه م ییاونجا -

 

رو   یگزارش خبر نی داد. اول  زی کاغذ نوشت و به دست آو یبرامون رو  قیرو دق آدرس
اون   دم،یکه فهم یی. تا جا میبا هم بود  زیو من و آو  میگرفت یروستا م هیاز   دیامروز با 

 کرد. یم هیگزارش ته ی ا  نهیتو هر زم گه،ید  یبرخالف خبرنگارا 

کردم. بعد چک   زونیرو به گردنم آو یدوشم انداختم و کارت خبرنگار یام رو رو  کوله
 .می رفت رونیچشمام، شونه به شونه از دفتر ب یرو  نکمیو گذاشتن ع لمیکردن وسا 

کرد اما   ینگام م  یو همش چپک ستیباهاشم اصال خوشحال ن نکهی معلوم بود از ا   زیآو
 . دمیبه راهم ادامه م سلکیر یلیآوردم و خ یمبارک نم  یمن به رو 

.  رهی م شی داشتم و مطمئن بودم که خوب پ جانیه یلیام خ یگزارش خبر نی اول یبرا 
  یکه باهامون م ییو همه کسا  لمبرداری... فمیو به سمت روستا روند م یسوار ون دفتر شد

 من بود. شی پ زمیاومدن، نشسته بودن و آو 

 یخی   نیبا شلوار ج ،یمانتو مشک   هیباشه و  ن یرنگ نیسنگ پمیکردم ت یسع امروز 
 ام رو هم سر کردم. یو مقنعه مشک  دمیپوش

آهنگ بذاره چون فاصله   هیفلشش رو داد راننده تا  م،یت یاز دخترا  ی کیراه مائده  وسط
 بود. ادیاش نسبتا ز 

 کردم تا صدام صاف شه. یکرد. سرفه ا  ینگاه م رهیبا اخم نشسته و به جلو خ زیآو

 ؟ یعیرب یآقا  -

 برگرده گفت: ها؟  نکهیا  بدون

 . نیمودب باش  شمیممنون م -
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 ساکت شو!  -

 داره!  یا گه ی د لی دل دیکرد... شا نیبهم توه یکل روز ید  ه؟یعصبان چرا

 بگو!  ؟ی ناراحت یاز چ -

 حرص سرش رو چرخوند و نگام کرد.  با

 از وجودت... -

 کردم. شدم و صورتم رو جمع   پوکر

کنارم گذاشتن   ای اش هیکنم جات  یوجودت منبع آرامش منه! همش احساس م نکهینه ا -
 !زونهیکه لباس بهش آو 

 .دی کش یقیعم نفس

و   گهیم  یدونم و تو! افتاده رو دهنش ه یمن م  زیرخت آو  یبه من بگ گهی بار د هی -
 !ی مثل شلوار پاره پوره باب اسفنج گه،یم

 کرد.  ریقسمت جمله اش فکرمو درگ هیبود که  رهیبهم خ تی با عصبان همچنان

 ه؟ یباب اسفنج دیقسمت جد  -

  یبود فرستاد  یچ نی ا ا،ی : خدادینال یو با حالت زار دیکوب شیشونی پ یمحکم رو  یکی
 شم؟ یپ

 ! ینزن خودتو حتما دعا کرده بود -

 .دیمحکم پشت دستش کوب یکی شد و  رهی جلوش خ یه صندلگرد ب  یبا چشما  هوی

 ! یلعنت -
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 داد. هیتک ی اش رو به صندل یشون یبندشم پ پشت

اون   ،یهمدمم بشه، دوستم بشه، قبول نکرد  ادینفر ب هیکنم   یساله دعا م  هی اااااا،ی خدا -
 ؟ ی باشه اشکال نداره تو درجا قبول کرد  جشمیگ  هیحرصم گرفت گفتم   یشب از خستگ

 شونه اش گذاشتم.  یرو رو  دستم

 .شمیغم خوار م یغم دار شم،ی م اری حاال ناراحت نباش، من برات  -

 ؟ ی کن یو زندگ یصدات آهنگ بخون نیبا ا  شهیواقعا روت م -

 سرتا پاش رو از نظر گذروندم.  یچپک

  یمنم م ،یکن یسن با افتخار زندگ  نیو اسم تا به ا   افهیق  نیتو روت شده با ا ی وقت -
 تونم.

 ذره تعلل نکردن؟  هیحرص گفت: پدر مادرت چرا تو به وجود آوردن تو   با

 رو بستم و دستم رو جلوش تکون دادم.  چشمام

 .ستی ن زیجا  چیتعلل ه  ریچون در کار خ -

 چشمام رو باز کردم. هوی بعد

باهات داشتم؟ حسود  یجاتو تنگ کردم؟ کار ؟یبا من دار یتو اصال چه مشکل  -
 کنه. یکلکل م یالک   ی! هگهید میهمکار باش ا یبدبخت؟ ب

 نگفت. یزیچ گهی کرد و د یکج دهن

ون نگه داشت    م،یدیرس یمشغول کردم. وقت گهید  یبه روستا خودم رو با کارها  دنیرس تا
 .میشد  ادهیپ زی و من و آو
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البته از قبل باهاشون   م یو گزارش ضبط کن  ند ید تی خانواده پر جمع هیبود از  قرار
و   شهیبهشون نم  یکمک چی اما ه نی بد شی رو افزا تی جمع گنیهماهنگ شده بود. م

 دارن.  یخرج و مخارج کل

 . میجمع کن ی تا به درخواست خودشون کمک مردم م یواقع االن اومد در

 زنگ رو فشرد.  زیو آو  میستادی در خونه ا یجلو

نه ساله    بایدختر تقر  هیبعدش باز شد.  کمیو  می د یو داد رو شن غیج  یدر صدا  یجلو از 
 در رو باز کرد. 

 هی زانو تن کرده بود و   یکه معلوم بود خودشون دوختن، تا رو   یسارافون گل گل هی
 رو سرش بود.  کمیکوچ  یروسر

 جواب سالمش رو دادم.  یزد و سالم کرد که با مهربون ی خجالت لبخند با

  ینگاه م شونی کرد اما من به وضع زندگ یجلوتر از من حرکت م زیآو  م،یشد  اطی ح وارد 
زود تعادلم رو   یبهم برخورد کرد و چند قدم رفتم جلو ول یکی  هویکردم و عقب بودم که 

 .دمی. سرم رو که چرخوندم همون دختر رو دسادمیبه دست آوردم و وا 

 سالم خانوم!  -

کرد زودتر   یبود و اشاره م ساده ی جلوتر وا ز یزدم و بهش سالم کردم. آو یدوباره ا  لبخند
 . میخونه رفت یبرم که رفتم کنارش و شونه به شونه اش به سمت در ورود

 سالم خانوم. -

.  دمیکش ی قیقدم عقب رفتم و نفس عم کی جلوم با ترس  دنشیبلندش و د یصدا با
 زدم.  یلبخند زور

 ! ای رددو بار سالم ک زم،یسالم عز  -

 نه! سالم نکردم.  -
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 ! ادمهیکه ندارم،   مریآلزا  زم،یعز یکرد  -

 گفت: سالم خانوم!   یکیرو که عقب رفته بودم درست کردم که  مقنعه

. اون ورو که نگاه کردم  ستی رو به روم ن دمیبرگشتم تا جوابش رو بدم د یبار حرص نیا
 و سکسکه ام گرفت.   دیزهره ام ترک

 شدم.  رهیخ زیه آو کردم و با ترس ب ی ا  سکسکه

 ورم اون ورم. نی جلوم ا ادی داره م یداره! ه یقدرت  هی  نیا  زی آو -

 به پشت سرم کرد و پوکر شد. ینگاه زیآو

 !فیبهت بگم... ح یزیتونم چ ینم نجایا  فیح -

 شده؟  یچ -

 شش قلو ان!  نا یا -

 . دمیکش ییبلند باال نیکردم و ه یا  گهید  سکسکه

 وا!  -

 نگو. یزیچ میبر  ایب -

به پشت سرم انداختم و اون شش  ینگاه گه،ی سکسکه د هیگفتم و همراه با    یا باشه
 جلو آدم که زهره ترک نشه. انیب یدفعه ا  هیتونن   یادبا! نم ی. بدمیتارو د 

 کردم و به سمت خونه رفتم، کفشام رو در آوردم و وارد شدم. یپوف

که   یزیچ  نی بود. اول کی کوچ یلیشدن دوازده نفر، خ یاون تعداد که م یشون برا  خونه
 نم گچ بود.  یبو  ،یکرد  یحس م ی شد  یوارد خونه م
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ترشح    وارای به خودش گرفته بود و در و د یرنگ خاکستر وارای خونه از چوب و گچ د سقف
کهنه و پاره پوره انداخته بودن و چند تا   یفرش موکت ها  یبه جا نیت... کف زمداش
 مبل وجود داشت.  یشکسته به جا یپشت

  

عروسک بدون سر و دست   هی گرفت.   شیبچه ها که افتاد، قلبم آت یبه اسباب باز  نگاهم
  لحظه هم دووم آورد چه هیشد  یخونه نم نی... تو ادمیکش یقی. نفس عمنیماش  هیو 

 ! یبرسه به زندگ

ها انداخته بودن نشستم. مادر خانواده لباس هاش   یکه کنار پشت ییاز پتو ها یکی  یرو
 زدن و کهنه و نخ کش شده بودن. یبه تنش زار م

 شده.  نهیهم وضعش بهتر نبود و معلوم بود لباساش پ مرد

 .می کرد  یو ضبط م مینوشت  یوضعشون کرد و ما تند تند م فی شروع به تعر مرد

آورد خانمم، چند سال   ا یدو قلو پسر به دن هیاول   د،ینیب یرو که م مونی وضع مال -
  نکهیکه بعد ا میو دکتر نداشت یخوام، پول سونوگراف یخانوم من دختر م میبعدش گفت

... گذشت و خانومم کال  نستی سالمن، زنده ان ن ه،یبه چ یچ مینیخانومم حامله شد بب
  نکهیانجام بده و تحمل وزنش رو نداشت. تا ا  نستتو ینم یکار  چیشد، ه  ریگ نیزم

چند  قی دونست دق یو چند تاست اما نم  ستی بچه ن هیقابله رو صدا زدم و اونم گفت 
شش  هیخدا بهمون   میدیآوردن بچه ها که د  ا یتا! خالصه نه ماه گذشت و وقت به دن

 قلو داده! 

 ن؟ یصاحب شش بچه شد  هوی  یوضع مال نی با ا  یوقت  نی: ناراحت نشددیپرس زیآو

دختر چراغ خونه و برکته! با تموم   گنی م دم،ینم اینه، خداروشکر کردم و دخترامو به دن -
خوان   یم  یکنم هر چ یم مو یکنم، تموم سع یوضع بازم خداروشکر م  نی از ا  یخستگ

 فراهم کنم...
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 خونن؟  ی: درس هم مدمی من پرسبار  نیا

 انداخت.  ن ی سرش رو پا مرد

 .می نه، پولش رو ندار -

 بهتون نکرده؟  یدولت کمک -

 

 به نشونه نه تکون داد. یسر

 قرار بود خرج و مخارجشونو بدن که ندادن.  ده؛یازمون نپرس  یحال یشکیه -

سخته که جلو خونواده   یلیپدر خ هی  یلحن بغض دارش سوخت... برا  یبرا  یلیخ دلم
  یم  یدونم چقد سخت بوده که مارو صدا کرده و کمک مردم یاش شرمنده بشه. م 

رو   گرانیوقت منت د چیباشه که ه نی تونه ا یم ی آدم تنها خواسته اش از زندگ هیخواد. 
 برنداره. 

کردم. دختراشون، اون شش قلو ها   ادداشتی رو  زیچند تا چ هیو   دمی کش یقیعم نفس
الله و مهتا و پسراشون   ه،یعط ه، یسم  ه،یراض ما،یس  نا،ی: مبیاسماشون به ترت دمیکه فهم

 و آرمان بودن. نی آرم مان،یپ ن،یامیبن

 گشنمه! م؟یخور یاز دخترا به مامانش گفت: مامان پس نهار نم  یکیکه  دمیشن

 به ما کرد.  یو اشاره ا  د یلب گز مادرش 

 دخترم بذار کارشون تموم شه!  سایوا  -

 آخه گشنمه! -

 ساکت شو.  مایس -
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بهشون دادم.   یکه داشتم رو در آوردم و با لبخند  یکردم و بسته شکالت فمیک یتو  دست
شکالتا رو   رن،ی اون با اخم بهشون اشاره داد بگ  نکهینگاه به مادرشون کردن و بعد ا هی

 کنه.  رشونیبودم بتونه س دوارمیتا بخورن. ام  رونیرفتن ب ییگرفتن و ده تا

عکس ها ابدا با چهره معلوم پخش  نیو عکس گرفتن، ا   دنیپرس گهی تا سوال د چند
 . میکرد یم ی شدن و چهره هاشون رو شطرنج ینم

 

. همه پاشدن که برن و  زنی که پول رو به اون حساب بر  میداد یشماره کارت م هی  فقط
  یقابلمه رو هیرفت تا کفشارو جفت کنه که من متوجه  من عقب تر از همه بودم، زن

 شدم. یبخار

بهم غلبه کرد و به سمت قابلمه رفتم و سرش رو برداشتم   هینهارشون چ نکهیا  یکنجکاو 
 که توش بود، چشمام چهار تا شد. یزی چ دنیکه با د

اومدم.    رونیخراب از خونه ب یزود سر قابلمه رو گذاشتم و با حال دم یکه شن ییصدا با
 بود که آب پز کرده بودن.  از ی غذاشون پ

  یکه تو  ی تا خودم رو کنترل کنم... وقت ضبط گزارش اومد. گزارش دمی کش یقیعم نفس
 پخش. لم یهم به صورت ف نستاگرامیا ج یو پ  تیسا   یشد و تو  یمجله متن م

  نیا یزندگ  ری تحت تاث یل ی. خرمی گزارش رو بگ نیبود که من ا سپرده   زیبه آو  یمفتاح
  نیضبط رو داشتم و هم فکرم مشغول ا  نیخانواده قرار گرفته بودم و هم استرس اول

 و خودمم به نوبه خودم کمک کنم.   رمیبود که از بابا پول بگ 

خودم    یبابا هم بهم پول نده، از پس اندازه ها  یرفت و داشتم، اگر حت یدستم م من
 و ناشناس!  میمستق ر ی... البته به طور غدمیو بهشون م ارمیم

که مرتب    زی . همه چافتهیکردن تا صورتم بد ن ممی گر  کمیرو به دستم دادن و   کروفونیم
 شد، از کنار در دروازه شون، شروع به ضبط کردن.
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 شروع!  کی سه، دو،  -

 .شهیضبط م -

که پر از اتفاقات   یتهران  یتهران، تو ی از روستاها یکی  یرسا شروع کردم: تو  ییصدا با
خانمان اند و روز به روزم تعدادشون   یکه ب میهست  ییتلخ و ناگواره... روزانه شاهد کسا

که چشمشون   ی . خانواده ام یخانواده آشنا شد ه یاز روستاها با   یکی   یتو  شه،یم  شتریب
 .نی همراه ما باش م،یتا باهاشون آشنا ش می ر ی. باهم ماستشم یبه لطف و مهربان

 و آقا رضا در رو باز کرد... دمیدر رو کوب یشینما

 چیکرده بودم رو گفتم، ه  ادداشتیکه   ییزایشدم. چ  اطی بهش کردم و وارد ح یسالم
  ینگام م نی با تعجب و تحس ز یمسلط بودم. آو  یل یمشخص نبود و خ یلرزش و استرس

همه گرد شد... زود  ی بد گفتم! چشما یلیخ  زیچ  هیشدم و  یحرص یلیخ هویکرد که 
 دستم رو به دهنم گرفتم. 

 بوووووق!  -

  کشن یبشنون ما روم یییرفت... و ادمی  ن،یرو بوق بذار  نجای تند گفتم: ا بعدشم

 رفته گفت: زنده بود...  لی تحل ییبا صدا  زیآو

 کرد و ادامه داد: زودباش کات کن.   نیرو به مارد  بعدم

 نه نه نه...  -

 اشاره کردم.   اطی گوشه ح به

 . دیاوناهاش گل، گل و بلبلش کن -

 نگام کرد.  تیبرگشت و با عصبان زیآو

 ! شششششیه -
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کرد و با   ر یشکسته شده به پام گ کی موزائ  هوینگاش کردم و برگشتم برم که  تیمظلوم با
 بهم فرو رفت.  یزیت  ز یچ هیباغچه افتادم و   یتو  منگاه ینش

و دو تا    واری رفت کنار د زیو اما بچه هاشون قهقهه زدن، آو  دیکش ینیخانوم ه هیمرض
من   ریتقص  نیا  گهی د ییو تهش دست خودش درد گرفت... خدا دی کوب واریمشت به د 

 خودش خره!  ستین

به جا شما ما   نیخوا یآخ و اوخ بلند شدم که آقا رضا جلو اومد و گفت: خانوم م با
 م؟ یکمک کن

  یگل اطشونی با ضرب از سر جام بلند شدم و از ح هویو   دیکردم و چونه ام لرز  بغض
کشتم... من   یگذاشتم و نشستم. بابام قطعا م رم ی ز  کی پالست هیون   یرفتم. تو رونیب
 دونم!  یم

تا اومد   زیساعت اومدن نشستن. آو  میگزارش رو گرفت و گذاشت و بعد از ن زیبار آو  نیا
به خاطر   ی کل ادیاون ب نکهیکردم... قبل ا ینگاش م یاشک  یو من با چشما   دیتو بهم توپ

و با بغض گفتم:    دمیکرده بودم. حرفاش که تموم شد دماغم رو باال کش هیشدنم گر  عی ضا
 کاکتوس داشتن! 

 کرد. با صورت جمع شده گفت: اوو دردت گرفت؟  ریحالت صورتش تغ  هوی

 !یلیگفتم: خ یشتر یو با بغض ب دمی کش یقیعم نفس

 کنارم نشست.   یصندل  یرو

 .شهی خوب م یحاال اشکال نداره بزرگ ش -

 : آدرس خونتون؟ دی به سمت راننده خم شد و ازم پرس کمی

داد. برام    هیاش تک  یخونمون رو بهش گفتم و اونم به راننده گفت و بعد به صندل آدرس
 شه؟ یسوال شد خار کاکتوس جدا م
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تونه که جدا کنه...    ینم نیاومد جدا هم شده باشه ا  ادمی  هویبپرسم که  ز یاز آو خواستم
ننه! االن   و ی الو  یآ  ز،یآو  الیخ  ی. اصال بدمیبا خودم صحنه رو تصور کردم و لبم رو گز  هوی

 درستش کنه. دمیرفتم خونه م

 کنه...  یچقد درد م شم یم  وونهی خونه من د میتا برس ییو

گل   هی. قشنگ مینسبتا خلوت شد و راه افتاد  ابونیموندن، خ  کی تو تراف  یبعد کل باالخره
بابام! لعنت به   ییمنه... چطور برم تو؟ مامانم، وا  هیمتحرک بودم، از خاک به خاک  قض

 رو درست کرد.  نستایپخش زنده ا  نیا  یهر ک

کرد تو   وی گزارش من رو ال نی چرا اول  یمن گاو! مفتاح ج،ی من خر، من االغ، من گ آقا
 نستا؟ یا

  نی براش، آدم از ا شهیخوبه عبرت م یبدبخت شد... ول ؟ یزنم به همه چ یتر م نگفت
 . رهیگ یتجربه م  که زاستیچ

 شدم.  رهیبه افق خ لسوفانهیو ف  دمیکش یآه

 شد؟   دایپ رمی خ تیباز من اون شخص ید ید زی آو -

 کرد.   دنیاز نفهم یاخم

 ! ؟یچ -

 ! رمیخ تیشخص  گم،یم  تمویشخص -

 ؟ ی کرد یریچه خ دم یفهم نویا -

  ری تاث یلیجمله خ  هی  رمونیگفتم: دانش آموز که بودم مد یو جد  دمی کش یقیعم نفس
 گفت.   یگذار

 ؟ یچه جمله ا  -
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 گذاشت.  ری رو من تاث یلیاون خ -

 رفت.  یبهش انداختم که صورتش رو جمع کرد و چشم غره ا ینگاه

 !گهیجمله تمومش کن د هی  ،یریالل بم -

 صبر داشته باش!  -

 کردم.  یا  سرفه

  دمیروز شبش خوب نخواب هیفروختم،   یم  یتو بوفه خوراک اون موقع انتظامات شدم،  -
 بوفه نصفشون نبودن و پوالرم برده بودن.  ی الی که شدم، وسا داریو خوابم برد. ب

 تونه گفته باشه؟  یم  یگذار ری چه جمله تاث نجایاالن ا -

 گذار بود.   ر یتاث یلیخ سایوا  -

 رو به چشماش دوختم.  نگاهم

به   دی نبا دمی... خوبه که از تو عبرت گرفتم و فهمیش یآدم عبرت م یاومد گفت که تو برا  -
 رو سپرد.  یهر کار یهر کس

 با تاسف تکون داد. یسر

 ؟ یگرفت ریتاث  نیاز ا یشد ری بدبخت تحق -

 و چشمام رو گرد کردم.  لی ام رو گشاد، سرم رو به راست ما   ینیب یها پره

 . رهیگ  یعبرت م یان! االن باز مفتاح یجمله ها چ نیدونه ا یبدبخت تو که نم  -

  یگلوله م  هی  یشد  یدفتر رد م یلومتریک هیبدبخت، جاش بودم اگه از  یاونم چه عبرت -
 زدم تو سرت! 

 .دمیکش   ییبلند باال نیه
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 ...ییمرس  ای! خدا خرو شناخت بهش شاخ نداد... خدایقاتل! جان -

 . ید یسرخوش خوند: که منو آفر  زیآو

 کردم... دنتیکه صرف آفر  یگل فی ح گهی م نتتیب  یخدا االن داره م -

 ! هیراض یلیتو خ دنیقهقهه هاش گفت: البد از آفر  نیخنده و ب  ری زد ز  هوی

بار نگاهش کردن   هیکه کل ون    دیکش یچنان قهقهه م دیکش یچنان قهقهه م د،یخند بازم
 ادامه داره مشغول کار خودشون شدن.  ن یا  دنید یو وقت

 . دمیدستم رو باال آوردم و پس کله اش کوب هویام دادم و   ینیبه ب ینیچ

 کردم. دایبه طور خودکار بسته شد... دکمه روشن خاموشش رو پ دهنش

 سرش گذاشت و به سمتم برگشت.   یرو رو  دستش

 چته تو؟  -

 به من نخند!  -

 با تاسف تکون دادم. یلب گفت که سر   ریز  یبرام نازک کرد و وحش یچشم پشت

 کنارم نشسته.  زه یکنم آو  یحس م ینجوریکنه، ا  یمرد پشت چشم نازک نم -

 ه؟ یک زهیتعجب گفت: آو  با

 . زهیآو  شهیهم م  زیآو  قه،یبشه صد  قیو صد  دهیدخترونه اش بشه سع دیسع ی وقت -

 ست؟ ین زهی: خواهرت اسمش آو دمیبا تعجب پرس هوی بعد

 !رینخ -

 م؟ یمونده برس   ادیکرد به راننده و گفت: ز  رو

 . میرس ینه، االن م -
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 زمزمه کرد: خداروشکر!  یلب ریز 

  یساکت موندم و باالخره به لطف و مرحمت اله  دنیبهش رفتم و تا رس یغره ا  چشم
 . میدیرس

 ... ییهع ییدادم. هع یجواب مامان رو م دی بار با نیا

 ننیوقت نشد بش چیکرد چون آبروش رو برده بودم. ه یمحوم م ن یقطعا از رو زم بابا
 نگاه کنن.  هیبه قض گهی د دگاهید  هیو از  یمنطق

  یرو تو دی و کل  دمیکش یقیکردم. نفس عم زیبه آو  یدلبرونه ا  یبا  یشدم و با ادهیون پ از 
 بود... یقفل انداختم. اصال هوا هم بارون

کرد.   انی رخ نما  دیرو نچرخوندم که ابرا کنار رفتن و خورش دیبه آسمون بود و کل نگاهم
 کمیبمونه  ینجوریشد ا ینم  ؟ی کرد  یم  عمونی ضا یزد  یم د یحتما با  میحاال اوس کر 

 با من هماهنگه؟  نیدلم خوش شه که زم

 رو چرخوندم و وارد خونه شدم.  دی کردم و کل ینچ نچ

  یاصل یتا در ورود کهیکار  کی مخصوص ورود و خروج خودمون رو بستم و راه موزائ در
 کردم.  یخونه و دور و برش سنگ فرش شده بود رو ط

  یجا لباسمو عوض کنم... با ترس  لرز در رو باز کردم و سع نیبه سرم زده بود هم یحت
 سر و صدا به اتاقم برم.   نیکردم با کمتر 

 مامان بلند شد.  غیج یراه بودم که صدا  یوسطا 

 ه؟ یچ  نایاوا خدا مرگم بده، ا -

پارکتا مونده... خوب شد که   یام رو  یگل یقشنگ رد پاها دمیبود؟ برگشتم که د یچ یچ
 نبود. دمیمامان تو د
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آخ   یصدا  هوی یسرعت نور کفشام رو در آوردم و انداختم اون ور که برم تو اتاقم ول با
 نکن!  زمی ندارم، انقد سورپرا یریمن تحمل غافلگ  ا،یشد؟ خدا یاومد. باز چ

 نرده ها بود، برگشتم.  یکه دستم رو  یبسته در حال یو چشما ترس با

 از چشمام رو باز کردم. یکی  یو آروم ال   ستادمیجمع شده، ا  یترس و صورت با

. حدس  دمیبود و لنگه کفش رو کنار پاهاش د ی مامان جمع شده و صورتش گل  صورت
 افتاده اصال سخت نبود.   یچه اتفاق نکهیا

 ...ید یووووم خونه رو به گند کش! تمو یر یدختر! بم یریبم -

  یخفه ا غیگل ج دنیچشماش نگه داشت و با د یو جلو  دیبه صورتش کش یدست
 .دیکش

 نجس شدم!   ییییوا -

 ...!ی... باز اون داستان تکرارنه

 شد!  فی... همه جا کثییکننده... و یضد عفون یاسپر -

 .سادمی و رفتم جلوش وا  دمی هم سا  یرو از حرص رو دندونام

 مامان گال...  نینه، بب -

شدش و همون لحظه دستکش به دست   یچ نمیرفتم تا بب نی رفت که چند پله پا هوی
 برگشت و بازوم رو گرفت. 

 ؟ یکن ی کار م یمامان چ -

 .افتی نگو، راه ب یچیه -

 زدم: مااااماااان!  داد
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 کرد و هلم داد.  یاخم

 به خودت بده.  یتکون هیخفه شو، داد نزن...  -

 برم حموم!  دیمامان من با  -

 گرد نگام کرد.   یو با چشما ستادی حرکت ا از 

 ؟ ی باکتر یحموم؟ با کل ی بر ؟یچ -

 کجا بود؟ گل باغچه اون خونه است.   یمامان باکتر -

 .دیدست چپش کوب یرو یکیو دستکش به دست   دیکش ینیه

 گرفتم.  دهیرو ناد  یخاک  یاوا خاک بر سرم! وجود کرما -

 اش رو جلو دهنش گرفت و دوباره راهم انداخت.  یروسر

 ! سای برو رو اون قسمت وا -

  نی . اسادمیشکل بود وا  رهی شده که دا  یکار کی قسمت موزائ  یرو  اطیو وسط ح رفتم
شده بود،    یکار کی ائبود و به فاصله دو متر ازش که اون راهم موز  اطیقسمت، تو مرکز ح

 شکل که حوض و فواره داشت. ره ی قسمت دا هیبه  دمیرس یم

  ی م رونی بود که از دهنش آب ب ری ش هیشده بود و مجسمه  یخالقانه طراح یلیخ اونم
 کنه!  یگفتم داره تف م یاومد که بچه بودم بهش م

 .ادی م رون یکه از دهنش آب ب یریآب بود... ش رینماد ش نیا

آوردن و از اون   یآب م ریبه شکل ش ییجا هیکه مردم از  مایگرده به قد  یبر م نیا  فلسفه
 آب!  ریموقع اسمش شد ش 
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  یرفت و چند لحظه بعد با شلنگ برگشت... چشمام گرد شد... هزاران احتمال تو  مامان
خواد من رو خفه کنه، شلنگ رو تو حلقم کنه، با شلنگ  یم  نیسرم به وجود اومد؛ ا

 بزنتم.

 ترم!  نیسنگ  ارم،یکه من کال حدس نزنم و احتمال به وجود ن افتمی که کرد، در یکار با

به زمان حال برگردم. رسما   الیشد، باعث شد از فکر و خ دهیسرد که با فشار روم پاش آب
 زدم.  یم  خی داشتم 

 . دمیرفتم و دو نی و از رو اون قسمت پا  دمیکش یادی فر

شده بودم و هر آن امکان داشت   دهی. موش آب کشدیو مامان دنبالم دو  دمیدو  من
  رمیاالنشم دست به دامان کمرم شده بود که جون مادرت بگ  نی . همافتهی شلوارم ب

 .ره یبدبخت... آبرو شرف خودت م افتم،ین

و فرار کردم اما مامانم همچنان با شلنگ دنبالم    دمیچسب  یتمبونم رو دو دست خالصه
بود و نبود کنده   یکه هر چ  دیخفتم کرد و آب رو با فشار روم پاش واریش کنار د بود. آخر

 شد، چه برسه به گل ها! 

 م؟ یبکش یخوا ینفس زنان گفتم: چخبرته مامان؟ م نفس

 . دیسر تاپام رو دوباره آب پاش از 

 کنه؟   یم یخونه آدم زندگ نیتو ا  یگی... نمرنی بم ای باکتر ن یخفه! بذار ا -

 شستم.  یزد و م یشستم، حرف م  یمزد و   یم  حرف

 داد.  یاخالقش عذاب م  نیمارو با ا ی بود. از بچگ نیا یمامان وسواس  یبد

 زد. یقی که تموم شد، لبخند عم کارش

 ! یماه شد  هینگاه، شب -



 وز ی ن   انا ی و 

 
40 

 

  ینجوریا  مونی گذشتم گفتم: به م یکه از کنارش م یاخم خودم رو بغل کردم و در حال با
 !یگرفت  یم ل یتحو  گهی نفر د هی ،یشست یو م   ید یپاش یآب م

 تو خونه؟   یریم س یخ نم،یبب سایهوپ هوپ هوپ! وا  -

 شده.  سی برگشتم و گفتم: مامان ول کن تورو خدا، دهنمون سرو معترض

 ...شششیه -

 کرد.  اطیاز ح ی به قسمت یا   اشاره

 !یخشک ش  نیآفتاب بش ری برو اونجا ز  -

 حرص چند بار تکرار کردم. با

 مامان، مامان، مامان!  -

 . نمیبب نیکوفت و زهرمار! برو بش -

 تو خونه؟  می مگه من لباسم خشک بشم بعد ببر  -

 گم رو بکن. یکه م ینگو! برو کار یچیه -

 کنم. یجا عوض م نیکردم و گفتم: اصال من هم یاخم

 بش گذاشت. و دستش رو مشت و کنار ل دیکش ییبلند بال نیه هی باز 

. مید یکه دخترش رو د ادیمونده فردا حرف در ب نیهم  مونه،ی خجالت بکش، پسر همسا -
 . یخشک ش نی الزم نکرده، برو بش

اونا شعور ندارن سرک نکشن تو خونمون؟ اصال چهار   نن،یمثال؟ بذار بب نهیب یم یک -
 !یاری اخت  یوارید

 به سمت خونه رفت.  لکسیر
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 شد؟  ینطوریشد ا یبده چ حی توض ایبعدم ب ،یخشک ش ن یبرو بش -

 کنم... ینم فمیخاک بر سرم شد، تعر -

 کرد.  یظ یو اخم غل برگشت 

 .یکن  یم فی تعر  یا یکنم و تو هم م یم یخونه رو ضد عفون رمی من م ،یغلط کرد  -

مگس وز وز    هی ،ییتنها یکل ون یشدم. م رهیآفتاب نشستم و به افق خ ری اخم رفتم و ز  با
 دستم نشست.  ی کنان اومد و رو

  یو کله اش رو رو   دیبپرونمش و فقط نگاش کردم که دستاش رو به هم مال ومدین دلم
  شعورینگاش کردم و پروندمش که دوباره اومد. معترض گفتم: ب  یدستم گذاشت. چپک 

 ! یاشتباه گرفت ستم،یمن اون ن

تا ولم کنه و همه جام رو   ینم تو کار بندرگرفتم بز  م ی. تصمشمیوز کرد و دوباره اومد پ وز 
 .دیچرخ یشده بود و تو هوا واسه خودش م  جیلرزوندم. اونم گ

  یو نفس راحت  سادمی ... پس واستیازش ن یخبر دمیبه کارم ادامه دادم که د گهید کمی
 اومد. یوز وز تند  هی   یاز کنار گوشم رد شد وصدا   یزیچ هی. دمیکش

  یگروه شعورایکه کردم چشمم به جمال نداشته مگس و دوستاش روشن شد. ب نگاه
به انتقام   م یتصم هویاومد...  ی م  یکیپروندم اون   یرو از رو پام م یک یحمله کردن... تا 

 سخت گرفتم. 

  یراه فقط تکونش دادم و به سر جا  نیرفتم تو خونه و حشره کش رو آوردم. ب پاشدم
 از دورم نشستن.ام برگشتم که مگسا ب یقبل

کردم   یسر و صدا سرش رو باز کردم و دستم رو گذاشتم و به سمت مگس ها اسپر  یب
شانس، سوراخش   یشد. اه... به خشک سیو صورتم خ  دیچیگندش تو دماغم پ یکه بو

 ...ومدهین  ایرانی کردم، کال انتقام سخت به ما ا یور بود... سرفه ا   نیا
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آب   ریدماغم بود. به سمت ش  یکردم به سرفه کردن... مسموم نشم خوبه! بوش تو  شروع
 .ختمیآب رو خودم ر ییرفتم و صورتم رو شستم و کل

 تو!  ای ب اناااا،ی و -

 نرو!  گهیم  طونهیتو! ش ایب انای به دماغم دادم و غر زدم: تازه و ینیچ

 ! رمیخوبم م رم،یغلط کرد، م  طونهیش

 

 *** 

 ؟ ی جان، چرا اون حرفو زد  انای دخترم، و -

 . دمیکش ی قینفس عم مظلوم

 شد، دست خودم نبود... غلط کردم!  ییهو ی -

 با تاسف تکون داد.  یسر  یمفتاح

 .میشد  مهیمجبور به پرداخت جر ؟ یمارو تو چه دردسر انداخت  یدون یم -

 تونم نصفش رو بپردازم.  یمتاسفم، من م ییتعجب نگاش کردم و گفتم: وا با

  نیدخترم، منظورم به ا هیچه حرف نیدستاش رو به سمتم گرفت و تند تند گفت: ا  کف
 حواست رو جمع کن.  کمیبه بعد  نیاز ا ست؛ین

 بکنم.  مویتموم سع  دمیچشم، قول م -

 . یبر یتون ی دخترم، م یمرس -

در رفتم که از قسمت   رو برداشتم و به سمت  فمیک یشدم و با گفتن با اجازه آروم بلند
 .دمی دماغ د هیبود،  یا  شهیوسطش که ش
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 بود، مطمئنم! شعوریب زیآو

در رو تند باز کردم که   هویبه سمت در رفتم و  یتوجه به نگاه متعجب مفتاح  یو ب  آروم
 افتاد تو اتاق!   زیآو

 نجام؟ یکجاست؟ من چرا ا نجایسرش رو باال آورد و تند گفت: ا  بالفاصله

کردم که کمر خم شده اش رو   یباز مونده بود و منم با تاسف نگاش مدهنش  یمفتاح
 صاف کرد. 

 دونم! یدشمنه، من م ریهمه تقص نا یا -

 اومدم.  رونیرو به نشونه خاک بر سرت بردم هوا تکون دادم و از اتاق ب دستم

 طلبکار راهم رو سد کرد.  یلیاومد. خ رون ی کرد و ب  یخداحافظ زی سرم آو پشت

 ؟ ی درو باز کرد هویچرا   -

 رو باال انداختم. ابروم

 ؟ یشد واریچرا موش د  -

 من موش شدم؟!  -

 بودم... سادهینه په من گوش وا  -

 برگشتم.  هوی یکنارش گذشتم ول  از 

 سرتو به سمت راست بچرخون... -

 بار به سمت چپ...  نیتعجب چرخوند که دوباره گفتم: ا  با

 با تاسف تکون دادم. یچرخوند که سر دوباره
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 شهیور تر، از ش  نیمتر ا  هی دماغت   یمتر اون ور تر بود   هیدماغتو عمل کن! خودت  -
 معلوم بود. 

 اش نشست.   یشونیپ یرو  یظیکه اخم غل د ینکش یبا تعجب نگام کرد اما طول اول

 شیباال پ یه ها داشته باشه! اون محل یمشکل  نکهیکنه مگر ا  یمرد دماغشو عمل نم -
 مده!   ایسوسول باز   نیشما از ا 

و   دمیکوب نی زم ی! ناراحت شد؟ پام رو محکم رو نیرو گفت و از کنارم گذشت... ه نیا
 .دمیدنبالش دو

 ... زیحاال ناراحت نشو آو -

 !یعیرب ی: آقا دیحرفم پر نیب

 !یفیخر  هیشب شتریب اد،ینم  ع یواال به تو رب -

 .سادیوا  کالفه

برو سر   م؟ی کن یمگه االن ما بحث فصالرو م ه؟یچ  عیرب هیچ فی تو؟ خر یگی م یدار یچ -
 کارت!

 تورو خدا، بحث رو از کجا به کجا کشوند. نگاه

 گرفتم بحث رو عوض کنم... پس دوباره دنبالش رفتم. میتصم

 قدمم  زدن موهامه. نی بشم... اول یگرفتم تامبو   میمن تصم  گمیم -

 ؟یزن ی: چرا پوزخند م دمیزد که پرس  یپوزخند

پسرونه    ،یآبوته و انگار سه تا کله دار یجود هیشب یاالنشم موهات رو بست نیتو هم -
 می س شه،ی م یظرف ماکارون هیمدل موهاتو که انگار زدنت به برق، کله ات شب یکن

 . ییظرفشو 



 وز ی ن   انا ی و 

 
45 

 

 کردم. لی ام رو گشاد، چشمام رو گرد و سرم رو به سمت راست ما   ینیب یها پره

 دلبر ترن! ای ادب! مو فرفر ید گفتم: بتن هوی

! پس چرا مگس نر از کنارت  ی بر یدل م ،یتو دلبر گهی کرد و گفت: شاعر م یخنده ا  تک
 .ده یم ری مس ریتغ نهی ب یتورو م شهیرد م

 عکس نوشته افتادم.   هی ادی  هوی

 !اقتهی مثل خودش! بحث ل  یکیسمت   رهی م ره،یوقت سمت گل نم  چیمگس ه -

شدم گفتم:   یتا خاموش شه و همون طور که از کنارش رد م  دمیرو تو کله کوب فمیک بعدم
 ! بوستی

بعدش رو چون از  دم ینتونست و ند  یبگه ول یزی رو چند بار باز و بسته کرد که چ دهنش
 هست تا انجام بدم.  یچه کار نمیرفتم و نشستم تا بب زمیکنارش رد شده بودم. پشت م

(  A4ورقه آچار) هی. با لبخند جلو اومد و  دمی رو د کایور ملپروندم که از د یمگس م داشتم
 جلوم گذاشت. 

 بفرست. یی بقا  ی آقا لی میکن، بعدش واسه ا شی را ی و و  یرو عنوان بند نیلطفا ا   زمی عز -

 زدم و با شوق ازش گرفتم.  یلبخند

 باشه گلم. -

گرفتم اول خود  میاش شدم. تصم  یو عنوان بند  پیرو جلوم گذاشتم و مشغول تا  ورقه
 خالصه و عنوان براش بذارم.  هیبعد  سم،یخبر رو بنو 

 رو انتخاب کردم. نیبهتر نشیرو کردم و تهش چند تا عنوان نوشتم و از ب کارم

رفتم تا از خودش   یمفتاح یبه سمت اتاق آقا  نیشک داشتم واسه هم یزی چ هی رو
 بپرسم. 
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 . دمیرو شن ز ی آو یو دستم رو باال آوردم تا در بزنم که صدا   دمیدر رس دم

 کار کنه؟ نجایدختر ا  نیا   نیخوا  یواقعا م -

بحث در مورد منه،   دمیکنجکاو شدم و فهم یل یخ یول  سمی نداشتم گوش وا دوست
 .شهیحساب نم بتی... غشهیخوش به حالشونم م

 ؟ یباهاش دار یجواب داد: بذار کار کنه پسرم تو چه مشکل یمفتاح

  تابهیانگار با ماه نهیب یهمه شنگوله، من رو که م شی! پیعوض زیقربون دهنت، آو   یا
 تو صورتش! عنتر!  دنیکوب

 ن؟ ینیب یکاراش رو نم -

 پسرم... دمید -

 کار کنه؟  نجا یا  مهی به بار آورد و اون جر روز یکه د ی با وجود گند  نیخوا  یپس چطور م -

 یمن راض  ،یراض نیدو تا بکوبه تو صورتش بگه آخه پسره گاو نفهم، ا ستین یکی آخه
 هر وقت گفتن خر تو بپر وسط بگو عر!   ؟یهست یکه ناراض  یکاره ا یتو چ

 کارش بود.  نیاسترس اول  -

 تونم کنترلش کنم... یاما نم  نیسر به هواست، به من سپرد یلیخ ن یا -

 هستما... ششی پ ستی روزم ن هیتورو خدا! هنوز  نگاه

من چطور   نجاست یدختره ا  ستیدو روز ن قمه،یچند روز بگذره، باباش رف  هیپسرم بذار  -
 کنم. یبرم بهش بگم که دخترتو اخراج م

  دمیکش یق یچند لحظه سکوت شد... حرفش بهم برخورد. ناراحت و مغموم نفس عم هی
 .دمیرو شن زیآو  یدا که ص

 قبول شده... یباز  یپس با پارت -
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 دستم انداختم. یتو یبه برگه ها  ی! دستم رو به مقنعه ام گرفتم و نگاهنیییه

 بمونم.  نجا یا  یذارم با پارت  یقبول شدم اما نم یباز  یپارت با

. کردم  یم  هیگر نجایا  دینبا یبرگشتم، بغض کرده بودم ول زمی و با اخم به سمت م تند
 !ییدستشو رمیبعدا م

بهش اضافه کردم   یا  گهید  یزای دوباره، چ شیرا ی خبر رو نگاه کردم و شروع کردم به و تند
 فرستادم.  ییبقا  یو اتالف وقت برا  دیو عنوان رو عوض کردم و بدون ترد 

 بهش ننداختم. ینگاه نیکه از کنارم رد شد، کوچکتر  دمیرو د زیآو

کرد. انگار   یباهام رفتار م یطور  نیبهش فروخته بودم که ا  یتلخ زم یدونم چه ه ینم
 بفهمم. دی رو با  لشیداشته باشه و دل لی دل هی دی با  یبد رفتار نیجاش رو تنگ کردم... ا

 ؟ ی کاراتو انجام داد -

 سرم رو بلند کنم جوابش رو دادم.  نکهیا  بدون

 بله! -

 کو؟  -

 ؟ یچ -

 کارا! نشونم بده!  -

بود منم کارم رو انجام و   گهید  یکیاخم سرم رو باال آوردم و گفتم: طرف حسابم  با
 به شما بدم. نمیب ینم یاز یدادم. ن لشیتحو

 ؟ ی گرد گفت: بسم ا... جن زده شد   یسر جام بلند شدم که با چشما از 

بسم ا... ها؟ جن  یگیام بهم م  وونهی : مگه من ددمیبرگشتم سمتش و بهش توپ هوی
 تا خبرنگار!  یباش زیرخت آو  نجایکه ا نهیا  اقتتی ! همون لییجن تو  ؟ی فهم یم  ییتو
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 سرم رو تکون دادم و از کنارش گذشتم... خر! تند

 ... یهو یهو  -

 تو کالت... ادب داشته باش!  -

 شده؟  یچ -

 یبگ  یتاحمف  شیپ ینداره! االن بگم تا بعد بر یو با لبخند گفتم: به تو ربط  برگشتم
 اخراجش کن؟ 

 گفتم؟  یمن ک  ؟یچ -

 کردم.  یاخم

ندارم. برو دعا کن بهت زن بدن حسود   یاز یمن به تو ن  ا،یدور و بر من ن دم،یخودم شن -
 بدبخت... 

چنگ زدم و ازش دور شدم؛ انقد ازش حرصم گرفته بود. پوشه رو به  ز یم  یرو از رو  پوشه
 اتاق مورد نظر بردم. 

مونده بود و چه بهتر که   مونی ساعت کار  انیساعت به پا میبه ساعت انداختم؛ ن ینگاه
 که زده بود. ییرو نداشتم، اونم با حرفا  زیشد. حوصله آو  یداشت تموم م

برگشتم.  زمیخودم درست کردم و پشت م یه برافنجون قهو  هیآبدار خونه رفتم و  به
  نستا یتو گوگل و ا   کمیدر آوردم و  ممیبودم، گوش رهیهمون طور که به بخار قهوه خ

 . دمیچرخ

اما   کنهیدلم هوس کرده بود  موهام رو بزنم... مطمئن بودم مامان تکه تکم م بیعج
 دوست داشتم امتحان کنم. 

هم مثل   نوسیخواست. ژ   یتنوع م هیدلم ... شم یخاص م  ینجوری کردم ا  یم احساس
 آزاد شدم. ینجور یخواست که ا ی م  یگفت دلم آزاد  ی گشت. م یپسرا م
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باهام کار نداره،   یو کس ابونمیگردم، تا نصفه شب تو خ یم ابونیپسرا آزاد تو خ  مثل
 ...ستیبهم بد ن یشک ی اندازه. نگاه ه ی متلک نم یشکیه

 بود.  نی خواستن پسر باشن هم یدخترا م نکهیا  لی دل دمیشا

 هی دخترارو تو   یان ول  یوجود نداره و دختر و پسر مساو یتی جنس ضیتبع  گنیم
 چهارچوب انداختن به جرم دختر بودن. 

تو کالبد انسان تو    ییچون گرگا میکن یکار میترس  یچهار چوب هم نباشه، ما دخترا م  نیا
رن و روحمون رو   یکه هرز م یی ستا هستن. نگاها و د دنیجامعه وجود داره که آماده در 

همجنس    یچون حت میاندازن. ما ها مظلوم یم  کهیکنن... چند نفر االف که ت یم یزخم
 ...لی دل کی به هزار و   میماها مظلوم ه،کن یخودمونم بهمون رحم نم

برچسب سکوت رو   هی میکن یحرف به ناحق پشتمون هست؛ تا اعتراض م  یکل شهیهم
تو خودت، خفه شو  زی بر ینزن، درد داشت ادی دادن فر ادمونی  یزنن... از بچگ یلبامون م

 دم نزن!  یول

خودشه، پوششت مناسب  ری که تقص گنیهمون گرگا م ،یاز خودت دفاع کن یا یم
 ... حجاب نداشت...ستین

و بعد با   یزن ی رو م داتید ؟ یری چشمات رو بگ  دیزنه درست...! اما تو نبا  یبرا حجاب
 ؟ ید  یم صلهیرو ف هیاسم حجاب قض

گفت جامعه  یجا بره، م چیه  ییذاشت تنها یافتادم... باباش نم المونیاز فام یکی  ادی
  ادیتو جامعه تا  یبر دینداد که تو با  ادشی! اون رو از دختر بودن متنفر کرد... فهیکث
 ...یری بگ ینگاها رو جد  دینبا ،ی رو گوش کن یحرف هر کس دینبا  یریبگ

 . دمی تند از جا پر زیبه م یزیشدن چ دهیکوب یصدا با

 ! اناااااای و -
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بودم   سادهی گرد وا  یدهنم گذاشتم. با چشما  یکردم و بالفاصله دستم رو جلو ی ا  سکسکه
 شدم. یم  نی متر باال پا  هیبا هر سکسکه 

 چت شد؟  -

 ! دمیگفتم: ترس  کایسکسکه هام رو به مل نیب

 ؟ یریگ  یسکسکه م  یترس  ی... مدیاوا ببخش -

 باال!  دمیسکسکه کردم و پر  هیرو تکون دادم که  سرم

 ؟ یخواست یم یچ -

 ؟ یا ی شاپ، م یکاف میبر  میخوا یتموم شد، ما م یساعت کار -

! تند تند سرم رو تکون  دیدوست یشاپ را بس یکاف یو باز شد. و  شمیچشمام گرد و ن هوی
 دادم.

 ! ام یم  امیم -

 پس زود خودت رو جمع و جور کن.  -

 باشه. -

هم   هیانداختم؛  واسه امشب مناسب بود، بق پمیبه ت  یرو جمع کردم و نگاه لمیوسا تند
 اومده بودن.   یجور نیهم

.  دمشونیرفتم که د نی کردم و پا  دیرو تمد  شم یرفتم و آرا یبهداشت سی به سرو زود
 شنگول گفتم: من اومدممم! 

 کف دستاش رو به هم چسبوند و صداش رو نازک کرد.   زیآو  هوی

 ...یییتو؟ ا شه،ی... باورم نمییییوا -
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 که کنارش بود انداخت.  یرو تو بغل پسر خودش

 ...یمن غش کردم از خوش رمیبگ یکام -

 . میبر ایب  م،یذوق کناومده که  یحالت چهره اش عوض شد و پوکر گفت: حاال انگار ک  هوی

که برگشت و   دمیکوب نیزم ی. از حرص پام رو محکم رو دنیخند یهر هر بهش م  هیبق
 برام در آورد.  یزبون

 ...شهیآل م دهیا یل یشوهر خ هی ز یدو خودم رو بهشون رسوندم و گفتم: آو با

شد که ادامه دادم: از بس دلقکه   دایرد خنده رو لباش پ هیبا تعجب نگام کرد و  زیآو
 ...شهینم ریخنده پ یزنش اون قدر م

بارم   ه ی  قهیاما من خودم رو کشتم. هر چند د   دنیخنده و مثل آدم خند  ریزدن ز  همه
گفت و به راه رفتنش ادامه داد که همه کم کم   یزهرمار  زی . آوزیزدم رو شونه آو یم یکی

 خودشون رو جمع و جور کردن. 

  یا  قهی... ده دقمیرفت یم میآخر همه داشت زیو من و آو   میشاپ بر یتا کاف  ادهیبود پ قرار
  یپاش سرخورد و و به بازو هوی  زیشد که آو  یچ میدون یکه نم میشد راه افتاده بود یم

 جوب افتادم.  ینداشتم باهاش تو یمن چنگ انداخت و منم که وزن

 ...دیبار  یاکو شد... کثافت از سر تا پام م  ابونی دادم تو خ یصدا 

که دو طرف جوب بود   یی. دستم رو به جدوالدنیخند یکمک کنن م نکهیا  یبه جا هیبق
  یگاه کرد تا بلند شه و بازم تو  هیدوباره من رو تک شعوریب زی آو یگرفتم تا بلند شدم ول

 دم...بلند ش سای اون افتادم که خودشم افتاد و گفت: خب وا  یجوب و رو 

 ! یمنو ه  رینگ رونی ب ارمی تورم م رون،یاالغ بذار برم ب -

 جوب انداختم. یخواستم بلند شم که گرفتم و تو  دوباره

 ولم کنننننن! -
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لگد به پاش زدم و   هیو   دمی کش یغیگرفتم، از حرص ج  زیآو یبلند شدم و وقت گهید بار
 .دم یکش رونیخودم رو ب یجوب انداختمش و با بدبخت ی تو

 ! انای و  یریبم -

که باال آورد، هلش دادم و   یاز حرص گند رونیب ادی کله اش رو باال آورده و داره م دمید تا
 جوب انداختمش. ی تو

 پسره جلبک!  -

 نگا جنبه شو!  -

 

 .نیکن ی کلکل م نیداد زد: بسههههههه! اندازه خرس سن دار  کایمل

بازا رو داشتن گفت: دوستان شما   شیکه نقش ن هیبه من کرد و رو به بق یاخم  زیآو
 ...امیمن نم  ن،یبر

 . دهیبدون تو حال نم گه،ید  ای از پسرا به حرف اومد: داداش ب یکی

 .نی کشه، شما بر یطول م ادی ز  امی: نه جون تو، تا برم لباسام رو عوض کنم بزیآو

باز  .میداشت  یاوضاع لباسام برم... تو خونه هم بساط آب باز   نیتونستم با ا ینم منم
 روم. ختیر  یو آب م اطیبردم تو ح یمامان م

 .دمی کش یقیعم نفس

 ...گهیروز د هیان شاء اهلل  ام،یمنم نم -

 کرد.  یپوف کایمل

 .نی ... هر طور راحتمیچه کن یول  نی ایبد شد نم -
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سبز کنار گردنش افتاد.   زیچ  هی! نگاهم به  زیکردن و رفتن. من موندم و آو یخداحافظ
 ... جلبک بود.نی دست بردم و با چندش انداختمش پا

 فوت کرد و راه افتاد که دنبالش رفتم. رونی رو ب نفسش

 کرد. ریذهنم رو درگ یسوال هی

 خونتون کجاست؟  زی آو -

 زد. یپوزخند

 شما راتون بهش نخورده.  -

 ؟ یچ -

 .میتهران نهی پا یمحله ها -

 منظورمه...  نایا  یکنن؟ فوتبال و خاله باز  یم یبچه ها تو کوچه باز ذوق گفتم: واو!  با

 تکون داد.  یتعجب سر با

 آره... -

وقت پدر مادرم    چی... اما همیکن یباز  ینطوریخواست ا یبچه بودم انقد دلم م ییو -
واسشون افت داره.   ؟یدون  یم رون؛ی ب انینم ادی. کال اون محله ها ز رونینذاشتن برم ب

 اون محله هارو دوست دارم. 

 عجب!  -

که تو   یتعجب منتظر ادامه حرفش بودم که گفت: اون محله ها خوبن، اما تا وقت با
که هر آن ممکنه سقفش رو سرتون خراب شه  یپول باشه و تو خونه اجاره ا بتیج

 .نینباش
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کنه و از   ی انواده رو اداره مکردم و با خودم گفتم چقدر مرده که داره خ ینگاش م ناراحت
 شدم. مونیکه بهش زدم پش  ییکارا و حرفا

 . دیاون روز تا دم خونمون بردمشون و اون اونجا رو د  نکهیعذاب وجدان گرفتم از ا یحت

 داشتن خوردم.  اجیکار احت نیرو که به پول ا  ا یلیحق خ یباز  یشدم که با پارت ناراحت

 کرد.  ی اشاره ا   یکنارمون نگه داشت. به تاکس  یتاکس هیدستش رو تکون داد و  هوی

 ! نمتیگمشو نب گه،یخب د -

 گرد نگاش کردم که دستش رو تکون داد. یچشما  با

 ها؟  -

 ! ییآقا  یلیحرص گفتم: فکر کردم خ با

 و خانومم؟  ستمی آقا ن یباعث شده فکر کن یاالن چ -

 تو... یول تهیخانوم با شخص هی   ،یستیخانومم ن -

 رو نگاه کردم.  سرتاپاش

 ! ییموجود فضا  -

 ؟ یش یخانوم سوار نم -

گفتم: به هر حال مشکالتت رو با من حل کن،  زینگاه به راننده انداختم و رو به آو  هی
 . میدوست ندارم مدام کلکل کن

 حرکت کرد...  یشدم و تاکس یسوار تاکس و

و چند   نی تموم پنجره هارو داد پا  شهیگذشت که راننده ش یاز سوار شدنم م قهیدق چند
 . دیکش رونیاون ب  قیتا نفس عم
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 کردم. ه ی... زود خودم رو توجدمیگند م یبو ینطور یکار کردم ا  یفکر کرده االن چ چارهیب

 اونه...  یجوب افتادم بو   یتو د،یآقا ببخش -

 زد.  یمرد مسن بود، لبخند   هیکه  راننده

 اشکال نداره دخترم!  -

رو به رو   زایچ نیزدم که گفت: ما روزانه با ا  ی تاکس یدر آوردم و چند بار تو  مویاسپر
 ...یبهتر اشونیلیتو از خ م،یشیم

 سخته شغلتون؟  یلیخ -

سخته، از صبح پشت فرمون، هزار جور آدم...  عتای و جواب داد: طب ابونیخ هیتو   دیچیپ
 ایلیو خ ست یکه واقعا به صرفه هم ن میاضافه کرد   یپول هیکه گرون شده و ما  نیبنز
از همکارام رو    یکیبود که  شیخطرم هست! چند روز پ یکنن... کل یاعتراض م انیم

 اش کردن... کهیکه تیخلوت و ت ابونیخ هیدزدا بردن  

  یتیهفته بازار اخبار سلبر  نی اتفاق نگفته بود؟ ا نی از ا  یزیچ ی... چرا کسدمیکش ینیه
 داغ بود. شونیها با حواش

 بود؟  ی چطور شد؟ اسمشون چ ؟یک -

  امرز یداشت. خدا ب یحسابدار  سانسی و شش سالش بود و ل  ستیب ،یعباس مقصود  -
  یتاکس هیزنش   یاستخدام نشد، رفت با طالها  یوقت یهم بود ول یپسر با استعداد 

ساعت نه چند تا پسر   کی شب نزد هیکرد،  یم بود که داشت کار  ی. تازه چند ماه دیخر
. به خاطر  میدیپول م ادیبهت ز  گنی و م  دنیروستارو م هیو آدرس   شن یم  نیسوار ماش

کنن و بعد کشتن، تموم بدنش رو   یخفتش م رنی گ یروستا، اونجا م رهیکوبه م یپول م
نداشت.   نشیهم جز ماش یزی اما اون بدبخت چ ی چ یدونم برا  یکنن. نم یم کهیت کهیت

  یمسراغش و اون رو   رنی روشنه و م نی ماش  هی یوقته چراغا  یلیخ ننیب یمردم روستا م
 بچه هاش و زنش!  چارهی. بننیب



 وز ی ن   انا ی و 

 
56 

 

کار رو   نی بخره؟ اونا چطور تونستن ا  یداشته باشه و بره تاکس سانسیکردم؛ آدم ل بغض
که واقعا  ی آدم یسر هی تو رسانه هاهم  یشده، حت  ییایباهاشون بکنن؟ عجب دن

 ! ستنی باشن، ن قشونهیال

نکردن   یکمک اشونیلیکه خ ییها و خواننده ها  یت ی... سلبر شنی خود بزرگ م یآدم ب یکل
 جامعه!  ی نکردن برا یکار مهم ،یبه کس

 تاسف باره...  نیا

کنن به واسطه   یمردم و مدام کمک م یکه کم نذاشتن برا  ییهستن هنرمندا البته
که   ییدغدغه شون واسه آدما  یب یکه از زندگ هی رو کسا شتریتوجه ها ب یهنرشون ول

 . گنی دغدغه شون نون شبشونه م

  نینگه داشت به خودم اومدم و پول کارواش ماش  یتاکس یاما وقت دمیرس یدونم ک ینم
  هیصرف کارواش نکنه اما  دی بچه گرسنه داشته باشه... شا د یرو هم بهش دادم. اونم شا

 براش بشه. یکمک

 خندن.  یکه دارن م دمی گله آدم د هیکه شدم،   اطی ح وارد 

تو   شمیجور  نیهم ت؟یوضع نی درخت... االن من چطور برم خونه با ا  هیرفتم پشت   تند
 ! جیگ  گنیام... البته اونا نامحترمانه تر مسر به هو   نکهیدادن سر ا ریبهم گ لی فام

متر بود. بعد چک کردن   هی  ،یبه اطرافم انداختم... فاصله ام با درخت بعد ینگاه
  یکمتر فاصله داشت و برا  یانداختم... درخت بعد گهی خودم رو پشت درخت د تیوضع
  نیپخش زم ییخوردم و دوتا  یکیپشتش که محکم به  دمیبدون چک کردن پر  نمیهم
 .میشد

 ! لی ننههههههههههههه گور -

 زد نگاه کردم... یبود و داشت داد م رمیکه ز  یکس به
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 ی. عوضدمیکنارش زدم که پرند رو د هوی. دمی د  یرو صورتش افتاده بود و نم شالش
  گهیاش اون وقت به من م  یلباس خط خط ن ی با ا قاستیآفر  یگورخرا  هیخودش شب

 ! لی گور

 تو گوشش زدم. یلیس هی

 داد نزن صدات نسل پرنده هارو منقرض کرد.  شعور،یعمته ب لی گور -

 رو باز کرد و دستش رو به گونه اش گرفت. چشماش

 انا؟ یو  ییتو  -

 ور اون ور کردم.   نیرو ا  صورتم

 من بود؟   هیعمه ات شب -

 ... یهیبه عمه کوکب شب کمی -

 از بازوش گرفتم و چهره عمه کوکب رو تو ذهنم تجسم کردم.  شگونین هی

 تو... هاتتیتشب  نی با ا یریمب -

 . دمیزن عمو تند از جا پر  غیج یصدا با

 رو دخترم؟  هیک نی خاک بر سرم، ا یوا   یا -

 گفتم: منم منم!  هیبا قاف پشتش

 رو دخترم؟  یکرد  یکار م یچ  انایو با بهت گفت: خاک بر سرم، و  دی کش ینیه دنمید با

 افتادم روش!   ؟ید یم ه یزن عمو چرا قاف -

 گرد شد و لبش رو گاز گرفت.  چشماش

 ؟ ی الک یالک  یجور نیهم -
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 زدم.  یحرص یول  حیمل لبخند

 فراوان و مشورت با چند متخصص!  یو نقشه ها  ی زینه، با برنامه ر  -

 چهره ام پوکر شد. هوی

من قراره موشک   میدو تا کشور دشمن هم ن یانگار من و ا یگیجور م  هیزن عمو   -
 ! نیبندازم تو خاک ا

 و بعد دماغش رو گرفت.   دینگام کرد و چند بار بو کش یچپک

 ! ادی بو گوز م ه؟یبو مال ک  نی ا ییا -

  یشیبتن آرا نی رو صورتش ا  رمی بگ ارمیرو! دوست داشتم شلنگ آب رو ب اتش یادب  نگاه
  یجور رفتار م هیمخالف من بود... االنم  شهیهم ن ی کنده بشه ملت رو باهاش بترسونم. ا

 کنم. یکنه انگار اومدم به دخترش دست دراز 

 پرند هست.  یحتما بو -

به برگشت به زن عمو با بغض گفت:   هویبلند شد و چند بار خودش رو بو کرد و   پرند
 چراااا؟  ؟ یهم گفت  نا یبه ا یمامان رفت

 . دیمحکم تو سرش کوب  هویپرند رو بو کرد و  کمی گفت جلو رفت و  یی مو خفه شو ع زن

 گفت. یآخ پرند

 ؟ یزن یمامان چرا م -

بفهمن؟ خجالت بکش...   دیصد دفعه به تو نگفتم خودتو کنترل کن؟ حتما همه با -
 گمشو! 

  ای ! خداییزد... عجب آتو یرفت و زن عمو لبخند دستپاچه ا  یبا اخم و ناراحت  پرند
 ...یییمرس
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 ...ستیدست خودش ن  تارشیروزا اخ نی دخترم، پرند ا دیببخش -

به  ن،ی استفاده از ا یبرا  ی زیبا خنده و برنامه ر  ه؟یرو گفت و رفت... پ دست ک نیا
 .دمیمامان رو د  یچهره برزخ هویسمت خونه قدم برداشتم که  

 هاشم. یقمر بن ای هنم رو با سر و صدا قورت دادم و زمزمه کردم: د آب

 زد... یحالت صورتش عوض شد و لبخند  هوی

 مهمونا برن.  نی تند از کنارش گذشتم که آروم گفت: فقط ا دم،یرو که د نیا

  هیسرعت خودم رو تو حموم انداختم و بعد از   نی... با آخردمیجمله رو شن نیبدتر  و
 رفتم. نی و عوض کردن لباسام پا  یحموم حساب

و    ستیام که ب ییبود. پسر دا  ل ی نفر سه نیکردم... آخر ی به تک شروع به احوال پرس تک
  یم یاز ثابت موندن اخماش نگه دار یجور هیگند اخالق بود و   یل یهفت سالشه و  خ

 کرد که آدم پولدار انقد حواسش به پوالش نبود. 

 ؟ ی خوب لی سالم سه -

 گفت.  ید و اهمتکون دا یسر

 ! یخوش اومد  -

و   نی چ یشونیجواب دادنت پ نی با ا یریکردم... بم یسر تکون داد که اخم  هی بازم
 ! یچروک

... تند دستم رو به دهنم گرفتم. باز دیکش شیشون یبه پ یچشماش گرد شد و دست هوی
 بلند فکر کردم. 

 افتاده؟   نیام چ یشونیپ -

 تکون دادم.  یاش نگاه کنم. کارشناسانه سر یشونی کردم و جلو رفتم تا به پ زیرو ر  چشمام
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 !یآره... بوتاکس الزم  -

به واسطه  یبود گذاشته بودم. جذابم بود، منته تشیرو نقطه ضعفش که جذاب دست
باهاش   دهیهفته نکش هیکه آمار داشتم، دوست دختراش به   ییاخالق گندش و تا جا

 کردن.  یکات م

دارم،   تی همه جذاب  نیمن! ا  نیبلند باشه... همکار؟ بختش   یخواد چ یم  تیجذاب آدم
حسودمه   یعمه ها  نیا  ریدونم همش تقص  ی از در خونه رد شده؟ البته من م یکس

 . استیآناستاز  هی مخصوصا کوکب با اون دخترش که شب

 کندن. یپاشنه در رو از جا م د یکردن و بختم رو بستن... وگرنه خاستگارا با طلسمم

 خودمم هنوز عاشق نشدم. شه،یم  دایپ یکیکن، به وقتش  ولش

در مورد کار   شهیبابا دادم... مثل هم ینشستم و حواسم رو به حرفا ایاز صندل  یکی رو
  نی ا نی عمه ساناز گفت: اگر گفت هویحرف زدن و   یدر موردش با عمو مجتب کمیبود. 

 کم داره؟  یجمع چ

رفت و با هر بار  ی م ایبود که تازگ یکه به سرم خطور کرد رقص عرب یفکر نیاول
 شدن. ی م  نی هاش باال پا  چهیماه دنشیرقص

 زد. یلبخند تلخ یمجتب  عمو

 ...هیخال یمرتض  یجا  بیعج -

 حرفش همه تو افق محو شدن... نی ا با

 شروع شد. دنیفقط من موندم، منم رفتم تو افق؛ بساط آه و ناله کش  دمید

که بدون اون گذشته. از جمع فقط   ییطرات اون موقع گفتن و از عادتاش و از روزا خا از 
  یال یتو فام  هیدونه آدم پا ه یسر رفت.   بیشد... حوصله ام عج یم  دهیشن ادتهی  یصدا 

 افتاده و چرت و پرتن. لی... همه از دم از دماغ فست یطرفمون ن  نیا
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 پرند...  یکیو اون  ل یسه  نیهم شیکی

 شهیکه آدم بد شانس نم یداده به منم داده، آخه تو همه چ  لی خدا به مردم فام پوففف
 خدا جونم.

چشمام بسته   یشد ه یحمومه هم باعث م   نیشده بودم و ا  نی سنگ گهی شام د بعد
  یزدم و پلک بعد یبحث پلک م هیوسط    یدید  یبشه، با زور نگهش داشته بودم اما م

 اون بحثه نبود! گهید

  ری تو اتاقم تا گ دمیدو شب عزم رفتن کردن و منم بعد رفتنشون در جا چپساعت   باالخره
 .میکنون دار  ی... هر چند فردا بساط ضد عفونافتمیمامان ن

 

 *** 

 

  هی  قایمحکم بهم خورد و من دق   یکیقدم رو داخل سالن دفتر مجله گذاشتم که  نیاول
 زدم. یدست و پا م افتادنین یمتر رفتم عقب و برا 

که با عجله سوار موتور   یرو در حال زی که آو هیک نم یبب دمیخودم رو گرفتم و چرخ باالخره
 .دمیشد د یم

 ه؟ یعجله واسه چ نیحاال ا   ده؟یخر  موتور

ذارن تا   یدارن من رو قال م نای... نکنه ادمیکش ینیکه از ذهنم گذشت ه یفکر با
 برن گزارش ضبط کنن؟  یواشکی

همه گانگستر   ن یبرنت! ا یکنن... فوقش نم یکار هیبرن  یکه دزدک ی هست یمثال تو ک -
 خواد... ینم یباز 

 وارد دفتر مجله شدم.  اط ی و اما با احت  ریدرگ یبود... با فکر یحرف نمیا
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هست. با تعجب و ژست   ییخبرا  هیبه پا بود که نگو و نپرس... قطعا امروز   یی بلوا
 گذاشتم.  نیذره ب  ری کارآگاهانه جلو رفتم و همه رو ز 

بودن   امی! البته بعضدهیخندونشون نشون م یرو لبا  نی... اهیخوب زیکه هست، چ یچ هر
 !هیخوب اریبس تیباز بود هر چند خصوص ششیخدا ن شهیمثل اون پسره که هم

 ...انی و چند نفر به سمتم م یمفتاح  دمیدور د از 

  نیفرار کنم. با ا ای بمونم  یا... هر کدومم قد خرس وزن داشتن؛ موندم سر دوراه  ماشاء
 ننه جان، ننه جان!  یی... ودهیترمز گرفتن به موقع بع ان یم  نایکه ا  یسرعت

  یزیچ  هیداشتن  ییباز سه تا  شیبودن و با ن  دهیاونا بهم رس  رمیرو بگ  میمن تصم تا
 گفتن.  یم

از حرفا    یچیشدن ه یشناختم و همون دو نفرم باعث م  یرو نم گهیدو نفر د اون
 نفهمم. 

... چرا یکی   یکیآقا   ،یکی یکی شدم... رو به اون دو نفر تند گفتم:  یداشتم کالفه م  گهید
 تنفس!  قهیدق کی   ن؟ی دیترمز بر 

... باز خواستن شروع کنن که  دنیکش  یقیو نفس عم سادنی وا ییکمال تعجب دوتا  در
 کرد.  یدست  شیپ یمفتاح

 . نیکرد جیرو گ چارهیخودم بگم، ب نی سیوا  -

...  ننننی. هدمیدهنش رو د  یصورتش باز کرد که تموم اجزا  یرو به پهنا ششین بعدم
 کنم؟  یکه بهم کار داده م  یبار کس  زیم  زیغلط کرد، من چرا دارم چ زی آو  ای استغفرا... خدا

 درسته؟  یکرد  شی رایخبر و  هی روز یدخترم د  -

 تند سر تکون دادم.  شی آور ادی فکر کردم و با   کمی

 بله بله. -
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 و داد زد: ترکوند! دی رو بهم کوب دستاش

حضرت عباس! باز گند  ایکرد که استرس گرفتم...  انیب یلحن خاص ی رو چنان ب حرفش
 شه؟ یکنم خراب م یم  یکارچرا من هر   کشهیبه بابام منو م رهیم ننننیزدم... ه

 کجارو؟  -

 همه جارو!   -

 گه؟ ی م  یچ نی ... استیکه ن ما یروشیه بمب

 چطور؟  -

 . دیجلف به سمت لبش برد و بوس یلیحرکت خ  هی  یرو به هم چسبوند و ط انگشتاش

تو   ی اجتماع یروزنامه ها و شبکه ها  نیبود... ب یعال شیرا ی و اون و یعنوان بند  -
 چقدر خوب بوده.  شهیو... خبر ما ترکونده. باورت نم  نستایا

 جواب داد... روزمی د تیگرد شد! عصبان چشمام

با تعجب نگام کرد و گفت:    ی. مفتاحدمیباال و کل کش دمیو پر دمیرو به هم کوب  دستام
 حاال برو سر کارت دخترم. 

داشتم.   نجارویر ادو دنیرقص یبندر ییکار از کار گذشته بود... من االن توانا  گهید اما
 بار گفت: بسههههه!  نیا ی بلند  یبا صدا  یکردم که مفتاح یداشتم برا خودم حال م

 . سادمیوا   مظلوم

 برو سر کارت!  -

 دونن... آدم چقدرررر قدر نشناس؟  یگفتم. اصال قدر نم یتکون دادم و باشه ا  یسر

! انقد حرف من بوده تو دفتر  چاااارهیشد. ب فی افتادم و داستان تو ذهنم رد  زیآو  ادی  هوی
 .ارهی نتونسته طاقت ب
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 شدم. ره ی مظلوم، به افق خ  یقوز کرده و صورت ی و با پشت  سادمیوا 

بحث   یه  دهی پرس یه  دهیپرس ینگرفته. اونم ه لش یتحو یصبح اومده دفتر... کس  زیآو
 ر،یبگ ادی  انای رفته جلوش گفته "از و یمفتاح هو یبحث من رو کردن.  یمن رو کردن ه

 اخراجش کن"   یگفت یم روز یبود که د  نیهم  ،یستیبلد ن یچیه

 ! رهیم  رونیاز دفتر ب  هیشکنه و با گر یشکست غرورش م اونم

 ! چااارهی... بننننیه

 فمیغرورش رو بشکنن. ک ینجور یخواست ا یرفتم... اصال دلم نم زمی به سمت م ناراحت
برش داشتم...  زی م یکه گذاشته بودن نگاه کردم. از رو  یگذاشتم و به پوشه ا  زی م یرو رو 

 بود. ن یاوهه، چقدم سنگ

 تو صورتم. دیبازش کردم خبر پاچ تا

  هی یشوخ  گه،ی د نیترکونده پنجاه تا گذاشتن تو پاچه من! آقا پررو نش یکی  نیا  حاال
 . دهیبارش مزه م

 ! انای و -

تو دستش چشمام گرد   یچاقو  دن ی. با د دمیدم گوشم تند از جا پر  زی بلند آو یصدا با
 داره!  یپسر مشکل روان نی اومده من رو بکشه؟ ا ه،یشد... چقدررر آدم عقده ا

 ؟ یکار کن ی چ یخوا  یچاقو م  نی تو... تو... با ا -

 گفت: بکشمت.   پوکر

 !نننیه -

 کرد. یاخم

 خوام پاره بشه. یمارک لباسم رو بکن نم نی ا  ای کنه! ب یم نیه  نی ه یزهرمار ه -
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 تعجب سرتاپاش رو نگاه کردم.  با

 م؟ یبکش یخوا  ینم یعنی  ؟ید یخر  دیلباس جد  -

 ؟ ی واسه چ -

 کردم ترکوند؟  شی را ی که و یاول خوب بوده؟ خبر  یعملکردم تو روزا نکهیا -

 کرد.  ینچ

 . گمی م کی بازم تبر  یول ینکرد  یبود... چنان کار شاخ یکیتو اون   دنتی ر ینه بابا، تالف -

 دادم و چاقو رو از دستش گرفتم و مارک رو کندم.  رونی حبس شده ام رو راحت ب نفس

 ؟ ی د یلباس خر  یواسه چ -

 ؟ ی خبر ندار -

 ؟ ی: خبر چدمیتعجب پرس با

 .انیاستخدام کردن، دارن م  دیجد یدو تا دانشجو خبرنگار -

 ن داد.تکو  ی کردم که سر یاخم

 چته؟  -

 .دمیتو بازوش کوب یکی

 ؟ ی چرا من اومدم خودتو خوشکل نکرد -

 .ادی دلدارم م اد،ی م  ارمیکنم داره   یبرو بابا! احساس م -

 ابروهام رو باال انداختم.  جفت

 دخترن؟  -
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 گفت و انگشتاش رو باال آورد.  ینه ا  سرخوش

 پسر!  هیدختر،   هی -

 شه؟ یزن تو م ادیم  نیا  ؟یاوووو... حاال مثال که چ -

دختره   نی ا شی... پگمی از االن دارم بهت م نیبه سمتم و با اخم گفت: بب  دیچرخ تند
 کشمت.  یجلو همه م رمی گ ی! مایکن یاسمم رو مسخره نم 

 رو تو هوا تکون دادم.  دستم

 کار به اسم تو دارم؟  یچ -

 بر تو!  نی آفر -

شدم.   رهیبه اون پوشه خ ینگاه کرد... منم با بدبخت  یداد و به در ورود  هیمن تک  زیم به
من   یعنیشد...  میحسود کمی حسود بدبخت نداشتم اما   زی آو نیهم به ا ی حس  نکهیبا ا
 ذوق نداشت؟  دنمیواسه د ینجورینبودم که ا  یمال

به سرتاپاش   یکه پوشه تو دستام بود، نگاه یگوشه چشم و نامحسوس، در حال از 
 ! یخواد بره عروس یانداختم؛ نگاه لباساشو... انگار م

 و پوشه دستم رو از بس هول شدم، باال سرم پرت کردم.   دمی دادش تند از جا پر یصدا با

 اومدن اومدن!  -

قلبم بود، بهش  یکه رو  یام و دست نهیحبس شده تو س  یگرد، نفس  یبا چشما  دهیترس
 . دی... سه دور دور من چرخدیپر یم  نی اکانگرو باال پ هیشدم. شب رهیخ

 به خودم اومدم، از پشت لباسش رو گرفتم. یآخر وقت دست

 . ادیبدشون م زونی آو ی! انقد خودتو هول نشون نده... دخترا از پسرا وانیآرام باش ح -

 . دیاش کش  قهیبه  یکرد و دست یو اخم سادیوا 
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 . رمیسمتم، سمتش نم ادین  تا خودش  شم؟یم  زونشیآو  رمیگفته من م ینه! اصال ک -

 .دمیشونه اش کوب  یرو  یکیرو چند بار تکون دادم و   سرم

 ! نیآفر  نی آفر -

 .دیبه موهاش کش یدست

 ؟ یبله، پس چ -

 ...یچیه یچیه -

و    زی. با تعجب برگشتم سمت آو دمشونیبه دور و بر انداختم که ند ی بندش نگاه پشت
 : کجا رفتن؟ دمیپرس

 ان.  یاتاق مفتاح -

 شد... رهی خ یبه در اتاق مفتاح دوباره

بودن.    یک دهیاون دو تا جد نمیکردم تا بب شی کار داشتم اما منم همراه ی کل نکهیا با
 ترسوندم.  زیچون آو  دمشونیهم وارد شدن ند  یوقت

 ؟ ی کن یبا من ازدواج م یسوال! تو باش هی  انایبرگشت و گفت: و  زیآو  هوی

 .رمتیگ  یادامه داد: اصال من نم یکردم که عصبان یدرهم فقط آروم نچ یصورت با

 ! یستین یباش فرزندم... مرد زندگ ری انتقاد پذ -

 خفه... آ اومدن اومدن!  -

 شدم.  رهیکه اشاره کرد، خ  ییو به جا   برگشتم

  یزیچ نیکردم که چطور چن یم   لی تحل هیتعجب بهشون زل زده بودم و تو ذهنم تجز با
 ممکنه؟ 
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 . دمیکوب زیآو  یتو پهلو  یکیآرنج  با

 شدن؟  لی دانشجو تازه فارغ التحص نایا یمطمئن ز،ی آو گمیم -

 تکون داد.   یاون دختره که الحق خوشکلم بود، سر  یتماشا  محو

 اهوم.  -

 به سر تاپاشون انداختم.  گهی نگاه د هی

 خوره قد خرس سن داشته باشن.  یبهشون م نا یا -

 ... دم یازش نشن یجواب

 مگه نه؟  -

 ز؟ یجواب نداد که همزمان با برگشتنم گفتم: آو  بازم

اش روبه رو شدم. عه... کجا رفت؟ چشم گردوندم تا   یخال یبا جا  ز یآو دنی د یبه جا  یول
  هیبا  ز یآو دمیاون دختر و پسر هم سر دادم که د  ینگاهم رو رو  نیب  نیکنم و ا  داشیپ
 اوناست.  یکه راه افتاده، تو چند قدم یباز و آب دهن  شین

 ادیبود غرورش و تا ن نیرو بلند کردم و به نشونه خاک بر سرت تکون دادم. ا  دستم
 ! شعوریسست عنصر ب  ری بم رم؟ی سمتم سمتش نم

 یلیو زشته من نرم، پس خ گنیبهشون خوشامد م رنیدارن م یک ی  یکیهمه  دمید
که پسره سرش رو   نی... همسادمی گوشه وا هی و   دمیمغرور و با اخم رفتم. بهشون رس

 .دمیگرخ بیچرخوند، نفسم حبس شد... اخماشو! عج

رفت... تند  ادمیکردم. حرف و غرور مرور   ی نگام کرد که قشنگ شلوارم رو قهوه ا یجور هی
 !نی گفتم: خوش اومد 

 گفت: ممنون.  تکون داد و سرد یکرد و سر بش یداخل ج دست



 وز ی ن   انا ی و 

 
69 

 

 من اخم رو صورتش بود. هیاز اون ترسناک تر! اونم    دختره

 ! یمرس -

 کرد.  ینگاش م فتهیبود و ش سادهی کنار دختره وا   زیآو

 آشناتون کنم... نجا یببرمتون با ا نیا یب نی خوا یاگر م -

 ! مهیروز کار  نی فردا اول شم،یجواب داد: ممنون، کم کم آشنا م یجد  دختره

 کلمه پنچر شد... یواقع  یمعنا به

  دمیترس ی م  یبودم و حت سادهی هرکول بود وا نی بود. کنار پسره که ع یدنیحال من د  اما
 نگاش کنم.

و مهربون گفت: خب  دیبه روشون پاش یبود، لبخند شتریکه از هممون سنش ب کایمل 
 د؟ یکن ینم یخودتون رو معرف

 .ینهان ای هستم، سوف  ایاول از پسره گفت: سوف  دختره

 هستم.  ی وسفی  ادیمنم فر  -

  ادیخودشون. ز  یبودن برا  یا  کهی ... المصب دوتاشون تمیکرد  یاظهار خوشوقت  همه
 بود.  شونیروز کار  نیرفتن تا فردا که اول یینموندن و دوتا 

  یکیاز دختره خوشش اومده و به محض رفتنشون جلو اومد و   یلیخ  ز یبود که آو معلوم
 بود؟ گری چه ج یدید ، ییعنت و با ذوق گفت: ل  دیتو پهلوم کوب

 بگم و خودش ادامه داد: دختره برا من، پسره هم برا تو. یچینذاشت من ه پشتش

 نگاش کردم.  ی حالت مسخره ا  با

 پسره برا تو دختره برا من...  اینه تورو خدا! ب -
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 بهم رفت. یغره ا  چشم

 . ستمی حرفا ن  نیخجالت بکش، من اهل ا  -

  شیخوردنا! پسره کم کمش پنج ش یبه دانشجو نم نایا  یتوجه به حرفش گفتم: ول یب
 سال از من بزرگتره.

 دختره؟  نی به ا یکن یم  یحسود   یتو دار -

 به خودم کردم.  یرو جمع و با انگشت اشاره ا  صورتم

 من... -

 به پشتم کردم.  یانگشت شصتم اشاره ا  با

 تره؟ از اون کم میکنم؟ مگه چ یبه اون حسود -

 شد.  رهیبا دقت بهم خ کمی

 بود...   یلباش قلوه ا  -

 و زود جلو چشمام رو گرفتم.  دمیکش ینیه

 غلط کرد. ز ی آو ایخفه شو کثافت! استغفرا... خدا -

 کو؟  حش یتسب -

کرده بود و   بشیج یکوک به سمت اتاقش رفت. دست تو  یفیو با ک دیخند  سرخوش
 کرد.  یم ر یزد... اصال داشت تو فضا س یسوت م

پوشه پر خبر، چشمام گرد   یآور ادی . با دهیدختر ند  شعوری! پسره بهیدی بد د یآدم ند عجب
 پرواز کردم.  زمیو به سمت م دم یشد و مقنعه ام رو چسب
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خوبه االن گند   ستم؟ یمگا من فقط خبرنگار ن  ست؟ی ن نجایا  یجز من کس یمرد حساب آخه
 ؟ یبزنم به همه چ

! من هنوز ییهع  ادنیز  یلیبه خبر ها انداختم. خ یو نگاه زی حرص نشستم پشت م با
 .دمینفهم نجا یرو ا  زیآو  فهیوظ

رو   یها بود؛ حاال نوشتن در موردش چه درد میتحر  هیاول رو برداشتم... در مورد  ورقه
کردم. اعتماد به نفسه رو   شاتیرا ی خدا شروع به و ادی کنه؟ نشستم و با نام و  یدوا م

 امروزم.  تی کسب کردم بعد از موفق یعنیداشتم، 

 کردم. یو بعد عنوان گذار  شیرا یمثل قبل اول خبره رو و  بازم

 کنم...  ستی تا همه رو راست و ر  د یطول کش یکل

افتادم و    شبید ادیخبرا تموم شدن تو مرحله ارسالشون بودم که  یآخر وقت دست
 تو ذهنم جرقه زد!  یفکر هی. یاکساون راننده ت   یحرفا

که اخبار   یینگفتن... خودم به شخصه از اونجا  یز ی چ نیچن ییجا چی ه سمش؟ی ننو  چرا
 ...دمیکنم ند  یرو دنبال م

 ! شهیو هم باعث باال رفتن مجله م گمی مشکل جامعه رو م  هی هم

 کاغذ و خودکار برداشتم و مشغول نوشتن شدم... هی تند

  پشیتا  دیبار با  نیدر اومد. ا  یعال زی چ هیتهش  یول دیطول کش لش یساعت تکم مین
 کردم.  یم

 ران... یتاکس  سانسهی کردم: قتل ل پیرو تا  عنوان

 و تکه تکه شد! دیکه توسط دزد ها به قتل رس یران یتاکس سانسهیخبر: ل خالصه

اش   یحسابدار سانسی که مدرک ل یو شش ساله ا   ستی جوان ب ،ی: عباس مقصود خبر
 آورد.  ی رو یران یاستخدام شدن، به تاکس  یرا قاب گرفت و به جا



 وز ی ن   انا ی و 

 
72 

 

علم جوابش بود، اکنون ثروت را جواب   امیاال  میکه در قد یثروت؟ سوال ای بهتر است  علم
را   شانی کنند و با ثروت جا   یکه تالش نم یکه جوانان یداند. جوانان پرتالش یم یبهتر

 . رندیگ یم

 وقت به درد نخورد!  چیکه ه یکه قاب شدند و علم ییها   مدرک

 ثروت چاره کار است...! نجایا

تا   دیخر یهمسرش تاکس   یو شش ساله با فروختن طالها ستیجوان ب یمقصود   عباس
کند! شب  یش را سوار مقاتل ینانش روز  لهیوس نکهی... غافل از ا اوردیسر سفره ب ینان

از  یکی از او خواستند تا آن ها را به   ادی پول ز   شنهادیهفته، چند نفر با پ ن یدوشنبه ا
هنگام آن هارا به مقصد   ریپول قبول کرد و د یبرا  یتهران برساند. مقصود   یروستاها

 و در آخر تکه تکه شدنش بود.   شیرساند و اما مزدش برداشتن تمام پول ها

  ،یشد... به نقل از دوستان و دا یهمان روستا پ یاعت بعد توسط اهال چند س یو  جسد
است آنجا    یادی که مدت ز  نند یب یرا م یتاکس ک یروشن   یمردم روستا چراغ ها  یوقت

را درون   یروند و جسم تکه تکه شده و  یبه آنجا م یکنجکاو  یتوقف کرده، به قصد ارضا 
 کنند. یم دایپ یتاکس

شد مجبور به  یمشغول به کار م  یجوان در شرکت نیکه اگر هم د یآ  یم  شیپ سوال
 پول بود؟  شتریکسب ب یپست فطرت برا  یرساندن آن قاتل ها 

 از آن هاست... یلی... پول مشکل خمیابیرا در  جوانان

  یوعده ها ی... به جاستیکار یسرچشمه اش ب  یقتل، دزد اد،ی اعت ، یخودکش یباال  آمار
نه آن که با دست خود به کام مرگ   میشو شانیبخش زندگ دیو ام  نیکار آفر  ن،یدروغ

 ! مشانیبکشان

 فرستادم... هر چه بادا باد!  و
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  ایخودم باشه... خدا یکار کن موندنم با تالشا  هی  یاستخدامم کرد ول  نجایبابام ا  ایخدا
 لطفا! 

 

 *** 

 

 ! زهی اسم من آو -

 ! دمینشن ز؟ی! آو ؟یو گفت: چ  دیخند ای سوف

  ل یتبد  یزود پام رو لگد کرد و حرفم به آخ خفه ا  زیبگم که آو یزیاستم چو خو   دمیخند
 شد.

 انداختم. زی رخت آو ادیادامه داد:   ای نگاش کردم که سوف یحرص

خنده! خم   ر یکلمه نابود شد اما من بلند زدم ز  یواقع  یبه معنا زیرو گفت و رفت... آو نیا
خند هام   ن ی و ب دمیکوب  زیتو شونه آو یکی. دمیشدم و شکمم رو گرفتم و بلند قهقهه کش

 !زیگفتم: گفت... گفت... رخ... ت... آو

 : زهرمار! دیدندوناش غر  یو از ال دیتو پهلوم کوب یکی ز یکه آو دمیخند  دوباره

جوابش رو دادم:   ،ختیر یکه از خنده م  ییو با اشکا  دمیکوب نیزم یپاهام رو رو  تند
 گرفتم. ی ... جات بودم دماغمو گچ میشد  عی انقد باحال ضا  ییواسه خودت... و

 سالم!  -

امامزاده سوسن و   ای و نفسم رو حبس کردم.  ستادمی سر جام ا  خیمحکمش س  یصدا با
 ببره و من طعمشم! هیکنم  ی کنه احساس م یمن رو نگاه م  نیبستگان! ا  ریو سا  ژنیب

 رو جلو صورتم تکون داد.  دستش
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 سالاام!  -

 خودم اومدم و تند تند گفتم: سالم سالم سالم سالم... به

 ببرم؟  دی کجا با  نویو گفت: ا  دی کش یقیعم نفس

 به برگه تو دستش انداختم. ینگاه

 ه؟ یچ ن یا -

 خبر!  -

  نیقفل شد. ا اهشیس ی بردشو نشونش دادم... نگاهم تو چشما یم د یکه با  یاتاق
 قلبم!  ییچنقده جذاب بود، و 

 تکون داد و رفت... یسر

  اهی رو تا زده بود و شلوار کتان س ناشیمدل مردونه که آست دیلباس سف  هیرو نگاه!  پشیت
 هست. پمی خوشت یجذب! بس

انداختم که   وارید  یرو  یمربع ک یکوچ یها  نهیتو آ  یتمومه؟ نگاه یچرا انقد همه چ  نیا
 داشت. ینیجنبه تزئ

و خط چشم! منم کم لعبت نبودما، خوش به حال   مل ی ر ،ی... رژ کالباسمیفرفر یموها 
 ام.   ندهیشوهر آ 

 ! انا؟ی و -

 .دی کش یغیهم ج یکه مفتاح دمیکش یغیو ج   دمیاز جا پر  تند

 شد؟  یشد؟ چ ی: چدمیپرس تند

 . دیکش یقیقلبش گذاشت و نفس عم یرو رو  دستش
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 ؟ ییکنم کجا  یساعته صدات م هیدخترم   -

 . دمیفرم کش یبه موها  یانداختم و دست  نهیبه آ ینگاه

 بودم...  امی بایغرق ز  -

 گفت: ها؟ آها!  جیگ

. تبلت رو روشن کرد و جلو آورد. با انگشت وسط و سبابه  سادی جلو اومد و کنارم وا بعدم
 رو زوم کرد.  ری اش تصو

 ؟ یتو نوشت  نویدخترم، ا نیبب -

خودم نوشتم   روز یکه د یخبر  دنیرو زوم کردم. با د ر یتصو  شتریرو ازش گرفتم و ب تبلت
 تکون دادم.  یسر

  نمیودن و واسه هماز رسانه ها ننوشته ب  چکدومی ه دمیمن نوشتم... د  نویآها، بله ا  -
از آدما باشه که  یلیخ ی ا ی و بدبخت ی شهروند یخبر ها  یبخش هم برا  هینوشتم. 

 نداره، داره؟ من... یمشکل

  انیبار باز و بسته کرد تا به حرفم پا هیدستاش رو به سمتم گرفت و چشماش رو   کف
 بدم.

 ! ی... اشتباه برداشت کرد ستین ن ینه نه! منظورم ا  -

 زد. یو لبخند رو ازم گرفت تبلت

و مجبور به   یکه خراب کرد  یبعد اون گزارش  یبوده! راستشو بخوا  یعملکردت عال -
 یدو روزه پشت سر هم دار یدرباره ات مطمئن نبودم ول ادیز  م،یشد  مهیپرداخت جر 

بلکه به  ،یست ین نجایتو به خاطر بابات ا  گهیادامه بده... د  یطور نی! همیکن یشاهکار م
 خودته.  یها  ییخاطر توانا

 ؟ یکن دا یاون خانواده رو پ یتون یباز شد و با ذوق نگاش کردم که گفت: م شمین
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تونست من رو به   یساده از آژانس ها و همکاراش م یپرس و جو  هی تونستم  یم قطعا
 اونا برسونه.

 کنم. یم  دایبله بله حتما پ -

  یجور نیدارم ان شاء ا... هم نانیاطم یلیبه تو خ زیبعد آو نجای... ادیبر زی! با آو هیعال -
 .یر ی م  شیهم خوب پ

 لبخند سر تکون دادم. با

 ان شاء ا... -

 .یکن  یچه م نمیبرو بب -

.  دمشیند یپرواز کردم ول زیآو  زی که از حرفاش به وجود اومده بود به سمت م یشوق با
  یپام رو رو  ی. حرصاستیسخت نبود، حتما باز دنبال سوف   ادیکجاست ز  نکهیحدس ا

 بگرده؟  نیحال داره دنبال ا   ی... اه! حاال کدمیکوب نیزم

آشناش   نجایداره با ا زی هم آو  دیتونه کجا باشه... شا یم  ای با خودم فکر کردم که سوف کمی
 کنه. یم

 رو شروع کنم...  یابی  زی آو اتیرو برداشتم تا عمل فمیک

 یچی ه یخورد. کله ام رو باال بردم ول یزیچ  هیکه کله ام به  دمیچرخ نی پا ی سر با
بود و منم که   دهیچیام پ ینیب یعطر تلخش تو   ی. بو دمیند یچیباز باال بردم ه دمیند

 عطر... ینوع بو نیحساس به ا

  هی یبرا  لیام گشاد شده و دهنمم اندازه گور  ینیب یپره ها  ز،یجمع، چشمام ر صورتم
 انانه باز بود. عطسه ج

که روشن شد چنان عطسه   ن یصدا روشن شد و هم یب ادی چشمام به جمال فر نکهیا  تا
 تو صورتش کردم که بدبخت رو به موت رفت.  یا
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 ! نییی ه -

 .د یرو به صورتش کش نشیرو بست و با اخم آست چشماش

 زهرمار!  -

 تورو خدا!  دی ... ببخشدیببخش ییگفتم: و  دستپاچه

 چشمام دوخت.  یترسناکش رو تو  اه ی س یچشما 

 ره؟ یگ یکنه؟ جلو عطسه تو م  یاز من دوا م  یتو درد دی االن ببخش -

 ! دیربا  یهارا از دل م نهینهههه، ک -

  هیادب!  یاز کنارم رد شد... پشتش با حرص گفتم: ب تی دست کنارم زد و با عصبان با
 که!  اوردمی ... روت باال نگهی عطسه بود د

برگشت که تند دو قدم عقب   یعصبان لی گور  هیه رو با سرعت شباون دو متر رفت هوی
 رفتم.

  ای: نه تورو خدا بدیچفت شده اش غر یدندونا  یصورتم خم کرد و از ال  یرو رو  سرش
 ! اریروم باالهم ب

گذره!   یم یفهمه درونم چ یکردم م  یخواست به درونم نفوذ کنه و احساس م یم  انگار
هم فشار دادم و جلو    یاومد. لبام رو رو ی... بغضم کردم، عطسه امم مدمیترس یلیخ

 آوردم. 

 .دم یاصال هم نترس -

 زد. یپوزخند

 پس ترس... -
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عطسه کردم. تا اومد دست بکشه به صورتش و   هیکامل نشده بود که دوباره  حرفش
 بگه دوباره عطسه کردم. زود بهم پشت کرد و چند قدم ازم دور شد. یزیچ

 ...یکن یباز م لی گور هیشب ریو او دهنتو بگد جل -

 رو در آورد. ادام

 پچک پچک پچک!  یه -

 من خوشکلترن!  یعطسه ها  رمینخ -

 

 اخم به طرفم برگشت. با

دم پرم نشو چون اعصاب   ادمی ! من حوصله کلکل ندارم، ز یچطور رفتار کن ریبگ ادی نیبب -
 ! لهیمعصاب تعط

 بود...  ی! عجب پسر بداخالقنیییه

 تونم بهش بدم، هالکه؛ همون قدر ترسناک و بزرگ!  یکه االن م  ی لقب تنها

 کنار از سر راهم.   نیکلکل نکردم... بر   یرو تند گرفتم و گفتم: منم با کس فمیک

 به سمت راستم کرد. یا   اشاره

 راه بازه!  -

کلکل کنم باهاش   ادی شدم... از همون طرف رفتم. فکر کرده خوشم م  عی داد عالم، ضا یا
 ترسم. هالک!  یدونه مثل سگ ازش م ینم

خاک   یعنی بود.   ایسوف شیافتاد. پ ز یرو در آوردم و سرم رو چرخوندم که نگام به آو اداش 
 بار خاک تو سرت. ن یهزارم یبرا 
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 دور براش دست تکون دادم و صداش کردم. از 

 ! ز؟ی آو -

داد   یاشاره م یکرد. دستش رو پشت سرش برد و ه یاخم دنمیرو چرخوند و با د سرش
 ...شعوریکه برو! آدم فروش ب 

دستاش رو با حرص   دمیو به سمتش رفتم. بهش که رس دمیتوجه به اشاره هاش دو یب
 کنم. ی مشت کرد و چشماش رو تو کاسه چرخوند و آروم زمزمه کرد: من تورو خفه م

 لب گفتم.  ری ز  یباو  مینیب نیبش

 ضبط گزارش!  یبرا  میگفتن بر یمفتاح یآقا  -

 تعجب گفت: چه گزارش؟  با

 ...دهیکه به قتل رس یراننده تاکس ،یعباس مقصود  -

 که فاصله داشت جلو اومد.  یچند قدم  ای حرفم سوف نی ا با

 که امروز خبرش منتشر شد؟  یهمون -

 رو لبام نشوندم.  یحیافتخار سر باال کردم و لبخند مل با

 بله، من نوشتم!  -

 کرد.  یاخم  زیآو

 کار دارم!  کمیفرستمت... من  یم گهی خبرنگار د هیبا  -

 باهات!  امیتند گفت: من م ای سوف
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باال   ییانداخت و دهنش رو چند بار باز و بسته کرد. ابرو ا یبه سوف یبا تعجب نگاه  زیآو
اگه داغ امروزو به دلت    ستمین انای. و یا یکردم... اگر بذارم ب ا یبه سوف  یشاره اانداختم و ا

 نذارم.

 .  ادیتونه ب یگزارشته، همکارتم م نی... اولایجان! تو باهام ب  ایباشه پس سوف -

 چرخوندم. زیسرم رو به سمت آو  بعدم

 ...یو هالک م  ای با سوف گهید -

 هماهنگ گفتن: هااالک؟!  ییدوتا 

 دوتاشون گردوندم. نیرو رو هم گذاشتم و لبام رو باز کردم. نگام رو ب دندونام

 ... اون... نی ... ازهیچ -

 اون، ما، شما، آنها! جونت درآد! بگو خب...  ن،یا -

 گفتم: لطفا تو ببند!   زیو تند تند پلک زدن رو به آو  حیلبخند مل  هی با

 ختم.باال اندا یشونه ا  بعدم

 . رمیم ادی و فر   ایاشتباه شد... ولش! من با سوف -

شونه ام درست   یبهم انداخت و جلوتر رفت. منم کوله چرمم رو رو  ینگاه چپک ای سوف
 بود کله پا بشم. کی شدم و نزد  دهیکش هویکردم و اومدم برم که 

 .دمید زی آو یخودم که اومدم، بند کوله ام رو تو دستا  به

ذارمت   ی کنم، م یکشم، کفنت م یخودم م یروز با دستا  هیورو گفت: من ت  تیعصبان با
 ... اصال سگ خورد. دمیشد، جهنم! م یتو قبر! خرج مراسمتم هر چ

بود کله پا  کی بند کوله رو ول کرد و هلم داد که کله ام قشنگ تا پام رفت و نزد بعدم
 بشم و خودم رو گرفتم.
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لگد محکم    هیبرگشتم.  قینفس عم هیصورتم رو کنار زدم و با   یجلو ی موها   تیعصبان با
 . دمیمشت تو شکمش زدم و موهاش رو تند کش هیبه پاش زدم که آخش در اومد... 

 از بازوم گرفت... شگونی ن هیدر مقابل  اونم

  شهیاز راهرو ها که هم یکی   یکرد... تو  یاز اونجا عبور م یکمتر کس م یکه بود یقسمت
 و بره. ادی شد که اونجا ب یم  دایو تک و توک آدم پ خدا خلوت بود

 وقت گذاشتم درستش کنم. یکل یموهامو ول کن وحش -

 !یزنه... عوض یدختر منو م هیخفه! سر   -

ولش کردم و    کمون،ینزد  ایسوف  یصدا   دنیکه پام رو لگد کرد... با شن دمیپاش کوب یکی
 داد. هیتک  واریتند خودش رو جمع و جور کرد و به د زمیآو

 کرد گفت: خواهر کوچولوم خبرنگار شده؟   یطور که مقنعه ام رو درست م همون

 نکرد؟  دایپ نیجمله چرت تر از ا  ییخدا

 گفت و خم شد. یکه تند دستش رو بهش گرفت و آخ دمیتو شکمش کوب یکیآرنجم  با

 چخبره؟  نجایا -

 زد.  یتوجه به دردش تند بلند شد و لبخند یب زیاختم... آواند   ایبه سوف ینگاه

 ! یچیه -

 باال انداختم. یشونه ا  منم

 اسهاله!  -

 نثارم کرد.  یلب  ریز  شعوری ب زی رو چندش جمع کرد که آو صورتش

 . میرو گرفتم و رفت ای و دست سوف گهی نم یبهم و چ گهیم  یبشنوم چ نموندم
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. از همون ابتدا  میجلو در دفتر منتظرمون بود و سوار ون شد ادی همون فر  ای  هالک
 کرد.  ینشسته بود و جلوش رو نگاه م رغضبانهیم

چرخوند، راست سر جام   یسرش رو م  یکردم و وقت  یاز گوشه چشم نگاش م یاز گاه هر
 کنار هم گذاشتمشون.   زیرو فرم بود... تو ذهنم با آو یلیاندامش خ ینشستم. لعنت یم

 مثل هالک بود.  اد ی اومد جلو چشمام و از اون ور فر یپلنگ صورت هیشب  زیآو

 ...!والی پا ه هی

 نگاش کردم.  یچشم ری ز  دوباره

 هشت پک آقائه؟  ای  یپک دار کسی! عضله هاش رو... سنییه

 ه؟ یچ -

 

 و سرم به سقف ون خورد و با آخ و اوخ نشستم.   دمیصداش از جام پر  با

 شکست... ییسرم، ا   یننه، آ یآ -

 که کنارم نشسته بود، تند نشوندم و شالم رو کنار زد و سرم رو نگاه کرد. ای سوف

 شد. الیخیبعد ب کمی

 نشده، نترس!  یچیه -

  یبهت نگاه کنه و ک دیبا یدونه ک  ی... اصال نمی حس شده بود، لعنت  یصورتم ب تموم
 کنه.  یداره نگام م یجد  دمیو با اخم نگاش کردم که د  ینگاه نکنه! شاک 

 نگاش نکردم. گهید  دنیطور که سرم رو گرفته بودم، سرم رو چرخوندم و تا رس همون

 آژانس بود؟  ن ی ا یخانم سلمان -
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 تکون دادم.  یاسمش سر دنی بهش انداختم و با د ینگاه شهیش از 

 آره خودشه!  -

کرد،   یآژانس کار م  نی... اونم تو همدمیفهم زایچ یلیاون شب خ  رمردیلطف اون پ به
 اسم آژانس رو.  دمید نیماش ی تو

 رو خم کردم و به سمت در ون رفتم. سرم

شونه ام مرتب کردم و بعد درست کردن مقنعه ام کنار   یشدم و کوله ام رو رو  ادهیون پ از 
 .سادمی در آژانس وا

 بود... یمرتب آژانس

 همون دم در کله ام رو داخل بردم.  از 

 سالم!  -

 خانومو برسون!  در،یرفت، داد زد: ح یاومد و م ی آژانس م یکه داشت تند تند تو   یمرد

 زدم و انگشت اشاره ام رو باال آوردم و خم کردم و تو همون حالت نگه داشتم. یلبخند

 خوام... یمن م -

 و گفت:  دیکش لشیبه سب یدست

 دش بده. خانم آدرسو به خو  -

 اما... -

 امروز اعصاب ندارما!   ؟یخانوم؟ اما چ ی : اما چدیبهم حمله کرد و توپ هوی

  یم لی... تعطدیمنو بزن  دیایگرد و اخم گفتم: خب ب ی و با چشما دمی کش یقیعم نفس
 کارتون کنم؟  یچ  دیکرد
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 شد.  زشیکردن م زی زد و با دستمال مشغول تم یپوزخند

کنم؟ شکم   لیتعط  ادهی کنه؟ پولمون ز  ییراهنما  یک  وی همه تاکس  نیکردم؟ ا  یم لیتعط -
 کنه؟  ری س یبچه هارو ک

 از دستش کالفه شدم. گهید

گردم،  یم  یکیمحترم من دنبال  یتند تند و پشت هم گفتم: آقا  ،یبلند  یصدا با
 ...نی ری م نی دار نیخبرنگارم! گازشو گرفت

 گفت: باشه... آروم

غر زدم:    یآروم یرو جمع کردم و چشمام رو بستم و با وقفه باز کردم و با صدا  صورتم
بحثو به   یاما، شما دار د، یببخش گمیمن م ی آقا، توجه کن خب! ه نیکن یتوجه نم

 ن؟ یچرا اعصاب ندار ؟یچ یعنی ... یکش یم  راههیب

 جلوش اشاره کرد. یها   ینشست و به صندل زشی م پشت

 .نینیبش د،یبله، ببخش -

 گردم...   ینفر م هیبرم. دنبال  دیممنون با -

 داد. چیرو با دستاش گرفت و پ لشیبیطرف س دو

 چرخه"  یبابات م لی بی"دوچرخه، سمیگفت یافتادم که م  امی اون بچگ ادی

 ؟ یک -

 ! یعباس مقصود  -

 .دیسر داد و دستاش رو بهم کوب  یبلند خنده

 تمسخر گفت: مرده خانم، نگرد دنبالش! با
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 ام دادم. ینیبه ب ینیچ ره؟ یم  یحرفش خنده داشت که خودش داره م یکجا  االن

 و ورق زد.  د ی خودش کش یرو جلو یتوجه دفتر یب

 . دینشد که قسمت باشه باهاش حرف بزن گهید -

 فوت کردن!  شونیدونم ا  یگردم... م یحرص گفتم: دنبال خونه اش م با

  نیتا آخر  یباز کردنش، وقت  یتالش برا  یباز کرد و بعد کل صدریرو اندازه غار عل دهنش
 گفت. یآهان هیدرجه باز شد، 

 خب از اول بگو!  -

 آدم حرف بزنه؟   یذار  یکوفت... از زهرمار! مگه تو م یا

 به روش کردم. یاخم

 ! یذار یخوام بگم شما نم یم -

کرد و   یاخمحرفم   دنی و با خودکار مشغول نوشتن شد که با شن  دیرو جلو کش ورقه
 . ستادی دستش از حرکت ا 

 کارتون کردم؟  یخانم چ -

 ساعت برام داستان بگه! ه یخواد باز  یم  االن

 .نی ! بفرمایچی آقا، ه چیه -

کرد و بعد به سمتم گرفت.   ی بار بازخوان هیکرد و دوباره نوشت... تموم که شد،  ینچ نچ
 ... دیعقب کش یول  رمیدستم رو جلو بردم که بگ

 نه؟  گهی د ادیگزارشه م یاسم من تو  -

 گفتم: به چه عنوان؟   پوکر



 وز ی ن   انا ی و 

 
86 

 

 باال انداخت. ییابرو 

 خب باالخره!  -

 منو گاو کن!   ااا،ی قبل خبر؟ خدا یاز تو ببرم؟ به عنوان اعصاب خورد   یمن چه اسم آخه

 کردم.   یشد و اخم زی صبرم لبر گهید

 ! ادینم ریخ -

 زد. یاعصاب خرد کن لبخند

 صد تومن...  شهیم -

 اش بهم نگاه کرد.  شعورانهیداد و با اون لبخند ب لشی بی به س یو تاب چیپ

رو باز و   پش یآوردم. ز  نی جلوم گذاشتم و بند کوله رو پا یدندونا  یحرص زبونم رو رو با
 پولم رو در آوردم.  فیک

کردن، به شدت متنفر   یبه نفع خودشون استفاده م  ی که از هر فرصت ییآدما  ن یا از 
به خرج بدن و از   تی روزا انسان نی آدما ا کم ینبود برام اما کاش  یچ یبودم... پولش ه

 آدم بودن فقط اسمش رو نداشته باشن.

 . میریبگ ادی  وونای از ح دی با زاروی چ یلیبه داشتن عقل اما خ میو دلخوش  میمخلوقات  اشرف

 بسا که اونا از ما باشعورترن!  چه

 پول سه تا تراول در آوردم و جلوش انداختم.  فیک یتو  از 

 ام باشه! یپنجاه تومنم صدقه سالمت ا،یب -

 زد توجه نکردم.  یکه داشت م ییرو از دستش گرفتم و به حرفا  کاغذ
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  هیسا هیکردم  بستم احساس  یکوله ام رو م پیکردم و ز  یطور که به اون نگاه م همون
 رو به رو شدم. ادیروم افتاد. سرم رو باال آوردم و با فر 

 ؟ یکرد   داشیشد؟ پ یچ -

 تکون دادم.  ی اعصاب خرد سر با

 خوابت برده بود اون تو؟  ر؟یپس چرا انقد د -

حد    نیتا ا یآبم رو بزنه و اخراجم کنن ول ر یخواست ز  یکه درسته م  زی رحمت به آو صد
 دار و خودش اعصاب خرد کن نبود. شی حرفاش ن

 کرد... یاون تو داشت غلط اضافه م یشعوریب هینه،  -

 گفت؟  یم   یچ ؟یزد: چ داد

 چش شد؟  نیعقب رفتم... ا دهیگرخ

 هم بود...  یتو  یشدم. اخماش بدجور رهی گرد بهش خ یحبس و چشما  ینفس با

 قدم عقب رفتم. هیقدم جلو اومد که  هی

 گفته تا برم گردنشو بشکنم.  یبگو چ -

گفتم و   یم  یرفته بود چ ادم ی داداش بودم اصال  نیتو بهت رفتار و اخماش و ا اونقد 
  گهیو م  ادیبه هوش م ضی که تازه مر  لمایف نی مثل ا یکار کرده بود. به عبارت یاون چ

 کجاست؟ من کجام؟ شده بودم. نجایا

نکردم اما قشنگ مثل گوسفند با  نیوقت توه  چیبه خودم رو ندارم و ه نی توه قصد
 کردم.  یباز سرم رو کج کرده و بهش نگاه م یدهن

 رو جلو صورتم تکون داد.  دستش

 ؟ ییکجا  -
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به گوشم زده و من رو به خودم آورده   یلیس هیمحکم  یکیکه انگار    یجور دم،یجا پر از 
 باشه.

 ازم پول خواست بابت آدرس!  ،یچ یه  یچیها؟ ه -

 شد.  رهیسرم به آژانس خ ی از باالکرد و   یخنده عصب تک

 ! یعجب کثافت -

 من سر داد.  ی نگاهش رو رو  هوی

 که نزد؟  یحرف بد -

 تکون دادم.  نیبه طرف یسر

 نه! -

 کوفتش بشه! م،یبر  ایب -

 جلوتر از من راه افتاد و منم پشتش با دهن باز رفتم.  ت یبا عصبان خودش

و به سمت    می. سوار ون شد ورود مگس و همه بستگان بالدار بود  یراه برا قشنگ
اون    امیخواست آدرسه اشتباه باشه تا ب  ی. فقط دلم ممیکه داده بودن راه افتاد  یآدرس

 سر کچلش بکوبم.  یکفش پاشنه بلندم رو محکم رو 

گرد   یرفت باال و بعد با چشما  یابروهام م یرفت، ه  یاخمام تو هم م یراه ه ی تو
 کردم.  یرو نگاه م ادی فر

 سرعتم امکان نداره!  نیآخه عاشق شدن با ا  ؟ یعنیشد  یرتیغ

 کرد.  یم  خونکمیداشت از درون س وجدان

 سرعت امکان داشت...  نیبا ا  دیحاال شا -
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 بهش انداختم.  یا گهینگاه د یچشم ریز 

باال انداختم و متفکر به باال  ییشد قبول کنم... ابرو یم یعنیخوب بود،  ناشیا  افهیق
  ی. به بابام چطورمیشیدادم، معلومه م ی. سرم رو تکونمیش یشدم... بچه دارم م رهیخ

 بگم؟ 

 ان شاء ا...  شهیاونم خدا بزرگه، جور م  حاال

 یآشت ی تالشم برا  هیرو ببرن  ختشی. مرده شور رستیمونه واران! اونم که اصال ن یم
 مون نکرده. 

 دوباره عاشق شد...  شهیم  حاال

 اومدم.  رونیمتر جلو رفتنم از فکر ب  هیو    نیترمز ماش با

 جلو رفت.  شهینم شتریب گهی د نجایاز ا -

روش خم شدم و به کوچه نگاه کردم...  نمینشسته بود. واسه هم شهی کنار من و ش ای سوف
 شانس!  ن یبود؛ تف تو ا  یگل

 هی!... یلعنت  اد،یبود اشکم در ب کی به خودم انداختم. نزد  یگرفته و بغض کرده نگاه عزا
 ! مایوز با فکر عشق خوش بود ر

 و با درد بلند شدم. دمی کش یقیعم نفس

 . میری م  ادهیپ روی مس نیو ا  میش یم  ادهیپ -

 شدن.  ادهیپ نیتکون دادن و دنبال من از ماش یسر همه

پالک   دنی و به دروازه کنارمم نگاه کردم و با د نمیرو نگاه کردم تا شماره پالک رو بب کاغذ
 رو وداع گفتم.  یکاغذ دار فان  ی رو کی و   ستیاون و پالک ب یده رو 

 کردم. هی گر  یشیبه حالت نما  زون یآو  ییزانوهام رو خم و با لبا  کمی
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 کن آبروم حفظ شه!  یکار خدااا،

 .نیوقت رو تلف نکن گهی د میبا اخم گفت: بر ادی فر

 . میبر -

 تونم!  یم  من

 اول رو که رفتم پاشنه تا ته رفت تو گل!   قدم

بار با هر   نیا  ام،یاز گل در ب نکهیا  یو به جا  ارمیرو در ب نیام رو جلو آوردم ا  گهی د یپا
که اون   رونیب دمیرو کش ی کیاومدن. به زور  ی در نم چکدوممیدو پا تو گل بودم و ه

 گل خودم رو کنترل کردم. یوجب هیکه  افتمیبود ب کی خورد و نزد جیتو گل پ یکی

 انا؟ ی مرده شورتو ببرن و  یدیکفشه پوش نیا آخه

 بار کن. یو باقال اریمامانم بهم گفتا! گوش ندادم... حاال خر ب صبح

. از همه هم عقب بودم. ناچار داد  دمیرس یجا نم  چیبه ه ،یمتر یسانت  یراه رفتنا  نی ا با
 ..کردم.  ریزدم: بچه ها، کمـــک! من تو گل گ

 دادم همه برگشتن و نگام کردن.  با

 شد. مونیاز دوست داشتنم پش نمیبه نشونه تاسف تکون داد... نگا ا  ی سر ادی فر

 سرش رو باال آورد.  تیبه کفشام انداخت و با عصبان یرفته رو برگشت و نگاه یگل راه

 ؟ ی د یرو پوش نایا ی عروس  یریمگه م -

 . نمیب یرو که نم ندهی کار کنم؟ آ  ی! چنجای ا  میای قرارم نبود ب -

  یری! کجاش خوشکله؟ راه مرونیتو خونه شم بگرده چه برسه ب  نیبا ا ادی آدم زورش م -
 صدا نعله!  هیکنم اسب دنبالم کرده... شب  یاحساس م
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 ...ای  یاریگفتم: از گل درم م  تیعصبان با

 ؟ ی چ ای -

 گمشو...  ایادامه دادم:   مردد

 شو!   اورمی  ایگفتم: نه نه گم نشو، ب یه که با حالت زارشد و اومده بر  ظیغل اخماش

از گل،    رونی ب ایشد که گفت: ب یدونم چ یبه اطراف کرد و نم یزد و نگاه یشخندین
 . ایعقب عقب ب

.  دمیکش  رونیگفتم. به زور خودم رو ب یبهش انداختم و اما باشه آروم یتعجب نگاه با
 که گل نبود، اشاره کرد.  وارا ی از د یکیبه کنار 

 ! سای برو اونجا وا -

 ؟ یچ -

 نه؟  ای ینکن  ریتو گل گ یخوا   یرو بست و محکم گفت: م چشماش

 خوام.  یخوام م یگفتم: م تند

 رفتم. واری به سمت د و

 .اریکفشاتو در ب -

 هن؟  -

 بگه که زود کفشام رو در آوردم. یزی چ خواست

 ! ایباشه باشه، ب -

نگاش کردم و چشم   یرفت و باال بردش. چپک واری کنار د یدگیداشت و به سمت بر  برش
 رفتم. یغره ا 
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 شکنه؟  یم ینجوریا  یفکر کرد  -

 شدم.  رهی به رو به روم خ 

 نه جونم، کفش من جنسش اص... -

 تو گل!  دیپر  یزیچ ه ی  دمید هویکاملش نکرده بودم که   هنوز 

اومد و   یبلند  یحد ممکن گشاد شد... خواستم برگردم که دوباره صدا ن یتا آخر چشمام
 افتاد تو گل!  گهی د زیچ هی

 !ننننننیه -

 بهش انداختم. ینگاه

 کف... کفشم...  -

 زد. یپوزخند

 بهت انداختنش... -

 بهشون کرد.  یکفشارو باال گرفت و اشاره ا  جفت

 شکستن.  -

 . دیونه ام لرز تخت شده اش زل زده بودم... چ  یپاشنه ها به

 کردم.  بغض

 به کفشام کردم. یا   اشاره

 ؟ ی تو... تو پاشنه کفشام رو شکوند  -

 بخشمت!  یوقت نم چیکرد و انداختش جلوم... با بغض گفتم: ه یپوف

 .هیگر   ریزدم ز  هوی
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 ... یانگل جامعه! مشکل ساز، آشغالدون شعور،یمن کفشام رو دوست داشتم... ب -

 قرمز خوشکلم...   یبهشون انداختم. کفشا یو نگاه   سادمیوا   هوی

شلوارت پاره شه! اصال   یافتیب یخاستگار یشلوارت باز نشه! بر پیز   یاسهال بش یاله -
 . رنی بهت زن ندن، موز رو ازت بگ

 بلند شد. ای داد سوف یصدا  هویکرد.   یپوکر نگام م فقط

 ن؟ یا یب نیخوا  ینم -

 پاهام. یپاهاش کفش رو انداخت جلو  با

 ! میبربپوش  -

لرزون دوبارع نگاش کردم که صورتش رو جمع   ی و با چونه ا دمیکرده کفشارو پوش  بغ
 کرد.

 بروووو!  -

 باشه!-

  نیخوشکلم داغون شده بودن. قدمم که کوتاه بود ا  یکفشا  یبار راه افتادم و رفتم ول نیا
 وجب شده بودم.  میبار ن

وگرنه هرگز پاشنه    دهیبه ما م یپاشنه بلند چه اعتماد به نفس  یدونن کفش ها  ینم نایا
 شکستند!  یرا نم مانی ها

 کرد...  یم یهاش بهم دهن کج پاشنه

فحش   یه یدر خونه عباس مقصود  یبه جلو دنیتا رس یلب ریبد بود و ز  یبس حالم
 دادم بهش.

 گفت: چته تو؟  برگشت 
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 گفتم: خودت چته؟   تیعصبان با

 ؟ یدی فحش م یچرا ه -

 ! یقشی چون ال -

 تکون داد.  ی با اخم سر ای سوف

 د؟ یکن  یکلکل م ی شما چرا ه -

مشت بزنم تو اخماش! آخه به تو چه؟ مگه تورو   هی لحظه دوست داشتم بر گردم   نیا در
 کرد.  یبه اونم کردم که اخم متقابل یاخم م؟یصدا زد 

 قوااااره!  یانگار درخت چناره... درازه ب  دختره

و    ستی سانت، ب ستیمن بدبخت... قشنگ ب  یکوتاه تر بود ول ادی چند سانت از فر  هی
 پنج سانت ازش کوتاهترم! 

 باز کردن.  قهیو بعد چند دق  میخونه رو زد در

  یتنش بود، تو چهار چوب دروازه زنگ زده ا  اهیکه لباس س  یباز شدن در خانوم مسن با
رو که گل   شیشد. چادر خاکستر  انیتا از جا کنده بشه، نما شیبود با لگد بزن یکه کاف

 . دیداشت به دندون کش یمشک  زیر ی ها

 د؟ یکار داشت یبا ک د،ی بفرما -

 ؟ ی مقصود ی: منزل آقا دمی زدم و پرس یلبخند

که تو    ید یتو دست بچه ها انداخت و با ترد   یال یبه وسا  یقدم جلو اومد و نگاه هی
 صداش آشکار بود گفت: بله، اما...

ضبط    ی. برا میدیونوس خدمتتون رس یرو ادامه نداد که گفتم: از مجله خبر حرفش
 ...نیگزارش! البته اگر اجازه بد
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 .دیرو در هم کش اخماش

 م؟ یاز فالکتمون؟ که مسخره خاص و عام ش  د؟یگزارش ضبط کن یخانم از چ -

 خونه شد و خواست در رو ببنده که تند جلو رفتم و با دست مانعش شدم. وارد 

  هیتلخه که  یلی. خمیو واقعا ناراحت شد میدی رو شن یمقصود  یدردناک آقا یماجرا  -
  نیاو به   یران یپناه ببره به تاکس یکاریاز سر ب ینجوریا  سانسهیکرده ل لی جوون تحص

 شدت دردناک جونش رو از دست بده. 

  دی اش رو به چشماش کش ینگاهمون کرد، گوشه روسر کم یچشماش اشک جمع شد؛  تو
 در کنار رفت و راه رو برامون باز کرد.  یو از جلو 

 زدم.  یتلخ لبخند

 ممنون.  -

  هیبه داخل خونه کردم و خودم جلوتر از همه وارد شدم. همون لحظه  یسر اشاره ا  با
 اومد.   رونیخونه ب ینازک از تو دی سف ری با گرمکن و عرق گ ردرمیپ

 ...حیمل هیک -

خانومه،   حهیاسمش مل دمیکه فهم یما حرفش ناتموم موند... مادر مقصود دنید با
 به گونه اش زد. یو چنگ   دیلبش رو گز 

 ... میآقا کر دیلباساتون رو عوض کن  نیبر -

خانوم چادرش رو راست   حهیکه دستپاچه شده بود، تند به داخل خونه رفت و مل میکر  آقا
 دونست.  ینم دیکرد و گفت: ببخش ستی و ر

 ! ادیم ش یاشکال نداره پ -
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ها با بلوک و گل درست شده    وارینسبتا بزرگ دوختم... در و د اطینگام رو به ح همزمان
  یخونه ختم م هیکه انگار به    گهیر دبودن. دو طرف دروازه با فاصله چند متر هم دو تا د

 شدن، قرار داشت.

 چند دست خونه هست؟  نجای ا  دی : ببخشدمیخانوم پرس حهیبه مل رو

 سه دست... -

 دروازه بود کرد. یکه رو به رو  یبه در یا   اشاره

 مال ماست.  ن یا -

 رو به سمت راست سوق داد.  نگاهش

است. برادر   یسیهم مال ع یعباس پسرم و اون سمت چپ امرز یمال خداب ن یا -
 بزرگترش! 

 حرفاش تکون دادم. دی به نشونه تا یسر

دونست چطور  یزلزله خدا م ینداشت... تو  یمنیواسه خونه مناسب نبود و ا   اصال
 کرد؟  یچکه هم م  یبارون یروزا  یعنیهم نداشت...   زوگامیکنه. ا  یمقاومت م

گذاشته و فرش انداخته بودن. به  یبود که روش پشتتخت  هیخونه خودشون   کنار
 به حرف اومد.  ادی کرد که باالخره فر تمونیسمت در خونه رفت و به اونجا هدا 

 . مینیش یجا م نی ... همستیالزم ن -

 آخه...  -

 . میخانوم، راحت  حهیآخه نداره مل -

 گردم.  یبر م ارم یم  ییچا  رمیگفت و شوهرش رو صدا زد و رو به ما گفت: من م  یا باشه

 .نیزحمت نکش  نینیبش نی خواد ممنون! بفرما یگفتم: نم زود
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.  میماهم نشست م،یتخت نشست و بعد اومدن آقا کر  یو اومد رو   دی کش یقیعم نفس
 شروع شد.  یگفتن، بحث اصل ت یبعد فاتحه خوندن و تسل

بود، گفتن.   دهیکش لی تحص یکه برا  ییها یشروع کردن از سخت میخانوم و آقا کر حهیمل
 شد.  کهیت کهیو من دلم براشون ت ختنیگفتن و اشک ر 

 ...ختمیر یرسما داشتم اشک م   گهی بحث د یوسطا 

 ...یمقصود ینبود جز همسر آقا  یبود و اونم کس یخال یلینفر خ هی  یوسط جا   نیا

:  دمیکردن که پرس یفرش نگاه م یرو یسکوت کرده بودن و داشتن متفکر به گال همه
 بپرسم همسرشون کجان؟  شهیم

 انداخت. میبه آقا کر  یخانوم چشماش گرد شد... نگاه  حهیمل

 ...زهیچ -

  یدرست حساب یبده... نه غذا یلیاونم بعد عباس حالش خ  چارهیزود گفت: ب  میکر  آقا
 کنه. ینم یزندگ  گهی خوره، کال د یم

بهتر   نیاش از ا یتونست زندگ یکه م یناراحت شدم... کس یلیبود، خ یعیطب  زایچ  نیا
 بود. دهیقبرستون خواب نهیدرس خوندن، االن تو س  یباشه، اونم بعد کل

 که تند بازوم رو گرفت.  دمیخودم رو عقب کش کمه،ینزد  ادی کله فر نکهیاحساس ا با

 برو باهاش حرف بزن...  یجور  هیمشکوکن!  نا یا -

کله اش رو   نکهیگفت و درست بعد ا  یزی چ هی ای گوش سوف رینامحسوس رفت و ز  بعدم
 خانوم رو صدا زد.   حهیمل  یآروم یبا صدا ایکنار برد، سوف

 بکنم؟ یخواهش  هی شهیم -

 جانم دخترم؟  -
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 خانوم رو گرفت و فشرد.  حهیمل  یدستا 

  هیکه واقعا  میقابل لمس کن  یوع رو جورموض  نیا  دی ... ما بانیلطفا صداشون کن -
 به خودشون بدن و اوضاع رو سر و سامون بدن.  یتکون

بلند شد و دم در خونه  می آقا کر یتوجه به اخم و تخم ها یشد که ب یاحساسات  انگار
دنگ حواسم رو به   شیگفت، ش  ادی که فر یز یاش رفت و بعد در زدن وارد شد. با چ

 هر دو داده بودم.   یعکس العمل ها

... اگر  شهیاش پاک نم یشون یپ یکالفه است و اخم از رو میکه چطور آقا کر  دمید یم
 .ارمی گفت فضول، ته و توش رو در م یبابام م شهی باشم و همون طور که هم انای و

خانوم اول   حه یل. ممیاون سر داد یدر، هممون همزمان نگاهمون رو رو  یصدا   دنیشن با
و   دیو پنج ساله که صورتش و لباش مثل گچ سف ست یدختر ب هیاومد و پشتش  رونیب

 شد. ان ی چشماش قرمز بد، نما

  یگر حال بدش بودن... از نگاهش فقط سرد انیب اهشی س یچشماش و لباسا  ریز  گود
 .دی بار یم

 کرد.  ینگامونم نم یبود و حت ن یزم رهی خ نگاهش

 خانوم دستش رو تکون داد. حهیمل

 ضبط گزارش اومدن.  یباهاشون حرف بزن، برا  کمیساره جان،  -

 خانوم کرد.  حهیبه مل ینیرو باال گرفت و نگاه سنگ سرش

حرف زدن... من مردم! با دو بچه پنج  یبرا  ییدارم، نه نا یبگم؟ من نه حرف یاز چ -
 ام عباس بود که رفت...  یشسن من مرده متحرکم... دلخو  نیساله و سه ماهه، تو ا

 سوق داد.  میآقا کر یرو رو  نگاهش

 کنن.  یکشتم... دارن نابودم م یو االنم نبودش داره م -
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بگه و زود   یزیچشماش بود ماتم برد... حرفش دو پهلو بود؛ نموند چ یکه تو  ینفرت از 
 اجازه نداد. ادی بگم که فر یزیوارد خونه اش شد. خواستم چ

 .نی ... بفرمامیدیمتاسفم، واقعا سخته... پس ما با شما ادامه م -

 خانوم برگشت و سر جاش نشست... حهیمل

  یتونست ب ینگران و مشکوک بودم؛ اون نفرت تو نگاش، اون نفرت نم یلیمن خ اما
 نبود.  یباشه، الک لیدل

  یفکر هی بحث بود که   یوسطا  م،یشد دنینشستم و مشغول سوال پرس ری درگ یفکر با
  نکهیشد تا ا  شتریو ب  شتریسرفه هام ب هویکردم، بعد  کی سرفه کوچ ه یو   دیبه ذهنم رس

 .شمیهمه فکر کردن دارم خفه م

 ! ارمیبرات آب م رمیمن م -

  ی... تو چشمام اشک جمع شده بود. واقعا راست راستکستیدست اشاره کردم الزم ن با
 .  دمیدو  یشیو تو خونه ساره انداختم و نما سوخت... خودم ر یبار گلوم م نیا

زانوش   ی شکمش جمع کرده و سرش رو رو  یداده و پاهاش رو تو ه یتک یبه پشت ساره 
 و با ترس نگام کرد.   دیگذاشته بود. با ورودم از جا پر 

 راحت بشه گفتم: آب... آب! الشونیکه اونا بشنون و خ یبلند  یصدا با

برداشت و خواست آب بهم بده که بازوش   وانی مد لجاش بلند شد و به آشپزخونه او  از 
رو محکم    وانی شد و ل رهیکردم خ یسرفه نم گهی. با تعجب به من که ددمیرو گرفتم و کش

 تر تو دستاش گرفت.

 ؟ یخوب -

کنم رو به راه   یاحساس م ؟ی ازت بپرسم، تو خوب دیمن با   نویو با عجله گفتم: ا  یا  سرفه
 .یبه من اعتماد کن یتون ی... میستین
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 پسم زد.  یول دیچشماش لرز  مردمک

 بگم؟  یچ ی برو خانوم، اومد  -

 بره که دستش رو گرفتم.  خواست

  یهم الزم باشه بهت م یبو نبره! فقط خودم و خودت... کمک  یکس دمیبهت قول م -
 کنم. 

 خوام...  ینم -

 . ستادمی جلوش ا ناراحت

که  یاون نفرت  یکیغمت،  یکی... یون کنپنه یتون یکه تو چشماته رو نم یغم نیبب -
کنه؟ تورو خدا بگو االن سر    یداره نابودت م یتو چشمات بود... ک ی زد یحرف م  یوقت

 رسن!  یم

 .دیکش  یقی نگام کرد، آب دهنش رو قورت داد و نفس عم مستاصل

 ! ارنیخوان منو به عقد برادرشوهرم در ب یخوان... م یم -

  ینم رونی ازش ب  یاز تعجب گرد شد... دهنم رو چند بار باز و بسته کردم اما حرف چشمام
 بگم. یزیتونستم چ  یکردم نم یم  یاومد. هر کار

 زد. یشخندین

بگم من   یشوهر مامانش! چ شهیگفت عمو، م یبهش م روز یکه دخترم تا د یکس -
 ! بچه هاتو بذار و برو گنی... مدنیخوام، گوش نم  ینم گمی بهشون؟ م

 .دیبه خودش کوب یمشت

تونم! بچه  ی... مادرم، نمشهیم  کهیت کهیقلبم ت  رم،یم  یسوزه، دارم م یداره م نجامیا -
 که از خون عباسم هستنو کجا بذارم و برم؟   ییهامو، پاره تنمو، کسا
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 شه؟ ی دهنم گرفتم و ناباور زمزمه کردم: چطور م یرو جلو  دستام

 . دیچشمش چک  یاز ال یاشک

شهر  نی ور، پا   نیا  ،یست کردن لباسات  ری! اون ور شما درگشهی خانوم خبرنگار م شهیم -
ما    نجایبه داد زنا برسه... ا ستین یکس نجای! ا تیتفکرات درپ یسر هی  ر یعده درگ هیهنوز 

روشن فکر جمع بشن،  یسر  هی ستیباال شهر ن نجایا. حرف حرف مرده و بس!  می تنها
که سه تا    یکنن حرف پشتم نباشه، عقد کس یبرادرشوهرم م قدمن بدبختو دارن ع نجایا

 کنه. یبارم م کهیبچه داره و زنش را به راه داره ت

 ؟ یو فقط آروم گفتم: ک دیاز گوشه چشمم چک یاشک

 نگام کرد که دوباره تکرار کردم.  جیگ

 کنن؟  یعقدت م یک -

 زد. یپوزخند

کارشون دارن تنشو تو   نیدونن با ا ی... نمرنیخوان چهلم عباسو بگ  یم گه،ی هفته د -
 خوان احترام بذارن. یلرزونن. مثال م  یگور م

 لبم گذاشتم.   یسبابه ام رو رو  انگشتم

 م؟ یکار کن یچ -

 ؟ یدار  یگفتم: گوش هوی

 تکون داد.  یسر

 عباس هست.  یگوش یعنیآره دارم،   -

 ... اریکاغذ و خودکار ب هی -

 خانوم اومد.  حهیمل  یرفت گشت که صدا  زود
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 دخترم؟  -

 ...امی گرفته گفتم: االن م ییکار کنم؟ زود با صدا یبگم چ یشدم... چ دستپاچه

 کردم.  یا  سرفه

 .ختنیساره خانوم لطف کردن آبجوش ر  -

 .دمیرو شن  ای سوف  یصدا 

 چش شده.  نمیمن برم بب -

اومد    ایلحظه ساره برگشت و کاغذ و خودکار رو جلوم گذاشت. همون لحظه سوف  همون
اش کنه. نذاشتم و کاغذ رو گرفتم و اسمم و شماره ام رو   یتو که ساره خواست مخف

 براش نوشتم. 

 با تعجب نگامون کرد.  ای سوف

 چخبره؟  نجایا -

 لبش گذاشت.  یسبابه اش رو روزود با اشک انگشت   ساره 

 نگو... یچی تورو خدا ه -

 به نشونه باشه تکون داد.  یسر جیگ

 رو بهش دادم.  کاغذ

 ... باشه؟افتهیزنگ بهش بزن، شماره ات برام ب هیشماره مه،  نیا  ایب -

 باشه باشه!  -

 نه؟  ای شده  یچ  یگیبه منم م انای گفت: و یشاک  ای سوف

 به نشونه آره تکون داد.  یبه ساره انداختم که سر  ینگاه دیترد با
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از دستمون    یرو بهش گفتم: هر کار میرفت یم نکهیرو گرفتم و همزمان با ا  ای سوف شونه
 ... منتظر خبرم باش.م یدیانجام م ادیبر ب

 . دیتو پهلوم کوب یک ی ای . سوفمیرفت رونیتند سر تکون داد که از اتاقش ب تند

 سرفه کن خب! کمی -

 ساره بود...  شی کردم. فکرم پ یبه نشونه باشه تکون دادم و چند تا سرفه الک یسر

 دخترم حالت خوبه؟  -

سوخت و االن چقدر جلو چشمام ارزشش کم شده بود. با لحن   ی دلم براش م چقدر
 جواب دادم: ممنون، بهترم.  یسرد

  یجلوه م زیام نفرت انگدو نفر جلو چشم نیبه نشونه باشه تکون داد. چقدر ا  یسر
  اشوی ادگاریتنها   ینطوریزدن و االن ا  یپسرشون زجه م یبرا  شیپ قه ی کردن. تا چند دق

 رنجونن!  یم

 که با اخم بهم زل زده بود گفت: بهت گفت؟  یمشکوک بود و آخرش در حال  میآقا کر نگاه

 ازش تو چهره ام مشخص نباشه!  یزی کردم چ یاما سع دمی شدم و ترس شوکه

 و؟ یچ -

 رو گفت؟  هیدختر جون، بهت قض چونیخشنش جواب داد: منو نپ یصدا با

 هست و منم با خبرم...  یخبر هیبود  ده یکرد، انگار فهم ینگامون م  جیگ ادی فر

 . دمی از جا پر می داد آقا کر یصدا با

 بهت گفت؟ اون دختره بهت گفت؟  گمیم -

وسط    نیا  یزیگفتم: حواستون به تن صداتون باشه! چه چ تیکردم و با جد  یاخم
 ن؟ یبد  حیتوض شهیگفت و اون گفت؟ م   یم دیهست که نبا 
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 دونم بهت گفته؟  ینم یکن  ی: فکر مدیاومد و تو صورتم غر جلو

 زد: ها؟!  داد

اشک از چشمم    دهیگرفت و بغض باال اومد و چونه ام رو لرزوند. به لحظه نکش بغضم
گذاشت و اون رو ازم   میشونه آقا کر  یدستش رو رو ادیکه فر  هیگر  ری ز شد و زدم  ریسراز 

 دور کرد. 

 !دیداد بکش شونیسر ا  دیشما حق ندار د،یکن تی محترم حد و مرز خودتونو رعا یآقا  -

رو   یعصب یو آروم ول  دیتو پهلو من کوب یکیحرفاش کرد و اومد نشست.    یاخم چاشن هی
 تو؟  ی! مگه بچه ا زهی ر ینگفته اشکات م یچیبهم گفت: د زهرمار توهم، ه

 ؟ یفهم یم فهیام لط هیگفتم: روح   دهیبر  دهی کردم و بر یهق هق

 صورت جمع شده نگام کرد.  با

هاتو    هیپستونک به دست بندازن دنبالت گر دیفقط با وی کی فتو،یضع  هیمرده شور روح -
 آروم کنه. 

 ولم کن... دلم شکست!  -

 به درک! -

 ؟ ی دون یم یگفت: چ تیدوختم که باز با عصبان می... نگام رو به آقا کر نهیبوز 

 ساره شوکه شدم.   یصدا   دنیبگم که با شن یزیچ خواستم

 دونه...  یم وی! همه چ وی همه چ -

 جلوش رو گرفت.   ادیبرداشت که فر  زیجاش بلند شد و به سمتش خ از 

 مونه؟  ی م نجایخونه ا ن یا  ی! مگه به تو نگفتم حرفا یبهش گفت یتو غلط کرد -
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که حرفاتون تو گلوم بغض بشن و خفه ام کنن! نه تا   یبغض و نفرت گفت: نه تا وقت با
 .نیو من رو به ساز خودتون برقصون دیبشون یحرفاتونو به کرس  یکه با نامرد یوقت

 ! مگه بهت راه ندادم؟ دیفخفه شو دختره چش س -

 زد.  یپوزخند ساره 

 ؟ یکش یخجالت نم ؟یچه راه  ؟ی راه داد  -

 چخبره؟  ن یبه ما بگ  شهیداد زد: م ادی فر

 ! دی هم سا  یدندوناش رو رو ساره 

خواد منو عقد پسر بزرگش کنه! راه   یزد، م یکه تا االن داشت واسه پسرش زجه م ینیا -
 ! یهست یبچه هاتو بذار و برو اگر ناراض گهی ! به من میداده، اونم چه رااااه 

 ذارن؟   یاسم پدر م نیادامه داد: رو ا  یاشک  یانداخت و با چشما  ادیبه فر  ینگاه

 ساره!  -

مو بذارم  ... من بچه یشیقاتل من م یدار ش،یکش یم ی: ساره مرد، داردیتوپ میآقا کر  به
 ...یستیچون مادر ن یحسمو درک کن یتون یمادر! تو نم ؟ یفهم یکجا برم؟ من مادرم م

تو هم   ؟یکن یتو چرا درکم نم ،یخانم و ادامه داد: تو که مادر حهیکرد به مل رو
 احساسمو، تو چرا؟  یدون ی... میجنسم

 . دیاش کش  یاشک یرو به چشما  یروسر  یخانم انتها حهیمل

 ... ستی دست من ن -

خونه، از خودت  نیگوشه ا  ی دیچپ  ی! چند ساله خفه خون گرفتگهی د نهیزد: د هم داد
توئه که االن    ریخودته، تقص ر ی . تقصیبهت گفتن چشم چشم گفت یهر چ  ،یدفاع نکرد 
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  یتونست  یحرفت ارزش داشت االن م کمی کم،ی کارو با من بکنن. تو اگه  نی خوان ا یم
 .یری جلوشو بگ

مرد   هی د یبا ارن،یخوام برات حرف در ب یآقا جلو اومد و گفت: به خاطر خودته، نم میکر
 باال سرت باشه. 

 کرد.  یخنده ا  تک

مرد   هی به   شهیدختر هم هی زن و  هی نیکن یحده! فکر م نیهمتون تفکرتون در هم -
!  اتونی لی... از خمیوقتا از شما مرد تر یلیکه ما زنا خ نیدون ینم نویدارن اما ا اجی احت

از   نیا  گنی م انی برم با برادرشوهرم عقد کنم فردا م شه،یوقت بسته نم  چیدهن مردم ه
  یحرفا   دمیم حیمن ترج ه ینجور یآبرومندانه تره؟ اگه ا  یلیخ یکن ی خداش بود. فکر م

 پشتم باشه.  گهید

 حرفامو!   یفهم یتو نم -

 . نیفهم یشما نم -

 زدن. ینبود اما با سکوتشون داد م ادیاز اون داد و فر  یشد، خبر سکوت 

در خونه اش   یپله جلو هی  یگرفت و رو   واریساره سوخت... دستش رو به د  یبرا  دلم
 کرد.  هینشست. دستش رو به صورتش گرفت و گر

 کرد.  ینچ نچ ادی که فر ه یگر   ریام گرفت و زدم ز  هیدوباره گر  منم

 باز کارخونه اش کار افتاد.  -

 آوردم... ن ی دستم رو که به صورتم گرفته بودم پا میآقا کر یصدا با

  ی... احتمال مسادی گوشه وا ه یبا اخم جلو رفت و   ایرفت. سوف یبه سمت ساره م داشت
 به ساره برسونه. یبیکه آس نهیدادم از ترس ا

 اشاره اش رو باال آورد و تکون داد.  انگشت
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 .اریبه بار ن ی زیآبرور ،ی! مادر نوه هام یا  وهیزن ب هین  تو اال -

 .د یبلند شد و اخماش رو تو هم کش ساره 

زنم که که شوهرش مرده... چرا هر   هیفقط   ی... شوهرم مرده درست ولستمی ن وهی من ب -
 شهی که سنش باال رفت شوهر نکرد م یدختر ن؟ید یالفاظ بده به زنا نسبت م یچ

 ! وهیکه شوهرش مرد ب یکه طالق گرفت، مطلقه، اون یاون  ده،یترش

 به خونه برادرشوهرش کرد.  یقدم جلو رفت و اشاره ا  هی

با وجود زن و بچه اش باهاشون دوست   ابون،یتو خ هیدنبال زن بق افته ی مرد زن دار م -
  ست یاون مقصر ن گمی. نمشهی ط زنه بدنام مکارو کرد... تهش فق نیا  گهی نم یکس شه،یم
 گناهه؟  یچرا فقط زنه؟ مگه مرده ب یول

 رو باال آورد و همراه با گفتن ادامه نرفش انگشتاش رو باال آورد.  دستش

پسر رابطه داره...  هی! هر روز با  هیدختره عوض گنیکرد، م کی پسر سالم عل هیدختر با   -
کنه! زن  یم  انتی داره خ نیکه ا  رنی گ یزنه همه براش جبهه م یمرد حرف م  هیزن با  هی
منتظر بود شوهرش    ؟یکه چ شه یاول اخبار مردم م تریاندازه ت یم کهیبهش ت یکی  وهیب

 ...رهیبم

 اش زد.  قهیانگشتش چند ضربه به شق با

فقط ادعاشو   یکه از باشعور  شعورهیب ی... جامعه ما پر از باشعورا نجاستیمشکل از ا -
  یم میهمه تصم یخودشون... واسه زندگ یهمه هست جز زندگ یرن. سرشون تو زندگدا
.  ستیدرصدم حرفاشون برام مهم ن هی  یخودشون رو هواست. حت  یاون ور زندگ رنویگ

تن به خواسته   یمونم ول یبچه هام م  شی... پمکرد  یبسه هر چقدر به خاطر اونا زندگ
 . دمیهاتون نم

 نیدونم پس دهنتو ببند و بش یآخر و داد زد: من صالحتو بهتر م میزد به س میکر  آقا
 سر جات! 
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  نی و ف دمی تونست؟ اخمام رو تو هم کش ی... چطور میشعوریهمه ب  نی کردم از ا تعجب
 جلو رفت.  ادی کردم. فر ینیف

به عروستون   دیبه حرف مردم گوش کن نکهیبه جا ا  دیزورش کن دیتون  یشما نم یول -
 .د یشاعتماد داشته با

  نیا  ی! چند ساله با آبرو تو افتهیذارم حرف پشت عروسم ب یپسر جون، من نم نیبب -
 ... یاضاف یذارم بره دنبال غلطا یکنم نم یم یمحل زندگ

خنده   هوی. دیخند یوار م وانهی خنده ساره نگاهم به سمتش برگشت. بلند و د یصدا با
 اشاره کرد. م یهاش تموم شد و با انگشت به آقا کر

 یدنینوش ی داد  یرفت یاون زن بدبختتو فروخت یکم طالها  ؟ی کرد  یتو؟ تو با آبرو زندگ  -
 ش؟ یتهشم به باد کتک گرفت ؟ی و خورد  ید یخر

 . دیاز گوشه چشمش چک یاشک

کرده   فی برام تعر. یکن وونهیمثل خودت د  یخواست یعباس از همتون بهتر بود، اونم م -
 .شی گرفت یبه باد کتک م یکرد  یم یرو  ادهیکه ز  ییچطور شبا 

 سمت خونه برادر شوهرش رفت و محکم در زد. به

 ! رونیب ایسوسن... سوسن ب -

 ؟ یخوا   یم  یاومد و گفت: چته؟ چ  رونیزن ب  هیداداش  یصدا با

شوهرت   نی هم ید یخودت بگو چند بار د یکن  یبار من م کهیکه چند وقته ت ییتو  -
 ؟ ی دنبال زن مردمه و به خاطر بچه هات دم نزد 

 .دیرو تو هم کش اخماش

 ؟ ی شد وونهیتو؟ د  یگی م یدار یچ -



 وز ی ن   انا ی و 

 
109 

 

 زد.  یپوزخند ساره 

خواد به   ی زنه پدر شوهرت که م یام کردن! داره حرف از آبرو م وونهی شدم... د وونهید -
   ؟ی تحمل کن یخوا   یزور منو عقد شوهرت کنه. تو چقد م

 انداخت.  م یبه آقا کر یو نگاه  دیپلکش پر سوسن

. بهم  نمیپدر مادرم بش  یبه خاطر اون سه خاک بر سر و از ترس آبرو   دی کار کنم؟ با یچ -
  دیبا  ای نجام یا  رمیمیتا م ای... یگرد  یبر م دمیو با لباس سف  یریم د یگفتن با لباس سف

 خودم خودمو بکشم. دست از سر منم بردار خودم کم درد ندارم. 

 بهشون زل زده بودم.  ناباور

 یم یدنینوش یکیشوهرش دنبال زن مردم بود،  یکی... میمشکل بود   یوسط کل یعنی
 خواستن عقد بردار شوهرش کنن.  یشوهرش مرده بود و به زور م یکیخورد، 

 و بدبخت از اونا بچه هاشون. چقدر زنا بدبخت بودن نجایا

  یاومدن. همه با مشکال یبهتر از پدراشون بار نم  زایچ نیا  دنیکه قطعا با د  ییها بچه
 .ندهی آ ینکرده مجرما و قاتال  ییو خدا یروان

 ستن؟ یکنن به فکر بچه هاشون ن   یم ییکارا  نی دارن چن یوقت  چرا

تو افق   جی نداشتن، همه شوکه و گ یگردوندم. اوناهم وضع بهتر ممونیت نیرو ب نگام
 محو شده بودن. 

 بره!  ای موند بمونه  یکار کنم... آدم م یدونستم چ یبودم اصال نم مستاصل

  یتا نگاش به من م ادی فر  نیدر آوردم. ا فمیک  یاز تو  یدستمال کاغذ  هیکردم و  یپوف
 کرد... ینگام م  ایرغضی افتاد مثل م

 ...نهیمن اخالقم ا  ؟ی کن یم ینطوریچرا ا  ورشعیب خب



 وز ی ن   انا ی و 

 
110 

 

 تکون دادن.  یکرد و همه سر  رونی به ب یاشاره ا  ادی فر

 شهی کارت هم نیآوردم. ا  رونیکارت ب هیکردم و  فمیک یدست تو  یزیچ یآور ادی با
 مثل االن...  ییبود واسه وقتا شمیپ

خانوم رو    حهیمن دست مل ی کردن که برن ول یرو جمع م  لشونیداشتن بار و بند همه
 هست.   نیساره و سوسن بردم. همشونم ماشاء اهلل اول اسمشون س شی گرفتم و پ

انجمن   هیاز بانوانه!   تیکارت انجمن حما  نی رو به سمتشون گرفتم و گفتم: ا کارت
 کنن. یو... م یمال   یکمک ها  نیبر نیتون ی. میقانون

 ؟ ی گیبهشون م یدار یچ -

گفته باشم که به  یزیگفتم: فکر نکنم چ میزود کارت رو ازم گرفت که رو به آقا کر ساره 
 شما ربط داشته باشه.

 ! انااااای و -

و رو   شنی م یرتیخورده غ یم  یبه توق یتا تق ادی شد. انقد بدم م یرتیباز غ نی... ااوففف
 ! رتتیبترکه رگ غ یباد کرد و... ا رتمیذارن. رگ غ یم  رتیبدشون اسم غ یهمه کارا

 هیبه گردنم داد که صورتش شب یرفتم و قر یشدم، چشم غره ا  یکه رد م  ادیکنار فر  از 
 عالمت سوال شد. 

  کلیفکر کرده خوشکله، ه ختم؟یچطور بهمت ر ید یشد برگردم بگم د  ی! کاش مهاهاها
زنن و پولدارم   یراش مکه دخترا روش ک  استیمرغ  زیج نیداره، قدش بلنده، اخالقشم از ا 

 . دمیهست من وا م

 بهش انداختم.  ینگاه یچشم ریو لبام رو جمع کردم. ز  سادمیاز حرکت وا  هوی

 تموم بود...  یچقد همه چ  نیا

 نخواستن.  ای... خواستن  ی ذارن تو دوراه یآدم رو م پوففففففف
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 رو بر آورده کردم... شونیکی  یآرزو  دی . شاامیلیخ یولش خودمم آرزو  اصال

 بار امونم بده... هی یزندگ ،یزندگ ،ییهع

 تو صورتم. دیگل مل بود پاش یموتور با سرعت از کنارم رد شد و هر چ  هی هوی

  ی... قشنگ زار مهیگر   ریشد و زدم ز  زونی لبام آو  هویکردم... نگاه همه به من بود.  بغض
 زدم.

 . ستادیو بعدش دست به کمر ا  دیبه صورتش کش یدست قینفس عم  هیبا  ادی فر

 کنه؟  زوگامی ا نی شناس یم و یکس -

:  دیبا تعجب پرس ایبرداشتم. سوف هیبا تعجب نگاش کردن، خودمم دست از گر  همه
 ؟ ی واسه چ  زوگامیا

 کنه!  زوگامیا  اناروی و  یچشما  ادیب -

مزه انقد خنده   یب یشوخ ن یا  یلحظه همه هنگ کردن و بعد قهقهه زدن. کجا  هی
 نه!  ای یبخور یکنم که شکست عشق ی م یکار نی ! ببشعوریب ادی داشت؟ خاک تو سرت فر

 پرت کردم.  ادیپام رو تو گل بردم و به سمت فر   ه،یگر  ری زدم ز  دوباره

 ! شعوریب یعوض -

 شدن. فیچته تو؟ تموم لباسام کث -

 االغ!  یورمو شکستغر -

 . دیخند ای سوف

نازک قلب   ینیتا نکند ترک بندازد چ دی ایآرام ب د،ی آ یاگر م د،ی ا ین نیبه سمت ا  -
 ...نیا
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 . ستمی بود... من اصال هم تنها ن یینازک تنها  ی نیبغض گفتم: چ با

 شونه ام گذاشت.  یدستش رو رو  ای سوف

 ! ای. بیکن یم  زیخونه لباسات رو تم یری ولش کن، گذشت... االن م ا،یباشه ب -

 . میبه اتفاق هم به سمت ون راه افتاد همه

بخوره فکر   یشکست عشق ادی کنم فر یچطور کار  نکهیراه تا خونه همش داشتم به ا  نیب
 بکشد غم را!  دیکردم. حقشه... با یم

گند   هیبا  یکنم روز  یکار م یز وقت کشتم. ا یسر و وضع برسم خونه م نیاالن با ا  مامان
 ... پوففف! یگردم خونه، اونم وسواس یبر م یکار

 

 *** 

 !یمال خودمه عوض  -

 به من نگاه کرد؟  روز ی پس چرا د -

  یزنه فکر م ینگاه کرد عاشقشه؟ تو گوسفند بهت زل م یبه هر ک یخفه شو، مگه هر ک -
 عاشقته؟  یکن

 کنم عاشق توئه گوسفند تر از خودش شده... یفکر م رینخ -

 کنما دختره آشغال!   یزد: موهاتو م داد

 ! یخبر ندار یموهاتو کندم کچل شد -

 کردم.  یو رضوانه رو نگاه م نیتعجب داشتم ثم  با

 . دنیکش یم ری بارم آژ  هی هیثان  هی... هر  دنیهم و محکم کش یدست کردن تو موها  هوی
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 شد؟  تی موهام خوشکل تره حسود  یدید  ؟ی کش یچرا موهامو م یعوض یییا -

 .د یکش شتریب رضوانه

 وزت کجاش خوشکله؟  یموها   نیتو خوشکله؟ ا  یموها  -

  دیکش یبه صورت رضوانه زد که رضوانه چنان داد  یدستش رو باال برد و چنگ نیثم  هوی
 . دیکه چهار ستون دفتر لرز 

 .دیانداخت و داد کش  نشونیجلو و خودش رو ب دی پر زی آو هویهنوز هنگ بودم که  من

 چخبرتونهههه؟! -

رو بزنه، محکم تو   نیرفت، دست رضوانه که باال رفته بود تا ثم نشونی ب یدفعه ا  هی چون 
 فرود اومد. زی صورت آو

 آخ! -

 خوره.  ی رو از درد جمع کردم... بدبخت! از عالم و آدم داره م صورتم

نگاه به   ه یبه صورتش گرفت و  یعقب رفتن، دست که جفتشون شوکه دیکش یبلند داد
! به رو به رو که نگاه کرد،  گهیداد د هیو   نینگاه به ثم هی. دیرضوانه انداخت و باز داد کش

 ؟ یکن ینگاه م  یساد ی بار همراه با داد، گفت: تو چرا مثل گاو اونجا وا نیو ا   دیمن رو د

 زدنم؟  یاومدم جلو مثل تو م یگفتم: م   تیعصبان با

 کرد و رو به اون دو تا کرد.  یاخم

 ن؟ یمثل سگ و گربه به جون هم افتاد  یسر چ -

 هیقض ستیکردن. رضوانه جواب داد: به تو مربوط ن ینگاه به هم انداختن و اخم هی
 دخترونه است! 

 در آورد.  یصورتش رو به حالت مسخره ا   زیآو
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تو خوشکلتر کوتاه   یاز موها   نویا  یموها   ایخوشکلتره؟  از مال تو  نی رنگ الک ا  ه؟یچ -
 کردن؟ 

 رو با حرص جمع کردم. صورتم

 نخود هر آش!  ؟ یبفهم وی همه چ دی به تو چه؟ مگه با  -

 .نی مشکلو حل کن  نیا یخب شما ب -

 کنم! یحل م  یاگه بر -

 شده؟  یاخم از کنارم رد شد و رفت. به سمت اون دو تا رفتم و گفتم: چ هی با

 مقنعه زد. ریموهاش رو ز  هرضوان

 خودت قضاوت کن.  ایجون، ب انای و -

 و؟ یچ -

 جلو اومد. نیثم

که اتاق   د ی. اومد از من پرسم یهم بود شیپ نیامروز صبح که اومد، منو ا  ادیفر  نیبب -
 عهیتونست از رضوانه بپرسه... خب ضا یکه م یخبر کجاست! در صورت یینها دی تا

 عاشق من شده! 

 زد.  یپوزخند رضوانه

 ! عشق!... ؟یفهم یعشق، م یعنی نی ا  شه؟یم  ره یبا اخم به من خ  شهیپس چرا هم -

 عشق؟  یعنی نایکردم؛ ا  یتعجب نگاشون م  با

 شدم.  رهیدستام رو تو هم قفل و سرم رو کج کرده و به سقف خ ؟ی توهمات چه
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چه  ،ین یری ش یچه لحظه ها ،یشد... چه حس خوب یرتیروم غ یافتادم، وقت روز ی د ادی
 !یعشق پاک 

. اطرافش رو هاله  دمیرو د  ادیفر  هویرو از سقف گرفتم و به وسط دفتر دوختم...  نگام
 اومد جلو.  ینور فرا گرفته بود... داشت م ی ها

 .سادیرفت باال سرش وا  نکیبه سرش داد که ع یبرد. تکون  یرو باد م موهاش

 کج کردم و با عشق نگاش کردم.  گهی رو به طرف د سرم

 .سادیاومد و کنارم وا  جلو

 ...وی الو  ی! آ انای و -

ف سالن با رقص اومدن  از دو جهت مخال ادی و فر ز یشروع به زدن کرد... آو یهند  آهنگ
رو   ای هم دست سوف  زی. آودیبه سمت من اومد و دستم رو گرفت و وسط کش  ادیتو. فر 
 گرفت. 

 تتش بود.  یآب یسار  هیهم   ای قرمز و سوف  یسار  هی من

 . میدیرقص یم  میکارمندا پشتمون بودن و ما داشت هیو رضوانه و بق   نیثم

 ادی به سمت فر نی . رضوانه و ثممیکرد  دنیو هماهنگ شروع به رقص  میبار دست زد چند
اومدن که جفتشون رو هل داد، صورتش رو آورد جلو صورتم و چند بار ابروهاش رو باال  

 انداخت. 

 هام رو تکون دادم و با ناز خوندم: دلبر دلبر دلبر دلبر!  شونه

 ! انااااااای و -

 دلبر دلبر دلبر... -

 ! اااااناااااا ی زد: و داد
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نگاه به اطراف   هیخورد. آهنگ کو؟   یدست جلو صورتم تکون م  هی  دم؛یاز جا پر  تند
 . نیرو زم دمیکوب  یپام رو با حالت زار هیانداختم... نبود! 

 بود...  الینهههه! نگو خ -

 ه؟ یدلبر دلبر چ  ؟یگی م یدار یچ -

 نور؟ باد؟  یکو؟ هاله ها  نکشیبود. ع ادیبه صورتش انداختم، فر  ینگاه

داره   یعنی است  رهیخ ییجا ه یبه   سادهینفر وا  هی  یگفتم: به توچه؟ وقت زونی آو ییلبا با
 کنه، فکر! مزاحمش نشو!    یفکر م

 کرد. یاخم

 کارت داره.  یمفتاح یآقا  -

 تکون دادم.  یناراحت سر یصورت با

 باشه. -

ن همه آهنگ، او ؟یچ یعنی رفتم.  یمفتاح  یکردم و ناراحت به سمت اتاق آقا یپوف
 بودن؟  الیهمه شون خ  ز،یآو ا،یسوف اد،یرقص، لباس، من، فر 

 !یی... هعینیر یش الیخ چه

 و چند تقه به در زدم. ستادمی در اتاق ا یجلو

 تو.  ایب -

سر کنم؟    نینحس ا افهیق  دنیبا د  دی. من کل روز رو با دمیرو د زیاتاق شدم که آو  وارد 
 ؟ ییانصافه خدا   نیا
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اتاق   یشد و صداش تو  دهی محکم کوب یلیخ یو در رو بستم ول  دمی کش یقیعم نفس
  یزیچ  نیا  شیپ نکهیبهش انداختم. از ترس ا   یو نگاه  دمی. خودم تند از جا پردیچیپ

 بهم بگه، زود رفتم در رو باز کردم و آروم بستم. 

 زدم و چند بار سرم رو تکون دادم.  یدستپاچه ا لبخند

 . ستین یز یچ ست،ین یزیچ -

 ا انگشت اشاره کنار لبش رو خاروند.ب  زیآو

اتاقم باهاش رو سرمون خراب   یوارا یو  د  یفقط کم مونده بود درو بشکن ستین یزیچ -
 . یکن

 رو گرد کردم و تند گفتم: به تو چه اصال؟  چشمام

 سرم رو چرخوندم و تند تند پلک زدم.  بعدم

 !نیبش  ایدخترم، ب ایب -

 یلیخودکار رو خ هی  یبود، نشستم. مفتاح زیمبل آو  یکه رو به رو  یمبل  یرفتم و رو  جلو
به   یداد. با خودکار اشاره ا  یباکالس تو دستش گرفته بود و همراه با حرف زدن تکون م 

 کرد.  زیآو

دور افتاده بود. بعد االن   یروستا  هیتو    ضیبچه مر  هیگفتم...  یم زی االن داشتم به آو  -
اون   ی... از زندگدیکن هیگزارش ته نیخوام بر  یعهده گرفته. م ... درمانش رو بهمارستانیب

 و دکتر معالج!  مارستان یاش و از ب یماریبچه، از ب

 تکون دادم.  دنیبه نشونه فهم  یسر

 اجازه رو دادن؟  -

باشه تا   زیهماهنگ کردم. فقط لطفا حواستون به همه چ مارستانیب ری آره با مد -
 . نینکن یخرابکار
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 انداخت.  تی مثل خر پاراز   زیآو

 ...هیمنظورتون از ک نی بگ میمستق ن،یکن ی ستی رودربا ستیالزم ن یمفتاح یآقا  -

 کردم. یچرا انقد االغ بود؟ اخم  نیاومد. ا  یخونم در نم یزد  یم چاقو 

 زنم! یمن گند نم  یند یا  هیحاش یزا یتو حواست رو به چ -

 ابروش رو باال انداخت.  هی  یمفتاح

 ؟ ی ا  هیحاش  یزا یچ -

 ! ای کرد که دستم رو کنار دهنم گرفتم و لب زدم: سوف یبا تعجب بهم نگاه م زیآو

جمع و   زیهمچنان منتظر بود که آو  یلبخند اسکالنه زد. مفتاح ه ی د،یرنگش پر  زیآو
 جورش کرد. 

 نباش. نایا  کروبیبه فکر م مارستانیتو ب گه یام م  یمن وسواس  نکهینه ا ،یچیه -

 شدم. رهی گرد بهش خ ی تعجب و چشما با

 گهی د یایدن هی انگشتشو تا ته تو دماغش کرده بود و تو    روز ی ننه ام بود د ؟یتو وسواس -
 کرد؟  یم  ریس

 غر زد. یلب ری از خجالت سرخ شد و ز   زیآو

 آشغال!  -

 بپر تو سطل آشغال!  -

نگام به   هویکه   دمیکوب یپام م یمحکم رو   یخنده، هر از گاه ر یرو گفتم و بلند زدم ز  نیا
 پوکر اون دو نفر افتاد و کم کم لبخندم جمع شد.  ی صورتا

 تا سرفه کردم و از جام بلند شدم. چند
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 من برم.  گهیخب د -

 نگفتن منم از اتاق خارج شدم. ی زیچ چکدومیه

نگام کنه، از کنارم رد شد و به سمت اتاق   یحت نکهیاومد و بدون ا  رونیب زی بعدش آو کمی
 رفت و همه رو آماده کرد. میت یاعضا 

 یو راننده داشت آهنگ م  میون نشسته بود   یربع بعد، همه حاضر و آماده تو هی
 ذاشت. 

کرد. انگار من دست   یحواله ام م یحرص  یفقط نگاها  ز یکم به راه افتاد... کل راه آو کم
 ...هیا  هیحاش یزا ی چ یرم پکردم تو دماغم، انگار من فک 

 خفه شو! انا،یخفه شو و  -

 گرد نگاش کردم.  یتعجب سرم رو چرخوندم و با چشما  با

 ! یفکرتو بلند گفت ه؟ی چ ه؟ ی: چدیسرش رو چرخوند و غر  هوی

 !نننننیه -

 زهرمار... -

 شد.  رهیغضبانه به جلو خ ریکرد و دوباره م یهوف

.  پنیاک  هی کردم همه خبرنگارا باهم دوستن، رفتاراشون دوستانه است،   ی... فکر مپوففف
 گردن اما...  یبا هم م

 ! همش با من در حال جنگ و جدله... شعورهیب یلیخ زیآو  نیا  یبودنا ول ینطوریا

 . میشد ادهیو همه پ  مید یرس مارستانیبه ب باالخره

 دادن.  ریدر نگهبانا بهمون گ یجلو
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 کجا؟  -

 هماهنگ شده.  مارستانیب ری با مد م،ی ونوس اومد یجله خبرگفت: از م  زیآو

 به پشت سرش انداخت.  ینگامون کرد و نگاه دیترد با

 اشار؟ ی -

 .دیپر  رونیب یخانه نگهبان یبدو بدو از تو گهینگهبان د هی

 بله؟  -

 هماهنگ شده!  ن یبب مارستانیب ریزنگ بزن به مد هی -

 به ما انداخت.  ینگاه بعد

 ن؟ یاز کجا اومد   نیگفت -

 ونوس!  یدادم: مجله خبر جواب

شد.  یتکون داد و وارد اتاق نگهبان  یسر  اشاره،ی اسمش   میبود  دهیکه حاال فهم  ینگهبان
. همش  شمیخسته بود. منم باشم خسته م یبه نگهبان جلو در انداختم، انگار  ینگاه

 کنه. یم  دشونیدونه چقدم خطر تهد ی. حاال خدا م یمواظبت کن ینیبش نجایا

 بذار برن. ر،یحله ام -

 کرد.  یبه داخل اشاره ا ری ام

 .دی بفرما -

برا   میگله آدم اومده بود هی. می شد  مارستانیو پشت سر هم به صف، وارد ب میکرد  تشکر
 کردن. ینگامون م یجور هیهمه   ل،ی و وسا نیضبط گزارش! با اون دورب

 دارن!  حقم
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شده بود و    بیکه بوشون باهم ترک ییعطر ها  یکه شدم، بو مارستانیب یسالن اصل وارد 
 . دیچرخ یمردم م یبه مشامم خورد. نگاهم متعجبانه رو  یالکل و همه چ

 به دست... ح یتسب یکی کرد، اون  ینشسته بود و تند تند اشکاش رو پاک م ونی گر  یکی

م و نگام رو بهش بدوزم. چند نفر محکم بغلش دختر باعث شد از جا بپر هی  ونیش یصدا 
 کرد تا ولش کنن. یکرده بودن و اون تقال م

  یبهم م بای اش رو به گوشش چسبوند. صداش تقر  یپسر از جمعشون جدا شد و گوش هی
 شد. یداشت از کنارم رد م یوقت  دمیو مکالمه اش رو شن دیرس

 ! ارهیدکترا گفتن دووم نم ستیمامان خوب ن  تیوضع ن،یخودتونو برسون -

 

 بست.  خی شوک رفتم و بدنم   یلحظه انگار تو  هی

به اندازه اونا قابل درک نبود اما   دیکردم... شا یبدشون رو با تموم وجود لمس م  حس
 سخته. یلیهم خ دنشیشن یحت

کردم. بغضم گرفت و کاسه چشمام از اشک   یزده بود و داشتم به دختره نگاه م خشکم
 پر شد.

 انا؟ ی و -

شونه ام مرتب کردم.   یو کوله ام رو رو   دمیبه چشمام کش یخودم اومدم و تند دست به
 رفتم و گفتم: اومدم!  زیبه سمت آو 

مرد مسن به سمتمون اومد. از دور لبخند رو لباش    هیکه   میبود مارستانی ب یراهرو وسط
 کرده.  کیو پ  کی ش یبود و بس

 ! دیباش یخبرنگار می ت دیسالم، شما با  -
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 تند جلو رفت و باهاش دست داد.   زیآو

 ... درسته؟ یملوک یبله و شماهم آقا  -

 ببرم. ضمونیمر شی شمارو پ دی بله بله... بفرما -

کرد،   یراه به همه سالم م   نی. بمیرفت یجلو تر رفت و ماهم پشت سرش م خودش
تو گزارشمون،  میبگ نمیخواست ما ا یم  ایبود  ینطوریمحترمانه... حاال واقعا ا یلیخ
 دونم! ینم

 خواست.   یرو م نیخواست دکتر شم. مامانمم هم ی. بابام دلش مر یبخ ادشی... ییهع

رو درمون   یکیتونستم  یبود، عمرا م  فیام لط  هی... چون روحدمی ترس یمن م یمنته
 شدم. یم ضی قبل درمانش خودم مر اوردنی م ضی کنم. مر

از اتاقا رو باز کرد و به ما اشاره    یکیدر  مارستان،یب سیرئ ،یملوک ی که آقا  دمیکش یآه
 . میکرد تا وارد ش

و صورت   شی لخت قهوه ا  ی . موهامید یرو د نیریش  یپسربچه بس هیکه   میاتاق شد  وارد 
و   ینیداد بش یخوشکل بودن. لباش سرخ بود و لپاش بزرگ. جون م یلیخ دشیسف

 .یفقط لپاش رو بکش 

 .ستادمی گوشه از اتاق ا ه یم بود، که از سر ذوق رو لبا یلبخند  با

داد زد: لطفا پزشک   بایاز پرستارا تقر  یکیبرد و رو به  رونی سرش رو از در اتاق ب یملوک
 .دیمعالج رو صدا کن ی ها

زد که  ی کردم. لبخند کم جون  یبا یبچه به من نگاه کرد که دستم رو باال بردم و با پسر
به   ینگاه زیشروع کردم ادا اطوار در آوردن با صورتم. کم کم شروع کرد به قهقهه زدن. آو 

 به نشونه تاسف تکون داد. ی من انداخت و سر

 برا تو من!  رمیبم -
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 نگاش کردم. یکردم و چپک یتو ذوقم! اخم زد

 عنتر. شعوریب -

 زدم.  یاز اون رو به بچه چشمک بعد

 دکتر مرد و سه تا دکتر خانم! هیر نفر وارد اتاق شدن. گذشت که چها قهیدق چند

و با دقت بهش نگاه کردم.   ز ی شدم... چشمام رو ر قیخانم دق یاز دکترا  یکیصورت   رو
. دستم رو جلو دهنم گرفتم و با ذوق  دنی که همه هماهنگ از جا پر دمیکش یغیج ییهوی

 . دنیکه دوباره همه از جا پر دمیکش یغیدوباره ج

 ! مارستانهیب انای : ودیحرص غر  با زیآو

 . نمتونی ب یم شهیباورم نم نننن، ییتوجه بهش با ذوق گفتم: ه یب

چشماش بود و    رهی به هم انداختن که با ذوق جلو رفتم... چشمام خ ینگاه ییتا  سه
کرد و به   ریتخت گ هینبود و پام به پا اری شانس باهام  یکردم ول یمسخ شده حرکت م 

 شدت به جلو پرتاب شدم.

 .می خورد واری خانم برخورد کردم و باهم به د یاز دکترا  یکی به

 ! یزن شد یب یعل -

که روش افتاده   یاتفاق افتاد. دکتر  هیثان  هیتو   ی بودم. همه چ رهیبه صورتش خ شوکه
 کمک له شدم. نیای: خبر مرگتون خب بدی نال هیبودم رو به بق

 کردم. یو من رو بلند کردن. با ذوق به هانا نگاه م جلو اومدن دوتاشون

 شما حالتون خوبه؟  -

من   ییی و  نمتون،یب یم  شهیباورم نم ننننیجواب دادن به سوالش گفتم: ه  یجا به
 ...تونمیعاشق باز 
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 زد.  یگرد شد و با ذوق لبخند  چشماش

 ؟ یخوا   یعکس م ؟یخوب یییا  ؟ی دید  لممویف  م؟یشناخت یییا -

 باش!  ن یکه روش افتاده بودم زمزمه کرد: خاک بر سرت! سنگ یاون

 بهش زد. یسقلمه ا   هانا

 شناختم؟  ید ید ایدر -

بود سر خورد. زود ماسکش   سادهی که ساکت وا یاون   یزدن، نگام رو  ی حرف  هیهمه  دمید
 شد.  رهی و به سقف خ دیصورتش کش  یرو رو 

 ! ستمای ن نایمن دوست ا  -

 ! ارهیفت: غلط کرد، دوست منه، زنه هستبرگشت به سمت همون و گ هانا

 . دیدستم رو گرفت و من رو به سمت خودش کش بعدم

 . میریعکس بگ  میبر  ایب -

 . بهم لبخند زد... رمی باهاش عکس بگ ،یاحی . دستم تو دست هانا ردمید یخواب م انگار

ژست در آوردم   ی. کلمیدیکش یرو دستش دادم و چند تا سلف  میرو ابرا بودم. گوش قشنگ
 بود. یبارب هیشب کلشمی... هییقد اون ازم بزرگتر و ا یول

تو پهلوش    یکیبراش اومد و   یی بود، چشم و ابرو  ایاش که اسمش در یچشم آب دوست
 .دیکوب

 هانا.  -

 . دیبه پاش کوب یکی بار با پاش  نینداد که ا  جواب

 .یهانا عباس -
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 گرفت. گهیعکس د هیکرد و  گفت و لباش رو غنچه  یحواس باشه ا  یب هانا

 ! ییییااااحیر -

 و زود به سمت اون دکتره رفت.  دیاز جا پر  تند

 بله استاد؟  -

 . یستی ن گریباز  مارستانه،ی ب نجایحواستو به کارت بده! ا  -

 ! نی ادبه ا  یچه ب وا

 باال انداخت.  ی شونه ا هانا

 ... فقط ذوق کردم. ستمین گری باز  گهیمن که د  -

 ن؟ یکن ینم یباز  گهی: عه! واقعا ددمیتعجب پرس با

 خوام دکتر شم.  یم گه،ینه د -

 خوره!  یمن که چشمم آب نم ،یشیادبش، زمزمه کرد: ان شاء اهلل م یب استاد

 کردم و تند گفتم: چرا نشه؟ مگه چشونه؟  یاخم

به من   میرد و مستقبار بست و ال اله اال... گفت. چشمش رو باز ک کی رو   چشماش
 دوخت. 

 . یدی د شونوی ا  ستی ن قهید هیخوبه  ؟یزن یشما چرا حرص و جوش م -

 تند پلک زدم. تند

 دوسشون دارم.  یلیشناسمشون و خ  یوقته م   یلیمن خ -

 شونه ش رو کم کم لرزوند. ایدر

 مهرش به دل نشسته، حاال جونم به...  وسته،ی حاال آهسته و پ -
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 چند تا سرفه کرد.  د،یاخم آلود استادشون رو که به خودش د  نگاه

 ...دیببخش زه،یچ -

 تکون داد. یبا تاسف سر  استاده

 دونم!  ینم ادی خوشت م نیا  یاز چ -

 خنده رو لب من آوردن. شونیا -

  ایتو پهلو در یکیخنده و    ری اش کرد زد ز  یمعرف  اریکه هانا به عنوان زن هست یدختر
 .دیکوب

 دلقکشه!  -

 .دیخنده و دستاش رو به هم کوب ر یاز اون زد ز  تی هم به تبع ایدر

 گرفت... لشیچرا انقد تحو گمیم -

 . دیاش کوب یشونیتو پ یکی  استاده

 شروع شد.   اشونیکردن خرباز  دا یدلقک تر از خودشون پ یکی نایباز ا -

 برگرد سر کارت!  -

تو گوشش  یکیتند برگشتم و دستم رو باال بردم و    هویهول کردم و    زی آو یصدا با
 داد که تو اتاق اکو شد. ییداد، چنان صدا  یی. چنان صدا دمیکوب

گرد، هانا و دوستاش لبشون   زیآو  یبود، چشما ز یسکوت کردن، دست من رو گونه آو همه
 ت تعجب کرده بود...با ندام  یرو گاز گرفته بود، عباس

 تق تق اومد. یصدا  

 زد؟  ویک یک -
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رو که به   نکشیشون ع یکیدر اتاق بودن.  یجلو  رزنیچند تا پ م،یرو که چرخوند سرمون
 بود رو چشاش گذاشت.  زونیگردنش آو

 دخترم شوهرته؟  -

 دستش رو به پشتش گرفت و عصا زنون اومد تو. یکی نگفته بودم که اون  یچیه هنوز 

! زدش هنوز دلش سوخته دستش رو صورت شوهرشه...  چارهینگاه تورو خدا، دختره ب -
 . میچقددد ما خانوما دل رحم

 .دی کوب زیآو  منگاهیمحکم به نش یکی عصاش رو بلند کرد و  هوی

 زنت؟  ن یبا ا یکار کرد  ی! چونیقل یپسره دراز ن یریبم -

 که!  ستید گفت: زن من نتن  زیآو

 اومد.  رمردی پ هی یصدا   هوی

 ! بگو... نترس! ی زن گرفت یخورد  یبگو چه گه  ر،ی پسرم اشتباهتو گردن بگ -

 آقا زن من ن... -

داد زد: نترس! مرد باش، داد بزن بگو غلط کردم زن گرفتم، بگو گه خوردم تورو   رمردهیپ
 گرفتم... جرعت داشته باش. 

 ن. رو کرد به سمت م زیآو

 گه خوردم گرفتمت! -

 .دمیتو گوشش کوب  گهید یکی

 مگه من چمه؟  ؟ی چرا گه خورد  -

 . دیمحکم تو سرش کوب  یکیو   دی کش یقیعم نفس
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 ؟یتو! مگه زنم  یچقد خر -

 ...نمیبب سای! وا گهیوا راست م عه

 زنت باشم؟  یدوست داشت -

 زد: بال به دور!  داد

 کردم. لی ام رو گشاد و سرم رو به سمت راست ما  ینیب ی رو گرد، پره ها چشمام

 قرار گرفت.  نمونیب کای کردم که مل  ینگاش م خصمانه

 سرکارتون!   نیبسه برگرد  -

  رونیکردن، ب یرو که حاال داشتن بحث م رمردایو پ  رزنیزار اومد و پ  یهم با حال  یعباس
 . سادمیگوشه وا  هیتوزانه  نهیکرد. همون حالت صورتم و ک

.  ستادیکنار مادر پسر رفت و ا   زی. آو میو ازش چند تا عکس گرفت میر بچه رفتسمت پس به
 هم حرفاش رو ضبط کرد. شی رو در آورد و با گوش کروفونیم

 بود؟  یمشکل پسرتون چ  -

 . دیساده اش کش  یبه روسر یدست

.  ارهیو اگر عمل بشه دووم نم  شهیگفته بودن عمل نم گهید  هیداره، دکترا یقلب یماریب -
  ی. خدا از آقا میندار  یاد ی... پول ز میکن یم یبود. ما تو روستا زندگ ادیز  یلیمخارجشم خ

 باشه. مارستانیباشه، قبول کرد که خرج و مخارج عملش از بودجه ب یراض یملوک

 دن؟  یانجام م یهمسرتون چه کار  -

 آب دهنش رو قورت داد. ی ه سختدهنش برد و ب یزن پر از غم شد؛ لبش رو تو نگاه

 .ستنین اطیح دیدر ق -
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 . رهی رو بگ دیکه از چشمش چک یاشک   یجلو  نتونست

 از پدر پدر شوهرم... ه،ی وراثت  یماریب ن یا -

 به پسر بچه انداخت.  ینگاه

که مثل پدرش از دستش   دمی ترس یلیداره. خ یقلب  یماریهم به خاطر همون ب نی مت -
 بدم.

  یا  نهیهز  چیشهر ه ی : تود یرو پرس یسوال بعد زی شدم و بغض کردم که آو یاحساسات
 دوره رو؟  نیکنه مخارج ا  یپرداخت م یک ن؟یندار

 فراهم کرده. میکه خواست ی هر چ مارستانیب -

 کرد.  یهم ضبط م زی و آو ادداشتی تند تند   کایمل

 داشتم.شدن رو  یاحساسات تی مسئول منم

  یکردن، من بغض م یبغض م نا یکردم، ا یگفتن، من بغض م یم  ای از بدبخت نایا یه
 کردم. ی من باز بغض م ینداشتن ول  یواکنش چ یاصال ه  نایکردم، ا

 آوردن؟  یوضعشه آخه! پس من رو واسه چ  چه

  ی دیکار مف چیکنم ه یاحساس م یول دمیمورد عالقه ام رو د  گریبد هم نشد، باز  البته
 باال انداختم و متفکر به پسر بچه نگاه کردم... یی انجام ندادم. ابرو 

 بود! نیمت اسمش

  دنیوقت طاقت درد کش چی . من که هیسن کم انقد درد بکش نیچه بده تو ا  ،ییهع
  مارستانی اومدم ب  یاز وقت ختم،یر یسرم م  یکرد کل خونه رو رو یجام درد م هینداشتم. 
 فهمم.  یدرد رو م یواقع یتازه معن
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. ما عادت به بزرگ  ستنیاز زخم ها هم زخم ن یلی... خستنیاز درد ها واقعا درد ن یلیخ
چه  مینیب  یم میا یبه خودمون م یکه وقت مید یاون قدر بهشون بها م  م،یکردنشون دار 

 .دنی کم کم روش نمک پاش میکن یشروع م م،ید یرو که فهم نیشده... ا یقیزخم عم

احساساتمونم از    ی... حتستی ن اتیشامل ماد  نی و ا  میاز خودمون دار  میدار  یهر چ ما
 ...یا  گهید  زیغم و هر چ ،یافسردگ ،یخودمونه! افکار منف 

 انا؟ ی و -

رو به سمت من   یگوش ز یتکون دادم. آو هیبه نشونه چ ی اومدم و سر رون یتو فکر ب از 
 اومد.   کیگرفت و خودشم نزد 

 ! اریدر ن یباز  عی تو با دکترا حرف بزن، فقط خواهشا ضا -

 رو از دستش گرفتم.  یتکون دادم و گوش یسر

 راحت!  التیباشه، خ -

 کف جفت دستاش رو روبه روم گرفت.  زیآو

 نگو... نوینه نه، ا -

 ؟ ی تعجب گفتم: چ با

  یوقت ! به خاطر همونمیاری گند باال م هیراحت باشه، قشنگ  التی خ یگیتو م ی وقت -
 .شهی ناراحت م یلیخ المی من خ یگی م نو یا

 گفتم و کله ام رو محکم چرخوندم. یشیا

... دمیو هانا و دوستاش رفتم. سرم رو که چرخوندم پسر بچه رو د یسمت دکتر عباس  به
 اونم صحبت دکترا!  میصحبت کن یماریاون از ب شیپ ومدیدلم ن

 به کنار در کردم. یا   اشاره
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 م؟ ی اونجا به مصاحبه ادامه بد میتون یم -

پشتم بود و داشت   کایتکون دادن و به سمت در حرکت کردن. مل یچهار نفر سر هر
 کرد.  یم ادداشتی

دستم   یکیهم تو اون   کروفونی ضبط گذاشتم، م یاز دستام گرفتم و رو   یکیرو تو  یگوش
 گرفتم.

 ن؟ یاطالعات به ما بد کمی  شون یا  یماریدر مورد ب شهیسالم م -

که  یدادن شد. از اصطالحات پزشک حیتکون داد و مشغول توض یسر  تی با جد یعباس
و منگ بهش    جی. گدمیهمون قلب رو فهم نشیآوردم و ب یسر در نم  یچیگفت ه یم

کرد از کلمات قلمبه سلمبه استفاده    یاش رو م یکردم و اونم داشت تموم سع  ینگاه م
 کنه.... 

باز بود، بهش  مهیداده و دهنم ن نیام رو چ ین یکه گره اخمام توهم و ب یحالت  کی در
 کردم. ینگاه م

 تکون دادم.  ی داد و من سر انیبه حرفاش پا باالخره

 بهش!  نی کرد آفر ی م  ادداشتی انداختم، الحق که خوب  کایبه کاغذ مل ینگاه

 بردم. یرو تو دهن دکتر عباس کروفونیرو بهم نشون داد و من دوباره م یبعد  سوال

 است؟  شرفتهیتا چه حد پ یماریب -

 رو با زبونش تر کرد. لبش

 !یلیخ -

 آها!  -

 کنه. ی. چه حق به جانبم نگاه مدمیکامال فهم یعنیبهش انداختم...  ینگاه یچپک
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 چطوره!  زایچ  نیو ا  سکیکه ر نهیبده گفتم: منظورم ا حیتوض نکهیا  یبرا 

 تکون داد.  یسر

 آها!  -

 شدم، پس ادامه اش؟  ره یسکوت کرد؛ با تعجب بهش خ و

دونم  یشدم، نم یداشتم از دست جواباش کالفه م گهی! دیلیخ یلیسکوت بود، خ یلیخ
 داد. یجواب م ینطوریچرا ا

 ... دینیبب -

 .دمینسبتا بلندش از جا پر یصدا با

 و؟ یچ -

 کرد. یاخم

 .دم ی م حیدارم توض -

 باال انداختم.  ییابرو 

 . دیبله بله، ببخش -

 .دیبه روپوشش کش یبهم رفت و دست یغره ا  چشم

عمل هم   سکیسخت بود. ر یل یو درمانش خ رفتنی و قطعا پذ هیخطرناک  یلیخ یماریب -
  از یخطرناکه و ن یلیانجام شده، خ  رانی عمل تو ا نی کم از ا  یلیباالست، چند مورد خ یلیخ

باالست... اما با وجود  اریعمل هم بس نهیداره. هز یاد یز  اری به مدت زمان و دقت بس
 .میدوار یام یلیبره خ  شیز خوب پیهمه چ نکهیبه ا  نایتموم ا 

 . خدا قوت. اتتونح ی. ممنون بابت توضرهی م شیان شاء ا... که خوب پ -
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 ف ی. حدمشیهانا تکون دادم، انقد ذوق کرده بودم که د یهم برا  یلبخند سر با
 دستم رو بسته بود.  نجامیا یاالن واسه چ  نکهیو شغلم و ا  مارستانیب

  مارستانیاز خود ب  میکرد  هیگزارش ته  هیاز پرستارا   م،یمصاحبه انجام داد گهی چند نفر د با
 . میبرگشت یخستگ یو باالخره بعد از چند ساعت با کل

 *** 

  بیغر  بیاومدم. خانواده بابامم عج رونیعکس رو کنار گذاشتم و از اتاق بابا ب قاب
 .میار یکه شاخ در م میفهم ی م ی دیجد  زیچ هیها! هر بار  یترک الیسر   نیا  هیبودن، شب

 رفتم. نی کردم و از پله ها پا ینچ نچ

 انا؟ ی و -

 کج کردم.  ییرایرو به سمت پذ راهم

 جانم مامان؟  -

! مردم دختر دارن منم دختر دارم،  یا یب یکن یباز خودتو گل یبابات شب مهمون داره، نر -
آدم باش، انقد سر به هوا   کمی برگشتنت شب کنم!  فیبا استرس کث دیهر روزمو با

 نباش...

 کردم، شروع شد! داستان هر روز من... یپوف

 اتفاقه!  ست،ی که ن یمامان الک -

 اومد.   رونیبه کمر از آشپزخونه ب دست

 هر روز هر روز اتفاق؟  -

 کردم.  یاخم

 پلکونم!  یپسرون خودمو تو گل م یانگار محض رضا  یگیم  یجور هی -
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 پشت دستش زد. محکم

 ...دهیخطاکار خودش خودشو لو م گنی چشمم روشن، م -

 مامان؟   یگیم یگفتم: چ  ینسبتا بلند یتعجب و صدا با

 . سادی اخم جلو اومد و رو به روم وا با

 ؟ یچرا هر روز گل -

 ! ادیم  شیخب پ ؟یکن یم   ینجوریشده، چرا ا  رم ی مامان من د -

 زد. یشخندین

 یو اون گل  افتهیاتفاق واسه تو م هیهست، چرا هر روز   یزیچ هی دونم   یمن که م -
 شدنه؟

  یلحظه داشت خط و نشون م  نیدور شدم و دستم رو تو هوا تکون دادم، تا آخر  ازش
انگار شانس گند من دوباره به اون روزا    یداد ول ینم  ری گ ینجوریوقت بود ا یلی. خدیکش

 . میبرگشت

روش چادر انداخته بودن، نگاه   اطی که گوشه ح نمیزدم و با حسرت به ماش رونیخونه ب از 
 رفتم. رونیرو باز کردم و ب اطی و در ح  دمیدلم کشاز ته ته    یکردم. آه

 ها شدم.  یرفتم و مشغول رصد کردن تاکس  ادهی پ ابونیسر خ تا

اومد، اونم نسبتا جوون   گهید  یکی! شهیکردم، نم ی جوون بود. نچ یلی اومد، پسره خ یکی
 نه. نمیبود... نچ! ا

همه آدم خوب، بد در اومد، من رو    نیا  نیب شونیکی  ید ید هویاعتماد کرد که،  شهینم
 صحرا! اونجا... هی. برد  دیدزد

 !ننننیه -
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 گفتم خدا نکنه، بال به دور!  یتند تو دلم م تند

به پالکش انداختم و   یمرد مسن توش بود، از دور نگاه  هیاومد که   یتاکس هی  باالخره
که گرم   کردم یحفظش کردم. دست تکون دادم و نگه ش داشتم و سوار شدم... سالم

 جوابم رو داد و بعد گرفتن آدرس راه افتاد. 

 چشمام گرد شد...  هویشد راه افتاده بود که   ی م یا  قهیدق پنج

 پالکش چند بود؟  شماره

 شانس! نیرفت، تف به ا ادمی! باز نننیه

 حالت ممکن، ازش شماره پالک رو بپرسم. نی تر ی کردم در عاد  یسع

 کردم... یا  سرفه

 چخبر؟  -

 زدم.  ی مسخره بود... لبخند کج و کوله ا  یلیباال انداخت. سوالم خ ییابرو 

اش   ادهیپ  نیا  گنیکنه، بعد م یام م  ادهیگوشه پ  هیاست،  وونهیدختره د  گهی مرده م  االن
 کنه. یسوارم نم یکرده، کس

عادت    هیشده. پوففف...  ره یبا تعجب بهم خ دم یسوق دادم، د  رمردیپ یرو که رو  نگام
 شد  یزدم، صورتم کج و کوله م یتو دلم حرف م  یوقت  یبود که گاه نی مسخره ام ا

گفتم و باالخره بعد از  یچیکردم، نه ه یکار چینه ه گهیشدم و د نیپالک ماش  الیخ یب
رفت،   یم  یتاکس یشدم، وقت  ادهیرو حساب کردم و پ هی. کرادمیبه دفتر رس قهی دق ستیب

 رفته بود.  ادمیآسونه رو   نیا یپالکش رو خوندم، لعنت

 داشتن... ی اد یز  یبود که همه انرژ  نیا  شیشلوغ بود، خوب شهیدفتر شدم، مثل هم وارد 

 ! یچه روز کسل کننده ا  ،ییهع -
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هم هست. قربونت   یاستثنائ ه ی دمیبود، فهم یسال انی از جلوم، که مرد م داریعبور سرا با
  ینطوریپس کله ام! چرا سر امتحانام ا یزن یم عی سر   گمیاشتباه م یز یچ  هیبرم خدا، تا 

 نبود؟ 

انداخته که من   زیم ی خبر رو  یبرداشته کل یرفتم؛ االن باز مفتاح زمیسمت م به
 مسئولش رو داشت.  نجایخوبه ا سمشون،یبنو

 پوشه پر خبر!  ه ی یحدسم درست بوده، لعنت  دمید دم،یکه رس ز یسر م باال

  دینبود، شا داشیپ ز ینشستم و مشغول نوشتن شدم. آو یپشت صندل یحال زار با
  یشد ول  ازدهیباال انداختم و دوباره مشغول کارم شدم. ساعت   یخواب مونده... شونه ا

 نبود. ز یاز آو   یهنوزم خبر

 بده! بهش عادت کردم. کالفه بودم... نبودنش چقد  یلیخ

خودم درست کنم و به   یقهوه برا هیام رو برداشتم و به سمت آبدارخونه رفتم تا   یگوش
 .سادیو صداش کردم که وا  دمی رو د کا یراه مل نیهم زنگ بزنم. ب  زیآو

 ؟ یخوب -

 زد.  یلبخند مهربون شهیهم مثل

 ؟ یخوبم تو خوب یمرس -

 ؟ ی ندار زی از آو یخبر  گم،یاهوم، م -

 و به اطراف اشاره کرد.  دی کش یقیعم نفس

 ساکت و کسل کننده است نه؟   نجایا  یلیامروز خ -

 اعتراف کنم که حرفش درست بود. دینداشتم بگم اما با  دوست

 ! هیجور هی   ستین زیآره، آو  -
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گرفته و امروز   یکرد، سرماخورده، واسه همونم مرخص یعطسه م یکه ه  ید ید روز ید -
 .ادینم

و اون   ومده یاش ن  یمیبودم که دوست صم ی! مثل دانش آموز یید، هعش زونیآو  لبام
  یرو م زی ام شماره آو یتشکر کردم و به همون طور که با گوش  کایگذره! از مل یروزش نم

و با    دمیخورد که به آبدارخونه رس یداشت بوق م  یگرفتم به سمت آبدارخونه رفتم. گوش
 حرف بزنم و بعد قهوه رو درست کنم.  زیح دادم اول با آویدوتا پسر اون تو، ترج دنید

انتهاش    یاتاق خال هیبود و فقط   کی تار کی کنار آبدارخونه که تار کی کوچ یراهرو  وارد 
داد... قطع شد که دوباره زنگ زدم و   یخورد اما جواب نم یبوق م یبود، شدم. گوش

 اومد...  ییصدا  هی دم،ینتهاش که رسمشغول متر کردن راهرو شدم. به ا

 دختر و پسر!  هیمثل حرف زدن    ییصدا هی

رو از گوشم فاصله دادم؛ صدا قطع شده بود، حتما   یگوش  زیر ی کردم و با چشما یاخم
 . دمیاشتباه شن

بار صدا واضح تر   نیگوشم کردم اما ا  کی رو دوباره نزد یباال انداختم و گوش یا شونه
بار مطمئن   نیحرف زدن، ا  یصدا   دنیشدم و با شن کی در اتاق نزداومد. قطع کردم و به 

 شدم.

 رو به در چسبوندم که صدا واضح تر شد.  گوشم

 ؟ یداد  لی آدمارو تحو  -

 م؟ یکار کن ی دادم، فقط با اون اعضاشون چ لشونی جواب پسره رو داد: آره آره، تحو  دختره

 دهنم گرفتم.  یگرد شد. سرم رو از در فاصله دادم و ناباور دستم رو جلو چشمام

  هیبودن... نفسم  حبس شده بود. با برخورد پام به  ای و سوف  ادیقدم عقب رفتم، فر چند
راهرو بودم و   یشد، انتها  انی در نما  ریز  هیکه اومد، چند تا سا یتقه بلند یو صدا  یزیچ
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که اون ور بود انداختم. چند   یبهداشت سی ودم رو سرورفتم و خ  رونی زود ب نمیواسه هم
 ...نهم بود گهیتا دختر د 

 آدما!  لی بدن؟ تحو  یکار کنم؟ قاچاق اعضا یبهم وارد شده بود، چ  یبد یلیخ شوک 

 ... د ی لرز   یبدنم م تموم

ها شدم، دستم   ییاز دستشو ی کیاومدن. وارد  ی م  رونیب  دهیبر  دهی با ترس و بر  نفسام
 بشم.  عیکنم و ضا  هی گر  دمیترس یم  یام گرفته بود ول هیرو جلو دهنم گرفتم... گر

 اگر خالفکارن؟   نجای... چرا اومدن ا رمیباشنم وگرنه بر فنا م دهیند  ایخدا

  نهیآ  یاومدم و جلو رونی ب یی. از دستشودمیکش یق ی و نفس عم دمیبه صورتم کش یدست
  دایحال رو پ  نیمن بود هم  یجا  یشده بود، هر ک دیفرفتم. صورتم رنگش مثل گچ س

 کرد. یم

که   کمینگه داشتم تا آب ها بچکن ازش.  نی و سرم رو پا دمیبه صورتم پاش یآب هی تند
  ی. نگاه تورو خدا! بتدمیکش ی نیپخش شده ه ملی ر دنیگذشت، سرم رو باال آوردم و با د

 گفت ضد آبه؟  یبهم انداختش... آشغال پس چرا م

 پول... یکالهبردار... کل نمش،یمن نب مگر

سرم گذاشت    یکه بت یمن و کاله  ملیر تیوضع  نیچشمام گرد شد، االن واقعا تو ا  هوی
 مهمه؟ 

آدما شد، از  هیام شب افهیق نکه یپاک کردم... بعد ا مالرویبرداشتم و ر یدستمال کاغذ  هی
 یسوال داشتم که انگار جواب  یبود و کل ریدرگ یلیاومدم. ذهنم خ رونیب ییدستشو 

 نشد؟  یرتیسر من غ ادیبراشون وجود نداشت. مگه فر 

زنن؟ از اون   یو رمانا باشه که همه هم روشون کراش م  لمایبد ف یتایاز اون شخص نکنه
نشستن، اون   یگهواره ا  یا یکشن، رو اون صندل یباکالسا م  گاری که از اون س ییخالفکارا 

 کاله لبه دارم رو سرشونه!  هیبلند بلند تنشونه و  یکتا
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  ریج ریبلند نشستن... اتاق غرق سکوته و فقط ج  یپنجره   هی  یاتاق، رو به رو  یکیتار  تو
  شه،یباکالسه بلند م گاری که از اون س یشکنه! دود یسکوت اتاق رو م یگهواره ا  یصندل
  یغرق سکوت و با چهره ا  ادی ... فرادیدر م ب یعج یرقصه و به شکال یوا متو ه 

حجم   هی و   شهیزنن و بعد در باز م یدر م هویکنه...  یم  هپنجره نگا  رونیبه ب لسوفانهیف
 ! شهینور وارد اتاق م یادیز 

از   یکیکشن.  یاتاق م یرو سرش، دنبال خودشون تو  دنیمرد که خشتکش رو کش هی
رو  نکیع هیمونن، با کت و شلوار و سر کچل که    یهرکول م هیکه شب  ییاون مردا

  یکلفت یلبشه با صدا  نی پا  ش،یبه نام ر  یپشم یمثلث کوچک حاو   هیچشماشه و 
 « م؟ یکارش کن ی : »قربان چگهیم

  ان،یچرخونه! مردمک چشماش جفتشون م یسرشم نم  یمغروره، بعد حت یلیخ ادی فر
 یذاره گوشه لبش، پک یباکالس گرونه رو م گاری زنه و اون س یم یند گوشه چپ، پوزخ

 خوام!«   ی: »سرشو مگهیزنه و سرد م یبهش م

اندازه هوا،  ی م  اره،ی رو در م نکشیع شه،ی تا بناگوش باز م ششین ه،یمثلث  شی کچل ر اون
 خنده، هاع هاع هاع... یم ثانهی ! خببشیتو ج ادیم

 ... ی کرد  یم سیپاتو تو کفش رئ دینبا -

پاشم تو کفش خودشه،  چارهی نداره... حاال ب یرحم ادیزنه نه...! اما فر   یداد م چارهیب مرد
تو فکرشم هنگ   یآدم حت گنیم  یبیعج یزا یچ  هیکنن.   یم ادی مال فر نمیکفش ا  یالک
 کنه، اه!  یم

کارو با من نکن! اما    نیا گه،ی گردن مرده... مرده م ری ذاره ز  یم اره،یچاقو رو در م نیا بعد
  شهیدر با ضرب باز م هویچاقو رو بکشه،  ادیکنن... م یدو تا خر خالفکار گوش نم نیباز ا

 !شهی سرشون رد م  یموتور از باال  هیو 
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  ادی! فر شهیپخش م یجانیچرخه، آهنگ ه  یموتور م یرو دور صحنه آهسته، چرخا  میر یم
  نی گذشته اما هنوز موتوره پا  قهیپره، پنج دق ی شد، از جاش م یادعاش م  یلیکه خ

 !  ومدهین

عضالتش   ده،یپوش ایچرم قهی جل نیپسره که از ا  هی... نی پا ادیصاف م یلیموتور خ بعد
 ! یکراش ادیز  یل یپک، برنزه، خ کسی س رون،ی اومده ب

گرده طرف ما، موهاش رو   یرو چشماشه، بر م نکیع نمیپشتش به همه است، ا خالصه
  نیکه! ا شهیشد؟ نم ینجوریچرا ا  ز؟یچرخونه و... عه! آو یبره... سرش رو م یداره باد م

 خوام... یروشن رو م کی تیبره! من ر  یرو فوت کنم هوا م

 دختررممممم؟  -

 ها... نییهوا و تند تند تو صورتش گفتم: ها ها ه دم یپر یداد مفتاح  یصدا با

 بودم، خواست آرومم کنه.  هدیترس یلیخ چون 

 بابات. قیام، رف  یمنم دخترم منم، مفتاح -

 دختر بابام!  انام،یگرفتم، هول شدم گفتم: خوشوقتم منم و  سکسکه

 تکون داد.  یمتوجه نشد که سر  انگار

 آها... -

 ن؟ یداشت یشده کار یچ -

 شده و... یچ نمیبب امیگفتم ب میکن یصورتتو کج و کوله م  یسادیوا   نجایا  دمیواال د  -

 . دیبه لبه کتش کش یدست بعد

 ؟ ی اون گزارشارو کامل کرد  -
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 نی رفت... اه من با ا  ادمی. به کل  دمیام کوب  یشونیمحکم تو پ ی کی شونیآور ادی با
بدبخت...  ینبود. مفتاح یآسون  زی عمرا بتونم تمرکز کنم. هضمش چ  دمیکه فهم یزیچ
ور    نیا  دنیم  ارنیبدن آدم رو در م یتو دفترش! چه آسون اعضا  ختهیر ای دونه ماف ینم

 اون ور...

 ...ییهع -

 رو دارم!  دنشیبگو من طاقت شن ؟ی شد؟ گند زد یگفت: چ یبا نگران یمفتاح

حالم    کمیمربوطه اش؟ چون   میاونارو بدم به ت شهیمونده، م کمشونیها؟ نه نه،  -
 . ستی خوش ن

 برو خونه!   دمی م یمرخص یضی نداره، خدا بد نده، اگه مر  ی نه اشکال -

که تو دلمه سر کنم،  یحرف  نی تونم با ا یبهم دادن. من نم ارویحرفش انگار دن نی ا با
زنن  یم  نایبه خودشون، ا ایبگم   یکیببرمش! به  ادی کنم تا بتونم از  دایپ یراه هی  دیبا

 تن. فرس یپدر مادرم م یکشن... انگشتمم برا  یمن رو م

 .شمی بله بله، ممنون م -

  ایپرواز کردم. خدا  زمی و رفتن خودش به سمت اتاقش به سمت م یبر  یتون یگفتن م با
رو جمع کردم و با ترس از دفتر   لمیو وسا فی . تند کنمیرو نب ایو سوف  ادیتورو خدا فر 

 سوار شدم و آدرس خونمون رو دادم.  ،یبار بدون توجه به راننده تاکس نیزدم. ا رونیب

 .گمی م  زیشدم... فقط به آو  مونیپش هوینرفته بود که  یلیخ اما

 ! سای آقا آقا وا -

  هی گه،یآدرس د هی  رمیرو کنار زد که گفتم: م نیبهم انداخت و ماش یبا تعجب نگاه  مرد
 .رمی آدرس رو بگ نیسی وا   نیلطف کن قهید
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دادم تا آدرس خونشون رو بهم بده.  امیبود، بهش پ کایکه به نظرم اومد مل یکس تنها
تا آدرس رو برام بفرسته و به محض فرستادنش به راننده  دیطول کش یا  قهیچند دق
 گفتم.

دور بشه...   ای بدونه و از سوف زیآو  دیدادم. با یاسترس ناخنام رو کف دستام فشار م  با
 .میافتاد  یف یکث یوسط چه باز 

  یمم به سرعت در حال کندن پوستش بودم و تند تند مشده و لبا   یدستام زخم کف
تا وارد محله   دیطول کش یراه بود و کل یلیشهر خ نی . از دفتر تا اون محله تو پادمیجو
 .میشهر بش  نی پا ی ها

  یم یبود، زن ها تو کوچه دور هم نشسته بودن و بچه ها باز  بی عج یلیخ زیچ همه
داشت و   یشکل خوب دمیشا اینداشت.   یبخونه ها اصال شکل خو یخارج یکردن. نما

 نبود... یمن برام عاد 

خونه  ی لیارزش داشتن و از نظرشون خ ایدن هی صاحباشون قد  یخونه ها هم برا  نیا
بدم نداشتم چون   نجایدر مورد ا  ینظر نکهیحق ا   نمیش یکه باالشهر م یبود. من یخوشگل

. مثل اونا تو زمستون سقف خونه مون چکه نکرده، تو سرماش  دمی درداشون رو نکش
 . میداشتسرمون چون نفت ن   میپنجاه پتو ننداخت

 .سادیکوچه وا  هیسر    یتاکس

 . یآبج نجاستیا -

بهش انداختم؛ چقد شلوغ! مثل همه کوچه ها بساط حرف خانم ها   یپنجره نگاه  یتو  از 
  هیبودن و   سادهیها وا   یر از اون لوتبچه ها پهن بود و سر کوچه شم چند تا پس  یو باز 

 چرخوندن. یدستمال رو تو دستشون م

 تا من برم و برگردم؟  نیسی وا نجایلطفا ا  شهیبه راننده گفتم: م  رو

 بهم انداخت.  یو نگاه دی به پشت گردنش کش یدست راننده
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 . دیگفته باشم! بعدا چونه نزن شه،ی اتون اضافه م هیبه پول کرا  یباشه ول -

 اشکال نداره. -

  هویبه داخل کوچه انداختم. بعد  یشدم و همزمان با بستن در نگاه ادهی پ یتاکس از 
  رهیبرانداز کردم. نه خوبه! امروز رنگ ت یپنجره تاکس شهیو خودم رو تو ش  دمیچرخ
 اما بازم خوشکلم...  دمیپوش

پشت   یکرد. اهه... بدبخت ریخنم به بندش گشونه ام انداختم که نا یام رو رو  کوله
 !یبدبخت

 من رو خطاب قرار داد.  ییدر هم به سمت کوچه رفتم که صدا  یصورت با

 ؟ یری دختر جون کجا م -

 شون جلو اومد.  یکینکردم که  ی حرفشون توجه به

 با تو نبودم؟  -

هزاران فکرم تو سرم بود.  دم،یترس یلیشد، خ  دهیجواب ندادم که بند کوله ام کش بازم
  دیکنه؟ اما تهش گفتم خب شا یکار م یهست، چ نجایآدم ا یاول با خودم گفتم کل
 باهاش نداشته باشن. یچون از خودشونه کار

دونم با    یاون بند که نصف مونده بود در آوردم و نم یدستم رو از تو  نمیخاطر هم به
که به سرش خورد،   نی. همدمیمحکم تو سر پسره کوب  یکیاما  یو چطور   یچه جرعت

تو   یکه از زور درد بسته بود، داد زد: اه، چ  ییدستش رو به سرش گرفت و با چشما
   فته؟یک

 کارتون!  یپ  ن یکار دارم، پس بر  زی با آو ،یهمه چ -

کارشون بزنن    یاالن تالف دمی ترس یبغضم کرده بودم، م بیبود که عج یهمه در حال  نایا
 ! یوسط نصفم کنن! اومدم برم که پسره با تعجب گفت: خب از اول بگو آبجاز 
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 رو بهم نشون داد. ییجا هیرو به رو رفت و   واری جلو افتاد و به سمت د بعدم

 ! زهیاون خونه خونه داداش آو -

شدم از زدنش. با   مونیگفتم. اه پش یکه اشاره کرد، کردم و ممنون ییبه جا  ینگاه
کنم، به راه افتادم. تو کوچه همه   یگفت عذرخواه یدلم م هیه هنوزم  ک یدر حال یناراحت

که پسره بهش اشاره   ییکرد. وسط کوچه جا یمعذبم م  نی کردن و ا ینگام م یجور هی
کرده بودن و به   شهیدور هم نشسته و سکوت پ  انمهشت نفر خ ایهفت   سادم،ی کرد وا

 کردن. یمن نگاه م

 ...نجایا دیسمتشون برگشتم و گفتم: سالم، ببخش به

 رنگ اشاره کردم.  یدر آب به

 زه؟ ی خونه آو -

به   شونیکیمشکوکانه سر تا پام رو برانداز کردن.   یکه همه با نگاه دینکش قهیدق به
 ؟ ی کار دار یحرف اومد: باهاش چ

 بگم. نایشد که به ا یزدم، نم یاجبار لبخند

 کار خ... هی -

داشته باشم؟ چه   زیتونم با آو  یم  یکنن! من چه کار خصوص یو بگم فکر بد مر ن یا  االن
 بگم؟ آها!  یدروغ

 !شهینم  شونیا  دی چند تا برگه آوردم نگاه کنن، آخه بدون تا هی -

 از خانما با لبخند بلند شد. یکی

 !ششیببرمت پ ایمن مادرشم دخترم، ب -



 وز ی ن   انا ی و 

 
145 

 

 خانما انداخت.  ه یبا بق ینگاه بعدم

 .گه یداره د ارمیسخت ن یآدم کارش خوب باشه ا  یوقت گهید -

بدم.   زیمون رو به آو یاومدم خبر بدبخت ست،ین زا ی چ نیدونه اصال بحث ا  ینم بدبخت
  یاری بس یبود اما به جاش صفا  کی کوچ یلیخ اطشونی و وارد خونه شدم، ح  دمیکش یآه

  زیآو  ادمهینداشت.   یچندان  فی ونه تعرخ یقشنگش کرده بود ول یجور هی یعنیداشت. 
 از مشکالتش بهم گفته بود.

شد.   رهیمن، کنجکاوانه بهم خ  دنیاومد و با د  رونیدختر شانزده ساله از خونه ب هی
سرخ جواب سالمم رو داد، احتماال خجالت   یبهش زدم و سالم کردم. با صورت  یلبخند

 رفت.  یانتظار نم ی و آروم یخواهر خجالت نیپررو چن  زی . از اون آودهیکش

بکشتش!   ای گفتم تا سوف یبهش م دیاخراجم افتادم... اصال نبا  یکاراش برا  ادی شعور،یب
 دارم.  یو بخشنده ا  فیلط  هیروح فیح

بودم و   سادهیاصرار من اول مادرش وارد خونه شد و پشتش من رفتم. وسط هال وا  به
 ز؟ یکه مامانش داد زد: آو  زیمنتظر آو 

  هی دنشینه! با د  ای دارن  زیرخت آو نمیبه خونشون انداختم بب یدونم چرا اما نگاه ینم
لبم خوردم. خداروشکر کم و    دنیرو با گز ادیاومد رو لبم ب یکه م یگوشه خونه، خنده ا 

 برطرف شده. زشونی رخت آو یکسر

 بلند گفت: ها؟  ییصدا   هیصداش کرد که   گه یبار د  هی  مامانش

که درش بسته است، برگشتم تا نامحسوس به خونه نگاه کنم و   هیتو اتاق نکهیا  الیخ به
. چشمام کم مونده بود از دمی کش یغیرو به رو شدم و ج ی قهوه ا یپشم  زیچ هیبا   هوی

 زدم: خرس، خرس!  یبزنه و نفس نفس زنان داد م رونیحدقه ب

 دادم... رونی شد. نفسم رو آسوده ب انینما  زی کنار رفت و صورت آو یقهوه ا   زیاون چ هوی

 خرس نبود! یعه تو بود -
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 تکون داد.  یتاسف سر با

 بهت داد؟  یآدرسو ک ؟یاعصاب منو خراب کن  نجایا  ینبود اومد  یتو دفتر کاف -

  ی . هنوز تو کف اون پتو گل بافت قهوه ادیبند حرفش هم دماغش رو باال کش پشت
 بود؟  یشکل  نیبودم. چرا ا 

 خبر دارم، واسه همون اومدم.  هی -

 اه! تورو خدا حوصله ندارم... -

 بره تو اتاق که گفتم: مهمه به خدا! خواست

 .سادیوا 

 بگو!  -

به مادرش و خواهرش انداختم که متوجه شد منظورم رو و گفت: مامان ما   ینگاه مردد
 .میزن یتو اتاق حرف م میر یم

 .نیباشه پسرم، راحت باش -

  هیجلو در و همسا  هیچ نمی: زود باش ببدیاتاقش شدم که در رو بست و بهم توپ وارد 
 کار داره؟  یپسر چ نی دختره با ا نیا  گنی! نمنجا یا  یاومد  یپاشد

خودم نگهش دارم به   شیتونستم پ یمهمه... نم  یلینده ها! خ ریگ  یعجله گفتم: الک با
 تو هم مربوطه! 

 ! ؟ی گفت: چ کالفه

 با انگشتام شدم.  یباز  مشغول

حرف دو نفرو    یکنار آبدار خونه صدا  یزدم رفتم تو راهرو یامروز داشتم بهت زنگ م -
 ... ادنی و فر  ایسوف دمی بادقت گوش دادم، فهم یوقت دم،یشن
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 .دیوباش ک   یشونیمحکم تو پ  یکیحرفم کامل نشده بود که   هنوز 

 خاک بر سرم عاشق هم شدن؟  -

 .دم یاش کوب یشونیمحکم تر تو پ  یکیرو بلند کردم و  دستم

 بدن!  یبدتر بدتر، خالفکارن! قاچاق آدم و اعضا -

 ! خالفکار؟ قا... ؟یزده داد زد: چ جانیمن ه  یصدا   جانیه با

  یاخمتند سرم رو تکون دادم که جمله اش رو ناتموم گذاشت و صورتش پوکر شد و  تند
 کرد.

 ؟ یانداز  یمنو دست م -

 گفتن... دمیتند گفتم: نه به خدا! خودم شن تند

 !انای تحکم داد زد: و با

 .دمیتو بازوش کوب یکی

 د زهرمار بذار حرفمو بزنم.  -

 صورتم تکون داد.  یو انگشت اشاره اش رو جلو   نیرو انداخت رو زم پتو

حرف پشت سرشون ننداز، دو   یشناسمت! الک یتورو نشناسه من م  ی هر ک انا،یو  نیبب -
و حال بحث کردن باهات رو    ضمیمر  یلیاالنم خ ، یاونجان! باز توهم زد یتا خبرنگار عاد 
 برو بخور و بعد برو!  یخور ی م  ییندارم، اگه چا

تو در آوردن انداختنت تو جوب، اون   هیگرفتنت کل یوقت ،یآشغال ی لیبغض گفتم: خ با
 ! گهید  یالبته مرد  یفهم یقت مو

 دهنم رو قورت دادم. آب
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هم  ییبهت بگم... چا  نجایاومدم ا   دمیخودمه اون همه راه کوب ری اصال همش تقص -
 خورم!  ینم

  نی! اشتباه از منه که ا ستایاونم ن ر ی... تقصیتر ش ضی مر   یافتیبد باهام حرف زد، ب یلیخ
  یدونستم. چند تقه به در خورد و پشت بندش صدا یگوسفند رو دوست خودم م

 مامانش بلند شد. 

 پسرم؟ حرفتون تموم نشد؟  -

 شروع به حرف زدن کرد.  یو با لحن آروم  دیبه صورتش کش یدست کالفه

 مامانم فکر بد نکنه.  رونیب میاالن بر  ایخب؟ ب میزن یفردا باهم حرف م  -

 .بهش رفتم یغره ا  چشم

 حاال انگار خوردمت، برو کنار!... -

  ز یجلب شد. چشمام رو ر  یزیچ هیجلو راهم کنارش زدم و اومدم برم که توجهم به  از 
 ... نیشد ا یشدم؛ باورم نم ک ی کردم و بهش نزد

خودم رو   یبگم که زود جلو ی زیانداختم و خواستم چ  زیبه آو یبرگشتم و نگاه  زود
 ش کن!... ول گمینم نی به ا  یچیگرفتم. ه

 شده؟  یچ -

 اخم کردم.  زود

 ! یچیه -

در به شدت باز شد و   هوی با در فاصله داشتم، سرم رو برگردوندم برم که  یقدم چند
 محکم بغلم کرد.   زیکه آو  افتمیبود ب کی محکم تو صورت من خورد و من عقب رفتم و نزد
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شد و دماغم انگار   یبودم و صورتم از شدت برخورد در باهاش سوزن سوزن م جیگ جیگ
 زد.  ینبض م

واضح   ر ی بودم که تصاو ز یبغل آو یتو  قهیدونم چند دق یرفت، نم ی م  یاهی س چشمام
صورت متعجب مامان و   دم،یکه د  یزیچ نیدر اومدم و اول یجیاز گ کمی شدن برام و 

 خواهرش بود.

 به گونه اش زد. یه مامانش محکم چنگاز درد کردم ک  یا  ناله

 ن؟ یکن یکار م ی خاک بر سرم، چ -

چون اصال تو حال خودم نبودم از بس در محکم تو صورتم   گهی م یچ  دمینفهم من
  یحس شد... خواستم بپرسم چ یلحظه انگار کر و کور شدم و کل صورتم ب  هیخورده بود، 

 شد افتادم تو بغل مامانش!  ییهویمحکم هلم داد و چون   زیآو  هویشده که 

که  میاونم هلم داد و تو بغل خواهرش انداختم. توپ فوتبال نشده بود دینکش هیثان به
  یاومدم که شاک   رونیکردم و از بغل خواهرش ب ی دست شیبار زود خودم پ نی... امیشد

 ن؟ یکن یم  ینجوریرو چرا ا  چاره یگفت: دختره ب

 ! یدی: درود به شرفت که دردمو فهمدمی کم به صورتم گرفتم و نالرو مح دستم

  زیرو برداشتم و به سمت آو  فمیصورتم بود ک  یکه هنوز دستم رو یبا حرص در حال بعدم
 داد. یپرت کردم که جا خال 

 چته؟  -

 ؟ ی کن یآشغال تو چته چرا پرتم م -

 ؟ ی به حرف اومد: چرا بغلش کرده بود مادرش 

 تو صورتم!  نیگفتم: بابا درو زد کالفه

 غر غر کردم. یلب  ریز  بعدم
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 ! نگاه وضع خودشونو. جیگ نیبه من بگ یحاال ه -

از سر جام بلند شدم و به سمت در خونه رفتم.   یرو برداشتم و با چشم غره ا  فیک
  ییرا یپذ ی موند  یگفت: م یاشتباه برداشت کرده، با لحن مهربون  دیبار فهم  نیمادرش ا 

 . میکرد یم

 من!  رمیشد، م ییرایممنون پذ  -

 اومدم.  رونیکردم و ب  یخداحافظ

  ینم یا کسبخورم. چر نارمیکردن... جهنم! غصه نگاه ا  ینگام م یجور  هیمحل همه  یزنا
خالفکاره به من چراغ سبز نشون داده، نسبت   ن یفهمن ا  یفهمه من در خطرم؟ چرا نم

 داره؟  یتوجه خاص هیمن  یبه من حساسه، رو 

 گفتم!  یک نینیکشم، حاال بب یرو م ز یآو  امیم  رمی بم من

  فینشسته بودن. بازم تقاص پس دادم، ک واریهنوز سر کوچه بود و پسرا کنار د  یتاکس
 تو صورتم! شانس ندارم که... دنیتو صورت پسره، در کوب دمیکوب

کردم حجم دماغم پنج برابر شده که   یاحساس م ن،یبه ماش دمیدونم چطور رس  ینم
 کنه.  یم ینیرو صورتم سنگ ینجوریا

 آهنگ بلند شد. ی که شدم صدا نیماش سوار

 تو گلو مه که  ی"بغض

 شم یم ایدر نهبشک

 دارم  یروزا بد جور نیا

 ..."شمیو تنها م  تک
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  یاون حرفارو م دیباز بغض اومد تو گلوم نشست... من چقد بدبختم؟ اصال چرا با  قشنگ
 س؟ یپل شیکردم... برم پ یم ی قبلش چه خوش و خرم زندگ دم؟یشن

ندارم! خاک بر سرم، خاک بر سرم...  یاومد مدرک  ادمی آدرس بدم به راننده که  خواستم
تونه   ینم یغلط چینجات بده اما ه ارویدن دیرو داشتم که با یکار کنم؟ احساس کس یچ

 بکنه. 

 ...نیری بم یلیتر  ری ز  نیخودتون بر  یا

خلوت در   ابونیخ هیاالن وسط  ید ید هویدو طرفه است  نیغلط کردم، نفر  اینه، خدا نه
 گرفت.  رمیشد ز  دای پ یلیتر هیرو ام   ادهیکه من تو پ یحال

 ...پوففف

 شدم... ادهیپ یاز تاکس  هیو بعد از حساب کردن کرا  دمیبه خونمون رس باالخره

  بیعج یلیبشم، خ رش یگیحتما پ  دیافتادم. با  دمید ز یکه تو خونه آو  یزیچ ادی  اط ی ح تو
به کفشام کردم   یخونه رو باز کردم. نگاه یدادم و در ورود  رونیبود. نفسم رو به شدت ب

از صندالرو برداشتم و    یکیبده پس  ریارزه باز مامانم گ ینم دمی... دف یکث  ای  زهیتم نمیبب
 و مشغول در آوردن کفشم شدم.  تم پله ها نشس  یرو

 ام گل کرد و صدام رو پس کله ام انداختم. ی حس خوانندگ  هوی

 م یکردتفاوت کوچ  یب بهیشهر غر  نی ما از ا-

 م یبرنگرد  یروز  هیتا  می زخم خورد  قایرف از 

 می آه دوره گرد  هیرو دوشمونه ما   خونمون

 م یواقعا باهم چه کرد  ما

 م یجنگ سرد نی ا  یا یرو  یب یها متیغن ما
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 م ینبرد یب یما کشته ها  نیکو بب مونیزندگ

 م یدرد یایخبر از حال هم آواره دن یب

 م؟ یواقعا با هم چه کرد   ما

 

 اش کردم.  یقاط یمسخره باز   کممی

 هاااا؟ ما واقعا با هم چه... -

 ن؟ یو بعدا به ادامه کنسرتتون برس نی آروم باش کمی  شهیم دیببخش -

که دستم بود رو  یبکشم و کفش یغیسرم بود، باعث ج یمتر یکه چند سانت  یا کله
 محکم تو سرش بکوبم و تند تند بگم: بسم ا... بسم ا...

 بهش تند از دستم گرفت و انداخت اون ور. دمیکوب یداشتم م یرو که ه کفش

 آروم!  -

 شده بود. یاومد. به صورتش نگاه کردم... گل  نی کم صدام پا کم

 رو باال انداختم. ابروهام

 ود! ب یخوب شد با کفش نرفتم تو، گل -

 باز؟  یکار کرد یچ  انا؟ی : ودمیداد بابا از جام پر  یصدا با

 بوخودا!  یچ یگفتم: ه دهیترس

 کرد و لب زد: لوس نکن خودتو!  ی از دور اخم مامانم

 سمت پسره اومد. بابا

 ه؟ یصورتش چرا گل -
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 بهم انداخت.   یو نگاه دیبه صورتش کش یدست پسر

 بودن...در حال خودشون ن ای ترسوندمشون، گو کم ی یچیه -

 کن! یمعذرت خواه  اریمحکم گفت: از مه بابا

 ...یول -

انداختم... مامان اومد کنارم   ن ی که کرد حساب کار دستم اومد. سرم رو پا یاخم با
 خوام. یکردم به زور گفتم: معذرت م یم  یکه با انگشتام باز  ی. در حالسادیوا 

 تکون داد.  یسر

 ...دی کنم نفرما یاستدعا م -

 سرم رو باال آوردم. تند

 ؟ یکن یم  یها؟ چ -

  یثابت موند و دوباره تکرار کرد: استدعا م  یلحظه هنگ کرد با دهن باز چند لحظه ا هی
 کنم. 

دعوت    ییرایو همه رو به داخل پذ  دیتو پهلوم کوب یکیاومدم بپرسم که مامان    دوباره
 کرد؟  یچ نی کرد. اونا جلوتر رفتن و مامان کنارم موند که  گفتم: مامان ا 

 حرص هلم داد.  با

 گمشو، خواهش کرد.  -

 و دوباره سمتش برگشتم.  سادمی هلش جلو افتاده بودم وا با

 ؟ یچه خواهش -
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و تهش دامنش رو تو مشتش گرفت و با   دیو چند بار به پاهاش کوب  دی کش یقیعم نفس
 .دمی من چرا تو رو زا   انایو  انایو  حرص گفت:

 باال انداختم. یا شونه

 خودت بود.  ریاتو نگرفتم منو بزا! تقص قهی دونم به زور که  یچه م -

 هلم داد که باز برگشتم.   دوباره

 خواست خودش رو با کالس کنه؟  ای استدعا؟   نیاومد ا  یجمله م  نیحاال واقعا به ا  -

 بار محکم تر هلم داد.  نیا  مامان

آسمون به  یکه مرغا  ارمیسرت ب ییبال  کی  ارم،ی سرت ب ییبال  کیفقط مهمونا برن...  -
 پاشد رفت. یاز تو، اونم از واران که آبرومون رو برد و وسط مهمون ن یکنن. ا  هیحالت گر 

ا به کردم و از پله ها باال رفتم تا به اتاقم برم و لباسام رو عوض کنم. از پله ه ینچ
دونم بعد از رفتن   یراحت بود... اما من که م المینداشت پس خ  دیو بلعکس د ییرا یپذ

 کنن. یم  یمهمونا حرص وارانم سر من خال

 مهمونام قوز باال قوز شدن...  نیا

 نره!  ادم یرو به بابا بگم؟ خدا کنه  دم ید  زیکه تو اتاق آو یزیچ هی من چطور قض  االن

کردم.   ضی و ساپورت کلفت تعو کی تون هیسست و آروم از تنم کندم و با   یلیرو خ لباسام
دختره، گناه   گنی همه غرورم رو شکستن، نم شیندن... پ ریشالمم سرم گذاشتم بهم گ

پسره لغت نامه خون معذرت  نیمجبورم کردن از ا  م،ینکن کشیداره، جلو مردم کوچ 
 کنم.  یخواه

سبد لباس چرکا گذاشتم.  ی بودن رو جمع کردم و توافتاده  نیزم یکه رو یی... لباسا پوفف
 ... ادی در ب یروح یکردم صورتم از ب  دابیاز نو سرخاب سف  کممی

 ! نجایاومدن نشستن ا  ی دختر باهاشون نبود. پدر پسر هی نامیا
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زدم.  رونی از اتاق ب شعور،یب زی و آو  ای و سوف ادی پسره و فر نی نثار صد ها فحش به ا با
وقت فکر    چیکس نبود. ه چ یگله داشتم و اصال هم حواسم به ه امشب از عالم و آدم 

 . افتمیب  ایماف یباز  هیآشنا بشم و وسط   ییکسا  ن یکردم با چن ینم

خودم   یبار قشنگ سالم کردم، اصال به رو نی شدم، ا ییرایرفتم و وارد پذ  نی پله ها پا از 
 شدم.  یو مجبور به عذرخواه  عی پسرش، ضا ار، یجلو مه شیپ قهی که چند دق اوردمین

  هیحفظ ظاهر دوباره رو لبش  یلحظه درهم رفت و بعد برا   کی دنم یبابا با د یاخما 
با ما از   نهی لحظه بش هیوقت نشد   چیکار و سفر گذشت، ه یلبخند نشوند. کل عمرش پ

 روزمون صحبت کنه.

  شمون یش رو پو بگه و بخنده! هر شب فقط شام  نهیبب لمیف هیباهامون   نهیبش کنارمون
 کرد.  یوقت کار م  رینشست تا د یشد و م یبود و بعدش وارد اتاق کارش م

 ! یهفته سفر کار هیهفته خونه بود،  هی

 با کارش بود. شیاصل یازدواج کرده بود وگرنه زندگ تیجمع  شی افزا  یبرا صرفا

پسره   ن یاز مبال نشستم و مشغول نگاه کردن بهشون شدم. از شانس گندم ا  یکی  یرو
  هیچ نیکنارم نشسته بود. از گوشه چشم نگاهش کردم؛ کت و شلوارت تو حلقم بشر! ا 

 آخه؟  یدیپوش

 بهم انداخت که پررو پررو نگاهش کردم.  ینگاه میکردم که برگشت و ن ینچ نچ

. شهیکردم خفه م یه بود و هر آن احساس مرو به زور بست دشیدکمه لباس سف نیآخر
  کمیکردم و شالم رو  یبسته نبود، احساس خفگ ادیاش ز   قهیلباسم   نکهیبا ا  نشیاز تلق

 شل کردم. 

 تو!  یخفه نش -

 ینکیع نی اش گذاشت. ا ینیب  یرو با انگشت اشاره اش رو  نکشیرو برگردوند و ع سرش
 من؟   دمیبود؟ چرا ند 
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 خوام، متوجه نشدم... یعذر م -

 چونه ام دادم.  ریتکون دادم و انگشت اشاره ام رو ز  یسر

فهمه!  یرو نم  ییزا یچ هیوقتا   یآدم بعض یدون  ینکن، م یعذرخواه ست،ین یمشکل -
 نی فهمه! ا یآخرش نم دنه،یخواد بفهمه ها اما اون قدر تمرکزش رو فهم یم یعنی

 یعنی. یحرفه فکر کن   دنیبه فهم دن،ی فهم یتمرکز رو یکن ب یبده سع یلیخ دنهینفهم
 ... یفهم  یوقت نم چیه  یبار نفهم هی  زارویچ یبعض ،یفکر نکن فقط بفهم تا بفهم

بازه و از پشت   مهیداده، دهنش ن نیاش رو چ ینیب دم یرو روش سر دادم که د نگام
 بهم زل زده. نکش یع ی ها شهیش

رو روش قرار دادم. همزمان با گفتن حرفم، سرم   نم ی باالم رو تو دهنم بردم و لب پا لب
 رو به سمت باال بردم.

 نه؟  یدینفهم -

 نچ! -

تمرکز بفهم  یب دن،یگفتم که تمرکز نکن رو فهم نیبود، بب دنهیچون تمرکزت رو فهم -
 نگا...

 تند سر تکون داد.  تند

 آها! تازه متوجه شدم. -

 عقب بردم. کمیگرد و لبام رو جلو دادم و سرم رو  رو  چشمام

 ...نیهنوز که کامل برات نگفتم بب  ؟ی د یوا! کجا فهم -

مبل جا به جا شدم و دنبالش گشتم   ی... رو ستی ن دمیبدم، د حیدوباره خواستم توض تا
نگاهم رو احساس کرد   ینیرفته ور دل بابا نشسته. خصمانه نگاش کردم که سنگ دمیکه د

 اش خط افتاد.  یشونیزد و پ یو باال آورد و لبخند اجبارو سرش ر
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خونه  ون ی شدم. دکوراس  واریبهش رفتم و مشغول نگاه کردن به در و د  یغره ا  چشم
  ییطال دیسف  یسلطنت یبزرگ که مبال  ییرایسالن پذ هیبود...  دیو سف  ییرنگش طال 
 فرشم وسطشون پهن بود. هیشده و  دهیوسطش چ

از  یکیو    یشد یاز خود در که وارد خونه م  یکیخورد  یتا پله به طبقه باال م دو
 .ییرا یپذ

طرف   هیبزرگ قرار داشت و   ی غذاخور زیقسمتش م هیهم دو قسمت بود...  آشپزخونه
 آشپزخونه. یال یوسا  گهید

دوست نداشتم. تنها  رو چکدومشونیکه ه متیگرون ق قهیعت لی هم پر بود از وسا خونه
 اتاقامون به انتخاب خودمون بود.  ونی لطفشون به ما اجازه دادن به انتخاب دکوراس

فقط   شونی اقتصاد ی . حوصله ام سر رفته بود و تو بحثادمیکش یقی... نفس عمییهع
و   ادی فر  یکه به ظاهر اونجا حضور داشت و تموم فکرش پ یشنونده بودم. شنونده ا هی

 گشت.   یم ای سوف

قصد و غرض  یو اومدنشون به اونجا ب دنینقشه کش مونیکی  یبودم برا  مطمئن
 هالکه باشه؟   نینکنه ا  ه؟یباند ک  سی. اصال رئستین

دخترانه ام شروع به فوران   یکه من حس ها  یوقت  قایخوشکله... دق  یلیخ ادمیفر  یلعنت
 رو شد.  هیقض   نیکرده بودن، ا

اومد و کنارم نشست. چند تا با انگشت اشاره ام رو بازوش   رونیاز آشپزخونه ب مامان
 .دمیکوب

 مامان؟  -

 رو برگردوند. سرش

 ه؟ یچ -
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 بگو نه خب؟  ای بگو بله  ا ی  گمیم  یزیچ هی -

 ه؟ یک هینکیپسر ع نی ا  کش؟ی شر ایبابا   یان؟ دوستا   یک نای: ا دمیتکون داد که پرس یسر

تو همون حالت موند و چند لحظه بعد بلند داد زد: االن   هویبگه که   یزیباز کرد چ دهن
 نه و بله داره؟  هیک کهی نیپسر ع نیبا بله؟ ا ایبا نه جواب بدم  

هم به گمونم پدرش بود   رمردیبهمون انداخت. اون پ یسرش رو باال آورد و نگاه اریمه
 و ال اله اال ا... گفت.   دیبه صورتش کش یکه با تعجب بهم زل زد. بابا دست

 ؟یزن یمامان خوبه گفتم آرووووم! چرا داد م  -

 . یامشب گند زد ینگو به اندازه کاف یچی ! هسیه -

 پرسم.  یبرام مهمه که ازش م  یلیکنه خ  یفکر م ی نکی! خاک بر سرم شد... االن پسره عاه

 ...یدله عاشقم تک ی تو یبا نمک ینکیع

  ریتغ یلیبد ناراحتم کرد... از فردا خ زی نزنم؟ آو نکی ام داره طرف؛ چرا از فردا ع یآهنگ چه
عوض   پممیخندم، ت ینم ادمی ز  دم،یرو نم زمیبه آو شم،ینم یمیصم  یشکیکنم، با ه یم
 کنه! یچه م انای و دینیبب دیسی! وا یحساب ری تغ  هیکنم. کال  یم

نشستم. البته مهمم نبود   نی ا  یو از بخت بدم رو به رو   میشام که شد، همه نشست وقت
 بگم بد؟  یارزش یب ز یچ نیبه بختم سر چن دیمثال چرا با 

گذشت و از بعدش نگم که پدرمون در اومد. نشستن   یدر کمال تعجب بدون سوت شام
شد و    یم  کی مشترک نبودن. ساعت داشت   چکدوممیکه ه یخاطرات فیبار تعر  نیا

 رسما من نشسته و با چشم باز خواب بودم. 

 اشاره، هچ که هچ! ه،یکنا که،یت ازه،ی چند خم هر

کجا فرهاد  جان؟   شد که باالخره عزم رفتن کردن و تا بلند شدن بابا گفت: میو ن  کی
 تازه سر شبه!  مینشسته بود 
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 شب؟ واقعا االن سر شب بود؟  سر

 مامان انداختم و رفتم  ناله وار گفتم: مامان تورو خدا، تورو خدا بگو برن!   یرو رو  وزنم

 ! انای زشته و -

 ببر تو اتاقم. ری! بذار من غش کنم تو منو بگنانیزشت ا -

  رونی از در ب یبه طرف در رفتن و خداحافظ حرف زدن و بحث با مامان بودم که  نیب
 رفتن من دستام رو به نشونه دعا باال بردم. 

 ! یمرس  ایشکرت، خدا  ای خدا -

 ! انا؟ی و -

هاشم    یقمر بن ای . ادیکه با اخم داره به سمتم م دمیو د دمیداد بابا از جا پر یصدا با
 .دیبهم رس رمیبگ میشم؟ تا تصم میکجا قا 

 چرا؟!  ؟یش یچرا تو آدم نم -

 بابا به خدا... -

 ار؟ یتو صورت مه یچرا کفشو زد  -

 ام مداخله کرد.   چارهیب یلیخ د یکه د مامان

 هم کرد.   یولش کن، معذرت خواه ،یبوده مصطف یاتفاق -

 باز داد زد، انقد دوستاش براش مهم بودن که... بابا

 کرد. یفکرش رو منحرف م دیافتادم، شا  یزیچ  هی ادی  هوی

 ؟ ی دیرو نشونم م یم یقد  یبابا! عکسا  -

 تر شد.  ظی دادش همون طور با دهن باز موند و بعد اخمش غل وسط
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 کار؟  یچ  یخوا یرو م یمی قد  یعکسا  -

 باهاش دارم... یکار هی -

صورتم    یتو هوا تکون داد و گره اخماش کور تر شد. انگشت اشاره اش رو جلو  یدست
 گرفت. 

من    نکهیچرت و پرت ندارم اگه االن فقط واسه ا دنیحوصله شن ینصفه شب انا،یو  نیبب -
برام  یو اعصاب  ادیبرو تو اتاقت بخواب. خوابم م ،یکن یکارو م نیبشم ا  الت یخیب

 . نیکرد  لی رو تکم تمی رفنمونده. هم تو هم واران امشب ظ

پله گذاشت   نیاول یمحض تموم شدن حرفاش به سمت پله ها رفت و پاش رو که رو  به
کل   قهی ... دستش رو به نرده گرفت و محکم فشرد. چند دقستادیحرفم رو زدم. آروم ا 

 خونه تو سکوت غرق بود که ناباور برگشت و نگام کرد. 

 ست؟ ی دروغ که ن انا؟یو  یگی م یدار یچ -

به مامان که پشت سرم بود  ینگاه دیتکون دادم. با ترد نیتند سرم رو به طرف تند
بابا سر   یاز اون اول نگاهش رو به من دوخت و بعد رو  تیانداخت و مامان هم به تبع

 داد.

 بود... دهیبابا پر کش ی شونیپ یاز رو  اخم

 ! ایرفت، گفت:دنبالم ب یله ها رو باال مپ یکه باق یلبش رو با زبونش تر کرد و در حال  تنها

به مامان   یآروم به سمت پله ها رفتم، وسط راه سرم رو برگردوندم و نگاه یقدما  با
 انداختم. 

 مامان... ای تو هم ب -

 . میگرفت شیبه سمتم اومد و راه اتاق کار بابا رو در پ آروم
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رمز و راز   یادی واده ز خان نی ... ادمیفهم یبه واسطه اش امشب م د یبود با زایچ یلیخ
از نوه ها در موردش   چکدومی بود که ه ییزایپر از چ مونیخانوادگ یداشتن و هر مهمون 

اونم برام   دیبا  گمی که بابا م ی زیمطمئن بشم، در قبال چ یاما من وقت  میدونست ینم
 رو بگه.  زیهمه چ

چراغ کم   هی داشت و  کی تم تار هی شهی... هممیاتاق کارش باز بود و با مامان وارد شد در
بزرگ که روش در   زیم هیتونست تمرکز کنه.  یبهتر م  یکیتو تار ینور روشن بود؛ انگار 

 پوشه روش قرار داشت.  ینامرتب بود و کل یمرتب نیع

  واری کتاب بود که کل د قفسه  هیهم  زشی دو تا مبل گذاشته بود و پشت م زشیم  یجلو
  یچندتاشم متحلق به پرونده ها  هیشد.  یم  دایپ یرو پوشونده و توش هر نوع کتاب

 بود. یکار

خدا   شهیشد و هم یبود که دراش باز م یمربع مانند یقفسه کتاب ها چند تا جا  نی پا
 کرد.  یقفله اش م شیبابا ش

 .دینیبش -

  یکی  یرو به رو ن،ی زم یدر آورد و رو  بشیج ی از تو دیکل هیکه بابا  می مبل ها نشست  یرو
 قفل چرخوند.  ی رو تو  دی قفل شده قفسه کتاب، زانو زد و کل یاز همون درا 

. در رو بست  دیکش رونیرو ب ی میباز شد و بابا از توش آلبوم قد  یکیت  یبا صدا  یمربع در
روش بلند شد خدا  گرد و غبار از  یکرد و گل یبه آلبوم انداخت و فوت  ینگاه ستادهیو ا 
 نگاهش نکرده.  یدونه از ک یم

چشماش   یرو رو  نکشیگرفت و ع یچرخ دارش جا   یصندل  یرو زیو پشت م دیکش یآه
 گذاشت. آلبوم رو به سمتم هل داد و تا خواستم برش دارم، دستش رو روش گذاشت. 

  نی... گذشته ایرو خوب متوجه نشده باش یز یچ هی  ایباشه و   یمبادا سرکار   انای و -
 ! زیخانواده پر درده، دوباره رو زخم باز نمک نر



 وز ی ن   انا ی و 

 
162 

 

خودم  یجلو  آلبوم برداشت. تند ی از رو ی تکون دادم که دستش رو با مکث یسر
 پام گذاشتم و ورق زدم... یبرش داشتم. رو زیم ی و از رو   دمشیکش

 روستا و باغ و... هیبچه و  ینداشت. همش کل یخاص زیبابا بود؛ چ ی ای از بچگ همه

شده   د یمن بود و اما من ناام رهیمونده و نگاه منتظر بابا و مامان خ  یصفحه ا  چند
سخته.  یادی ز  شی آور ادی کردم  ی... احساس مخواستم نبود یاون طور که م  یچیبودم. ه

 . ارمین ادی باشم و به   دهیاز صفحه ها د ی کیتو   دمیترس یم

آشنا ناباور نگاه   یچهره ها دنیمونده به آخر رو با دلهره ورق زدم و با د   یکی صفحه
 بابا و مامان چرخوندم.  نی عکس گذاشتم و نگاهم رو چند بار ب یکردم. انگشتم رو رو 

  یخودش رو حفظ کرده بود. بدون ذره ا تی بابا همچنان جد یمامان گرد شد ول یچشما 
 تکون داد. یشوق و ذوق سر یتعجب و حت

 شده؟  یچ -

 گفتم: خودشه!  ناباور

 ؟ یک -

از  یک یشماهم بود... امروز خونه  هیبودم، شب دهید ییجا  هیعکس رو  نی ا  یانگار -
 ست؟  یعمو مرتض نی... انی ! بابا ادمشی همکارام د

  یمسخره باز   انای بلند سرم داد زد: و یهر حرف ی تعجب از جاش بلند شد و اما به جا  با
 دته؟ یجد یمسخره باز   نمیمثل تو نبود؟ ا  شیلیبسه! اگه همکارت بود فام

 رو دور زد، آلبوم رو از دستم گرفت و بهم پشت کرد که از جام بلند شدم. زی شد و م بلند

 بود. ن یمطمئنم... عکس هم گهیبار د ن یبابا به خدا ا -

 بگه که مامان خودش رو وسط انداخت.  یزی چ خواست
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بهش  کمی نکرده باشه!   دایهم پ  انای که و شهینم ل ی دل ینکرد  داشیچون تو پ یمصطف -
 . گهیم یچ  نیاعتماد کن... بب

 گشتم؟  ی: من ک دیکرد به مامان و با اخم پرس رو

 ...یدونن دنبالش گشت یبسه پنهون نکن! همه م -

 بشم!  دیخوام نا ام ینم گهید یدنبالش گشتم ول  -

 ؟ یزدن؟ چه گشتن یحرف م یکردم... در مورد چ ینگاشون م جیگ

 . دمیحرفشون پر  نیکردن که ب یباهم جر و بحث م داشتن

خانواده ست که مثل راز دفنش  نی تو گذشته ا یچ  ن؟یهم به من بگ یزیچ  هی شهیم -
 ن؟ یزن یوقت در موردش حرف نم چیو ه نی کرد

 من سر خورد.   یدو ساکت شدن و نگاه اخم آلود بابا رو هر

... تموم شده و رفته. تو  میختی و روش بتن ر  می! گذشته رو دفن کرد یگ یم  یخودت دار -
 کشش نده. گهیهم د

خوام بدونم و   یمن م  یم جرعتش رو از کجا آوردم که محکم رو به بابا گفتم: ولدون ینم
بدونن شما   ی... اونام وقتگمیمن به عمو و عمه ها م ن یافتیبدونم! شما دنبالش ن دیبا
 داشته باشن.  یدونه که چه رفتار یخدا م یگفت  یو بهشون نم یدونست یم

دختره چش  یکن یم دی منو تهد یبرداشت و همزمان داد زد: دار زیبه سمتم خ بابا
 د؟ یسف

بابا گذاشت و ازم دورش کرد.    یبازو  ی انداخت و دستاش رو رو  نمونی خودش رو ب مامان
زنه.  یم  رونیکردم از گوشاش بخار ب یسرخ شده بود و حس م تیصورتش از عصبان

فت و محکم سرش رو تو  گر ی اش جا  یچند قدم بزرگ به عقب برداشت و پشت صندل
 دستاش گرفت. 
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 داد. لم یتحو   یبه بابا پشت کرد و اخم مامان

 ! انایو  نیبش -

  نیو در ع  عی سر یلیداشت خ ینشستم. همه چ یصندل ی حرفش گوش کردم و رو به
گذشته افتاده که انقد بابا رو به هم   یتو  یاتفاقات ه یگذشت. مطمئن بودم  یحال آروم م

 شده!   یچ میحق ما بود بدون  نمیخب ا یکنه ول یو از گفتنش ممانعت م  زهیر یم

دردها و اشتباهات   یآور ادیگذشته رو تو گذشته جا بذار و امروزت رو بچسب...   گنیم
 کنه... یبدتر هم درد اضافه م چ،ی کنه که ه یازمون دوا نم  یگذشته درد

افتاده اما همه   یاقات تلخکنم انقد سخت باشه گفتنش... اتف یبگو! فکر نم یمصطف -
 تموم شده. یچ

چونه اش زد. به ظاهر آروم    ریآورد و دستاش رو ز  رونی سرش رو از حصار دستاش ب بابا
کشه. تاب نگاه کردن بهش   یبود اما مطمئن بودم با چشماش داره برام خط و نشون م 

.. دنبال تو  .گمیانداختم که صداش به گوشم خورد: من که م نی و سرم رو پا  اوردمیرو ن
 د؟ یفهم ،یبه حالت اگر اشتباه کرده باش یبه حالت وا  یاما وا امیهم م

 ! ؟ی د یتکون دادن سرم اکتفا کردم که بلند تر گفت: فهم به

 رو باال آوردم و با ترس تو چشماش نگاه کردم.  سرم

 ! دمیفهم -

باشم، اون نباشه  دهیاشتباه د  نکهیحرف استرس گرفتم؛ هزار تا فکر بد ا  ن یبا ا راستش
داد  یکه قلقلکم م  یاز حس کنجکاو  ریشباهت باشه و... به سرم هجوم آوردن. به غ هی
 ! ید یکش شیتر مشغول فحش دادن بهم بود که چرا بحثش رو پ یحس قو  هی

 کرد. فی و همزمان با چنگ زدن به موهاش، شروع به تعر دیکش یقی نفس عم بابا

 سالم بود... کی و   ستیبود و من ب مونی که اوج جوون یوقت  شیسال پ یلیخ -
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 به تصورش کردم. شروع

 

 *** 

 بک"  "فلش 

 !می از مزرعه داشت یامسال برداشت خوب -

 تکان داد. یسر یو دست راست مصطف انسالیباغبان م فرامرز 

 ...آره خداروشکر -

 کنن؟  یرو به راهه؟ همه کارگرا سر وقت کار م یهمه چ -

 آره پسر جان نگران نباش همشون مشغولن.  -

 

به سمت   شی پاها ییفرو برد و با جا به جا  بش یرا در داخل ج ش یدست ها  جفت
هم   شی ها  یرخش را از نظر گذراند با بزرگ شدن او، عمو فرامرز بچگ می. ندیچرخ رمردیپ
  یجا  یجا  یقهوه ا  ی و چروک افتاده و لکه ها  نیچ شی شده بود. کنار چشم ها ریپ

 خورد.  یصورتش به چشم م 

 رفت. یم یسن قد بلندش هم داشت رو به کوتاه شی افزا با

 . ادیب شیپ یخوام مشکل یعمو، نم یدون  یخوبه، خودت م -

 . دیکوب یشانه مصطف یاش را باال آورد و چند بار رو   دهیچروک  یدست ها فرامرز 

 .ادی پسرم نم ادینم -
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کج کرد و   نیخود را به سمت ماش ر یدر تکان دادن سر خالصه شد. مس یمصطف  جواب
شود تند  یم  نیاو دارد سوار ماش دیفهم یوقت  رمردیاز فرامرز دور شد و پ  یچند قدم

آقا بزرگ کارت داشت، به من سپرد بهت   یگفت: مصطف  ییباال بایتقر  ی و تن صدا  دیچرخ
 رفت.  ادمیبگم 

 . ستادی ا

 کار؟  یچ -

 دونه، ازش بپرس!  ی شهر باز خودش بهتر م یبر دی دونم واال فکر کنم با ینم -

  یبرتر نیداشت و خان روستا با ا  نی ماش  یشد. کمتر کس نیتکان داد و سوار ماش یسر
 بود...   یرقابت زیداد. همه چ یشان مخود را ن

بلند و   یشده و با قدم ها ادهینگه داشت. پ  اطی را در ح نیعمارت برگشت و ماش به
. طبق دیچیهمان نگاه مغرورانه در را باز کرد. با باز شدن در سر و صدا در گوشش پ

 ود.کل عمارت را برداشته ب شانی ها یباز  یآنجا بودند و صدا  شی معمول خواهرزاده ها

 . دیبه راهرو کش یی رایکرد که کوکب سرش را از پذ  یسالم

 ؟ ی وقت روز برگشت  نیشد ا ی... چیسالم خان داداش، خوش اومد  -

 بود. یکارشون چ نمیآقاجون کارم داشت اومدم بب -

 به در اتاق کار کرد.  یتکان داد و اشاره ا دنیبه نشانه فهم یسر کوکب

 تو اتاق کارشه.  -

 باشه ممنون...  -

خان با    میسل  شهیسمت اتاق کار به راه افتاد و بعد از در زدن وارد اتاق شد. مثل هم به
 کرد. یم  یرا بررس ییرا به چشم زده بود و برگه ها نکشینشسته و ع زیصالبت پشت م
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 رو برداشت.  نکشیکه دستش بود را کنار زد و ع ی برگه ا یمصطف دنید با

 .نی بش ایب ،یآ اومد  -

 نشست و منتظر چشم به دهانش دوخت.  یچوب یصندل  یرفت و رو  جلو

! برو قشنگ  یروستا دزد  نیاومدن ا  شی باز باقر بلوا به پا کرده، اهال ییباال یروستا  ن یا -
 . می گذر  یما ساده ازشون نم یدستبرد بزنن به روستا  گهیکن که بار د رفهمشونیش

خان دستانش را   میبلند شد که سل ش یو متفکر از جا  دیبه دور لبش کش یدست یمصطف
 ره؟ یم  شیمزرعه چطور پ  یباال برد و ادامه داد: کارا  یدر هم قفل کرد، سرش را کم

 داشت.  میخواه ی امسال برداشت خوب ه،یعال یهمه چ -

 خداروشکر. -

را به سمت   رهیگفت و به سمت در رفت. دستگ ی ا اجازه اتکان داد و ب  یسر یمصطف
 رفت...  رونی. از اتاق بدیفشرد و در را به طرف خود کش نی پا

 ؟ یی دا ییدا  ییدا  ییدا -

پرند و او را    یم  نی که باال پا دی قدش را د  میقد و ن یرا که چرخاند خواهر زاده ها  سرش
 زد. ین داد و لبخندتکا شانیزنند. دستش را باال آورد و برا  یصدا م

  یم ش یباقر خان را سر جا  شهیهم یبار برا  ک ی   دینداشت با یبود اما چاره ا خسته
  یگرفته تا دزد یکرد. از خراب کردن اراض یم ییکار ها  نیبارش نبود که چن نینشاند. اول

 روستا!  ن یا  یو دعوا با اهال

 ی م  دیبا گرینداشت. جور د دهیاما انگار فا   میبود چاندهیگوششان را پ یبار چند
 . میفهماند

روند.  یداد، قبول کرد جانش سالمت، قبول نکرد سراغش م یاخطار آخر را م  امروز 
 شد.  یشان محسوب م فهیباالخره خان روستا بودند و محافظت از مردم وظ
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  نیچند اطراف در موردشان حرف بزنند.  یکنند که فردا روستا ها سکیتوانستند ر  ینم
کار    نیهم دست به ا یدرش وجود نداشته کس ی روستا امن بوده و دزد  نی سال است ا

 دستش کج نرود. گریمجازات شده که د یزده باشد جور

  شیبه موها یو دست ستادیکنار در ا  نهیآ  یداد و رو به رو رونیرا به شدت ب نفسش
 کرد.  ستشانی و راست و ر دیکش

  دنید  یکرد برا یم یگفت را در ذهنش آماده کرده بود و لحظه شمار یم  دیچه که با  هر
 آن ها! 

 را صدا زد که دوان دوان به سمتش آمد.  روسیدر س کنار

 جانم آقا؟  -

 کرد.   نیبه ماش یا   اشاره

 . نی پا یروستا  می ری سوار شو م ایب -

در که   یدستمال روسیکمک راننده را باز کرده و نشست. س یخودش در صندل همزمان
 گرفت. یراننده جا  یصندل  یانداخت و تند رفت و رو  اطیدستش بود را گوشه ح

راه به بحث در مورد اوضاع   انیرفتند. م رونیعمارت ب  اطی را روشن کردند و از ح نیماش
 ی لحظه با تعجب به آن م  دندید یم نیکه ماش  یاز اهال  کیروستا گذشت... هر  

 شوند.  نیبار هم شده سوار ماش ک یدانست همه دوست دارند  ی. مستندی نگر

  یلبخند م  ن،یدنبال ماش دنشانیداد و به ذوق کودکان و دو یسالم ها سر تکان م یبرا 
 زد.

  دنیروستا با د ی. اهالدندیباقرخان رس یبه روستا  ینسبتا طوالن ی بعد از مدت باالخره
 . ستاندی همه از حرکت ا  یمصطف
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  نیرا کنار زد و به ماش تیخورد که جمع یچشمش به پسر جوان یصطفآن ها، م انیم از 
  دیآن ها، عقب عقب رفت و چند قدم آن طرف تر، سرعت گرفت و دو دنینگاه کرد و با د

 نبود. یسخت ز یحدس آن که نوچه باقرخان است چ

 داد! یبه خبر دادن باشد، خودش االن خبر م از یبود که ن امدهین یدزدک

 گفت: تند تر برون!  روسیکنج لبش نشست و رو به س یپوزخند

شود گفت زودتر به عمارت باقرخان   یم یرا باال برد و در زمان نیسرعت ماش  روسیس
 .دندیرس

شده است. تعداد  شتریاما انگار امروز تعدادشان ب  ستی در کاف ینفر محافظ جلو  دو
  نیترسند! ا یدانست از او م یکرد چرا که م  یروز یاو را نترساند بلکه غرق پ ادشان یز 

 قدرت را دوست داشت.

 شد...  ادهیپ ن یماش از 

را آرام بست و چند قدم به  نیکردند. در ماش یم  ینیسنگ شی محافظ ها رو   نگاه
وقت   نیگرم بود و گرما در ا  ت ینها  ی. هوا بدیاش کش قهی ه ب یسمتشان برداشت. دست

 کرد. یم  ییاز حد خودنما ادیروستا ز  یخاک  یظهر و کوچه ها

 از محافظ ها سد راهش شد.  یکیوارد عمارت شود که   خواست

 ن؟ ی دار یبا ک -

 حواله اش کرد. یاخم

 باقر خان!  -

 وقت ندارن...  شهینم -

 شانه اش گذاشت و او را کنار زد. یرا رو  دستش
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 . ستیبرام مهم ن -

 بلند وارد عمارتشان شد.  یقدم ها  با

و    دید وهیهم بود. از دور باقر خان را در حال خوردن م شتر یتعداد محافظ ها ب  اطیح در
با اشاره باقر خان همه از حرکت    یزد. محافظ ها آمدند تا راهش را سد کنند ول یپوزخند

 . ستادندی ا

  زیم  یرو  یها  وهیبر لبش نشاند و به م یلبخند حرص درآر د،یباقر که رس یچند قدم به
 اشاره کرد.

 خوردنتون شدم!  وهی مزاحم کار مهم م دیببخش -

 را در ظرفش انداخت. السیرا خوب گرفت و گ کهیت

 مهم تر از توئه... نمیهم -

 دستمال دستش را پاک کرد.  با

 خان؟  یمصطف ی کار دار یخب چ -

 فرو کرد.  بشیدستانش را داخل ج یمصطف

 ...نجامیچرا ا یدون  یخودت خوب م -

 بودند.  ستادهی به تمام محافظان کرد که اسلحه در دست منتظر ا یا   اشاره

همه محافظ نبود، اومدم مرد و مردونه باهات حرف    نیبه ا یاز یمدرکشن! ن  ناهمیا -
 جنگم!  یو با مردش م  دونشی و م... من ت نجایا  امیکنم ب ینم  یبزنم! لشکر کش

 شده است اما خود را نباخت.  یبود باقر خان حرص معلوم

 شناسن!  یشمارو همه م فهیکنه باالخره طا  ینم بیع  یکار از محکم کار -
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گاه ها   هینکن، تک  هیتک یزیبودن به چ یقو  یانقد برا  ده،یم یاسلحه بهت قدرت توخال -
کردن و   فیصورت ضع نی گاه خودش باشه و در ا   هیخودش تک دی به مو بندن! آدم با 

 . به هر حال! ستین یزدنش کار هر کس نیزم

 . ستادی ا  شیجلو رفت و رو به رو  یقدم

  یکم داشت یزیچ ،یدزد  یدستت کج رفته و اومد دمیفقط اومدم بهت اخطار بدم. شن -
 .میشد بهتون بد یم دایپ ی زیچ هی  رهی باالخره ما دستمون تو کار خ ،یگفت یبهمون م

به   یشخندی و با ن  دیشانه اش کوب یرو  یدست یکرد که مصطف  یخان دندان قروچه ا باقر
 او پشت کرد و رفت. 

 *** 

 انا« ی »و

 

 فردا!  یاش بمونه برا  هیبق گهیبسه د -

 تعجب بابا رو نگاه کردم.  با

 ...میکه! مقدمه اش بود  نینگفت یزی خو هنوز چ -

 اش کرد.  یبه ساعت مچ یا   اشاره

 کنم.  یم  فی برو بخواب! قول دادم تعر شه،یداره صبح م  گهید -

بودم که اگر اون عکس   دهیفهم ییزا یچ  هیمقدمه   نی تونستم اصرار کنم. با هم ینم گهید
 ! دمی فهم یعمرا م دم،ید  ینم زیرو خونه آو 

 یعنیو گفتم:  دم یاش بلند شد و به سمت در اتاق رفت که تند چرخ  یصندل  یبابا از رو  
 ن؟ ی شما خان روستا
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 .می ستی ! االن نمیبود -

 ابروهام رو باال انداختم.  جفت

 چرا؟!  -

  مایو کد خدا داره... اون واسه قد  اریاالن دوره خان و اربابا نمونده! هر ده و روستا ده -
 بود.

 رو تا ته باز کردم و همزمان با زدن حرفم ابروهام رو باال انداختم.  شمین

 ! ای بود یواسه خودت شاخ امیاال  میکلک! توهم قد   یا -

 ! انایکرد و بهم تشر زد: و  یاخم

نگاشون کنم، شب  نکهیرو جمع کردم و از جام بلند شدم و شق و رق بدون ا  شمین تند
 پسر عموم بود؟  زیآو  یعنیزدم.   رونیگفتم و از اتاق ب ریبخ

 کنه؟   یفرق م شیلی! پس چرا فام عجب

 کن فعال... امروز به اندازه تموم عمرم فسفر سوزوندم.  ولش

.  ادیکه از پله ها باال م دمیعدد نردبون رو د کی   هویرفتم که   یبه سمت اتاقم م داشتم
خوره و به زور خودش رو باال   یداره تلو تلو م دمیو با تعجب نگاش کردم که د  ستادمی ا
 شده بود.  دی کرد سف یکه به نرده ها وارد م یکشه. دستاش از فشار یم

 .دیکش  یقیبسته نفس عم  یو سرش رو باال کرد و با چشما  ستادیلحظه از حرکت ا  هی

 شده باشه، آروم صداش کردم. ضیشدم که نکنه مر  نگرانش

 واران؟  -

شونه اش   یپله رو باال اومد که جلو رفتم و دستم رو رو نینداد و به جاش آخر  جواب
 گذاشتم و تکون دادم.
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لحظه   هیچشماش   یسرخ دنیرو به سمتم چرخوند و چشماش رو باز کرد که با د  سرش
 دهنم گذاشتم. یقدم عقب رفتم و دستم رو رو  هیو   دمیترس

 واران؟!  -

 دار گفت: ها؟  کش

 خورد.  نیو صورتم خود به خود چ دیچیتو مشامم پ یبد  یرو که باز کرد بو دهنش

 ؟ ی خورد  یچ -

 گفت: گمشو!  یرفته ا  لیتحل  یزد و با صدا  کنارم

 کردم که از کنارم گذشت... یاخم

خوردنت  کم   یزهرمار نی! خاک بر سرت واران خاک بر سرت. همدمونیبرنامه جد  نمیا
  یطور  نیو بعد ا   یباش رونیتا نصفه شب ب دی را بابود. آخه پسر خوب، پسر موفق، چ 

 خونه؟  یایب

 شدن... فی سرعت تو ذهنم احتماالت رد  به

 عمارت بزرگ خارج از تهران!  هی

اومد.  یدوپس دوپس آهنگ م یدرش پارک بودن و صدا یمدل باال جلو  ینا یماش یکل
چراغا روشن کردن. دخترا   یداخل عمارت چراغا همه خاموش بودن و رقص نورارو  به جا

 رقصن.  یدارن م ی خیس  خی س یمتر پارچه و پسرا هم همه خز با موها  میبا ن

 فقط!  ادیگند م ی پر دوده و بو  فضا

  یاش رو تند تند تکون م یمی مدل رحمان رح یفرفر  یهم جو گرفتتش و موها  یج ید
 چرخونه. یانگشت اشاره اش رو تو هوا م  ده و
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 یعنی. خاک عالم دمیتو گونه ام کوب یکیاومدم و محکم   رونیفکر ب ی سرعت از تو به
 نزده باشه؟!  یبینکرده! ترک  ییسنگکوپ نکنه خدا ن؟یا  رهینم دن؟یموادم کش

که هوشش سر   نی. نکنه بخورتم؟ ا دمیترس هویقدم به سمت اتاقش برداشتم که  هی
 کار کنم؟  ی! چستیجاش ن

 ینم له،یقد گور   کلشیه  نیحالشون بپره! ا  نیدوش ا ر یبرن ز  یطرف رو م لمایف نیا  تو
 که تو فکرمه. هیز یراه چ نیتر  ی. منطقشمی پره فقط من له م

 

رو در آوردم و   خچالی  یتو خی آب   یرفتم و وارد آشپزخونه شدم؛ بطر  نی از پله ها پا تند
بسم ا... وارد   هیدوباره از پله ها باال رفتم. محتاطانه در اتاقش رو باز کردم و با  اطیبا احت
 شدم.

بود. چشم مامان روشن،   دهیو کفش دراز کش   رونی ب یتخت طاق باز با همون لباسا  یرو
 ! هیکفشاش چه گل

حرکت باال آوردم و روش   ه یتو    هویبردم و   نی پارچ رو پا سادمی تخت وا  یقدم  هی تو
 .دمی کش ینیو ه دمیاش خودم ترس یی هوی. از بلند شدن ختمیر

 گفت: االغ! چته؟  ییباال ی رو تخت نشست و با تن صدا  راست

و چون بدنش شل بود دوباره رو   دم یتخت رو برداشتم و تو کله اش کوب نی پا بالشت
 تخت افتاد. 

 بکپ بدبخت! ریبگ -

  یزدم. وارد اتاق خودم شدم و رو  رونی و با حرص از اتاق برو همون جا گذاشتم   یبطر
 ...ستیهمه استرس واسه من بدبخت انصاف ن نی به خدا ا دم؛یتخت دراز کش

 خبر مرگم بخوابم صبح پاشم؟  ای رو؟ به واران برسم  ادی و فر ایسوف ای  ابمی رو در زیآو
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 ...الیخ یب

 کردم بخوابم... یرو بستم و سع چشمام

 

 *** 

 

 افتاد.   زیم  یچونه ام سر خورد و کله ام محکم رو  ری از ز  دستم

  یکه سرم رو  یخواب آلود بودم که حوصله بلند کردن سرمم نداشتم. همون جور یحد در
 واران!  لیپات  ا،ی سوف شعوریب اد،یخاک بر سرت فر  ز،ی لب غر زدم: تو روحت آو ری بود، ز  زیم

 انا؟ ی و -

 گرد گرد شد؛ جرعت بلند کردن سرم رو نداشتم.  چشمام

 با توام!  انا؟ی و -

... دی گوشه خفتم کنه. چونه ام لرز  هیکار کنم؟ نکشتم؟ نبره   ی! چایننه کمکم کن، خدا ییو
  ی: چدیاخم پرس یقفل شد. با تعجب ول ادیفر  اهیس  یسرم رو باال آوردم. نگام تو چشما 

 ؟ یکن یم  هیشده باز؟ چرا گر 

 کشنم؟  یم نی هست یقاچاقچ  دمیفهم بگم

... چون  هیگر   ریبلند زدم ز  هویبار!  هیبار مثل اسمت باش،   هی  انایبگم... و یزی چ دینبا فعال
 بود. یعیطب یل یبودمم خ دهیترس

  یکرد و چشما  یگذاشت. اخم زیم  یکه دستش بود رو رو  یگرد شد و کاغذ چشماش
 چشمام دوخت. خالفکار خوشکل!  یرو تو  اهشیس

 چت شد تو؟!  -
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 خوام... یم  زویام باز اومد که با هق هق گفتم: آو  سکسکه

صدا نگام کرد. از نگاهش دست پاچه شدم... سکسکه پشت   یشد و چند لحظه ب پوکر
و اطرافش رو   دی دور لبش کش ی. دستدمیپر یمتر باال م  هیاومد و هر بار   یسکسکه م

گاه خودش کرد.  هیگذاشت و تک زیم  یظه بعد خم شد و دستاش رو رو نگاه کرد، چند لح
... از رهی گ یسکسکه ات م ی ترس یم  یوقت  وت ی شده اش آروم گفت: ول زیر  یبا چشما 

 ؟ ی دی ترس یچ

 هاشم، لو رفتم!  یقمر بن ای

  یکه رو یقطره اشک هیهم فشردم.   یچشماش زل زدم و تند لبام رو رو  یترس تو با
و فشار   دی لرز   یبود نگه داشتم. لبام م یاش رو به هر زور هیو بق  دیگونه ام بود چک

  یو تو اد یفر  نیسنگ  ینگاها ری ز  قهی دق کی روم بود. سکسکه ول کن نبود... هر  یادیز 
 .دیترس  یم  ادمی اومد که خود فر یسکوت حاکم برفضا چنان م

 ترسم...   یبترسم جانم؟ نم یلرزون زمزمه کردم: از چ  ییصدا با

من رو به جرم    رهی ! نگهیا غه یاز تموم شدن حرف چشمام گرد شدن، جانم چه ص بعد
 باند جلو سگا بندازه؟   س یاز اندازه با رئ  شیب تی میصم

 رو با ترس اصالح کردم.  حرفم

 ...یوسفی  یمن گفتم جانم؟ آقا  ؟ینه نه، جانم چ -

 ام رو تو هوا تکون دادم.  اشاره  انگشت

 ...یوسفی  یآقا  -

 به سرم دادم.  ی باال انداختم حرکت ی کردم و شونه ا  یا  دهیخنده ترس بعدم

 اصال؟  یجانم چ -

 . دمیبه مقنعه ام کش یدست
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 نه نگفتم.  ؟ید یتو جانم شن -

 .دمیکه از جا پر دیکوب ز ی م یمحکم رو  یکی

 بسههه! -

 گفتم: باشه باشه نخور منو. هیو با حالت گر  دمیدهنم رو کش پی ز  یشینما

 اومده؟   شیپ یمشکل -

رفت. هم  میام رفت، همه چ هیتموم شد! کل  یقلبم رفت... همه چ یآروم رو  دستم
 باشد. یشغال م یدر محاصره کفتار ها  انا یاکنون و 

گردم...  یگردم، ابدا بر نم ی نداشتم. بر نم نمیرو بب  ایبرگردم عقب و سوف نکهیا  جرعت
  ادیبلند عقب رفتم. که فر یرو برداشتم و با قدما  زی م  یدستم رو دراز کردم و تند پوشه رو

 داد زد: کجا؟ 

 برم... دیبرم، کار دارم، من با  دیبا -

زد اما   یاومد که اسمم رو داد م  یم ای سوف  ی... صدا دمیدو  بایتقر نی با گفتن ا  همزمان
سفت!   زی چ هیط راه برگشتم عقب رو نگاه کردم که محکم خوردم تو  من عمرا بمونم. وس 

 ...نینگام رو به جلو دادم... چقد استخون بود ا

چند لحظه مثل بالنسبت گوسفند نگاش کردم و بعد   دم؛ی رو د ز یرو باال آوردم که آو سرم
 هم رفت. ی. اخماش تو هیگر   ریزدم ز  هوی

 چته؟  -

  دیبا یچشمام گذشت. در حالت عاد  یاز جلو لمیلحظه مثل ف   هی روزشی د یو حرفا  کارا
بودم اما حرصم نذاشت. پوشه رو بلند کردم و محکم تو   یتفاوت م ینسبت بهش ب

 . دمیسرش کوب
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منو محاصره کردن مثل   یی خالفکارن االن دوتا  نایا  گمی بهت م روز ی کوفت و چته! د -
اگه    ای  ؟ی د یبخش یخودتو م ؟ی کرد  یکار م یچ  دنمیدزد یکنن، م  یطعمه بهم نگاه م

اصال به  ؟ ی چ یکرد  یم  دامیکشتنم بعد تو سطل آشغال پ   یآوردن و م یام رو در م هیکل
   ؟ی دب بفرستنکه ممکن بود من رو  یفکر کرد  نیا

 عرب؟  ی خایش یگفت: برا ی حالت مسخره ا  با

 کرد. یتکون دادم که تک خنده حرص یسر  یقی نفس عم با

 خوانت!  یفرستن نم ی اونا تورو پس م -

 . دمی هم سا ی رو مشت کردم و دندونام رو رو  دستم

 تو... تو... -

  یم  یهند لمیاشتباه رو ف زی چ هیچرا  ه؟ یچ ایمسخره باز   نی! بسه... اانایساکت شو و  -
 هم در موردش حرف نزن.   گهید ؟یکن

چشماش زل   یلب اشک تو لبا  یکردم و پوشه رو محکم تو بغلم گرفتم. با چشما بغض
 زدم.

 ...یول  یکن یتو باور نم گم،یاالن من م -

 . دمیکش یق یدهنم رو قورت دادم و نفس عم آب

 ! رید یلیشده، خ  ری د گهیراست گفتم که د یفهم  یم  یروز  هی  یول -

 جفت دستاش رو باال آورد و کف دستاش رو بهم چسبوند.  هوینگام کرد و  رهیخ کمی

 ...ستی آه که آن روز چه روز ناگوار -

به   یکه حالت صورتش قبال عوض شده بود، پوکر شد. با سرش اشاره ا   یهمون سرعت به
 طرف راستش کرد. 
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 ... انایبرو کنار و  -

فشار دادم و سرم  هم  ی. محکم لبام رو رو سادمی هم... کنار نرفتم و وا  یرفت تو  اخمام
 رو کج کردم.

 ؟ یآشغال یل یخ یدونست یم -

فرو کرد و جفت ابروهاش رو باال  اهشیشلوار کتان س بیج یدستاش رو تو  زیآو
 انداخت. 

 نچ! -

فشردم، گفتم: حاال   یبغلم م  یکه پوشه رو محکم تر از قبل تو  یدر حال یلبخند حرص با
 بدون...

 زد. یی دندون نما  لبخند

 چشم!  -

  یخودش رو برا  ای  نیبهش انداختم و صورتش رو از نظر گذروندم. ا  یا  گهید  نگاه
اش   یشون یکه رو پ ییخوشکلش کرده. تار مو  ش ی ضیمر ای قاتل خوشکل کرده   یای سوف

با تاسف تکون دادم... آشغال هم چشماش هم   یافتاده بود توجهم رو جلب کرد. سر
 . دیخند یلباش م

 عمه هات بخند... به

دونه  یو رفتم. خدا م  دمیخودمم چرخ  دنشیام رو تند چرخوندم ک همراه با چرخ  کله
زنه؟ االن   یگرگا برق م ی چشما یکی کارتونا تو تار ن یتو ا  نیدی... ددمیترس ی چقد م

 گرگن. ادمی و فر ای جنگلم و سوف هیشب وسط   یکردم تو  یاحساس م

فشردم و با   یدستام م نی رفتم و پوشه رو محکم ب یجور با ترس و لرز راه م نیهم
 کنار گوشم گفت: پخخخخ! یک ی  هویکه   دمیکاو  ینگاهم اطرافم رو م 
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. آشغال  دم یرو شن زیخنده آو   یکه صدا  دمیکش ی و داد   دمی تند باال پر  دمیرو که شن نیا
 من!   ای  یخند یتو م نمیمعلوم بشه... بب  یاون خونه همه چ  یایبخند! بذار ب

 کوکب دخترش رو بندازه بهت...   یاله

 . دمیتو سرش کوب گهید یکی رو باال بردم و محکم  پوشه

حقته    ایدونستم، همون سوف ی م قمی بخشمت. من تو رو رف یوقت نم  چیعنتر! ه ریبم -
 بخورتت.  ادیکه ب

مانتوم   نی آست هویبود نگاهش رو اطراف چرخوند و بعد   سادهی که تا االن ساکت وا  زیآو
اتاق رو باز کرد.   هیدفتر شد و در  یاز راهرو ها  یکی . وارد دی رو گرفت و دنبال خودش کش

 اول من رو انداخت تو و بعدشم خودش وارد شد و در رو بست. 

 .دمیسمتش چرخ به

 نجا؟ یا  یچرا منو آورد  -

 فوت کرد.  رونیشدت به بو نفسش رو به  ستادیبه کمر ا  دست

 بهت بگم. یز یچ هیخوام   یم -

 کرد.  رونیبه ب یانگشت شصتش اشاره ا  با

 ...ادیاومد، االنم خوشم نم یاوالش ازت خوشم نم نیبب -

 کردم.  یاخم

 به درک! -

خون   نیکشه... اما چرا خون ا   یخون خون رو م  گنیم  اد؟یخوشم م  نیمن چرا از ا  پس
 کشه؟  یمن رو نم

 بذار حرفمو بزنم. انایو  سایوا  -



 وز ی ن   انا ی و 

 
181 

 

 قدم به سمتم اومد. هی

خوام باهات رو   ی. پس مم یش یاالن به واسطه کارم شده دوست حساب م نیبب -
  یم  نایمثل آدم رفتار کن. چرا خودتو مضحکه ا کمی! اریدر ن یباز  جیراست باشم. بسه... گ

از   ؟یفهم ی م رهیگ  یبگن و بخندن؟ ازت حرصم م نی که پشتت با ثم هیرضوانه چ ؟یکن
  یدرباره ات حرف م یکی نمیب یم  ی... باهاتم لجم چون وقترهیگ یکارات حرصم م  نیا

 . شمیزنه ناراحت م

 

. با  ادی... انگار خونش داره به خودش مگهیسخن م  بای. ز ادیکم داره ازش خوشم م کم
 نگاش کردم. یچارگیب

گفتن.   یزنن. داشتن درموردش م یدارن حرف م  دمی... دگمی به خدا راست م زی آو یول -
. مطمئنم. با ستین ینطوریبار ا  نیدر آورده باشم ا  یباز  جیگ یا   گهیاگر هر وقت د

 .دمیخودم شن یگوشا  نیهم

به موهاش زد و چشماش رو بست. چند لحظه بعدش چشماش رو باز کرد و   یچنگ
 دستش رو به کمرش زد. 

 فراموش کن.   ید یشن ی. هر چمیکن  یکار  هی ایب نیبب -

 بود سکته کنم از ترس. کی نزد  دمشونیاسترس دارم. االن د   یلیمن خ شهینم -

 خب! بسه... تهمت نزن. ید یخودتو عذاب م یدار -

 . قتهی. حقستیتهمت ن  نیگفتم: ا یجد

... پس یفهم ی! تو نمانایاست و   دهیفا یکرد و گفت: حرف زدن با تو ب یخنده حرص تک
 تو ندارم.  یچرت و پرتا  ی هم برا یبهت ندارم و وقت یمنم کار
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کرد؟ چرا   یرفت... چرا حرف من رو باور نم رونیرو گفت و در رو باز کرد و از اتاق ب نیا
هم ندارم که   یدوست چیکار کنم االن؟ ه یگم؟ من چ یدارم راستش رو م دیفهم ینم

گفتم؛ دوستام که همه شون   یبهش مبود  یک یتنهام... کاش   یل یبهش بگم. من خ
 خر از آب در اومد.   نمخوش بود او ز یان. دلم به آو یدکور

که زود پاکش   دیقطره اشک از چشمام چک هیدر  یرفتم... جلو  رونی از اتاق ب یناراحت با
مردم رو   بتیآشغال! فقط بلدن غ یشعورا یزد! ب یکردم. پس رضوانه در موردم حرف م

 باش.  یکه رو سرت ساخت یبرج بکنن. تو به فکر اون 

... از میدار  یبیرفتم از کنارم رد شد. مردم عج رونی از راهرو ب یشانس گندم درست وقت از 
  رادی ا هیتوجهن! فقط هم بلدن از بق  یخودشونم ب ی کنن به نقصا یم   فیمردم ک  ینقصا

 .میخودمون رو گم کرد  یو زندگ میمردم غرق شد  ی. تو زندگرنیبگ

 داشت.  یجالب یحرکت کردم. دفتر نما  زمی... به سمت م ییهع

  نیکه از سطح زم رهیوسطش همون به شکل دا   ،یشد یوارد م یشکل بود و وقت رهیدا
و   ز یمال آو یمال من، کنار ی کیگذاشته بودن.  ز یفاصله داشت روش چند تا م یمتر هی
شکله، باال بودن و   رهیبود. اتاق ها و دراشون هم هم سطح اون دا  یهم مال مهست  یکی

از چند  ،یبش  یوارد اتاق  یخواست یم  یبود و وقت  مدهجلوشون به اندازه چند متر جلو او 
. کل دفتر هم سه طبقه  یرفت یباال م دیمتر گذاشته بودن، با  میو ن ک ی که هر  یتا پله ا 

هر   بی به ترت ییباال ی سه طبقه گذاشته بودن. اتاق ها نیبود که آسانسور هم برا هم
 بود. کرده   یقبال بهم معرف  زی دادن که آو یانجام م  ییکارا  هیکدوم  

... من  یخالفکار نبودن. لعنت ای و سوف ادی که فر یبه شرط یبود ول یخوب یجا یلیخ
 کردم.  یم دایخاک بر سر حس پ اد یفر  نیداشتم به ا 
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بذار بشه.  شهیم  یجا گرفتم. به درک هر چ زیاال رفتم و پشت م اخم از چهار تا پله ب با
  ستیخوردن بذار بخورن. ب زمیاش بر عهده خودشون... آو  هیکنم بق یم  یمن ازشون دور

 هم نباشه.  گهی بذار د ست،ی و چهار ساله پسر عموم ن

... ستیگفتم مهم ن یبار م هی شد.  یم  ریانجام کارام شدم اما فکرم همش درگ مشغول
 بشم؟  یک ی  ونیشد شد؟ نکنه مد  یو هر چ یچ  یگفتم چ یبار م  هیشد شد،   یهر چ

  نی! از همختارویر یافتاد. نگاه ب نی ... سرم رو بلند کردم که نگام به رضوانه و ثمپوفف
  دیسر جام... با نمیش یزنم و مغرور م یابدا حرف نم ی. با کسشمی م  نیاالن سر سنگ

 کلمه باهاشون حرف بزنم. هی  همه آرزو کنن

 و دوباره مشغول شدم.  دمیرو تو هم کش  اخمام

 انا؟ ی و -

که   یسرم رو بلند کنم با لحن نکه یهم رفت. بدون ا  یتو  شتریصداش اخمام ب  دنیشن با
 ؟ ی عیرب یام رو کردم سرد باشه، گفتم: بله آقا  یتموم سع

  هی  دمید  هویکردم.   ینگاهش رو احساس م ینی بزنه که سکوت کرد؛ سنگ یحرف  خواست
کرد. با لحن   یشد. سرش رو خم کرده بود و به صورتم نگاه م دایکله از سمت راستم پ

 ؟ یع یرب یدرهم گفت: آقا یمسخره و صورت

 به نشونه آره تکون دادم.  یسر

 ن؟ ی خواست یم یزیچ -

  زیم  یه تو همون حالت چند تا برگه رو روکن  جادی تو حالتش ا  یریتغ  نکهیا  بدون
 گذاشت.

 ! یرو آوردم خانم سلمان نایبله، ا -
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وار و مسخره گفت... عمه کوکبش رو مسخره کنه. برگه رو جلوم   دیرو تاک یسلمان خانم
 بهشون انداختم.  یو نگاه اجمال  دمیکش

 . ارمشیو براتون م دمیممنون من انجامشون م -

 انا؟ یتعجب گفت: و  با

 شدم.  پی توجه بهش مشغول تا یب

 . دمی کارامو تموم کنم انجامش م -

چرخدار بود،   یا یاز اون چرم  یرو گرفت و چرخوندش و چون صندل یصندل  یپشت هوی
 راحت بود حرکتش. 

 چته؟  یبگ شهیم -

که به خودم   یباال انداختم و همراه با تکون دادن سر و شونه و حالت سخنران ییابرو 
 گرفتم.   میو آشغال زندگ یاضاف   یبه حذف آدما میفقط تصم یچیگرفته بودم گفتم: ه 

 نگام کرد.  یو چپک  پوکر

 عههه؟ -

 زدم. یپسر کش لبخند

 اهم.  -

 خودش اشاره کرد و گفت: البد منم جزوشونم؟  به

 دادم. یبه صندل یچرخ

 ! یتو صدر جدول -
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و تند چرخوندم.   یبا تاسف تکون داد و دوباره دستش رو گذاشت پشت صندل یسر
 خودشم برگشت و سر جاش نشست و همزمان گفت: من که تو خلقت تو موندم.

اصال   یعنی اصال   اناینشستم. و  نینگاه به اطرافم دوباره سنگ هیرو گرفتم و با   زیلبه م  تند
دونن که تو   یهم هنوز نم ا ی و سوف ادی . فریداشته باش یقرار بود چه رفتار  رهی نم ادتی
 باش و نترس! تامام!  لکسیپس ر ،یدون یم

.  رمیرو بگ  زی بار ته ته قلبم خوشحال بودم که تونستم حال آو نیمشغول شدم اما ا   دوباره
مغرور   م ستیبلد ن رم،یگ یام و با همه گرم م یدختر خاک هیکنن چون من  یفکر م نایا

تونم مثل امثال شما   یتونم در مورد همتون نظر بدم. منم م یباشم. منم بلدم... منم م
 .دمیم  ونباشم... به همتون نش

 ! یدر ضمن، خانم سلمان -

 .یل یگفت، خ یرو م نی رو اعصاب ا  یلیخ

 هوم؟  -

. کاراشونو انداختن گردنت. اوردهین یکه جلوت گذاشتن، مفتاح  ییاون پرونده ها  -
 حواست باشه. 

شدم. چند لحظه بعد  رهیخ یحرف به نقطه نامعلوم  یحرکت و ب یگرد شد و ب  چشمام
. پس واسه  ادنی. چقدم ز گهیراست م  دمیورق زدن، د کمیزود پرونده رو نگاه کردم و بعد  

بدم. سرم رو باال  تا من کارشون رو انجام  زمیرو م زنیر  یتند تند پرونده م نای... انهیهم
کرده بود و داشت قهوه   هی. به چارچوب در اتاقش تکدمیرو د  شاتیرای آوردم که مسئول و

 و سرم رو کج کردم و تکون دادم.  دم یرو گز نمی خورد. با حرص لب پا یم

 کنم. یبخور، االن کوفتت م بخور

دم و پرونده  بلند ش یصندل یاز رو  دم؛یرو عقب کش یگرفتم و صندل  زیرو به لبه م دستم
 کنم. یکارت م یچ نیرو چنگ زدم... بب
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 کجا؟!  -

بلند خودم رو به اتاقشون   یرفتم و با قدم ها  نی رو ندادم و از چند تا پله پا زی آو جواب
  یاون قسمت بلنده برسم، مجبور بودم تا دم در اتاق مفتاح یبه باال  نکهیا  یرسوندم. برا 

 در اتاقش بودم.  یبعد جلو قهیکار رو کردم و چند دق نیبرم و دو تا پله رو رد کنم. هم

  یبرد. روز  یتنش بود و داشت از روزش لذت م  دی سف  رهنیبا پ یو شلوار نوک مداد کت
بهشون اجازه سو استفاده   گهی د  که با انداختن کاراش به گردن من ساخته بود. من که

 .دمینم

 زد.  یفنجون قهوه رو از لباش دور کرد و لبخند سادم،ی به روش که وا رو

 چخبرا؟  ؟یخوب انای عه و -

 کردم و پوشه رو به دستش دادم.  یاخم

 !یخانم سلمان -

 باال انداخت و بعد نگاهش رو به سمت دستم سوق داد. ییابرو 

 تموم شد کارشون؟  -

 نه! تموم نشده... - 

 فوت کرد.  رون ی رو به ب نفسش

 ؟ یخواستش. چرا تمومشون نکرد  یم  عی سر   یلیخ یمفتاح یچقد بد... آقا  -

 . ستی مهم ن اد،ینم یشکی . حاال به هومدیبهم ن ادیزدم که احساس کردم ز  یپوزخند

خودش   فشه یکه وظ گهینفر د هی  یخواد نه کارا  ی خودمو م یاز من کارا  یمفتاح یآقا  -
 انجام بده. 

 هنگ کرد... هوی
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به پرونده تو   یتعجب چند بار نگام کرد و پلک زد. با همون پوزخند گوشه لبم، اشاره ا  با
 دستم کردم که گرفتش. 

 ؟ ی تو خوب انای و -

  یداد یمغرور بودنم جذابه ها! با نگات منو باز   نیفقط تکون دادن سرم بود... ا جوابم
 ها رو داشتم.  یترک لمیف ی تو  یدخترا  نی! احساس ا بیب یدار یچه جذبه خاص ،یهع

مجبور    یدفعه بعد هیلینگفتم خ یزی . تا االنشم چنمینب زمیم  یپرونده هات رو رو  گهید -
 بدم. یمفتاح  یراپورتتون رو به آقا شمیم

آدما   نیا  نیب شهیها بشم اما انگار نم یلیخ یو رقابت   فیکث یایدن  یخواستم قاط ینم
 ...یباهاشون مثل خودشون باش دی کرد. با یساده زندگ

دونم چرا   یو رضوانه. نم نی رفتم که خوردم به پست ثم یم نی از اون طرف پا داشتم
کردن.   یبودن و داشتن نگام م  سادهی! مثل خاله زنکا تو حلق هم وا نایکارن ا یب شهیهم

 ! ؟انا ی از کنارشون که اومدم رد شم، رضوانه صدام زد: و

 و به سمتشون برگشتم. ستادمی ا

 ؟ یخوب -

 اهوم.  -

 قشنگه!  ییلیمانتوت خ   ییبود گفت: وا دایکه توش خنده پ یلحن  هی با

کرد و منم خر ذوق   یم  فیاز لباسام تعر  ینجوریافتادم که ا  ییوقتا  ادی رو که گفت  نیا
 کن زود باش...  دایپ کهی ت هیکن،  دایپ کهیت   هی انای شدم. و یم

 ؟ یبد  ید یکه خر ییآدرس جا شهیم -

رو   شعورشون یب یبه مغرور بودن گرفتم، همه رو  می که تصم  یساعت کی دونم چرا تو   ینم
 باشم؟  ینجور یحتما ا دی روز بد نبود؟ با هیهمه خرد کردنشون تو   نیا   گهینشون دادن. د
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 زدم و نگام رو به کله اش دوختم. یلبخند

ن برجه رو سرتو بزن خراب کن، بعدش برو مانتو بخر! ماشاا... آسمان  حاال تو فعال او  -
 واسه خودش. هیخراش

  یم قیتعجب کرد اما رضوانه سرخ شد. دستاش رو مشت کرد و تند تند نفس عم نیثم
بود و با تعجب دستش رو باال برد و شونه اش رو   دهیهنوز رضوانه رو ند  نی... ثمدیکش

 تکون داد.

   انائه؟یو  نی... ا نیا یرض -

 بود؟  انای : ودمیرو بهشون کردم و رفتم اما باز صداش رو شن پشتم

به  ز ی. سر جام برگشتم و نشستم... آودیجد یانا ی و  هی... اما انامیزدم؛ و  یجذاب لبخند
قرار داشت و   زی م یبود. آرنج دست راستش رو لم داده  ی صندل  یطرف من چرخونده، رو

 کرد...  یمالوند. متفکر بهم نگاه م یاش رو م  قهی با انگشت اشاره اش شق

نشستم و خودم رو با پرونده   یصندل یکردم بهش نگاه نکنم و موفق هم شدم. رو  یسع
 داده بود، مشغول کردم. یکه مفتاح یا

 ؟ یبه رضوانه گفت یچ -

کرد.   جادی ا یفیدرد خف هیمحکم تو کله ام خورد و    یزیچ هی  هویرو ندادم که  جوابش
رو   یصندل   یمواجه شدم. حرص  یرنگ اهیپام انداختم و با پاک کن س نی به پا ینگاه

بود و   طونیبار چشماش ش نیا  نکهیتو همون حالت با تفاوت ا  زیچرخوندم که آو 
 .اختباال اند ییداد، ابرو   یرو تاب م یصندل

 بهت ربط نداره.  یعنی دمیجواب نم ی وقت -

 ! انای گفت: و یبلند  بایتقر  یتن صدا  با

 ...یخودش جواب دادم: زهرمار! خانم سلمان مثل
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 زد. یحرص درآر لبخند

 .یبهت بگم سلمون یخوا  یکه م -

 . دیرو تاب داد و دو تا برگه برداشت و دوباره به سمتم چرخ یصندل  هوی

 ن؟ یکن یم  پی تا ناروی" ایخانم "سلمون دیببخش -

 اما نتونستم حرصم رو کنترل کنم. دمی کش یقیعم نفس

 ! زیآو  ی جناب آقا یهست یخوبه خودتم سلمون -

 متعجب شد.   هوی

 داره؟  یچه ربط ؟یچ -

کم    میکار کنم؟ حالت صورتم عوض نشه؟ نکنه از مغرور یدادم. چ ی! سوت ی... لعنتیلعنت
 بشه؟ 

 گفتم.  یزیچ  هی! یچیه -

 ... یالک ری خگفت: ن یجد

و سرش رو   د یاش رو جلو کش  یشد. صندل طونیحالت صورتش عوض و دوباره ش  هوی
 جلو آورد. 

ازدواج کنم   زی با خودت که اگه با آو یشد؟ دو دوتا چهار تا کرد  اتیباز  جینکنه شامل گ -
 من! ها؟  ی رو  ادیتو م هیلیفام  یفکر کرد  یجیبعد چون گ شه؟یم یچ

 ! ؟یداد زدم: چ بایخورد و با تعجب تقر  نیچ  صورتم

 خوردم. یدیزد که تکون شد یصندل  یبه چرخا  ی باال انداخت و لگد ییابرو 

 ؟ ی کرد  یفکر م یبه چ  یداشت نمیزود باش بگو... بگو بب -
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 کنم بزنم رو سنگش! پسره خر.  سیپ سیپ نمیسر قبرت بش  یا

  قهیت کنن. تو اصال سل کهیت که یت ای و سوف ادی دست فر دمتیگمشو، وگرنه م زیآو  نیبب -
 ! یستیمن ن

 کرد. یا  خنده

پوشن. موهاشونم  یان که شلوار زاپ دار کوتاه م یی شما اون پسرا قهیبله بله... سل -
 کنن.  یرنگ م

 . باشه هم به توچه؟ رمینخ -

متر جا به جا شد اما باز   یلیم   هیهل دادم که به گمونم  کمیاش رو با پام   یصندل بعدم
 جلو اومد. 

 . ید یو تا االن به چند نفر پر یعصا قورت داده شد  ینجوریدونم چرا ا  ی ! نمانایو  نیبب -

 دم،ینه. بابا من شن  گهیم  یهست، ه یزیچ ن یچن  گمیمن م یدونست. ه ی... نمهه
 یکردم. من که نم  یرفتم و صداشون رو ضبط م یشوک نم ی . کاش تودمیخودم شن

 کنه. یباورم نم زی نستم آودو

 گوشت با منه؟  -

نظر گرفتمشون...  ری ز  کمی. من یدیحتما اشتباه شن نیتکون دادم که ادامه داد: بب یسر
هات باور   دهیبه شن گنیم شهیاشتباه بوده... هم هی  ؟یفهم ی! میچ ی. هستین یچیه

  زیچ هی. ستیکنم مهم ن ی. منم اشتباه میکه کرد  ینشده، اشتباه کرد  یزینکن. حاالم چ
 .هیعیطب

رو به روش بودم. شمرده شمرده گفتم: من   بایبه سمتش چرخوندم که تقر  کمیرو  یصندل
زدن. اگر   یخودم... تو اون اتاق داشتن راجبش حرف م ی . با جفت چشمادمید دم،یشن

 . یدینگو اشتباه شن  یالک  شه،یباورت نم
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 .شهیتا بهت ثابت نکنم، نم  نکهیمثل ا -

 کردم.  دنیاز سر نفهم یاخم

 و؟ یچ -

 بهم کرد. یبلند شد و با سر اشاره ا  یصندل  یرو از 

 پاشو.  -

 کجا؟  -

 .ای گفت: دنبالم ب ت یمانتو دستم رو گرفت و بلندم کرد بعدم با جد   یرو از 

 داد زدم: کجا؟  بایتقر  کالفه

 .ادی و فر ای سوف  شیپ میر یم -

 .سادمی د جلوش واکردم و تن ترمز

  یکن یفکر م ؟ی خالفکار یپرس یخالفکار م هیاز   اد؟یو فر   ایسوف شی پ میر یم  ویچ یچ -
قاچاق    میخوا  ی که م میدار  هیانقدم کل م،یتعداد آدم کشت نیجان، ا   زیآره آو  گهیم  ادیم
 گناهن!  یمشت آدم مظلوم و ب  هیهمه  ره،یگ  یجرم خودشو گردن نم یشکیه م؟یکن

 شد و دستش رو بلند کرد و تو هوا تکون داد.  رهیخ ییسرم به جا   یباال از 

 نجا؟ یا  نی ایب قهی د هی  شهی! مای جان، سوف ادیعه... فر -

 نگاه کردم.  زیآو  ی. ملتمس به چشمادمیام کوب یشونیتو پ یکی  محکم

 جون من نگو.  زینگو... آو ن،ی پا ا یب طونیتورو خدا از خر ش -

   یبه بازو ینمونده مشت نشونیب یفاصله ا  دمید یبه پشت سرم انداختم و وقت ینگاه
 .دمیکوب  زیآو
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 کنم. نگو. یتورو خدا، تورو خدا نگو. ولش کن، فراموش م زی آو -

 شد. یجد باز 

 خوام بهت ثابت بشه. یم -

 گفتم: آقا غلط کردم، نگو. یمانند   هیحالت گر  با

 . گمیم -

پشتم عرق سرد   یسردم بود و رو یو بغض کرده بودم. انگار  دیلرز  یبدنم از ترس م تموم
  یو من داشتم از ترس هالک م  دیخند یم ز یداشتم. آو  یبد تی نشسته بود... وضع

 شدم.

 .دمیکش یم قیتند پشت سر هم نفس عم تند

رو تو مشتم گرفتم. دستام به طور   رهنشیپ ختنیر یکه م ییو با اشکا  دیام لرز  چونه
 ...دیلرز   یاز ترس م یعیفج

 سوزه؟   ی... نگو! دلت برام نمدمیتورو خدا، دارم قسمت م زی آو -

 دستام رو تو دستش گرفت و سرش رو خم کرد. مچ

 سوزه.  یم اتی باز  جیو گ  یالک یدنایترس نیدلم برا ا  -

 بار رسما زار زدم. نیا

 آشغال نگو، اصال دلت نسوزه.  -

 ز؟ ی شده آو یزی: چدمیگوشم شن کی رو نزد ادی فر یبگه که صدا  یزی چ خواست

به پشت سرم بود. جرعت نداشتم برگردم، فکر   زی پشت سرم بودن، جهت نگاه آو  درست
  یکرد. برا  یام م وونهی قراره گفته بشن، داشت د  ییزایچه چ گهید  قهیتا چند دق نکهیا
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بود که  یبار سرم رو کج کردم و با التماس تو چشماش زل زدم اما خر تر از اون نیآخر
 بفهمه. 

 دستم رو زود ول و مشتامم از لباسش باز کرد. مچ

 آره داداش... -

 . دیبه دور لبش کش یو دست دیخند

 اشتباه متوجه شده.  انایو  یخواستم ازت بپرسم... انگار یم  یزیچ هی -

 گرفت.شونه ام قرار  یرو  یدست

 چرا پشتت به ماست؟  انا؟ی و -

 خالفکار با اون همدست آشغالت...   یا یکار کنم؟ سوف یبرگردم چ آخه

وقت انقد خودم رو   چیکه آبش راه افتاده بود برگشتم. ه ینیسرخ و ب ییبا چشما  ناچار
من رو نکشن و    نایاگر سکته نکنم، ا ز،ی بخشمت آو یوقت! نم چیبودم، ه دهیند  چارهیب

 کنن.  هیآسمون به حالت گر یکه مرغا  ارمیسرت م  ییمونم، بالزنده ب

 فرو کرد.  بشیج  یجفت ابروهاش رو باال انداخت و دستش رو تو  ادی فر

 کنه؟  یم  هیکه داره گر  دهیشن یچ -

 دونم...  ی! واال نمشهیپ یمربوط به چند روز  -

 با بگم؟  ی گیو زمزمه کرد: خودت م  کی سرش رو آورد نزد بعد

 سرم رو به سمتش چرخوندم.  یچارگیب با

و   می کم گو   ایاز سکوت واالتر هست؟ ب یزیاصال چ م،ینگ یچیه چکدوممون یه ایب -
 . می گو  دهیگز
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 تکون داد.  یکرد و سر یخنده ا  تک

 . گمیپس من م -

و انگار تحمل وزنم رو نداشتن. رو    دنیلرز   یحس شد... پاهام م یتموم بدنم ب  قشنگ
 کردن.  یکه داشتن با تعجب نگامون م ای و سوف  ادیکرد به فر 

 ...کیتار  یراهرو  یاومده به من زنگ بزنه و تو  نیبودم ا  ومدهیکه من ن یاون روز  -

  یسرم چهره متعجبشون رو م  یافتادم... از باال نی زم ی زانوهام خم شدن و محکم رو هوی
کمرنگ و کمرنگ   رشونی کرد اما کم کم صداشون رفت و تصو یکه صدام م یزیو آو   دمید

 تر شد. 

 

 *** 

 

رو   ایب یچ  یدونم چ ینم یمن اون مرض کوفت  ی چ یعنی ؟ی گیم یدار  یخانم دکتر چ -
. درمونم مستراح  میرفت یما دکترم نم  مای گرفتم. من فقط اسهال بودم... حق با ننمه قد

.  نیسی نو ی مشکوک به سرطان م  شهیهال م... آدم اسنی کردن پول دای بود. همش دنبال پ
 کنم. یم  دایپواسه دردم  ییدوا هی رم ی خودم م

مهم تر خوب شدن حال    یما از همه چ  یبرا ن؟یکن یم  نیمحترم، چرا توه یآقا  -
بفرستمتون خونه تا حالتون بد تر شه؟ االن همه   یجور نی هم نیشماست. دوست دار

واسه    ینترنتیا  یپا دکتر شدن برا خودشون تو خونه و همش دارن با نسخه ها هی
 کنن.  یم زی خودشون دارو تجو 
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تار بود و   یزد. اولش همه چ یآروم چشمام رو باز کردم... مرده هنوز داشت داد م آروم
 باز شدن در.  یو بعدم صدا   دمیرو شن ییقدم ها یواضح شد... صدا  دمیکم کم د

 ! مارستانهیب نجا یآقا داد نزن، ا  -

 بدنم کرخت بود... به زحمت گفتم: کجام؟  تموم

 تند به سمتم اومد.  پرستاره

 . حالت خوبه؟ یبر یتون یسرمت تموم شه م  زم، یعز  یمارستانیب -

که با گفتن   شده؟ خواستم بپرسم ازش یبودم؟ مگه چ مارستانیتکون دادم. چرا ب یسر
جا به جا شدم... اون قدر تنم    کمیو   دم یکش یزنم رفت. نفس یاالن همراهات رو صدا م

در که اومد سر جام متوقف شدم و   ریج ری ج یکرخت بود که حس حرکت نداشتم. صدا
 ادی و فر  ایدر گرفتم و تا باال رفتم که به سوف ن ی پاشدم. کم کم باز شد؛ از  رهیبه در خ

 از ذهنم گذشتن...  لمیهمه اتفاقات مثل ف دنشون ی. با د دمیرس

 یکرخت ن،ی ه هیهمراه با   دهینکش هیمنم تموم شد و به ثان یادآوری رو که بستن  در
 . سادمی و اون ورش وا   دمیپر نی تخت پا یرو فراموش کردم و از رو  یمرخت

 ؟ یکن یکار م  یچ  انایفت: و با تعجب گ ای سوف

دونم  یدونم... م یم  وی توجه به حرفش با ترس و بغض گفتم: من همه چ یب
. اون روز  نی ار یبدن مردم رو در م یاعضا  ن،یکن یقاچاقشون م  ن،یکش  یآدم م ن،یخالفکار

 . دمیحرفاتونو شن

 چ...  -

 ینم یزنده منو کس  گهیم ز یبگه و خودم تند تند ادامه دادم: آو یچ یه  ایسوف نذاشتم
 اد؟ ی من به کارتون م هیکل  ییخدا  یخواد، ول

 خودم اشاره کردم. به
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. ها... االنم غش شمیم  هوشی . زرت و زرت بستی گوشت به تنم ن فم؟ینگاه چقد ضع -
 کنم. یم

  ییصدا   چیبستم. هانداختم و چشمام رو  نیزم یرو که گفتم محکم خودم رو رو  نیا
به هوشم. از ترس مغزم فلج شده بود.  ننی بود که نب نی اومد... تموم تالشم ا ینم

 انا؟ ی: و دمی رو شن ادی فر یشدن و بعد صدا  کی احساس کردم بهم نزد

  یانتظار جواب دادن داره؟ آخه آدم تا چه حد خر؟ بدبخت رفت هوشیاز آدم ب ن یا  االن
 بهش بگم.  نارویتونستم ا یهوش بودم و نم یب فی ح ؟ی خالفکارم شد 

 اومد.  ای سوف  یبار صدا  نیشونه ام نشست و ا  یرو  یدست

 باهات.  می. پاشو حرف داریعینزن، ضا یهوشی... پاشو خودتو به بانای و -

 .شمیپا نم -

 نم...ده یزدم رو  تند

 رو با ترس باز کردم.  چشمام

گردوندم و با بغض و    نشونیصورتم بود... نگام رو ب  یمتر  یهاشون تو چند سانت کله
 داره...  از یجامعه به من ن ن؟ یمنو نکش شهیلرزون گفتم: م ییصدا 

 بلندم کرد.  نیزم ی کرد و دو دستش رو دور بازوهام حلقه و از رو  ینچ ای سوف

  ریبه موهاش زد. ز  یدستش چنگ هیدستش رو به کمرش گرفت و با  هیپا شد و   ادی فر
 تونه به تو داشته باشه آخه؟انگار دانشمنده!  یم یاز یزمزمه کرد: جامعه چه ن یلب

 . رمیجلو زبونم رو بگ نتونستم

 .ستمیتل نالاقل خالفکار و قا  -
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و با ترس گفتم:    دمیمحکم تو دهنم کوب گهید یک یاش که نشونه ام گرفت،  یشی آت نگاه
 من خفه ام.

به   یاز غلظت اخمش کم کنه، با دست اشاره ا   یو ذره ا رهینگاهش رو ازم بگ نکهیا  بدون
 کرد.  ای سوف

 کاراش. نینشدم از دست ا  وونهیزود بهش بگو تا د -

کرد... چند تا نگاه    یهم نگاش م ایدوخت. سوف ای رو ازم گرفت و به سوف نگاهش
  یبرا یدبستان یهم رد و بدل کردن که انگشت اشاره ام رو مثل بچه ها  نیب یخالفکار

 اجازه بلند کردم.

 ه؟ یسرش رو به سمتم چرخوند و گفت: چ ادی فر

 اجازه هست حرف بزنم؟  -

 خداااا! بگو!  یا -

 کجاست؟  زی: آو دمیپرس  یآروم یتن صدا  با

 کار؟  یچ یخوا  یم زویاومد رفت اون رو حل کنه. آو  شیپ یمشکل   هیتو دفتر  -

 بشن... یزینخوام چ  زی بدون حضور آو دیآخه شا -

 

 زود حرفم رو عوض کردم. دم، یرو که د اخماش

 .دی شنوم. بفرما  یم ه،ی خر ک زینه بابا، آو  -

 بهم کرد.  یاشاره ا ای سوف

 .نیتخت بش  یرو  ایب -
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 ترس بلند شدم.  با

 ! ستایمن جنسش خوب ن هیکل -

 ! نیتخت، بش ،یرو  ا،ی اخم شمرده شمرده گفت: ب با

... سادنی اومدم و رو به روم وا ییتخت نشستم. دو تا   یتند سرم رو تکون دادم و رو تند
  دشونیحرکت د هیآوردم و تو   یسرم رو باال م یانداخته بودم و هر از گاه  ن ی سرم رو پا

 انداختم.   یم  نی سرم رو پا دم،ید ینگاهشون رو م یزدم و وقت یم

 سکوت رو شکست.   ایسوف یبعد صدا  قهی دق کی

  دیهست که با ییزا یچ هیاما   ید یو چطور فهم  یدیشن یدونم چ  ی... نمانایو  نیبب -
 . یبدون

 ؟ یچ -

 تخت آورد و روش نشست.  کی نزد  د،یکش کایموزائ  یرو رو  یصندل

 نگو!  یچ یتا آخر حرفام ه -

هم کنجکاو شده بودم... پس تند تند سرم رو تکون    یلیترسام خ ن یکنم ب یم  اعتراف
 لمیف هیکوفت و نگاه، زهرمار و نگاه! شب یانداخت... ا  ادیبه فر  گهینگاه د هی  ایدادم. سوف

کنن و   ینگاه رد و بدل م قهیبگن، ده دق یز ی چ هی انی کنن. تا م یها عمل م یترک
 .شهیتموم م  لمیبعدشم ف

رو ناکار   نی. ا ایمحکم بکوب تو صورت سوف یک ی ار،ی نترس، پات رو باال ب گهیم طونهیش
بزن ناکار کن. بعدم  نمیهالکه، ا هیشب کلشیکه ه نی... نترس از ا ادیبرو سراغ فر  ،یکرد
 .رتشونیبگ ادیرو صدا بزنم، ب سیپل

 بعد؟   یبرا  یبذار ارو یجان باز   یجک نیا  شهیم -
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است و پامم باال  ای صورت سوف کی گارد گرفتم و مشتم نزد  دمیخودم که اومدم، د به
تکون دادم و پامم همزمان   یحرکات ورزش هیآروم ربات وار، دستام رو شب یلیآوردم. خ

 بردم. یم نی باال پا

 نم.دا یم  ارویالالال الالال خوشحال و شاد و خندانم، قدر دن -

 و قلنج انگشتاش رو شکست.  دیکش  یقی نفس عم ادی فر

 ...یتا قدرشو بدون یستین ایتو دن گهید هیتا چند ثان ،یادامه بد   ینطوریا -

شروع به حرف زدن   عیبار سر  نیا  ای مودبانه نشستم... سوف یلیشد. خ ییجنا  هی! قضاوه
  یبرا  ییجا  گهید یکرد. اون گفت و چشم من گرد شد، گفت و چشم من گرد شد... وقت

و   دمی شن یکه م ییزا یچ ن ی شد، ا یگرد شدن چشمام نموند، دهنم باز شد. باورم نم
گفته بودم، اخطار   ییزایچ هی ز یگفتم، من به آو زیو تونستم باور کنم. به آ یوقت نم چیه

 اور نکرد.ب یدادم... ه

ساکت نگاشون کردم و بعد    قهی کرد، اولش چند دق شهیکه تموم شد و سکوت پ حرفش
 واقعا شما... یعنی یداد زدم: چ هوی

 دهنم گرفت.  یو دستش رو جلو   دیتند پر  ای سوف

 ؟ یکن  یم یکار دار  یساکت باش، چ -

دستش رو برداره، سرش رو کج کرد و جلوتر آورد. با اخم تو چشمام نگاه کرد   نکهیا  بدون
 . دیو برام خط و نشون کش

کنم... اگر، اگر   ی! تکرار نمدمی ... دارم بهت اخطار مشهیمسئله تموم م  نیا  نجایا  انای و -
  که ییجز کشتن تو و تموم کسا  یخبر دار بشه، چاره ا هیقض  نیاز ا  یا  گهیکس د  ا ی  زیآو
 ! رواله؟ میندار  دنیرو فهم نیا

دهنم   یترس تو چشماش نگاه کردم و تند تند سرم رو تکون دادم که دستش رو از رو  با
  کمیزده شده بودم... مودب سر جام نشستم و   جانیه  یلیخ نیا دن یبرداشت. با فهم
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دادم و   نی آوردم. صورتم رو چ رونیپشتم رو خم کردم و شونه هام رو از حالت صاف ب
 شده؟  یگفت: چ ایگردوندم که سوف   وتاشوند نیم رو کج کردم... نگاهم رو بسر 

که  ی. کاراره ی جلو اومد که اشاره کردم گوشش رو جلو ب دیجلو! با ترد ای اشاره کردم، ب بهش
گرفته! کو   شمیج جانیگفتم رو کرد که سرم رو کنار گوشش بردم و زمزمه کردم: از ه

 ؟ یی دستشو 

 در تو اتاق اشاره کرد.  هینگام کرد و به  یچپک

 برو!  -

 . یمرس -

  هیخالفکارانه نشسته و آرنج   یلیژست خ هیلحظه با   نیرد شدم. تا آخر  ادیاز کنار فر   آروم
  یاش قرار داشت. پا قهیشق  یانگشت سبابه اش رو بود و   یدسته صندل ی دستش رو

سرش رو حرکت بده با مردمک    نکهیچپش انداخته بود و  بدون ا ی پا  یراستش رو رو 
 کرد.  ی چشماش دنبالم م

 من رو گرگ بد! ینخور

فاز محقق و دانشمندا بهت   یش یتا وارد م ی. لعنتسادمیشدم و متفکر وا  ییدستشو  وارد 
  ییزا یچ  هیکنم. من االن  یکه بهم گفتن رو جمع بند  ییزا یچ دی . االن بادهیدست م

ته خوش   یعنیکشن.   یبفهمه، من رو م ی و اگه کس دمیفهم ی م  دیکه نبا  دمیفهم
 ام من!  یشانس

  دهی. هر چند به ماه نکشید  یم زاروی چ نیبخشمت. تقاص ا  یآشغال! من که نم زیآو
 .رونیکشه ب یعشق مشق رو از تو دماغت م ایسوف  نیا

... دمیبفهمن من ترس دینبا  نامیبذاره. ا  ریرو من تاث دینبا  دمیکه فهم  ییزایچ نیا  البته
 اصال؟  هیخر ک ایام! سوف   یکامال عاد
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به  هی صورتم درهم شد و حالت گر   هویبه خودم انداختم؛  نهیآ یاز تو  یا   چارهیب نگاه
 باشم.  یقو   دی ! ولش کن... من باهیخودم گرفتم. المصب خر قدرتمند 

 خره؟  یک -

کاسه    یاز جا پروندم... چشمام گرد شد و تند تند مردمک چشمام رو تو  ادی فر یصدا 
 سوسکه خره!   نیسوسکه! ا   نیا  یچی! باز بلند فکر کردم. تند گفتم: هیگردوندم. لعنت

 ومد. از پشت در ا  قیتر و دق کی نزد صداش

 ؟ یترس  یسوسکه و خره؟ بعد سوسک اونجاست و تو نم -

از سوسک که  دمیمثل شما د  ییسوسکا  یکردم. من از وقت ییصدا   یو ب  یشینما  هیگر
از   ادی م هیو بدبخت    هی سر و صدا یکنم که موجود ب یبهش افتخارم م چ،یترسم ه ینم

 ! نیسوسک خوب، آفر نی. آفر رهی کنه و آروم م ی م ییخودش رونما 

 .دهیسوسک کش نیو تحس  شیبرا خودم که کارم به ستا  رمیبم

 .دیبار به در کوب چند

 ؟ یترس ینم -

 بشه، جواب دادم: نه! ال یخ یب نکهیا  یبرا 

 خوبه. -

گله گرگ که جز خودشون   هی ن ی. افتادم بشهی! اوضاع قاراشمیچیه ست،ی خوب ن یچیه
 . ستیبراشون مهم ن  یچیو هدفاشون ه

نشسته بودن...  یرفتم. همون طور رونیمربوطه، ب  یو بعد از انجام کار ها  نشستم
 پرستارو صدا کنم.  رمیگفت: م  دی که من رو د  ای سوف
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بود.  ش ینشسته بود و سرش تو گوش ادیرفت... فر رونیتکون دادم که از اتاق ب یسر
  هیچونه اش رو چه زاو یبود. لعنت یو نگاهش کردم. الحق پسر جذاب  سادمیهمون جا وا 

 داشت.  یا

 ...رهینم  ادمی رو  نیبودا! ا  یرتیرو منم غ نیا

 .االتیکم چشمام خمار شدن و سرم کج شد. رفتم تو خ کم

که   میشد  یرد م ابونیقر و فر از خ با کالس با یلی خ میدختر پشتم بودن و داشت یکل من
 یلی خ دهینکش هینگه داشتن. به ثان یدود ی ها  شهیبا ش اهیس  نیچند تا ماش هوی

 اومدن.  رونیب یمرد کت و شلوار  یکل  یکیبه جز  نایهماهنگ از همه ماش

  ی. وزنم رو رو سادنیو پشتم همه دخترا وا   سادمی جفت دستام رو به کمرم زدم و وا من
 راستم انداختم   یپا

  نکیکه ع پیخوشت یلیپسره خ هیآهنگ  هیبا  هویکردم که    یداشتم نگاشون م متفکر
 به من نگاه کرد. میشد و مستق ادهیپ نی گذاشته بود، از ماش

 . البته طرف ما نه، طرف اون.دیوز  یخنک میاومدنش نس با

 اوف اوف اوف. ،یعا  یعا  یخوند: عا   یداشت م خواننده

و سرش رو خم کرد و تو چند    سادی ام وا یرو برداشت و دو قدم نکشی، عطرفم اومد به
رو   نکیع  هویپررو پررو، مثل گوسفند نگاش کردم.   ره،یخ رهیصورتم نگه داشت. خ  یسانت

 دور دور من زد.  هیانداخت باال و  

کردن، عاشق  یبا تعجب نگاش م نمیا  ی پشتم شروع کردن دست زدن. آدما یدخترا  نیا
بودم   سادهیکشت اما من مغرور وا  ینداشت. اون داشت خودش رو م یشده بود، تعجب

بغلم    هویشده.   رمید یعنیکردم؛  یهم نداشت نگاه م یبه ساعتم که اصال باطر یو الک
 شونه ام گذاشت... ی کرد و سرش رو رو 

 انا؟ ی و -



 وز ی ن   انا ی و 

 
203 

 

 ؟ یخانم سلمان -

 خانم محترم؟  -

.  دمیپرستار رو د اد،ی فر ا،یاز راست به چپ، سوف بیا کله به ترتو سه ت  دمیاز جا پر  تند
 شده بودم. جیچند بار نگاهم رو از چپ به راست، راست به چپ گردوندم... گ

 شونه ام نشست و تند تکونم داد. یرو  یدست

 . میکن یصدات م میدار  انا،ی و -

 ها؟ جانم؟!  -

 .دیکرد و دستم رو کش یتکوناش به خودم اومدم که پرستار اخم با

 ن؟ یندار  یاالن شما؟ مشکل نیخوب -

 تکون دادم.  یسر

 . ستین ینه نه، مشکل -

 .نیبر  نیتون یپس م -

 . یمرس -

بودم و   نشون یرفتم. ب رونیدو تا ب نیرو جمع و جور کردم و بعد رفتن پرستار، با ا خودم
  هی دیرس یوقت به فکرمم نم چیه یعنیانداختم.  یطرفم م به دو ینگاه یهر از گاه

 خدا... بازم شکرت!  ییبشه. هع ینجوریا یروز 

  فمیک یتو ی. تا حرکت کرد، گوشمیشد ادی فر نی و سوار ماش میرفت  رونیب مارستانیب از 
رو باز   پشیرمق دست بردم و ز  یپام گذاشتم. ب  یرو از کنارم برداشتم و رو  فمی... کدیلرز 

  جکتیکرد... از حرص ر  یم  ییخودنما زیصفحه اسم آو   یرو در آوردم. رو یکردم و گوش
 انداختم.  فمیرو تو ک یکردم و گوش
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 بود؟  یک -

 ! زیبه من بود. با اخم گفتم: آو نیماش  یجلو نهیآ یاز تو  ادیرو بلند کردم؛ نگاه فر  سرم

 باال انداخت و فرمون رو چرخوند. ییابرو 

 نرفته؟  ادتیحرفامونو که  نیبب -

زنن.  یحرف رو صد بار بهم م  هی جمی هم حرصم گرفت... انگار من گ ی لیگرفت، خ حرصم
 تر شد.  ظیاخمم غل

 .دیحرف رو صد بار تکرار کن  هی  ستیالزم ن -

 .گمی نم گهیبار د ه ی. خالصه... ستین  یکاف میتو تکرار کن ی واال هزار بارم برا  -

هم ازشون بترسم   یلیاگه خ  یذارم! حت یکنن؟ نم  یبا من رفتار م ینجوریهمه ا   چرا
 زمزمه کردم: خفه شو، نگو!  یلب ریذارم... ز  ینم گهید

شد.   رهی بهم انداخت و دوباره به رو به روش خ ی نگاه هیثان  هیسرش رو برگردوند و  هوی
براش رفتم. با تعجب نگاهش رو ازم   یبهم زل زد که چشم غره ا نهیاز تو آ گهی بار د هی

 تکون داد. یگرفت و سر

حوصله   دی که د  ایفاصله داشت. سوف یلیخ مارستانیب نیخونمون رو گرفت... از ا  آدرس
 افق محو شد.  یآهنگ گذاشت و تو  هی  ره،ی اش سر م

صدا   یب  میدینگاه کردم. دم در خونه مون که رس ابونینگفتم و به خ یچی ه دنیرس تا
 شعور! یب ی ادبا  یکار؟ ب ی خوان چ یشدم و اصال هم تعارف نکردم. تعارف م ادهیپ

  ن یسر و صدا. تو ا یساکت و ب شهیرو تو قفل در چرخوندم و در باز شد. مثل هم دیکل
 بود. هوففف... ییجرا از روز قطعا بابا و واران خونه نبودن... امروز چقد روز پر ما  میتا

کردم   ینگاه م نی. به زمنی مانتوم بود و سرم پا   بیآروم قدم برداشتم. دستم تو ج آروم
 که نشدم...  ای چ یقاط ی الک  یو تو فکر حرف هاشون بودم. الک
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 ! انا؟ی و -

 کردم.  یو همزمان سکسکه ا  دمیمتر باال پر   هیو   دمیکش یغیج

 نترس منم، وارانم.  -

کردم. دستش رو جلو   یسر و صدا و در سکوت سکسکه م  یبودم و ب رهی بهش خ مات
تو گوشم زد و به خودم که اومدم، سرش رو خم کرد و با دو تا دستش    یکیآورد و آروم 

 صورتم رو قاب گرفت.

 وارانم نترس!  انا؟ی و -

 رو دستاش زدم.   یکیکردم و با دو تا دستم   ی ا  سکسکه

 کنم؟  یسکته م یگیجلو آدم... نم یپر ی م  هوی!  یناسورینه بابا... فکر کردم دا -

  یخواد خرم کنه، من م یم نی زد. جلل جالب! ا  یکردم که لبخند مهربون  یا  گهید  سکسکه
 .شمیدونم... خر نم

 خواهر خوشکلم؟  -

کرد.   یمن مونیآشت یبرا  یتالش چینرفته که باهاش قهرم! ه ادم یکردم... هنوز  یاخم زود
 اومد.  یاالنم مطمئنم باهام کار داره وگرنه نم

 انام؟ یو  یقهر -

 رو نگا!  تی مالک  میم انام؟یو  َنَمنه؟

 سراغم؟  یشده اومد ی... باز چستم ی ن اناتی من و -

  یکه االن داره م دیخند یم یک  نی حضرت عباس! ا  ای. دیکرد و لپم رو کش  یخنده ا  تک
 خنده؟ 
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کنم و شام خواهر    یخواستم بابت اون شب ازت معذرت خواه یخوام. م ینم یچیه -
 . رونیب میبر  یبرادر

به خودم و خودش کردم و گفتم: من   یسر دادم. اشاره ا   یسکسکه هام خنده بلند  ونیم
 رون؟ یب میشام بر یامشب برا  ،یو تو، خواهر و برادر 

 .دمیرو شونه اش کوب یکی تکون داد که   یسر

کارو   نیوقت ا   چیه ،یکه برادرم بود یچند سال  نیشناسم... تو ا  یداداش من تورو م  -
 نه؟  شبتهی. به خاطر کار دینکرد 

 : کدوم کار؟ دیو با تعجب پرس  دیمردمک چشماش لرز   هوی

 دت؟ یخونه. بابا د یبرگشت لی پات دمتید  شبیواران خودتو نزن به اون راه. د -

 به موهاش زد.  یداد و کالفه چنگ رون یو به شدت ب  دی کش یقیعم نفس

 آره!  -

 کنج لبم جا خوش کرد.  یپوزخند

 سراغ من.    یایبعد ب یگند بزن ینجوریا  نکهیمتاسفم برات. مگر ا -

از برادر ما... دلخور وارد خونه شدم و بر   نمیرو محکم گرفتم و ازش دور شدم. ا فمیک
خونه کال انگار   ن یدادم، وارد اتاقم شدم. تو ا یکه اول به مامان سالم م  شهیخالف هم

کنم. بگم  ی. واران هم که... عمرا کارش رو الپوشوندهینم تی بهم اهم ی... کسستمیمن ن
  نی و از ا  شهیکنه تا بهش معتاد م یچشم مامان و بابا باز تکرار م از کارو نکرده دور   نیا

 مونه. یم  یعوض هیپسر خوشکل آشغال، 

تخت انداختم و مشغول عوض کردن لباس هام شدم. مانتو و شلوار رو   ی رو رو فمیک
  ی. متفکر رو دمیموس پوش ی کیتاب و شلوارک زرد م هیسبد لباس چرکا انداختم و   ی تو

ازم نگرفته؟ مستانه هم   یچرا چند وقته خبر نوسیزل زدم... ژ نیتخت نشستم و به زم
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  گهیدر آوردم و به مستانه زنگ زدم. د فمیک یتو ز رو ا یوقته بهم زنگ نزده. گوش یلیخ
 شد که جواب داد. یداشت قطع م

 الو مستانه سالم.  -

 ؟ یخوب انا یسالم و  -

 دادم. هیو به تاج تخت تک دمی رو عقب کش خودم

 ن؟ ی . کجاستی ازتون ن  یخبر ؟یخوبم، خوب  یمرس -

 . میبود ر یدرگ کمیاوه آره،   -

 . چوندمیچپم رو خاروندم و موهام رو دور انگشتم پ  ی راستم، پا یپا با

 ؟ ی چ ریدرگ -

 ! ینامزد یکارا  -

سر جام نشستم. خواستم بپرسم چه   خیمو از تاج گرفتم و س هی رو که گفت، تک نیا
  نوسیرفت که بهت بگم. ژ ادمی  ،ییکرد و ادامه داد: وا ی که خودش تک خنده ا  ینامزد

 .هشیکنه... امشب نامزد  یداره نامزد م

 رفته گفتم: مبارکه.  لی تحل ییصدا با

 .نجایا  ایپاشو ب انا،ی و د یتورو خدا ببخش -

 اما خودم رو کنترل کردم.   دیام لرز  چونه

 . خوش بگذره، خوشبخت بشه.ستی حالم خوش ن ،ینه مرس -

 باشه، پس من فعال برم، خدانگهدار.  -

 . یبا -
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اسمش ثابت   یتخت، جلو صورتم گذاشتم. نگاهم رو  یرو قطع کردم و رو  یگوش
انقدم براشون ارزش  یعنی رفت بهم بگن. آره ارواح ننه شون!   ادشونی".  قیموند..."رف

وقتا کمکشون    یلی. خایپشتشون بودم، تو غماشون، تو ناراحت شهینداشتم؟ من که هم 
  یکنن، م یاهات حال نم ب دنی مدت که د  هیاز  عدرفاقتشون انقضا داره، ب نایکردم... اما ا

. کاش همه مون  فهیذاتشون کث ،یباهاشون بود  ییتو چه روزا ستی اندازنت دور! مهم ن
و خوب نبود شوتش   مینیسمتمون، اول درونش رو بب  ادیم  یکه هر آدم میداشت یقدرت هی

 .رونیب مونیاز زندگ میکن

  دی کار با  یچبگذرونم.  یتونستم بدون حرص خوردن و ناراحت یامشب رو عمرا م من
  کممیزنم...   یباهاش حرف م کمی  رمی م  ده؟یجوابم رو م  یعنی  ز؟ی بکنم؟ زنگ بزنم آو 

 کنم.  یاطالعات جمع م

  اد؟یاگر ن شه؟یم یافتادم؛ پس غرورم چ یزیچ ه ی  ادی  هویرو برداشتم اما   یذوق گوش با
 تخت ولو شدم و به سقف زل زدم.  یتخت و خودمم رو  یدوباره پرتش کردم رو

بهش زنگ زدم، ذوق مرگ   نکهیا  دن یاز د  گمیمگه؟ م شهیم  یحاال مثال جواب نده! چ -
 شده. واال!  

باهاش درد و دل کرد.   کمیبشه  دی تونستم. شا  یزدم نم یپر بود، زنگ نم یلیخ دلم
تانه بغضم و مس نوسیکار ژ یآور ادی خورد. از   یشماره اش رو گرفتم... داشت بوق م

 جواب داد: الو؟  زی گرفت و همون لحظه هم آو

 ز؟ ی بغض گفتم: آو با

 تونم حرف بزنم. یاالن کار دارم نم  انای و -

 گرفت و با همون بغض گفتم: مرده شورتو ببرن.  حرصم

  ینامرد  یایو به سقف زل زدم... چه دن دمیتخت دراز کش ی رو قطع کردم. رو یگوش و
اما تهش   شم یم  تیاذ  کمیبد نباشه،  یاد یز  ییتنها دمیتنها شدم... شا یشده. رسما تنها 

و    ستیتا آخر راه باهام ن  یشک یاول خودمم، بعدشم خودم. ه  رمیگ  یم  ادیشدنه.  یقو 



 وز ی ن   انا ی و 

 
209 

 

 نم،یبب دیهام رو خودم با   هیواسه خودم باشم. گر   محکمگاه  هیتک  هی  دیمنم که با   نیا
 شم. کی رو با خودم شر امی شم و تنها کی رو با خودم شر امیشاد

که   یمشت آدم قاتل پر کرده که زبونشون حکم چاقو رو داره و قلب ما شاهرگ  هیرو  ایدن
دونن... همه تو   یاز احترام نم یزی چ ده،ی. وجودشون گند شهیم  دهیچاقو روش کش

با   ی... کسشنیخوشحال م ری کنه. با تحق یم  ریرو بزرگ کردن که تحق  یذهنشون تنها آدم
 ندارن.  یاز مهربون  یدوننش چون درک یساده و ابله م ه،کن یباهاشون برخورد م یمهربون

اضافه بشه و مردم ازش   ی آدم ارزشمند هیهر روز  نکهیا  یکه به جا یجامعه ا هی تو
  یبرا  جیپ ه یو با هر بار فراموش کردنش،    رهیم ادی کنن و بشناسنش، دانشمند از  تی حما 
 .شهی زده م یاجتماع یاز انگل ها  تی حما 

 

 یچه غلط دمیکردن تازه فهم  جکتیکردم و بعد ر   جکتیبود. زود ر  زیزنگ خورد، آو  گوشم
  نی شدم باز که دوباره زنگ زد. ا رهیهم فشردم و به سقف خ یکردم. پوففف... لبام رو رو 

چرا   ؟یخوب انای : ودیچیکنم و جواب دادم که صداش تو گوشم پ جکتی ر ومدیبار دلم ن
 ؟ یکرد  هیگر

 به کارت برس.  ستیمهم ن -

 کنم.  هیگر گه یخوام د  ینکرده بودم، فقط بغض کردم... نم هیکه گر من

 شد. یجد  صداش

 ! چته؟ اریدر ن یمسخره باز  -

 ناراحتم... یلیخ -

 به خاطر صبحه؟  ؟ یضیمر  -

 . نمتیبب رونیب ایبزنن، جهنم، ب کردم که گفت: گندم ینچ
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 .دمیرو که گفت قشنگ از جا پر  نیا

 تورو خدا؟  -

 تو؟   ی: واقعا ناراحتدی توجه مردد پرس یب

 کجا؟  امیآره آره، ب -

 فرستم.  یآدرسو برات م -

. در کمد رو باز کردم و زود چند  دمیپر  نی تخت پا یرو قطع کردم و با ذوق از رو  یگوش
رو توش انداختم بعدم   یرو برداشتم و گوش فمی. کدمشونیو پوش دمی کش رونیتا لباس ب

 زدم. رونی به سرعت از اتاق ب

 ؟ یریم   یدار ومدهین انا؟یکه داد زد:کجا و  دمیمامان رو شن   یصدا 

 مامان کار دارم.  -

که سرش   دمیرو د شعوریواران ب  اطیزدم. تو ح رون یجوابش نموندم و از خونه ب منتظر
  دیتوجه نداره، البته به گمونم. دچار شک و ترد یجز کارش به کس  نمی لب تاپ بود. ا  ی تو

 درش آوردم و نگاش کردم. فمیکه بلند شد، از ک یگوش امک ی پ یشدم. صدا

  قهیگرفتم و بهش آدرس رو دادم... ده دق یتاکس  هیرو انتخاب کرده.   یخوب ی... جاخوبه
شدم. مثل   ادهیرو حساب کردم و پ یتاکس هیکرا دمیرس یتا برسم. وقت دیطول کش یا

رو رو به روم در   زیشهر شلوغ بود... با نگاهم اطراف رو به دقت رصد کردم که آو  شهیهم
 . دمیداده بود، د هیتک شکه به موتور ساده ا  یحال

 ... زیبعد آو شه،یم یخدا تومن  نیسوار ماش  لیسه

زاپ دار و   ی با شلوار ها  ییدادم. از کنارش پسر ها  رونیو با شدت ب دمی کش یقیعم نفس
  یکرده بودن و با گوش یخی س خی که موهاشون رو س ییشدن، اونا  یتنگ و کوتاه رد م

 رو نداشت. چکدومشی ه زیدادن اما آو  یپز م  فونشونیآ ی ها
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ساده   ی گوش هیو دستشم   ده یپوش اه ی لباس مردونه س هیساده و    اهیشلوار کتان س هی
طور   نی ا  دمیو واران مردونه بار اومده... با لیسن برخالف سه  نیبود. چقد تو ا یلمس

دادن دستمون، هر جا دلمون   میخواست ی. هر چمیشده. ما تو پر قو بزرگ شد یم
رو   شی پاچه خوار  اینفوذ و پولدار بود که بعض پر و اون قدر بابامون   میخواست کار کرد

 شدن. یکردن و براش خم و راست م یم

رو داشته باشم و خودم   اقتشیخوام واقعا ل یاستخدام شدم اما م یبا پارت  ینجوریا  منم
 رو ثابت کنم. تا االنم خوب از پسش بر اومدم. 

  یقیو سالم دادم که سرش رو باال آورد و با دقت نگام کرد و بعد نفس عم  دمیرس بهش
 .دیکش

 ؟ ی خوا یاز سر کچلم م ی . چادیصورت ناراحت بودن نم  نیبه ا  انای خدا شاهده و -

 م؟ یباهم دوست ش یا ی: مدی اما از دهنم پر  هویشد   یدونم چ ینم

انداخت و موتور رفت تا  موتور   یرو  ییهویرو که گفتم چشماش گرد شد و وزنش رو   نیا
من و موتورش که داشت    نی. از موتورش فاصله گرفت و تند تند نگاهش رو بافتهیب
برگشت موتور رو برداشت و به همون   هویکنه؟  ی م  ینجوریچرا ا  نی گردوند. وا ا افتادیم

 و داد زد: استغفراهلل!   دیسرعت به سمت من چرخ

 م که باز داد زد: توبه.کرد  ینگفته بودم و متعجب نگاش م یچیه هنوز 

 رو به آسمون دوخت و به من اشاره کرد.  نگاهش

 ببخشش.  ای خدا -

 ز؟ یصداش زدم: آو   آروم

 انا؟ ی صدام زد: و  متقابال

 ...نیبب -
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 اشاره اش رو جلو صورتم گرفت.   انگشت

 ؟ یزن یم  هیچه حرف نی. ا نینه تو بب -

 .میدوست باش گمی زنم؟ م یم  هیچه حرف ویچ  یتعجب نگاش کردم و گفتم: وا چ با

 جفت دستاش رو جلوم گرفت و چشماش رو بست.  کف

 ؟ ی دوست؟ چه دوست نم؛یبب سایوا  -

 تا انگشت اشاره ام رو باال آوردم و به هم چسبوندم و جلو چشماش گرفتم. دو

 !قیدوست، رف -

 ر تکون داد. س  جیرو باز کرد و چند بار گ دهنش

 آها... -

 و سرش رو کج کرد.  ز یچشماش رو ر  بعد

 تو منظورت از اون دوست نبود؟  یعنی -

 کدوم دوست؟  -

 رو تو هوا تکون داد. دستش

 . یچیه یچیه -

گفت و بعد   یم یی زایچ هی لب داشت   ر یکرد. ز  ست ی و موتورش رو راست و ر برگشت 
 داشت. یچه اشکال  نیداد... بدبخت از دست رفت. خب ا  یسرش رو تکون م

 جا بذارم برگردم. هیموتورو  نی من برم ا  سای سمتم و گفت: وا برگشت 
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. تا رفت و برگشت با  سادمی گوشه وا هیرو   ادهیبه نشونه باشه تکون دادم و تو پ  یسر
رگشت  که ب دینکش ی. طولمیش  یم  یخوب یکردم... به نظر من که دوستا  بشیچشمم تعق

 ؟ ی فرو کرد و گفت: حاال چرا ناراحت بشیج ی. دستش رو تومیرفت ی سمت هی  ییو دو تا

 دوستمه.  ی جواب دادم: نامزد ناراحت

 باال انداخت. یا شونه

 حاال؟   یخب مبارکه! تو چرا ناراحت -

. انگشت  سادمی از اون رو به روش وا  تیو منم به تبع  دیو به سمتم چرخ سادیوا   هوی
 کرد.  ز یاشاره اش رو باال آورد و چشماش رو ر

 ؟ یکرده تو نکرد  داینکنه چون اون شوهر پ -

 .دمیتو شونه اش کوب یاعتراض مشت با

اونا   نهیخوام اما مشکل ا  ی دوستامو م یو خوش ستمیداره؟ من حسود ن یچه ربط -
 فقط اسمشون دوست بود. به من نگفته بودن. 

خب آدم سالم اگه دوست نبودن و روشون   ؟یا خودتو ناراحت کرد تو االن به خاطر اون -
 ؟ یو ناراحت بش  یبه خاطرشون حرص بخور د یاسم دوست گذاشت، تو چرا با  شهینم

  یکارا برا  یل یگفتم: چون خ دمی کش یم  یقیو همون طور که نفس عم  میراه افتاد دوباره
 نداشتن کردم. اقتیکه ل ییکسا

 تکون داد.  یسر

آدم هستن که دورت باشن و   یاون قدر نیآدمارو بسنج، بب اقتیبعد، اول لبه  نی از ا -
 نه! ای ارزش کارات رو داشته باشن 

به زور تا   بایازش کوتاه تر بودم و تقر  یلیانداختم. خ  زیبه آو  یرو بلند کردم و نگاه سرم
 . دمیرس یسر شونه اش م



 وز ی ن   انا ی و 

 
214 

 

  ن یتر اقتی کنم با ل یاحساس م  یول یدوستم باش یهنوز قبول نکرد  نکه یبا ا یدون یم -
 که دورمه؟  یهست یآدم

 زد.  یلبخند

با  یدون  ی. حاال از کجا ممیشد قیهفته بعد اومدنت به دفتر رف  هیناچارا از  گهید -
 زن گرفتم بهت نگفتم! هو ی د یشا اقتم؟یل

  یم  یقتاما و  یشیحرص درآر م یلیخ ی... گاهی گی اشتباهامو بهم م شهی معلومه! هم -
 سوال بپرسم؟   هیکنم حرفات درستن.  یفکر م نمیش

 اهوم... -

 ام؟  ی دختر احمق و خنگ  یلی: من خدمیپرس  دیو با ترد   سادمیوا 

 کرد.  ی و اخم دی. با مکث چرخسادی وا دمیمن جلوتر افتاده بود و سوالم رو که پرس از 

 ؟ ی گفته خنگ و احمق یک -

 کردم.  بغض

 خودت. -

  یساده ا   یاد یز  کمی... فقط  یستیاحمقم ن ،یستیکنم! خنگ ن یم ی من باهات شوخ -
همه دنبال رقابت و   ست،یخوب و صادق ن  یبا کس یکه کس یدوره زمونه ا  نیتو ا 
همه    نیهمه مثل خودتن. ا  یکن ی. فکر مینی ب یآدما رو نم یاما تو اون رو  رنیتحق

و مهربون باشه، برچسب خنگ بودن و   هکه ساد  ی... مردم به کس ستی ساده بودن خوب ن
 زنن. یاحمق بودن م

 به سر تا پام انداخت.  ینگاه

 حله!  ،یبه همه نگ یدیفهم ی زیچ هی  یو وقت  یکم کن تی از دوز حواس پرت کمیتو   -
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داد خواست برگرده و به راهش ادامه   رونیو نفسش رو به شدت ب  دی کش یقیعم نفس
خشک و   یجور نیمن االن تورو دارم هم گمی: م دیپرس دیبرگشت و با ترد  هویبده که 

 زشته؟  یبخور دم ی برات نخر یچیگردونم و ه ی م یخال

 به اطراف انداخت.  ی کردم که نگاه ینچ

 ! سای وا ست،ین زایچ ن یچرا زشته، تو مرام ما ا -

 رفت... ستیخواستم بگم الزم ن تا

بهم داد.  یحس خوب   هیکنه. چقد حرفاش آرومم کرد و   یکار م یچ نمیموندم بب منتظرش 
شد  یمردم گرگ صفت خوشحال بودم اما نم ن یاز ساده بودنم و همرنگ نبودن با ا

 باشه اما الزمه. میزندگ میتصم نیسخت تر   دیکار کنم. شا یدونم چ  یم  ی... ولینجوریا

 .دی بفرما -

رو به دست من داد و به پارک رو به رو  یکیدو تا قهوه دستشه.  دم یردم د که ک  نگاش
 اشاره کرد.

 .مینیاونجا بش  میبر  ایب -

  یبه سمت پارک م میگفتم و با لبخند قهوه رو ازش گرفتم... همزمان که داشت یممنون
  هیچطور با   میبلد  یول  میرو ندار یالکچر یپول اون کافه ها  ا،یشهر نی گفت: ما پا میرفت

 . میدوستامون بساز  یلحظه هارو برا  نی پارک ساده، بهتر هیقهوه ساده و تو  

 بهم انداخت.  ینگاه کوتاه بعد

 هی! یکه باهاش هی... مهم کسستیمهم ن یو قهوه بخور ینیکجا بش نکهیا  یدون یم -
  یخورغذا  هینفر تو   هیبا  یکه وقت  یرو ندار یحس  یکیرستورانم با   نی تو بهتر  ییوقتا

 . مهم آدمشه...یدار یساده نشست
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گرفته بود و تو    کیش یلیخ لی استا   هیچهره اش نگاه کردم.  لسوفانهیتعجب به حالت ف با
 افق محو بود. 

 ؟ ی گیم یدار یچ ؟ی خوب زی آو -

 خونسرد به سرعت حالت چهره اش رو عوض کرد. یلیخ

شنوه، شانس در  یدختر سانتال مانتاال حرفامو م نیاز ا  یکی نمیخوام بب ی! مسیه -
 عروس ننم بشه. ادیخونمو بزنه ب

 بهش انداختم. یچپک نگاه

 اد؟ یحرفا خوششون م نی گفته از ا  یحاال ک -

کال دخترم نبود،  م،یگذشت ینداشته باش. از کنار هر دختر  یتجربه ثابت کرده... تو کار -
با تو ازدواج کنه   یدارم من، داداش هر ک یلمنبار بگو چه داداش جنت کی  قهی هر پنج دق

 .شهیخوشبخت م

 کردم. زیرو ر  چشمام

 ؟ یگفته تو جنتلمن  یحاال ک -

 تاسف سر تکون داد. با

 خاک تو سرت، خاک تو سرت... -

 کرد.  ینچ

 نههه... خاک تو سر من، خاک تو سر من.  -

 شد. رهیبهم کرد و به آسمون خ یا   اشاره

 . ایب میبر  ا یبدم. ب شی ول کردم اومدم دلدار  کار و بارمو یواسه ک -
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قلپ از قهوه رو   هی... یخوب ی. عجب هوا مینشست مکتین هی  یو رو  میپارک شد  وارد 
  نجایا ،ییا ی! تو دفتر دنبال سوفایادب یب یلیتو هم خ شه؟یم یچ ایخوردم و گفتم: سوف 

 . گهید ی دنبال دخترا

 زد. یپوزخند

 ؟ یچ -

  زیآو  ز یم شده آو فتهیش یخبر ندار ام؟ی خودش اشاره کرد و ادامه داد: من دنبال سوف به
 .افتهیاز زبونش نم

 یعنی  انایو  گهی پنجاه بار م ادیعاشقت شدم؟ فر  یعنیزنم  یصدات م  یحاال منم ه -
 عاشقم شده؟ 

 مال من فرق داره، شمارشو بهم داده. -

 تکون دادم.  ینگاش کردم و سر کمی

 ندارم.  ادویعا، من شماره فر  -

 به من اعتماد کن!  ؟ی دیتفاوتو د  -

 نباش. ای دور و بر سوف ادمی ز  گمیگفتم: م یآروم یافتادم و با صدا یزیچ  هی ادی  هوی

 تعجب گفت: چرا؟  با

  ای  زیکنم... اگر، اگر آو  ی! تکرار نمدم ی: »دارم بهت اخطار مدیچیتو سرم پ ای سوف  یصدا 
رو   نیکه ا ییجز کشتن تو و تموم کسا یخبر دار بشه، چاره ا  هیقض نی از ا  یا  گهیکس د

 ! رواله؟« میندار  دنیفهم
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به من   زارویچ نی کنم من؟ آخرش بگم، نگم... چرا ا کاریحرفه نوک زبونمه آخه چ  نیا
باهاش   نمیبفهمه بش یکی دیکنن. من با  یم کمیشر  زای چ نیتو ا  ییو تنها گنیبدبخت م

 در موردش حرف بزنم!

 هست که بهشم بگم باور نکنه... اه حرصم گرفت. شعوریب یاونقدر  ز یچند آو هر

 کرد.   ینگام م ینگاهش بهش انداختم که هنوز پرسش یچپک

 . ستی دل به تو بده ن ایسوف نی خواد بکن. فقط ا یدلت م یهر کار ،یچیه -

 کم دارم؟  یچرا چ -

 دونم من...  یچه م -

 ه؟ یچ  یزندگ ییگفتم: هع  یشدم و همون طور رهی خوردم و به آسمون خ رو قهوه

براش   یاقی اشت  گهید یرس یبهش م یکه وقت  ی زیچ یسگ دو زدن برا  یعنی یزندگ -
 !یندار

 دهن باز نگاش کردم.  با

 بود. نیسنگ  یادی... ز یکوند یکمرمو ش -

 ... یر  یرید  نید نی ری ریگفت: سوسماز د آروم

سطل آشغال بزرگ انداخت.    یقهوه رو تو  یکیپالست وانی از سر جاش بلند شد و ل بعدم
 .دیباال کش کمیشلوارش رو  

نمونه از  یمگس ماده هم برا  هیامروز...  ی پاشو! بازار مارو کساد کرد  میپاشو بر  -
 ...یگی م یکرد  زونیکه االن لباتو آو یکارو کرد  نی کنارمون رد نشد. با پسراهم هم

 رو در آورد و صورتش رو کج و صداش رو نازک کرد.  ادام

 !شه یدوستم نامزد  - 
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 کردم.  یاخم

 کماالت... یبه جا د ینیب یدخترو م هی! شما پسرا جماالت ست ی من ن  ریتقص -

من از کجا بدونم کماالت داره   اد،ی شد و گفت: خب آدم عاقل دختر خوشکل از دور م پوکر
 بگذره.  یچند هفته ا  هیحداقل   دی! واسه کماالت باگهید نهیب ینه؟ آدم جماالتو م ای

 کرد. شی آرا شهیخوشکل کرد اما ذات رو نم شهیم   شمیدرونه! صورتو با آرا ییبا یمهم ز  -

 مانتوم رو گرفت و بلندم کرد.   نیآست

 پاشو... جماالت، کماالت، محسنات!  میپاشو بر  -

سطل انداخت و بعدم خودش جلو جلو رفت. مانتوم رو که  یو قهوه منم گرفت و ت  وانیل
 یگفتم: کنجکاوم بدونم زنت ک ینسبتا بلند  ی شده بود تکوندم و با صدا یخاک  کمی
 ! شهیم

  یکم ندارن، هر کس یزیاز اون طرف گفت: وااا! ماشاال از بر و رو چ   ینازک یصدا   هوی
 ؟ یآرزوشه باهاشون ازدواج کنه، مگه نه سان 

 گفت.  یاوهوم گهی دختر د هی

شد که  ی دونم چ ی. نمرهیسرش رو گرفته باال و داره م  دمی سر خورد که د  زیآو  یرو نگام
 و چشمام گرد شد. داد زدم: آو... دم یپاش رو د یجلو

شد و   هی اولنصف قد   زی شلپ اومد و قد آو یاسمش رو کامل نگفته بودم که صدا هنوز 
به خودش گرفت. دستام که باال رفته بودن آروم اومدن   یرنگ قهوه ا  اهشی لباس س

 و همراه با درهم رفتن صورتم، مشت شدن. نی پا

 ! ییاوخ -

  ز یاز دست آو نکهی. با ا دنیخنده اون دو تا دختر باال رفت و هار هار هار خند  یصدا 
دلم به حالش سوخت... لبام   ی لیخ یوقتم از من دفاع نکرده بود ول چ یبودم و ه یحرص
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  هویبهشون انداختم و  یکردم. از گوشه چشم نگاه زی هم فشردم و چشمام رو ر یرو رو 
 .دمیبه سمتشون چرخ

 عنتر خانم!  یهو  -

 کردم و به سمتش رفتم.  یدوتاشون سمت من برگشت که اخم نگاه

 تو؟  یخند یم یدار یبه ک -

 ! اریکه باهاته! برو از گل درش ب ینده هاش گفت: به اون پسر خل و چلخ نیب

  یچند قدم فاصله رو ط یزیچ  دنیدختره دهن گشاد! با د ی... رو آب بخنددیخند  دوباره
 . سادمیکردم و رو به روش وا 

 خنده داشت؟  -

 زد. یا قهقهه

 چجورم!  -

 از خنده!  یجنازه بش دی با  گهی د نیحرش گفتم: پس واسه ا  با

شده بود نتونست   ریچون غافلگ یول  دمیبند حرفم دستش رو گرفتم و تند کش پشت
پرتش کردم   ییهویبودم بردمش و  ده یکه د  ینشون بده. به سمت چاله ا یعکس العمل

 توش که گل به اندازه قدم باال رفت افتاد توش. 

بهم  یزد، نگاه یغیکه باال رفت، دستم رو به گوشام گرفتم. ج غوشیج غیج یصدا 
 پشت هم زد. غیبار دو تا ج نیانداخت و ا 

 ...یکش یم  ریآژ ی اه ببر صداتو! ه -

 تو؟  یکار کرد  یدختره کثااافت... چ -

 زدم.  یپوزخند
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 یکن یبشه و گل باز  لی کارتون شرک تکم ، ییونا یف هیخواستم حاال که شب یچیه -
 خودت!

 شرکم؟  هیزد: آشغااال من شب ددا

 اشاره ام رو باال آوردم و تکون دادم.  انگشت

 ! یزن شرک هینه نه، شب -

جماالت رو   نی خاک بر سر گفتم کماالت رو بب  زی آو نیچهره ش بدم نبودا... به ا حاال
 ولش! خدا به صورت مثال زنده بهش نشون داد. 

بود و نگام   سادهی وا زونیآو یبا لبا  زیو صحنه رو در اوج ترک کردم. اون ور آو   دمیچرخ
 کماالت؟  ای گفتم: حاال جماالت،  دمیکرد. بهش که رس یم

 ... یصد در صد کماالت ول -

 کردم. زیرو ر  چشمام

 ؟ ی ول -

 کوچولو جماالت هم خوبه.  هی -

 همه گل؟  نی بهش کردم که زود خودش گفت: حاال چطور برم خونه با ا یاخم

مردونه پارک، جواب دادم:  یبهداشت سیسرو   دنیبه اطرافم انداختم و با د ینگاه
 برم. دیکن و بعد برگرد خونه. من  با  زشیتر تم کمی  یبهداشت سی اوناهاش، برو سرو 

 کرد.  زیرو ر  چشماش

 نامرد!  -

 یچ  سمی همه وا نیحرفش گوش ندادم اصال به من چه بذار نامرد باشم. االن ا  به
 باال انداختم.   یرسونه که. شونه ا   یمن رو نم  شه؟یم



 وز ی ن   انا ی و 

 
222 

 

 کار کنم؟  یخب چ -

 .رمیبرات بگ یتاکس هی  ایبرو، ب یچیه -

که بعد اون همه   ی! مرسایپسر جنتلمنه خدا  نی ناز خودم... نگاه چقدر ا یپسر عمو  یا
کردم که ادام رو در آورد    یباز نگاش م شیبا ن یپسر عموم شد. همون جور نیا  یری کبیا

 خم کرد.  کمیو سرش رو  

 ها؟  -

 تو!   یچقد خوب -

 ...یپکور یرو مسخره باز کرد و گفت: اکور  ششین

 کرد. ابونیبه خ  یاشاره ا  بعدم

 رم؟ یبگ یتاکس   یخوا ی. منی برو آفر  انا،ی برو و -

 ! یخواد، با ینم رینگاش کردم و گفتم: نخ یعوض شد درباره اش. چپک رمنظ

  یتاکس هی قایرفتم و از شانس خوشکلم دق ابونیبهش پشت کردم و به سمت خ بعدم
خوب   دیبا گهیشدم و آدرس خونه رو بهش دادم... امشب د  یشد. سوار تاکس دایزود پ

نشده. فقط بگم بره سر   یشده و چ یکنه برام که چ ف یتعر  دیرو بفهمم. بابا با  یهمه چ
 ست. یمن مهم ن  یاصل مطلب اون اوالش برا

وارد شدم. واران هنوزم تو   ی سر حال و پر انرژ ی لیبا شوق و خ دم؛ی باالخره به خونه رس
کرد. از کنارش که گذشتم، صدام   ینشسته بود و عصا قورت داده به جلوش نگاه م اطیح

 ! انایو  یزد: هو 

آدمه باهاش حرف بزنم؟ از در  نیرو ندادم و به سمت خونه رفتم... اصال ا  ابشجو
  ی کنه و خط و نشون بکشه. برا دیخواد تهد  یاالن م د یبهش نرس یزی وارد شد چ  یدوست

تکه  ییبه چند روش سامورا  ستیتهش خودشه و بابا که معلوم ن  ست،یمن که مهم ن
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  یرو م ی اون زهرمار  یریم ی کم دار یچ توحقشه... آخه  زامیچ نی تکه ش کنه. همه ا
 ؟ ی آورد ادی پول ز  ؟یخور

 خونه رو باز کردم و بلند سالم دادم که مامان اومد با تعجب نگام کرد.  یورود در

 شده؟  یسالم، چ -

 اد؟ یمامان؟ بابا امشب م یخوب ،یچیه -

 ؟ یکار دار یچ اد،ی آره م -

 باال انداختم.  ییابرو 

 ادامه حرفارو بشنوم. -

  یبابات مسخره باز  شیپ ادیکرد و مهربون گفت: ز  زیو چشماش رو ر   دی کش یقیعم نفس
داد بابات اعصابش خرد   یم یمرده بو زهرمار  لیواران ذل   نیا  یدخترم. سر صبح اریدر ن

 شد رفت.

 دادم.  رونیرو به شدت ب  نفسم

 .افتهیمن عقب ب  یکارا  دیبا شهی هم وارانم سر تاپاش دردسره! اه... به خاطر اون ن یا -

 ن؟ یگیپشت سر من م نیدار یچ -

 کردم.  یکج دهن

 بود. رتیذکر خ -

 بله معلومه... -

بهش  یز یچ هیپررو شده ها!   یلیدخترت خ نیبهم کرد و رو به مامان گفت: ا  یا   اشاره
 بگو. 
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 .دیرو برداشت و تو کله اش کوب یاپن دستمال کاغذ  یاز رو مامان

 تو خفه شو! برو گندتو درست کن.  -

 .کم یبود  کمیفقط   -

  مید یزمزمه کردم: واال اون طور که ما شن یلب  ری و ز  سادمیوا   نهیزدم، دست به س یپوزخند
 ! شهیطرف نعشه نم گهی د رهیگ  یجرعه فقط دهن بو م هیبا 

 حرص به سمتم برگشت. با

 ؟ یگی م یوجب قدت چ  میتو با ن -

 .یکن یکه توئه زرافه درک نم یزیچ -

نموندم و به سمت اتاقم رفتم و بعد وارد شدن، درش رو قفل کردم... لباسام رو   گهید
 زل زدم. واریو به در و د  دمیتخت دراز کش یعوض کردم و رو 

 . دمیواران رو شن ی در زد و پشت بندش صدا  ی کیدونم چقد گذشت که  ینم

 در چرا قفله؟  ؟یکن  یکار م یچ انا،ی و -

 کشد... یآه م  چهی کنم! در ینشسته ام به در نگاه م -

خرم برات فقط ازم   یم  یخوا یم ی. چمیباهم توافق کن ای... بگمیخاک بر سرت... م  -
 دفاع کن. 

 خوام، برو!  ینم یچیه -

 ! شعوریب یو گفت: ا   دیبه در کوب یمشت

 خوبه قدرت تو دستمه... چقد
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  یدر م واری و صدا از در و د می نشسته بود  زیب شد و بابا اومد اما سر مش یدونم ک ینم
از   کهیت هیقصد نداشت   یکشت اما انگار کس یاومد از ما نه. شکمم داشت خودش رو م

 خوشمزه برداره و بخوره.  یاون گوشتا 

  یکیدر حالتم، انگشت اشاره ام رو بلند کردم و آروم آروم جلو بردم و  ی ری تغ جادی ا  بدون
خورد و راست نشست. سرش رو چرخوند و با   یتکون   هی هوی. دمیمامان کوب  یپهلو ی تو

 اخم لباش رو تکون داد.

صدام در   دمیترس یم  یخوام بهتره ول یم یبگم چ دمینگاش کردم و بعد د یهنگ کمی
لبم رو غنچه کردم و به گوشتا   نمیها سر من بشکنه. واسه همو همه کاسه کوزه  ادیب

 صدا تکون دادم.   یزور لبام رو ب  یاشاره کردم و با کل

 مرغ مرغ.  -

 کرد.  شهیتکون داد و دوباره سکوت پ یکرد و سر یاخم  دوباره

و همه رو راحت کن   نی بکوب تو گوش ا یکیتورو خدا شانس مارو باش. آقا پاشو  نگاه
 .دیکن ی رد و بدل م هیچ یسوسماز   نیسنگ  ینگاها  نی ا گه،ید

 زدم و چند تا سرفه کردم.  یلبخند  نمیقصد کوتاه اومدن نداره واسه هم یکس دمید

 م؟ یفکر کنم بسم اهلل، بخور -

من سر داد اما واران و مامان که دو طرفم    یکه رو به روم بود، آروم نگاهش رو رو بابا
فرو رفتم و مظلوم نگاهشون کردم و   یبا نگاهاشون قشنگ خوردنم. آروم تو صندل بودن

 . میخور یزمزمه کردم: باشه نم 

 بابا بلند شد. یصدا   هوی

 ! زیم  ریآب بشه بره ز  دیبا  نیپاشو! ا  انای پاشو و -

 گفتم. یو آخ زیبلند شدم که زانوم خورد به م تند
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 به خودش کرد.  ی آروم اشاره ا  واران

 من؟  -

 ؟ یکش ینه! عمه بابابزرگت. تو خجالت نم -

 انداخت و جواب بابا رو داد: چرا... نی رو پا سرش

 چرا؟  یچ -

 کشم.  یتر زمزمه کرد: م مظلوم

کنار رفت و   یکمی  یکه صندل د یواران کوب یبه صندل یکیبابا پاش رو باال آورد و  هوی
 واران خودش زود بلند شد.

 ؟ ی کش یخجالت نم ؟ی معتاد شد یرفت ؟ی کش یم یچ -

 کشم. یکشم، خجالت... م یبا تعجب گفت: بابا به خدا خجالت م واران

 آورد. نی چشماش رو بست و سرش رو برد عقب و پا بابا

 خفه شو جواب منو نده!  -

کار کنه. چه کنم که  یدونست چ یمواران بدبختم ن  نیقرمزه، ا  یاد ی ز  تیوضع  دمید
 ام.  یخواهر دلسوز 

 بابا؟  -

 گفت: ها؟  رهی نگاه اخم آلودش رو از واران بگ نکهیا  بدون

 د؟ یکن یدعوا م دیسر اون بو شما دار -

 چقد خورده.  ستیداده... معلوم ن ی م یزهرمار یبو  کلشیصبح واران خان تموم ه -

 گفتم: نخورده بود که... آروم
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 سرش رو به سمتم چرخوند. تند

 ؟ یگی م یدار یچ -

  یرو  ختیدستم خورد ر  دمی بود نفهم زش ی م یالکل رو  شبینخورده، من د یزهرمار -
 بوش بره انگار نرفته!  ختمی تختش، بعد آب ر

 تو؟  یگیم  یدار یچ ه؟یکی زد: بوشون  داد

  نیکن یکرده شما بزرگ ییخطا ه یخنده گفتم: حاال جوونه  هیزدم و با همون ته ما یلبخند
 اعصابتون آروم بشه... نشیببخش

 کنم.  ریشکم بدبخت رو س نی رو آروم زمزمه کردم: هم من ا یبعد جمله

 . دیکوب زیم  یرو  هوی

 خر تر!  یکیاز   یکی! خواهر برادر نمتونینب ن،یدوتاتون گم ش نیپاش -

 شدم.  رهیبغض و تعجب بهش خ با

 ؟ یچ -

 ن؟ ی پاش گمی مگه نم -

 حسرت به مرغه نگاه کردم... با

 پاشو برو!  -

لحظه نگاهم به مرغه بود. نخوردم آخرش، همش  نی شدم و آروم رفتم، تا آخر بلند
 واران بود.   نیا  ریتقص

 بله معلومه... -
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بهش  یز یچ هیشده ها!   پررو یلیدخترت خ نیبهم کرد و رو به مامان گفت: ا  یا   اشاره
 بگو. 

 .دیرو برداشت و تو کله اش کوب یاپن دستمال کاغذ  یاز رو مامان

 تو خفه شو! برو گندتو درست کن.  -

 .کم یبود  کمیفقط   -

  مید یزمزمه کردم: واال اون طور که ما شن یلب  ری و ز  سادمیوا   نهیزدم، دست به س یپوزخند
 ! شهیطرف نعشه نم گهی د رهیگ  یجرعه فقط دهن بو م هیبا 

 حرص به سمتم برگشت. با

 ؟ یگی م یوجب قدت چ  میتو با ن -

 .یکن یکه توئه زرافه درک نم یزیچ -

نموندم و به سمت اتاقم رفتم و بعد وارد شدن، درش رو قفل کردم... لباسام رو   گهید
 زل زدم. واریو به در و د  دمیتخت دراز کش یعوض کردم و رو 

 . دمیواران رو شن ی در زد و پشت بندش صدا  ی کیدونم چقد گذشت که  ینم

 در چرا قفله؟  ؟یکن  یکار م یچ انا،ی و -

 کشد... یآه م  چهی کنم! در ینشسته ام به در نگاه م -

خرم برات فقط ازم   یم  یخوا یم ی. چمیباهم توافق کن ای... بگمیخاک بر سرت... م  -
 دفاع کن. 

 خوام، برو!  ینم یچیه -

 ! شعوریب یو گفت: ا   دیبه در کوب یمشت
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 خوبه قدرت تو دستمه... چقد

  یدر م واری و صدا از در و د می نشسته بود  زیشب شد و بابا اومد اما سر م یدونم ک ینم
از   کهیت هیقصد نداشت   یکشت اما انگار کس یاومد از ما نه. شکمم داشت خودش رو م

 خوشمزه برداره و بخوره.  یاون گوشتا 

  یکیدر حالتم، انگشت اشاره ام رو بلند کردم و آروم آروم جلو بردم و  ی ری تغ جادی ا  بدون
خورد و راست نشست. سرش رو چرخوند و با   یتکون   هی هوی. دمیمامان کوب  یپهلو ی تو

 اخم لباش رو تکون داد.

صدام در   دمیترس یم  یخوام بهتره ول یم یبگم چ دمینگاش کردم و بعد د یهنگ کمی
لبم رو غنچه کردم و به گوشتا   نمیو همه کاسه کوزه ها سر من بشکنه. واسه هم ادیب

 صدا تکون دادم.   یزور لبام رو ب  یاشاره کردم و با کل

 مرغ مرغ.  -

 کرد.  شهیتکون داد و دوباره سکوت پ یکرد و سر یاخم  دوباره

و همه رو راحت کن   نی بکوب تو گوش ا یکیتورو خدا شانس مارو باش. آقا پاشو  نگاه
 .دیکن ی رد و بدل م هیچ یسوسماز   نیسنگ  ینگاها  نی ا گه،ید

 زدم و چند تا سرفه کردم.  یلبخند  نمیقصد کوتاه اومدن نداره واسه هم یکس دمید

 م؟ یفکر کنم بسم اهلل، بخور -

من سر داد اما واران و مامان که دو طرفم    یهش رو روکه رو به روم بود، آروم نگا  بابا
فرو رفتم و مظلوم نگاهشون کردم و   یبودن با نگاهاشون قشنگ خوردنم. آروم تو صندل

 . میخور یزمزمه کردم: باشه نم 

 بابا بلند شد. یصدا   هوی

 ! زیم  ریآب بشه بره ز  دیبا  نیپاشو! ا  انای پاشو و -
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 گفتم. یو آخ زیبلند شدم که زانوم خورد به م تند

 به خودش کرد.  ی آروم اشاره ا  واران

 من؟  -

 ؟ یکش ینه! عمه بابابزرگت. تو خجالت نم -

 انداخت و جواب بابا رو داد: چرا... نی رو پا سرش

 چرا؟  یچ -

 کشم.  یتر زمزمه کرد: م مظلوم

کنار رفت و   یکمی  یکه صندل د یواران کوب یبه صندل یکیبابا پاش رو باال آورد و  هوی
 اران خودش زود بلند شد.و

 ؟ ی کش یخجالت نم ؟ی معتاد شد یرفت ؟ی کش یم یچ -

 کشم. یکشم، خجالت... م یبا تعجب گفت: بابا به خدا خجالت م واران

 آورد. نی چشماش رو بست و سرش رو برد عقب و پا بابا

 خفه شو جواب منو نده!  -

ار کنه. چه کنم که ک یدونست چ یواران بدبختم نم  نیقرمزه، ا  یاد ی ز  تیوضع  دمید
 ام.  یخواهر دلسوز 

 بابا؟  -

 گفت: ها؟  رهی نگاه اخم آلودش رو از واران بگ نکهیا  بدون

 د؟ یکن یدعوا م دیسر اون بو شما دار -

 چقد خورده.  ستیداده... معلوم ن ی م یزهرمار یبو  کلشیصبح واران خان تموم ه -
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 گفتم: نخورده بود که... آروم

 سرش رو به سمتم چرخوند. تند

 ؟ یگی م یدار یچ -

  یرو  ختیدستم خورد ر  دمی بود نفهم زش ی م یالکل رو  شبینخورده، من د یزهرمار -
 بوش بره انگار نرفته!  ختمی تختش، بعد آب ر

 تو؟  یگیم  یدار یچ ه؟یکی زد: بوشون  داد

  نیکن یبزرگ کرده شما ییخطا ه یخنده گفتم: حاال جوونه  هیزدم و با همون ته ما یلبخند
 اعصابتون آروم بشه... نشیببخش

 کنم.  ریشکم بدبخت رو س نی رو آروم زمزمه کردم: هم من ا یبعد جمله

 . دیکوب زیم  یرو  هوی

 خر تر!  یکیاز   یکی! خواهر برادر نمتونینب ن،یدوتاتون گم ش نیپاش -

 شدم.  رهیبغض و تعجب بهش خ با

 ؟ یچ -

 ن؟ ی پاش گمی مگه نم -

 حسرت به مرغه نگاه کردم... با

 اما م... -

 پاشو برو!  -

لحظه نگاهم به مرغه بود. نخوردم آخرش، همش  نی شدم و آروم رفتم، تا آخر بلند
 واران بود.   نیا  ریتقص
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  یدستش رو رو هیدستش رو به کمرش گرفت و   هیو واران   میاومد  رون یاونجا ب از 
 د. ز  ی. برگشت سمت من و لبخند مهربوندیصورتش کش

 .یکه ازم دفاع کرد  یمرس -

تکون داد    یکردم. سر یشد دفاع نم یحرص و بغض بهش زل زدم، کاش زبونم الل م با
 شده؟  ی: چدی و پرس

 انگشتم اشاره کردم. با

 ! ایب -

  هوینگاش کردم و بعد  کمیمکث جلو اومد.   هیابروهاش رو باال انداخت و با  جفت
 شروع کردم زدنش. 

 یب یلیتو شد آخرش اون مرغه رو نخوردم گشنه موندم. خ ری زرافه، نردبون! همش تقص -
 !یلیخ ،یادب

 راحت از خودش جدام کرد و محکم دستام رو گرفت.  یلیخ

 . میشام بخور رونیب میبر  ایخب ب وونه؟ید یزن یچرا م -

 خواستم.  یمن اون مرغه رو م -

 تمام؟  رم،یگ یدو تا از اونو برات م -

تکون دادم. چرا من انقد بدبختم؟   یو با اخم سر  دمی کش رونیرو از تو دستش ب دستام
اصال خواهر    گهیحالم رو گرفتن که د یجور هیباشم...  یروز اومدم خواهر خوب هیچرا؟! 
 نباشم.

 برو حاضر شو.  -
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زدن   پیگفتم و به سمت اتاقم رفتم. زود لباسام رو عوض کردم، حال و حوصله ت  یا باشه
 کار؟  یخوام چ  یم پی... تهیکاف رمینم یکه زود برسم اونجا و از گشنگ نینداشتم. هم

کرده برگشت و باهم از خونه   کی و پ  کی و منتظر واران موندم که باالخره ش  نی و پا رفتم
رستوران   هیو به سمت    میش که کوفتش بشه شدخوشکل نی. سوار ماشمیزد رونیب

 ست؟ ی ن بای... ز کیبه تراف می. وسط راه شانس خوشکلمون خورد میروند

آهنگ بذاره که همون   هیو خواستم بگم   رهی حوصله ام سر م یلیخ دم ید میساد ی وا کمی
 لحظه واران دست برد و دستگاه پخش رو روشن کرد. 

 دله  یبدجور »هوا

 جاده پا بده  اگه

 هر جا عشقته  میبر

 الزمم  ایکه در منم

 بگو کجا برم؟«  فقط

الزمم!  ا یمنم در  گهیهر جا عشقته بعدش م میبر  گهیاول به طرف م  گه؟ی م یچ  نی! اوا
  یگیچرا به طرف م ا،ی خوام برم در یم  ی... بعد تو گفتگهید  ایدر میبر  ای خو از اول بگو ب

 ...دهینشن یزا یفقط بگو کجا برم؟ نچ! به حق چ

 ! ستمیمن که خواننده و ترانه سرا ن  ه…یا  گهید زیمنظور چ دمیشا  الحا

. واران  مینشست زیم  هیپشت  میو رفت  میدیبه رستورانه رس یبا هر جون کندن باالخره
شناسه...  یرفتار کرد که انگار واران رو م یجور  هیگارسون رو صدا زد؛ گارسونه که اومد  

خواهر مثل دسته   ی ریبم ی... ا ارهی ! آشغال دوست دختراش رو منجایا  ادی م یلیحتما خ
ها...   نهیا  گنی که م  اقتیبحث ل  نجا؟یا  یا یگل تو خونه تنها، تو با دوست دخترت م

 .اقتتهیها ل  یکی پالست ،یبوتاکس ،یهمون عمل
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کنه  یخب آدم هوس م  یخوردم ول  یکه اومد با عشق بهش زل زدم. درسته کم م غذا
خوردن بود که واران   یخوردم. وسطا  یمشغول خوردن شدم و تند تند م. با لذت گهید
 و بعد به اطرافش نگاه کرد.   دیبه پام کوب زی م ری از ز  یکی

انگار قراره االن مرغه زنده بشه و قد قد   یخور ی تند تند م یجور هی   انا،یآروم بخور و  -
 دستت فرار کنه. ری کنان از ز 

 دهن پر گفتم: خو گشنمه! با

 .یش یبدبخت خفه م -

گفتم و مثل قبل مشغول خوردن شدم.  یینا واضح برو بابا ییهمون دهن پر و صدا  با
  دهیدونم مزه غذا رو فهم  یم  دیخورد که بع ی م  کهیت کهیواران اون قدر با کالس و ت

طرف  خورد. یباشه. من غذارو تموم کردم و نشسته بودم و واران هنوز داشت م
نگاهشون رو احساس کردم و برگشتم که   ینیراستمون چند تا دختر نشسته بودن، سنگ

 واران شده. خی شون م یکی  دمید

  حیشدم و اخم کردم و کرمم گرفت دست واران رو تو دستم گرفتم و لبخند مل یرتیغ هوی
 دادم.  لشیتحو

سرش رو    نکهیدستم ثابت موند و بعد کم کم با تعجب بدون ا  یاول چشمش رو  واران
 .دی مردمک چشماش رو حرکت داد و به صورتم رس ره،یباال بگ

 ؟ یخوب -

 ام.   یرو کج کردم و با همون لبخند گفتم: عال سرم

 از سر تعجب کرد.  یاخم

 داشت؟  یزی چت شده؟ اون مرغه چ انای و -

 تونه داشته باشه؟  یم ینه جانم چ -
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 . یزد  یآخه انگار آب شنگول -

  یکنه. ا  یبا اخم نگام م دمیکردم و سرم رو به طرف اون دخترا چرخوندم که د یالک خنده
 سهمش رو خوردم...  یکوفت! انگار

 رو به واران بگم.  ه یگرفتم قض میتصم

کردم فکر کنه ما   یشدم االن کار  یرتیکنه من غ یدختره بدجور نگات م  ن یواران، ا  گمیم -
 . میباهم

 چطور؟ کجاست؟  ؟یچ -

 گفتم: طرف راست من، طرف چپ تو.  آروم

طرف چپش کجاست و بعد نا محسوس دخترا رو نگاه   دی ور اون ور کرد تا فهم نیا  هی
 چشماش گرد شد.   هویکرد و  

 ! ساستی عه پر -

واران.   یدختره دست تکون داد برا  دمیانداختم که د  یتعجب به طرف دخترا نگاه با
 ! ؟ی تم: چدادم و گف  نیصورتم رو چ

 دختره بلند شد که دو بار پشت هم تکرار کردم.  هوی

 ؟ ی چ ؟یچ -

 گفت: کوفت.  یلب  ری ز  واران

و دستم رو دور بازوش   سادمیدختره برسه زود بلند شدم و کنار واران وا  نکهیاز ا  قبل
کردم حفظ آبرو   یاحساس م یبود ول یچرت واسه چ یکارا   نیدونم ا یحلقه کردم. نم

 الزمه.

 زد. یو لبخند جذاب دیرس دختره
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 سالم واران!  -

 بودم.  دهیهم به من انداخت که به زور تا شونه واران رس  ینگاه مین و

 به من کرد. یجواب سالمش رو داد و اشاره ا  واران

 ...انای کنم و  یم  یمعرف -

 گفتم: دوست دختر واران هستم.  تند

دستم که دور بازوش   یش رو با لبخند باز کرد. واران دستشو رو باال انداختم و دهن ییابرو 
... خواهر  مونهیآشنا دور خانوادگ سایگفت:  پر  ی حلقه شده بود گذاشت و با خنده زورک

 شوخ من! 

 کردن.  یروم خال خی سطل آب   انگار

  هی! چطور محو شم االن؟ کاش ای ببر. خدا نجایمن رو از ا  ایخوام... ننه ب یننه مو م من
رو مخم بود.   سایلب پر   یشدم. پوزخند رو یم یزدم و نامرئ  یبشکن م هیقدرت داشتم  

ما انتهاشون معلوم   یپدر ی ها  لی شناسم؟ چرا فام  یشناسه من نم یمن رو م   نیچطور ا 
 رون؟ یزنه ب یم لی امور اون ور ف  نیو از ا   ستین

 هیداشتم؟ بعد شب نی جز ا ی لبخند پت و پهن زدم. چاره ا  هیکم لبم رو کش دادم و  کم
کم کم به همون نحوه، استارت خنده رو زدم. تا افتادم رو دور و   شهی تراکتور که روشن م

 . دمیو اون وسطاش دو تا محکم تو سر و شونه واران کوب  دمیهار هار خند  یالک  یالک

 ! سای ... خبر مرگت خب بگو کدوم پرسای پر سا،یخر! پر  پسره 

 به پهلوم گرفتم.  یو دست  سادمیوا 

 من چقدر بامزه ام، مگه نه واران؟  ییوا  -

و گفت:    دیبه دور لبش کش ی تو دهنش. دست دی رو کش نشی زد و لب پا یلبخند  واران
 !یلی خ ،یلیخ زم،یآره عز 
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گفت که معلوم بود اصال از ته دل نبود.   یجانم  یکرد و ا  یخنده ا  ی از سر ناچار سایپر
 البته بد نبود خوشکل بود.  ییقواره! هع  یخب به درک، دختره دراااز ب

من تحمل    ای کنه، واران عاشقش نشه؟ خدا یبه واران نگاه م ینجوریچرا ا  نمیبب سایوا 
 سانتال مانتال کرده است.  یاد ی رو به عنوان زن داداش ندارم ز  نیا

 کرده باشم. یسالم هیگفتم    شمیمن مزاحمتون نم ن،یبرسون خب به عمو سالم  -

  نیکشه تو موهاش جلو ا یدست م یو منم باور کردم... ه یجون عمت! تو گفت آره
 ادب.  یواران ب

 .یکن یم  یکار خوب -

کرد و گفت:    یپاک شد. اخم سای پر یلبا  یگفتم؟ چشم واران گرد و لبخند از رو  یچ هن؟
 کنم؟  ی م یو کار خوب یچ

 کردم.  یخنده ا  تک

 . گمیسالم، سالم رسوندنو م -

 باال انداخت. ییابرو 

 آها!  -

داره.   یرو! هر قدم رو با پنجاه نوع ناز و قر و فر بر م  ششی... نگاه تورو خدا، قر و قمنه
 .گهید  ادیشترم خوشش م ادی ناز م یطور ن یواران چطور غرق شده تو ادا هاش. ا 

 .ستنیکنم. ولشون کن، مهم ن بتیزش ندارن غار نای گفتم اصال! ا  یچ اه

 ببر. نجایگفتم: واران منو از ا  یچارگیب با

جمع   ستم،یبه موندن ن لیما  ادی ز  یکه تو کرد  ییکارا نی حرص جواب داد: خودمم با ا با
 کن.
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بود... اون   ی . عجب شب ضد حالمیرفت رونیب ییبه نشونه باشه تکون دادم و دوتا  یسر
زهرشونم  ختنیر ینرسه که برا  ل یبه گوش فام دوارمی . امسایاز پر  نمیاز خونه و بابا، ا

 مناسبت.   یخونه ما، اونم ب شنیشده جمع م

 ؟ یکش یشدم که واران بعد من سوار شد و گفت: چرا آه م  نیو سوار ماش  دمیکش یآه

 رو گاز گرفتم. نمی پا لب

 ترسم به گوش بابا برسه.  یم -

 ابروهاش رو به نشونه نه تکون داد. ونسردخ

 . گهینترس نم -

 ؟ ی دون یاز کجا م -

 .ستی از اون دخترا ن -

 عه... از...  -

 ! داستان نساز...انایکرد و گفت: و  یاخم یجد

و قبل از واران    میدینگفتم. به خونه رس یچیه گهی به نشونه باشه تکون دادم و د یسر
کردم   ینگاه م  ینشسته بودن دزدک ییرایپذ  یامان توشدم و داخل رفتم. بابا و م  ادهیپ

 ! ای. بنیدونم برگشت ی: مدمیبابا رو شن  یکه صدا 

 من رو خفه کنه؟ پوفف... ره یبگ ست ی حبس شد. نکنه چون واران دم دستش ن نفسم

 ! انایبا توام و  -

دادم که   یشدم. سالم آروم  ییرا ی و وارد پذ دمیآروم کردن خودم کش  یبرا  یقیعم نفس
 بابا با جذبه نگام کرد و به دستش رو به سمت مبل جلوش گرفت. 
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زود حل   یلیماجرا خ ن یا دی و با   ستمی کنم. امشب ن فیبرات ماجرارو کامل تعر  نیبش -
 بشه.

 

خواستم پس زود رفتم و رو به روش نشستم. مامان نگاه   یرو م ن یهم قایدق منم
 و از سر جاش بلند شد.به بابا انداخت  یکوتاه

 . ارمی ب ییچا رمیمن م -

دستش    یکه تو یمبل جا به جا شد. کتاب  یو بابا رو  میبه نشونه باشه تکون داد یسر
 مبل گذاشت. ی رو در آورد، کنارش رو  نکشیع نکهیبود رو بست و بعد از ا

 م؟ یکجا بود -

 .نی زد  یحرف م  نیخان روستا بود نکهیاز ا  نیگفتم: داشت زود

هم با عدالت   یلیو کل روستا بر عهده ما بود. خ میگفتم... خان روستا بود  یآهان، م -
 . میکرد  یرفتار م

 یم یامر و نه هیگرم، وسط مزرعه... بابا داشت به بق یهوا  هیتو اون زمان، دوباره   رفتم
بود   پیخوشت یول  یریپاش بود، مثل مال مد  یکرد. کت و شلوار تنش بود، شلوار گشاد 

 .. بعد.

 سازم... پوف!  یم  لمیف رمیمن م  شتیپ گهیم ی کیبه خودم اومدم؛ اه! چه خبره تا   هوی

 گفتم: بابا برو اصل مط... کالفه

مکث    هیدو ابروش نشست ادامه حرف رو خوردم و سکوت کردم. با   نیکه ب یاخم با
 نگاهش رو ازم گرفت.

دعوا و جدل بود تا   نمونی. همش بمیکه خانش باقر بود مشکل داشت  ییباال یبا روستا -
گروه با   هیماهم   یگروه مرد و از روستا  هیاونا    ی شد. از روستا یجد یلیبار خ هی نکهیا
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 یلیخ هیبار قض نیبشه... تموم روستا نگران بودن... ا ختهی. قرار بود خون رمیاسلحه رفت
 شدن. ی. چند نفر زخم..مید یهم اسلحه کش یکرد. رو  یفرق م

 بابام قاتل بود؟  یعنیدر هم رفت   صورتم

 آخه؟ هی! قاتل چانای و -

 ندارم که... یاخالق درست حساب هی بلند فکر کنم.  دیبزنن همش با گندش

 .دی گفتم: ببخش مظلوم

 نگو. یچیساکت باش تا آخرش ه -

. به زبون  میدو طرفمون شوکه ا  مید ید هویهم قفل کرد و ادامه داد:  یرو تو  دستاش
صلح بشه...    نکهیا  یبرا  مایبشه. قد ختهیر یخون  میدوست هم نداشت یول میآورد  ینم
 با هم ازدواج کنن.  فهیدختر و پسر از دو طا  هی  دیبا

احساس    یطور  نیدونم من ا  ی. نمدیبه صورتش کش یمقدمه سکوت کرد و دست یب
  یگفت: اون موقع من و مرتض قینفس عم واقعا صورتش سرخ شد. با مکث و   ایکردم  

بره دختر   یقرار گذاشتن که مرتض فهیدو طا  نی زن گرفته بود. ب ی. مجتب میمجرد بود 
 شد.  یبرعکس م م،یشتدا یاگر ما دختر مجرد  نیو ا   رهیباقرخان رو بگ

مدت باز سکوت کرده    نیبرگشت و سر جاش نشست. بابا تو ا  یچا  ینیس هیبا   مامان
به  ی سخت بود.  دست نا یکرد. انگار براش گفتن ا ینگاه م ییجا  هیبود و متفکر به 

 .دیشده بود، کش دیسف شی شتریکه ب شاشیر

دادن و همه   لی تشک فهیبزرگ در خور دو طا  یعروس هیآماده صلح بودن.  فهیدو طا  -
  فهیدو طا   نیود بعد سال ها باطراف شرکت کردن. قرار ب  ی روستا و خان روستا ها یاهال

زنه  یم بش یگاها غ  یمرتض دم ی د یحاضر بود... م  زینبود. همه چ یکم  زیصلح بشه و چ
مدت خودش ساکت   هیمخالفت کرد با بابا اما بعد  یلیتو خودشه... اوالش خ ست،یو ن
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به گمونمون سر   م،یگذاشته بود تشیرضا  ینگفت. سکوتش رو همه به پا یچیشد و ه
 ...هیکه صالح کار تو چ دیکرد. باالخره فهم یمخالفت نم گهی عقل اومده بود و د

شد. اه... االن وقت   ییدهنش گذاشت و مشغول خوردن چا  یقند برداشت و تو  هی
داشتم که به نظرم   ییها ین یب شیو پ  اتیمهمش؟ حدس  یجا  نیبود؟ ا  ییخوردن چا 

 .دیبابا بهش رس یدامه حرف ها شد تو ا یچنان هم بد نبودن و م

کنه. چرا انقد تو   یگوشه نگاه م هیساکت و آروم به   دمیبه مامان انداختم که د ینگاه
 بودن؟  بیقسمتا همه عج   نیا

و   دیدور لبش کش یگذاشت. دست  ینیس یرو خورد و استکان رو رو   شی بابا چا باالخره
 دوباره مشغول حرف زدن شد. 

  شونی. پرمی گشت یش م یپ می زد و همه از صبح داشت بشیغ یبود، مرتض یروز عروس -
تا   دیپرس  یم  یشده بود و داشت از مرتض یشاک   گهیو سردرگم و باقر خان هم د میبود

. از دور  یرو داد اما چه اومدن یاز بچه ها بدو بدو اومد و خبر اومدن مرتض یکی  نکهیا
  یو نم می ... همه مات مونده بودیعروس  یتو ادی م هدختر دار  هیدست تو دست  میدید

دختر زن منه و امروز عقد   نیهمه، داد زد که ا شی . جلو اومد و پمیکار کن   یچ میدونست
چشم بابا و باقر رو خون گرفت، اسلحه به دست شدن باز تا خون به پا   ی... جلو میکرد

به هم زدن و همه به  رو یشد. عروس  ریخان ها ختم به خ هیبق یون یکنن و با پا در م
  یاومد. بابا به حد  یهم دست زنش رو گرفته بود و دنبالمون م یمرتض  میعمارت برگشت

همه غرورش رو با   یسکته کنه... پسر بزرگش بود و جلو  میبود که همه نگران بود  یعصب
کرد    دشیپا شد... بابا تهد به یی عمارت چنان بلوا   یو بردن آبروش شکست. تو  ینافرمان

بار نرفت و گفت من   ر یزد اما اون ز  یلیهمه بهش س شیپ ،یرید اون دختر رو بگ یبا
 یخوشبخت یبرام آرزو شمی دختر رو دوست دارم و االن زنمه... خوشحال م نی فقط ا

داشت و   ی اون رو طرد کرد و هر چ  ره،ی بار نم ریز  ی مرتض د ید ی. بابا همون روز وقتنیکن
  گهیو از روستا رفت. از اون روز د  دهم جمع کر یت ازش گرفت... مرتضنداش
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با همون حال دنبالش   یول د یدنبالش بر  دی کرد نبا د ی. بابا تهدمشید یند چکدوممونیه
 نشد. دایاما پ میگشت

 

 گرفت.  یو نفس دیموهاش کش  یتو یدست

  دیت با گهیآبروم، پسر د دنیشرط گذاشت و گفت واسه خر  هیبعد اون روز باقر خان   -
. فرداش دوباره  امیاز پسش بر م یدون یکنم و م یو اال خون به پا م  رهیدخترم رو بگ

 رو به پا کردن، بزرگتر و با شکوه تر و من دختر باقر خان رو گرفتم. یعروس

 

زن  هی قبل مامان  یعنی... یعنیداد زدم:  بایو تقر  دمیکش یبلند نی رو که گفت ه نیا
 ؟ ی داشت گهید

 .دمیکش نیه  دوباره

 ست؟ یمن ن یواران برادر واقع یعنی یعنی -

 خفه شم. دیبابا بهم فهموند با  قیعم اخم

 دختر باقر خان مادرته!  ست؛ی که ن یترک لمی ! فانای چرت نگو و -

 شدم.  رهیگرد به مامان خ یچشما  با

. مامان  ومدی ن رونیازم ب  ییبگم اما صدا یزی بار دهنم رو باز و بسته کردم تا چ چند
  یدیکه رنگش به سف یداد، طور یهم قفل کرده بود و محکم فشار م یدستاش رو تو 

 که اشک جمع شده... دمی د  یخوشکلش م یچشما  یزد. تو  یم

بده؟    یش دلداربهش انداخت و بعد کالفه بلند شد و رفت. چرا نموند به ینگاه بابا
 دستش رو دور گردنش بندازه و بغلش کنه بگه اون روزا گذشت؟ 
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چقد غم تو اون قلب  ده،ی کش ییها یمامان سوخت؛ چه سخت ت ی مظلوم  یبرا  دلم
  نیکنه؛ تو ا  یرو فراموش نم  زیچ هیوقت   چیدونم چطوره، ه یمهربونش جمع کرده... م

 دونه...  یرو فقط خدا م  دهیساال با فکر اون روزا چقد عذاب کش

 

نگاهش   یطور  نی و هم نمیجا بش نیاحساس کردم اگر هم یشوک بودم ول ی تو هنوزم
 بلند شدم و رفتم کنارش نشستم. نمیبا گوسفند ندارم و واسه هم یفرق چیکنم، ه

فشرد.   یهم م یتو  توانش دستاش رو  نیگرفته بود و با آخر نی سرش رو پا هنوزم
 شونه اش گذاشتم و آروم صداش کردم. یدستم رو 

 مامان؟  -

پشتش بود.   ییادا ی سکوت چه فر  نیدونست ا یم  ینگفت و فقط سکوت کرد و ک یچیه
 شونه اش رو گرم فشردم و دوباره صداش زدم: مامان خوشکلم؟ 

 .دم یصورتش کش  یام رو جلو بردم و رو گهی دست د همزمان

  یتو  ی . با اشکش درد ختیدستم ر یو اشکش رو   دیچونه اش لرز   مدیلحظه د   هی تو
اشکم دم مشکم بود بغض کردم... خواستم پا به   شه یکه هم ،یمن احساسات د،یچیقلبم پ

  نکهیداره نه ا از یمن ن  یکردم. مامان به دلگرم یکار رو م نیا  دینه، نبا یکنم ول هیپاش گر
 ... ستیدردم ن یجاها دوا  یلیخ هیشم، گر  یکه قو  رمی گب ادی د یزار بزنم. با نمیبش

از پله ها باال رفت. دستام تو   یبلند و عصب  یاز سر جاش بلند شد و با قدما مامان
که رو شونه اش بود، موند. به خودم که اومدم به سرعت از سر جام بلند   یهمون حالت

  یبسته شدن در اتاق محکم یشدم و دنبالش رفتم. نصف پله ها رو باال رفته بود که صدا 
بسته شدن در واران   یصدا تند تر پله ها رو باال رفتم... از صدا  دنی. با شندیبه گوشم رس

به در اتاق بابا و مامان انداخت و با تعجب   یاومده بود. نگاه رون ی هم از اتاقش ب
 شده؟  ی: چدیپرس
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 بهت... گمی بعدا م -

 داد مامان بلند شد و سر جام متوقفم کرد.  یسمت اتاقشون رفتم که صدا  به

مگه من و    ؟ی مگه قرار نبود از اون نگ ؟ یفهم یاصال م ؟ی کن یکار م یچ  یدار یمصطف -
 م؟ یتو قرار نذاشت

 . ستیخوش ن ادیمعصومه! تمومش کن، حال خودم ز  -

سرت بزرگ شده، دخترت  اون روزارو؟ پ   یچرا؟! هنوز فراموش نکرد ست؟یچرا خوش ن -
 ؟ ییبزرگ شده تو هنوز تو گذشته ها 

 دادم. هی تک واریبه واران نگاه کردم و به د  ناباور

 کنم.  فیخواستم تمام و کمال تعر  ستم،یبه فکر گذشته ها ن -

وسط   نی که ا یاون  ؟ی روز با عشق به من نگاه کرد هیکردن؟ تو   لیمنو بهت تحم  نکهیا -
 یمسخره دو تا خاندان  یدعوا  ین بودم، من بودم که قربانم  دید بی از همه آس شتریب

  هیگرفتن و   یبه جون هم افتاده بودن... من بودم که برام دو بار عروس انهیشدم که وحش
به اجبار تو رو نشوندن سر سفره عقد. من بودم که   گهیبار د هیبار دوماد منو نخواست و 

سال   یکه روحش بعد س  یگفت؟ اون  ی زیپشت تو چ یزدن. کس یمردم پشتم حرف م 
 منم.  هیهنوز زخم

ام رو    هیگر یبار نتونستم جلو  نی دوباره بغض کردم اما ا ومد،ین رون یاز بابا ب ییصدا 
 باال رفت. گهی بار د یمامان برا   ی. صدا رمیبگ

اونارو هم    ؟ی هر روزت تو خونه بحث جلسه بود. بچه هات چ ،یدتو تو کار غرق کرد خو -
 ؟ ی دوست نداشت

کم دارن؟ پول   ینکن... چ یبار بابا داد زد: بحث بچه هارو وسط نکش! اونارو قاط  نیا
 کنن...  ی کنن که م ینم یخونه مثل شاهزاده زندگ هیکه هست! تو   ستی ن بشونیتو ج
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با هزار ترس   نن،یش ی: تورو ندارن، تورو! با ترس و لرز جلوت مدیوسط حرفش پر مامان
به خاطر   ایتو کارت مهمه...  یبرا ؟ی بار باهاشون خوب حرف زد  هی. گنی بهت م ویز یچ هی

 .یمن اونارم از محبتت محروم کرد   لیتحم

 بسه معصومه، بسه! کار دارم... -

 دونم. یکار از کجا در اومد نم  ی. نصفه شبیریکجا م نمیفقط کار، فقط کار! برو... برو بب -

بهم انداخت و همون لحظه هم بابا از  یجی و نگاه گ سادیبا تعجب اومد کنارم وا  واران
زود به خودش   یلیخ یلحظه سر جاش متوقف شد ول هیما    دنیاومد. با د  رونی اتاق ب

 به من انداخت.  یو نگاه سادی وا دیما که رساومد و حرکت کرد. به 

بابا، باعث شده بودن بدنم  تی و ترس از عصبان یشوک و ناراحت د،ی لرز   یبدنم م تموم
 .رمیبگ واریدستم رو به د فتادنمین  یسست بشه و برا 

 ه؟ یاسم اون همکارت چ -

 زدم.  یو پلک دمی کش یقیعم نفس

 . یعیرب زی... آوزی آو -

  شهیخونه شون. معلوم م م یر یکنن و فردا با عموت م قیفرستم تحق یچند نفر رو م -
 از چه قراره.  هیقض

 ب... باشه! -

 بهم انداخت و رفت که زود صداش کردم.  یا  گهید  نگاه

 بابا؟  -

من... من    ن؟ینگ زیشما به آو   شهی... مشهیو به سمتم برگشت... با ترس گفتم: م سادیوا 
 خودم بگم بهش؟ 
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 تکون داد.  یموند و بعد سر  رهیخ یبهم همون جور  مکی

  تیدونم کدوم رو هضم کنم. مظلوم  یشد، هزار تا اتفاق افتاد... نم یچه روز  امروز 
 پشت هم اتفاق افتادن و من واقعا تو هنگم. یبابا... همه چ ز،ی آو ا،یو سوف   ادیمامان، فر 

ازدواجش بدون    یبرا  می. اون از تصمدهی... مامان خوشگل و مظلومم، چقد درد کشمامان
  یکیاونم از ازدواجش. اول   ،یخوا یرو نم یو ک  یخوا  یرو م یازش بپرسن ک  نکهیا
  یمردم آبروش رفته و بعدشم با بابا که بهش حس  شیازدواج باهاش، پ  یبرا ومدهین

 نداشته ازدواج کرده. 

 که مبادله کنن؟  ننیب یکاال م هی هیبزن و دختر رو ش چرا

که دوستش نداره و   یبه کس دنشیدوزن... م یبرن و م  یخودشون م یکی یزندگ واسه
همون   شهیهم م یکیکشتش و   یکنن که کم کم م یزهر م هیاش رو مثل  یکل زندگ

 چهل ساله و گاها هشتاد ساله!   یمرد س هیفروشتش به  یکه باباش م یدختر ده ساله ا 

که همسن دخترش   یکنه کس  یآدم چطور وجدانش قبول م هیدختره،  یاز بابا  جدا
  نیرو به زور به من دادن. فکر نکنه ا نیقبول کنه و فکر نکنه ا یهست رو به همسر 

که  هیدختر همون نیکنه، ا یکه دوست داره با همسن و ساالش باز  هیدختر هنوز دختر
 عروسکاش.  یبرا  شدنشو مادر   اشهیشدنش تو خاله باز  اوج بزرگ

  رونیبچگونه اش که حقشه، ب یایبزرگش کنن و اون رو از دن یتونن تو بچگ یم چطور
 یو خونه دار یاز زندگ یآدم بزرگا بشه؟ اون چه درک فی کث یایشبه وارد دن هیبکشن و  

 داره؟ 

 ...ستی سر جاش ن  شیچیه  ایدن نیا

که واقعا حقشونه،   ییاون قدر پول دارن که ندونن کجا خرجش کنن و اونا  اقتایل یب
بره به مواد، معتاد   یجوون مردم پناه م یپول یکنن. از ب هیندارن که نون شبشونم ته

ترسن.   یکنن و ازش م یبهش نگاه م والی ه هی! همه به چشم ابونایتو خ افتهیو م شهیم
 شهی کنه. پس فردا پا م  یتش دراز نمبه سم یاری دست  یکس ده،یپناهش نم یکس
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همه با انگشت نشونش   یدنبال کار ول رهیترک کنه و سر پا شه... م  رهی گ یم میتصم
 همون معتاده است.   نی ا  گنیو م  دنیم

 . رهی باال م یکنن و آمار خودکش   یکه از جامعه طردش م  شهیم ینجوریا

خوابه  یر خرج و مخارج مو هر شب رو با فک شهی که پدر شرمنده بچه اش م هیپول یب از 
 .شهی و شکسته تر م  رتریو روز به روز پ

 

کرد به سمت اتاقم رفتم.  یتوجه به واران که صدام م  یگرفتم و ب واری مو از د  هیتک آروم
بده،  ی لیآدمات حالشون خ ا،ی وارد شدم و در رو پشت سرم بستم و قفل کردم... خدا

 ایدن نی ... دل بنده هات پر غم شده، از ا کهیهر چند کوچ  یها یمحتاج دلخوش نیزم
 یدادنشن... همه مون به دلخوش انی بدونن، به فکر پا ررو قد یزندگ نکهیا  یجا  رن،یس
 که دلمون بهش خوشه؟  یبد  ییزایبهمون چ شهیم م،یردا از ین

مادرم و    شیو چشمام رو بستم. دوست ندارم برم پ دمیتخت دراز کش ی... روییهع
 زنم. یمن خجالت بکشه، فردا آروم شد باهاش حرف م شیپ

 بشه! دی با یعنی... شهی م ید یجد یلیروز خ فردا

 

 *** 

 

  مینشون دادم... بر کی به خودم انداختم و انگشت شصتم رو به نشونه ال نهیتو آ ینگاه
 ! انای و
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نشده بود   دار یمامان ب شهیرفتم. بز خالف هم رونیرو برداشتم و از اتاق ب لمیو وسا فیک
زدم و سوار   رونیسر و صدا، از خونه ب جادی کردنش نداشتم. بدون ا دار یبه ب یلیو منم م

 فتر رفتم.به د میشدم و مستق یتاکس

 ! شبمونی... البته با فاکتور گرفتن دییبایز  یروزا  عجب

حرکت کردم که    زمیبه سمت م  شهیو وارد شدم. مثل هم  دمیسر وقت به دفتر رس درست
 انای با ذوق گفت: به! و  دیگرد نگام کرد. بهم که رس یو با چشما دمیاز دور د  کایمل

 ! یزد ی پیچه ت ؟یخودت

  یزدم و ممنونم یحیبه جاش فقط لبخند مل یرو تا بناگوش باز کنم ول  شمین خواستم
  زیم  یکنن. سر جام رو ینگام م ینجوریقبال لباسام چقد جلف بودن که االن ا نیگفتم. بب

 ؟ ی گفتم بهش اما چطور یم دی موندم... امروز با  زی نشستم و منتظر آو

اومده و با   یک دمیه نفهمغرق شدم ک الیبودم اما اون قدر تو فکر و خ زیآو  منتظر
 صداش به خودم اومدم. 

 ! یداف شد انای و -

 ...یگفتم: مرس آروم

 ! یانگار خانومم شد  -

  ییبهم نگاه کرد و ابرو  زیپام گذاشتم که آو یآروم چرخوندم و پام رو رو  یلیرو خ یصندل
 باال انداخت.

 ؟ ی خانوم شد   یچ یعنی!  نیگیکه م هیچرت زیچه چ نی فهمم ا یمن نم -

 باال گرفت.  میزد و جفت دستاش رو به نشونه تسل یطونیش لبخند

 قصد جسارت نداشتم.  د،یببخش -

 ؟ یزنم ش  یای کرد و سرش رو جلو آورد و گفت: تو چرا نم ز یچشماش رو ر هوی بعد
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 کردم و سرم رو جلو بردم.  زیمثل خودش چشمام رو ر  

 ؟ یدنبال زن گرفتن یتو چرا ه -

 . دیکش یقیفس عمکرد و ن یاخم

 خواد.  یم اوریو   اری باالخره آدم  -

 ست؟ ی ن یکاف ا یو سوف -

 باز شد و سر تکون داد.  ششین

 چرا!  -

 رو عقب بردم و پاک کن رو به سمتش پرت کردم. سرم

 آشغال!  -

 لبخند زد. اصال به من چه؟ پوفف... طون یکن رو رو هوا گرفت و بازم ش پاک 

  اطیرو جا به جا کردم و با احت یصندل کم یبپرسم.  زی از آو  ییزا یچ هی  دی افتاد با  ادمی  هوی
 بپرسم؟  یز یچ  هی شهیگفتم: م

 کن رو تو دستش چرخوند و جواب داد: آره!  پاک 

  دیابود که خودم بر عهده گرفتم، پس آخرش ب  یکار   یول  دنشیاز پرس  دمیترس  یم کمی
 بابات چطور فوت کرد؟  ز ی: آودمی انجامش بدم. آب دهنم رو قورت دادم و پرس

  هوی عدی شد.  رهیخ کایصدا به موزائ یب هیو چند ثان ستادی لحظه دستش از حرکت ا هی
 نگاهش رو باال آورد و تو چشمام دوخت.

 داشت. یقلب یماریب -

 زمزمه کردم: متاسفم. یلب  ری انداختم و ز  نی سرم رو پا ناراحت
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بعد ابروهاش رو باال انداخت و گفت:   کمی هم فشرد.  یرو محکم بست و رو  چشماش
 ؟ ی د یچرا پرس

 باال انداختم. یا شونه

 ن؟ ی دار یلی... فامیجور نیهم -

 زد و نگاهش رو به وسط سالن دفتر دوخت.  یپوزخند

 .ننیخوش ندارن مارو بب ینه مال مادر یآره اما نه مال پدر  -

  یشناسه و م یجا به جا شدم؛ نکنه مارو م کمی ی صندل یاز تعجب گرد شد و رو  چشمام
 شون؟ یشناس یتند گفتم: م م؟یلشیدونه فام

 شناختنشون ندارم... یهم برا  یلیم چینه! ه -

  یپسر همون عمو ز یسخت شد... آو یلیخ ط ی شرا دم؛یدهنم کش یرو تو  نمی پا لب
  یم یسر سفره عقد مادر من رو تنها گذاشت و با کس   شیگمشده ام بود که سال ها پ

 خواستش، رفت.

که االن   یراحت ی و زندگ راثیکه به خاطر عشق، پشت پا زد به ارث و م ییعمو  همون
 تونست سهمش باشه. یمثل ما اونم م

کار   ینش من تو بچگدوا درمو یگرفت. برا  یقلب ی با اونا ناراحت یمن، سر ناراحت یبابا  -
مادر   ن؟ یبپرسه شما چطور  ومدین یشکیکرد... ه یکردم، خودش با اون وضعش کار م

  یمردم کار م  یداشته باشم، کمک دست من برا یمن شغل ثابت  نکهیمن تا پارسال، قبل ا 
گذشت و تو سن کم بابام مرد و من    یام با کارگر  یبچگ کهکرد. حاال بعد اون همه سال 

 ؟ یکه چ نمشونیشدم، بخوام ببشبه مرد  هی

 بارم؟  هی  یحت ،ی: حتدمیپرس دیترد با

 گفت: نه!  قاطع
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رو چرخوندم   یو صندل دمیکش یبا منم رفتارش بد بشه؟ آه یشد، نکنه حت زونیآو  لبام
رو باز کردم؛   پشیرو جلوم گذاشتم و ز  فمیبلند شد. ناراحت ک میزنگ گوش یصدا  هویکه 

  یبار اسمش رو رو هیزدم. باالخره  یاسم بابا، پوزخند دنیرو در آوردم و با د یگوش
 . مید ید مونیگوش

رو   یدور شدم. گوش زیراحت تر بتونم حرف بزنم، از آو نکهیا  یسر جام بلند شدم و برا از 
 آروم آروم راه رفتم.  ،یجواب دادم و همون جور

 ؟ یالو سالم بابا خوب  -

ته. خودش زنده   یپسر عمو مرتض زیآو  ،یرست حدس زد د انا،ی گفت: سالم و  یجد
  یبتونه راحت زندگ نکهیطرد شده واسه ا  نکهیزن و بچه اش هستن، بعد از ا یول  ستین

  ،یگیبه م  زیکه به آو  یرو عوض کرده. چون خودت گفت شیلیاز بابا، فام  شیکنه و ناراحت
  ستی رو راست و ر زیدارن. امروز همه چ گهمن به عموهات و عمه هات گفتم دست ن

 کن.

 که هنوز ناراحت بود، انداختم.  زیبه آو  یو نامحسوس نگاه  ستادمی حرکت ا از 

 امروز بهش بگم؟  یعنی -

 .ششونیپ میبر یهمگ میخوا  یآره، هر چه زودتر بهتر! م -

 ... الی ه از دست فامناراحت ی ادیبابا من باهاش حرف زدم، ز  -

 کنه.   یقبول م یبدونه، حق داره ول دی باالخره که با -

 باشه. -

 خداحافظ.  -

 رو قطع کرد.  یکردم که گوش یخداحافظ
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.  ستین هیمثل بق   زیاون همه دوست فقط آو نیکردم من... ب یکار کنم؟ چه غلط  یچ االن
 تونم!  یتونم بگم، م یحرکت کردم... من م  زیو آو   زمی مردد دوباره به سمت م

 انا؟ ی و -

بود برم تو فکر و   کی چشمام رو بستم... دوباره نزد دم،یشن کم یرو که نزد ادی فر یصدا 
خورد. آشغال از اون باال   زی خواستم برگردم و بگم جان دلم که چشمم به آو ی ! مالیخ

 آورد. یغش کردن در م یداد و بعد ادا   یزد و قلب نشون م یم طونیلبخند ش

 چونه اش داد و مشتاق بهم نگاه کرد. ریکرد و دستاش رو ز  یکردم که تک خنده ا  یاخم

 باش!  لکسیر انای و

پوشه تو   هیاش بود و   یشون یپ ی. اخم رو دمی ام د  یرو تو چند قدم ادیکه فر  برگشتم
 به پوشه کرد. یدست داشت. اشاره ا

 ارم؟ یگفته برات ب  یمفتاح  ایگو  ن،دی جد یخبر ها  نا یا -

 مثل خودش اخم کردم و مغرورانه پوشه رو گرفتم و چند بار ورق زدم.  منم

 ؟ یوسف ی  یپوشه رو دادن آقا  نی بهتون ا یمفتاح   یخود آقا  -

چقد   یی نداد سرم رو باال گرفتم... و یجواب دمی د  یکردم. وقت یپوشه رو بررس همزمان
آدم با اعتماد   هی. نشانه  رمینگاه بگ دینبا  یتو چشماش نگاه کردن ول م یسخت بود مستق

 .یزل بزن مینفر مستق هی  یتو چشما یکه بتون نهیبه نفس باال، ا

ابروهاش رو باال انداخت و مردمک چشماش رو به دو طرف چرخوند. چه همه تو   جفت
 . خوشم اومد! رنی شوک م

کرد و دستش رو   یتکون دادم که سرفه ا  هیبه نشونه چ  یو سرباال انداختم   ییابرو 
 موهاش زد.  یتو  یپشت سرش برد و چنگ

 ؟ ی گفت یچ -
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 شمرده شمرده تکرار کردم. دوباره

 رو بهتون دادن؟  نیا یمفتاح   یخود آقا  -

 مکث و تعجب جواب داد: نه! با

رو بهتون داده   نیکه ا  یهمون کس یگفتم: پس برا   یرو تو دستش انداختم و جد پوشه
که به   دمیتکرار بشه، قول نم  گهیبار د هی یول رمیگ  یم دیبارم ند  نی ا  نیو بگ  دشیببر
 راپورتشون رو ندم!  ی مفتاح  یآقا

  انایننه... چنقده خفن شدم. و  ی. وا افتهی تعجب پوشه رو تو دستش نگه داشت تا ن با
 کنم. یشود! چقد خوبه باهاشون مثل خودشون رفتار م  یمغرور م

 کپ کرد؟  نیا  یگفت یگفت: چ زی و سر جام نشستم که آو رفتم

 گرفتم عوض بشم و با همه مثل خودشون رفتار کنم. میتصم -

.  یهمرنگشون نش ادیکن ز  یاز همون روز اول بهت گفتم... اما سع ،یکن  یم یخوب کار -
و   تی پستن! فقط نذار از مهربون یاد یز  ایبعض ست،ی خوب ن ادمیمثل اونا شدن ز 

 سو استفاده کنن.   تی سادگ

 بستم. نانیزدم و چشمام رو با اطم یلبخند

 باشه! -

 . یمو فرفر نی آفر -

 . میزد، نگاهمون رو روش سوق داد یبود و داد م سادهیکه وسط دفتر وا  کایمل  یصدا با

 رن.کارتون دا یمفتاح ی اتاق آقا  نی! بر ادیو فر   ای سوف  انا،یو  ز،ی آو -

 شده؟  یبهم انداخت که گفتم: چ یبا تعجب نگاه  زیآو

 باال انداخت و با سر اشاره کرد. یا شونه
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 کنه. ریخدا به خ م،یپاشو بر  -

اومدن.  ا ی و سوف ادی و از اون ورم جدا جدا فر میرفت  یو به سمت اتاق مفتاح میشد بلند
 رو باز کرد و  آروم گفت: عروس ننمم اومد.  ششین دی رو که د ایسوف  زیآو

 کردم و با تاسف سر تکون دادم. ینچ نچ

متر تو   هی انگشتش   یمفتاح  دمیاتاق رو زدم و بالفاصله جلوتر از همه وارد شدم که د  در
 دماغشه و با لذت تو افق محو شده. 

 ! چرا؟ یمفتاح  یآقا ،ییاراده بلند گفتم: ا یب

 زد. یلبخند دستپاچه ا انگشتش رو در آورد و تند

 خاروندم!  یشده دخترم؟ داشتم م یچ -

 جون عمه کوکبم و اون دختر نچسبش... اه! چندشم شد. آره

 جلوش کرد.   یبه مبال یا   اشاره

 . نینیبش نیایب -

 هینشست...  ا یبدبخت رفت چفت سوف دهیدختر ند زی آو نی. امیو همه نشست  میرفت
  یول نمیش  یکنارش م رنیفکر کرد االن م ادی که فر بود یتک نفره خال یکیمبل دونفره و  

 پام انداختم. یتک نفره نشستم و پام رو رو  یزود رفتم رو 

داد و گفت: خب شما چهار نفرو صدا کردم چون   هیتک یصندل  یبه پشت یمفتاح
خوبمون   یاز خبرنگارا یکی که بعد چند وقت االن    انایعملکردتون بهت ثابت شده... و 

 چرخه.   یکه نباشه اصال دفتر نم زی شده و آو

 رو گرفت. گهی د مینیانداخت و ژست آره ما ا ا یبه سوف ینگاه د یرو که شن نی ا  زیآو
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خوب   یلیاما کارشون خ  نجانی ا  ستین یاد یهم مدت ز  ای و سوف ادی ادامه داد: فر  یمفتاح
  گهی هفته د ،یگزارش خبر هیبوده. خب برم سر اصل مطلب بهتره! قراره واسه  

 یترکونه...به معنا یبار از ما پخش بشه، م نیخبر اگر اول نیبفرستمتون خارج از کشور! ا 
 ... باشه؟ی تو همه چ دیخوام اونجا سنگ تموم بذار یکلمه! م یواقع

 

همه    نی . ننه... منو اادی... خارج از کشور! چشم همه دختر عمو و عمه هام در مییو
بدونن شغلم با کالسه   نکهیمحاله، محاله! گرچه سفر خارج رفته بودم اما ا  یخوشبخت

 .ادی چششون در م

  یاالن م ،دم یرو فردا کامل بهتون م اتشیگفت: جزئ یکه مفتاح میبا شوق باشه گفت همه
 .دیبر  دیتون

پوست   ی تو   ی... از شادییرفتم. و رونیبشه... از سر جام بلند شدم و از اتاقش ب یچ به
کنم تو چشمتون که   یچطور م نیبب ییچقدر! ا  ه، ی. چقدر حس خوبدمیگنج یخودم نم

 چقدر موفق شدم.

 اخم کن اخم کن، آها!  انایکنم، و عی ضا دینبا یول

کنم   یوقت نهار صداش م گه یچند ساعت د هیحرفم افتادم...   ادیاومد،   رونیکه ب  زیآو
 . چقدر استرس دارم ننه. گمیبهش م

رو   زیاالن واسش همه چ نی و دارم هم  سادمیوا   زیانگار جلو آو  د؛یکوب  ی تند تند م قلبم
  یقیالاقل االن انقد تو دلم آشوب نبود. نفس عم دم،یپرس ی. کاش اون سواالرو نمگمیم

شد متمرکزش کرد، رفتم و    یجوره نم چیکه ه ی و با فکر دم یآروم کردن خودم کش یبرا 
 سر جام نشستم. 

  یجلو م یتمومم شدم که قربون ساعت برم، قبال الکپشت  مهین یانجام کار ها مشغول
رفت االن عقربه ها باهم مسابقه گذاشته بودن که من رو بدبخت کنن. اصال ابر و باد و  

 در کارند که من بدبخت بشم. و فلک دیمه و خورش
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 ! انای و -

  هی  دمید هو یرو ندادم که  ز یبه جلوم زل زده بودم و جواب آو یگرد و با بدبخت یچشما  با
 .دیچی تو شونه ام پ یدرد

 ...یمو فر فر -

و باال سرم    هیسرش تو گوش دمیبهش انداختم که د یو نگاه دمی ام رو کنار کش شونه
 . آروم گفتم: ها؟ سادهیوا 

 نهار... پاشو! م یگفت: پاشو بر ره،ی بگ شی نگاه از صفحه گوش نکهیا  بدون

 به سر تا سر سالن انداخت. یلحظه سرش رو باال آورد و نگاه  هی بعد

 پاشو. ره،یاالن عروس ننم م  -

: تو االن واقعا  دمیاومدم و از سر جام بلند شدم، بعد متفکر پرس  رونیفاز اون مسئله ب از 
 عروس ننت شد تموم؟!  ایسوف یکن یفکر م ؟ی نیب یرو تموم شده م هیقض  نیا

 رو باز کرد. ششیگذاشت و برگشت ن بشی ج یرو تو  شیگوش

 مادر نوه هاشم هست.  -

 و حرف هاش گفتم: فقط به پا کاخ آرزوهات رو سرت خراب نشه.  ایسوف یآور ادی با

مهم رو بهش بگم. پس زود    زیچ ن یا شهیکه نم نجاینگفت که از ذهنم گذشت ا  یزیچ
 .میش نی پرت زم ییبود بهم بخوره و دوتا  کی که نزد سادمیو جلوش وا  دمیچیپ

 .شهی عوض م ی حالتات لحظه ا  ؟یکن یم ی نجوریچرا ا انای و -

 نکردم. یتوجه  حرفش به

 م؟ ینهار بخور  رونی ب میبر گمیم -
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 کرد.  ز یچشماش رو ر  هوی

 ؟ یسر و سامون گرفتنمو ندار دن یچش د  ؟یدور کن  ای منو از سوف  ی خوا یتو چرا م -

 ...یگی م  یتو چ گمیم  یمن چ ز،ی اه آو -

 تو!   ینگفت یزیچ -

 ...رونیب میبر  ایب -

 . دیبه پشت گردنش کش یدست

چرا   یول  یکش یم ننننیه هی   ،یکن یچشاتو شکل وزغ م یشیم یحاال من بگم عصب  -
 ه؟ یچ هیقض  رون؟یب ی با من بر یچند روزه انقد دوست دار

 دادم که کف دستاش رو به سمتم گرفت. رونینفسم رو ب کالفه

قلبم واگذار   گهی . من دشهینم گهیکنما... اما د یم  نی عشق و عالقه تو تحس نیا  نیبب -
 شده.

 

سرم   نکهیهمزمان با ا  ،یلبخند حرص  هیو با  دمیآروم کردن خودم کش  یبرا  یقیعم نفس
 گفتم: بزنمت... نزنمت... بزنمت... نزنمت... تمی بردم، با ر  یرو به طرف راست و چپ م

 . دمیمحکم تو ساق پاش کوب  یکیپام رو بلند کردم و  هوی

 زنمت!  یم -

 گفت. یرفت و آخهم  ی از درد تو  صورتش

برو   افتیمثل آدم راه ب می نهار بخور میبر رونیگورتو گم کن ب گمی زهرمار و آخ! د م -
 ... یه ،یکن ی! اعصاب آدمو خرد مگهید رونیب
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 رو عوض کردم.  ای رو در آوردم و اسم سوف اداش 

 ! ای فوس ای فوس -

  یبکوبم. آلرژ واریخوام کله مو تو د  یشنوم م یادامه دادم: اسمشو م تی با عصبان دوباره
آورد که   یبود انقد اسمشو نم  یجول نای! آنجلگمایزنش... زنش م تی کردم... برد پ دایپ

  رهی . چپ میچرخون  یآدامس تو دهنت م یرو کرد  ایکه نه به داره نه به باره سوف ییتو
مون... آدمو  در یو کوفت، درد ب ا یسوف ی! ا ایسوف نهیش یم ا،ی فسو  رهیراست م ا،ی سوف

. اصال نخواستم من با تو کوفت بخورم،  اوردهی ن نوی. مادرش انقد اسم ا یکن  یخسته م
 بهتره... رمیگشنه بم

 

متعجب و خشک شده سر جاش نگاه کردم.    زیکه تموم شد نفس نفس زنون به آو حرفم
 .می نهار بخور رونیب میآروم آب دهنش رو قورت داد و گفت: بر 

 خودش لنگ لنگون جلو افتاد. بعدم

راه افتادم. هنوز اخمام تو هم   زیرو برداشتم و دنبال آو  فمیرفتم و ک ز یاخم به سمت م با
انداخت که بهش  ینگاه به من م هیگشت و  ی بار بر م کی  قهیهر چند دق  زیبود و آو

 چرخوندم.  یکردم و سرم رو م یاخم م

و    زیکرد و با کله رفتم تو کمر آو ریگ ی زیچ هی لحظه پام به  هیرفتم که   یراهم رو م داشتم
  یدر دفتر. خودمم داشتم م ی جلو یا شهیخورد و با کله رفت تو در ش یهم سکندر  زیآو

بود رو محکم باال   ف یکه توش ک یبود... دست زی راه نجاتم آو  نیآخر  نیافتادم واسه هم
بار   نیا  زیم به کله اش و آو رو از راست محکم زد ف یکه ک افتمیبذارم ن  زی آوردم رو شونه آو

 گرفتم. شهیبه طرف راست رفت و من محکم خودم رو به ش

:  دمیگفت که با ترس پرس   ینم یچیبرد. ه رونمی و از دفتر ب دمیرو گرفت و کش  بازوم
 ؟ یخوب
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 گفت: خوبم؟  برگشت 

 با حرص اضافه کرد. 

بار!  ه ی. یبار مثل آدم راه بر هیحسرت به دل موندم   انای... وشمی نم نی تر از ا  یعال -
  یدورته رو م ی! تو چرا هر ککیش ،یقشنگ سر جاشون، مجلس افتنیالمصب مردم م

 خوره!   یرو م یکیاون  یبفهمه از کجا زد  ادی... امون بده امون! آدم تا م نیزم یانداز 

 ...زی رو ول کرد و جلو افتاد که صداش زدم: آو دستم

خودم رو بهش رسوندم و گفتم: راستش گفتم واسه نهار   یشتریکه با سرعت ب نداد جواب
 مهم رو بهت بگم.   زیچ هی  دیچون من با رونیب میبر

 .میبر  ایباشه ب -

با دفتر   یفاصله ا  ادی. ز می بود و به سمت همون جا رفت ی چیساندو  هیدفتر  کی نزد 
 . میها نشست  زیاز م  یکیو سر   میدیزود رس نمی نداشت و واسه هم

گرد و   یکه با چشما  یبعد منتظر به من ارهی برامون ب چیبه پسره گفت دو تا ساندو زیآو
 کردم، زل زد. ینگاهش م زونیآو  ییلبا 

 خب بگو.  -

 که دستش رو جلو صورتم تکون داد.  اوردم یتو حالتم به وجود ن  یریتغ چیه

 چته تو؟  -

 دونم چطور بگم!  یگفتم: استرس دارم... نم مردد

 ! انای و -

 رو باال آوردم و تکون دادم.  دستم
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. به  ستی ن یاصال شوخ گمیهم که م   یزیچ ارم،یدر نم یمسخره باز   نیباشه باشه! بب -
 .یهم نش یقول بده عصبان  ا،ی... نرتهیخدا واقع

  یزیچ هیدونم قراره   ینشو من م یعصب یگیم ی بگو. تو وقت انا؟ی و ه یحرص گفت: چ با
 بشه.

 !یی... هعزیقراره بشه آو  واال

 و شروع کردم. دمی کش یقیعم نفس

وقت بود ازش    یلیکه خ ییشکل عموم بود. عمو  دم،ی... عکس باباتو تو خونتون د زی آو -
 به... م،یخبر نداشت

 و دوباره تکرار کردم.   دمیهم کش یا   گهید قیعم نفس

 ...قیبه بابام گفتم، رفت تحق -

 . یکرد  یزد و گفت: و باز طبق معمول تو اشتباه م یپوزخند

 کردم. یشدم و ابروهام رو باال انداختم و نچ رهیتو چشاش خ مظلوم

 مکث بهش اشاره کردم. هیاز  بعد

 منم دختر عموتم. ،یمن  یتو... پسر عمو  -

 اخم کرد.  هویکم کم از رو لباش محو شد و بهم زل زد. بعد  پوزخند

 ؟ ی دیزبونم کش ریاز ز   نیواسه هم  ناروی! استین یجالب  یاصال شوخ -

 . سای ... اصال واتهی به خدا واقع ز،یگفتم: به خدا آو  تند

پول   فیک  یکه از آلبوم کش رفته بودم و از تو  یدر آوردم و اون عکس  فمیرو از ک میگوش
 .دمیکش رونیب
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 عکس خونه شما بود.  نیهم نیع  ست؟یبابات ن نی: مگه ا دمیدستش دادم و پرس به

 کردم.   یبه پسر سمت راست یا   اشاره

من، عمو    یهم بابا  یکه باباته، اون سمت چپ هیاست. وسط یعمو مجتب نیا  نیبب -
 ت... یمصطف

که  کمی  د،یکش  یقیشد. فکش رو چند بار حرکت داد. نفس عم رهی اخم به عکس خ با
 ؟ ی : ب... باور کرد دمیپرس دی هم فشرد. با ترد یگذشت چشماش رو بست و محکم رو 

تو   دمی: اسماشونو شندیلب غر  ریموهاش زد و ز   یتو  یرو به سمتم گرفت و چنگ عکس
 خونمون.

... خداروشکر! خداروشکر که  یی زدم و عکس رو گرفتم. با خنده گفتم: وا  یآسوده ا لبخند
خونتون. منتظر بودن من بهت بگم...   انیخوان ب ی... بابا و عمو و عمه ها میباور کرد 

پسر عمو   ه یمثل بق ،یکن یرفاه زندگ یتو  یتون ی. م ینیب یم  التونویباالخره فام زی آو ییو
 ها.

شد و سرش   زیخ می. به سمتم ندمیرو د شونیچشماش رو باز کرد و من تازه قرمز  هوی
 رو جلو آورد و انگشت اشاره اش رو تکون داد.

 نفر!  کی  یحت انا؟ ی و  ید یذاره، فهم ینفرم پاش رو تو اون خونه نم کی   یحت -

 کرد. یمکث

 ! تونوی لیفام یخوام، نه اون پولتونو، نه بعد بابام و اون همه سخت ینه شمارو م -

 رفت... وا!   رونیب یچیهم بلند شد و از ساندو  بعد

 افته؟ یخوام غذا بخورم ب  یکه من گشنمه و م  یدرست وقت دیبد با یهمه اتفاقا  چرا



 وز ی ن   انا ی و 

 
262 

 

  چیو ساندو  زیآو ا،ی. آخه خداشهینخورم نم چممیساندو  شه،ی! نرم دنبالش که نمیلعنت
دکتره،   یک یانتخاب دو خاستگارشه که  نیب شیطرف دو راه  ؟ یجلو من گذاشت هیدوراه

 شرکت، اون وقت من... ر یمد  یکی

 از سر جام بلند شدم و به طرف در رفتم که پسره صدام کرد.  زیحرص و فحش به آو با

 شن؟ یم یچ  چاتونیخانم؟ ساندو  -

 و گفتم: آماده ان؟   برگشتم

 آره. -

 رو!  چیرو داشته باشم، هم ساندو ز یتونم آو ی! حاال هم مبه

 ببرم. دی بذار سهیپس لطفا برام تو ک -

پولم پول در آوردم و براش   فیک یگفت و مشغول انجام کارش شد. از تو  یچشم
به  زی رو گرفتم و دنبال آو سهیها رو بهم داد. زود ک  چیگذاشتم... پول رو برداشت و ساندو

 سمت دفتر رفتم. 

فهمن   یکه م یترک لمیف یگرا ی باز  نی جا نشسته مثل ا هینداشت بره، مطمئنم االن   ییجا
دسته از افراد رو درک   ن یوقت فاز ا  چیغم بغل گرفته. ه یداشتن، زانو  گهی خانواده د هی

 ؟ ی چ یعنینکردم... 

شد و   یم  یافتادم... هر وقت بابا ازم عصبان میاحمقانه بچگ یاز کارا   یکی ادیننه!  ییهع
 کردم.  یمدارک و شناسنامه ام رو نگاه م فی رفتم سراغ ک یم  دیتوپ یبهم م

 لمیذهن من ف یزنن. از بچگ ینباشم و دارن گولم م شونیبچه واقع دیگفتم شا یم
 ساخت!...   یم یو هند   یترک

شده   رهیخ  زی. به مدمینشسته بود د زشی که پشت م یرو در حال زیدفتر شدم که آو  وارد 
 ناراحته.   یلی... خیداد. آخ یهم قفل کرده و محکم فشار م ی بود و انگشتاش رو تو
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  لی از فام ینجوریشد... ا یرفتار باهام م نی لحظه خودم رو جاش گذاشتم؛ فکر کن ا هی
لحظه سر    هیشد.  یم دایسر و کله شون پ هوی  یو بعد اون همه سخت میشد  یطرد م
از فرش به عرش   هویکردم.  یرفتم ولشون نم یواال من که خودم م سادم؛ی جام وا

 که نخواد؟  هیبرسم... اصال ک

 . میباهم ندار یتفاهم  چیه  یاز نظر فکر  زیمن و آو   واال

 عقد دختر عمو پسر عمو تو آسمونا بسته شده. گنی م ا،ی و -

 ؟ یچ  ؟یهن؟ چ -

بود رو باال آوردم و به   چ یساندو  سهیکه توش ک یمحکم به سرم خورد. دست   یزیچ  هی هوی
  دایکه باهاش من رو زدن پ  یزینگاه کردم تا اون چ نی. بعدم به زمدم یسرم گرفتم و مال

 کنم و با پاک کنم رو به رو شدم. 

 هاشم...  یقمر بن ای کرده.  ی اخم وحشتناک   دمیدوختم که د  زیتعجب نگاهم رو به آو با

  دایجهش پ هویخواد  یمن! حاال م  کردم یصورتم باز کردم؛ چه غلط  یرو به پهنا شمین
 ندارم!  گهی د زمیمن رو بخور که آو ایکنه هالک شه! لولو ب

 ؟ یچ یچ  یزن یداد م ی سادی چته اون وسط وا  -

 صدام رو؟   دنیشن ای! کنچ

... خوبه غرورم تا  دمیکش ی. نفس آسوده ا ستین ی کس دمیبه اطراف انداختم که د ینگاه
 از امروز حذف بشه.  زیاالن خوب حفظ شده، البته اگر کال آو 

  ششی پ ارمیرو ب ایبدتر اخماش تو هم رفته. سوف دمیکردم که د  زی به آو یا  گهید  نگاه
تو راه خونه  دیاصال جهنم، اخم کنه... عقل نداره که! داشت االن ما با   ؟یعنی شهی خوب م
 .میبود  یشون م
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  دیسهم خودشه، سهم باباشه، مثل همه ما توش سهم داره و با م،یکن  ینملطف که  بهش
 بهش برسه. 

رو جلوش گذاشتم و   چشیکردم رفتم و سر جام نشستم. ساندو  دایکه پ  یدل و جرعت با
 بخور!  ایگفتم: ب

 خوام. ینم -

 جهنم! -

رو هم در آوردم و بعد   یکیو جلوم گذاشتم. اون    دمیرو به سمت خودم کش چیساندو 
 بهش زدم. یسس روش، گاز گنده ا  ختنیر

 عقد دختر عمو پسر عمو تو آسمونا بسته شده؟  ه؟ی طور نیواقعا ا   حاال

ممد رو به   نیبهش زدم. شانس من باشه هم یا  گهی رو قورت دادم و گاز د چیساندو 
 بندن! البته...  یم شمیر

انداختم و بعد با   زیبه آو ینگاه  یچشم ریز  دم،یجو یکه لقمه تو دهنم رو م  یحال در
کوبوندن تو   تابهیشو، انگار با ماه افهی خواستم، نگاه ق یرو هم نم ز یرو گرفتم. آو ضیغ

 هم گرفته.   یا  افهی صورتش! چه ق

زنگ خورد. اسم   میتوجه باشم بهش. همون موقع گوش یزنه! بذار ب یسر من داد م   یالک
 قرار کردم و گفتم: الو بابا؟ . تماس رو بر دمیصفحه د ی بابا رو رو

 ؟ یگفت انای و -

 .نی ای خوام! ن ینم  وی کس گهی آره م -

 غلط کرد!  ؟ یبلند گفت: چ هوی

 : غلط کرد، شوهر کرد همه رو در به در کرد. گهی که م یآهنگ تمهی رفتم رو ر هوی
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 شته؟ یاالن پ -

 ولم کرد و جواب دادم: آره.  رتم،یخواست بگ یکه م یسوال بابا جو آهنگ با

 .کریبذار رو اسپ -

 که بابا گفت رو انجام دادم.  یگذاشتم و همون کار  زیم  یرو رو  یگوش

 شنوه بابا. یصداتو م -

 صداش کرد.  یرو گفتم، جد  نیا  تا

 ز؟ ی آو -

 !اریدر ن یباز  شعوریبابام رو نداد که زمزمه کردم: ب جواب

 بهم رفت و گفت: بله؟  یغره ا  چشم

 گه؟ یم  یچ انای و -

 بهم انداخت.  یکوتاه نگاه

 گفت. یم   دیکه با یهر چ -

 خونتون. میای فردا م -

  یکنم حرفمو، من نم یخواست کنترلش کنه گفت: دوبار تکرار نم یکه م یتی با عصبان زیآو
 .نیهم نباش گهی د ن،یتا االن نبود ن،ی ای خوام ب

 هم زهره ام رو ترکوند. یاز پشت گوش   یبابا حت یعصبان یصدا 

 بزرگتر از تو، تو اون خونه هست. ،یریگ ینم میواسه اونش تو تصم -

 .دیچیبوق تو فضا پ یهم قطع کرد و صدا   بالفاصله
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  یذار یم  وی خوام حرف بزنم گوش ینم یرو کرد به من و گفت: چرا وقت تی با عصبان زیآو
 جلو دهن من؟ 

 ...یاش حرف بزنخواستم فقط باه -

 ! ی: تو غلط کرد دیتوپ بهم

کرد.   یم یاحترام  یزد هم ب یهم سرم داد م  ن؟ی گفت ا یم یتعجب نگاش کردم؛ چ با
 کردم.  یگذاشتم و اخم زیم  یدستم رو رو  یتو  چیساندو 

 مواظب حرف زدنت باش! سر منم داد نزن. -

 ؟ یفهم  یاعصابم خرده م -

  یسهمتو م  ؟یاصال به من چه که تو خر ؟ یبه من بپر دینه! مگه اعصابت خرد باشه با  -
 . ستیصدقه که ن  میبد  میخوا

 کار کردن؟  یمن چ  یبا بابا  یدون  ی: تو اصال مدیکرد و پرس یحرص خنده

 ! تو گذشته بوده. یهر کار -

اون   ادیعروس ب هنوزم مامان من حسرت به دل موند به عنوان  یتو گذشته... جالبه! ول -
  یزا یدنبال چ ،یتو غرق افکار پوچ خودت گم؟ی م  یبه ک ؟یدون یم  یخونه. تو اصال چ

خواسته شده... مثل من   یهر چ یپولدار بود  ی. از بچگیفهم یکه نم  نارویچرت و پرت! ا
  هی  ی... من حتیدلت بمونه. دلت بخواد دوچرخه برون به یاسباب باز  هیحسرت    ینبود

 دوچرخه هم نداشتم.

 به سمت راستش کرد. یو اشاره ا  دی کش یقیعم نفس

که تو   ییدور دوچرخه برونم. شبا  هیکردم تا   یگفتن م یبچه ها م ی رفتم هر کار یم -
  ،یودب  دیفالن لباس و کفش جد  دیو تو فکر خر   ید یخواب یم یکرد  یعروسکاتو بغل م
 پاره اش چطور بره مدرسه! یکرد با کفشا   یخواهر من فکر م
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 به خودش کرد.  یا   اشاره

که شرمنده   ییشب بعد از مردن بابام راحت سر رو بالش نذاشتم. چه روزا  هیمن... من   -
 از اون مدل باال ها براش بخرم.  یخواهرم بودم چون نتونستم گوش

 زد. یانداخت و پوزخند فونمیبه آ ینگاه

 باشه!  یگفت فقط لمس یخواست... م ینم فونیآ -

 

لرزون ادامه   ییزده بود... با صدا  رونیو گردنش ب یشونیصورتش سرخ شده و رگ پ رنگ
 ی. لباس امثال شمارو که مامانم ممید یاون رو پوش نویکهنه ا یلباسا  یداد: ما از بچگ

 کرد... ی رفت براشون کار م

 ودش زد.خ نهیس  یرو

خانواده؟    گنی! چرا متونویلیخوام فام یهمه مدت نم نی من خرم! من خرم چون بعد ا -
که   ییروزا ن؟یسخت بود  یسخت باشن. شما روزا یتو روزا   دیچون با ل؟یفام گن یچرا م

گوشت   یآن چنان یها  یو شما وسط مهمون  میبخور میماه بود ما گوشت مرغ نداشت هی
کشم...   ی من کم کم دارم خودم رو باال م اناین؟ و یبود  ه،یجلو بق نی ذاشت یبوقلمون م

 . نیخوام باش ینم نیخونه بخرم. واسه هم هیخوام باالخره   یو االن م  دمیجون کندم رس

 کرد.  یهم فشرد و بعد تک خنده ا   یچشماش رو رو محکم

  هیال و  ه  هیخونه ساده که فقط  هیدوبلکس و گرون شماها نه ها!    یاز اون خونه ها  -
  ی. اما مامانم داره از خوشحالشهیموتور توش جا م هیفقط   اطشمی آشپزخونه داره... ح

 .میخر  یکه خونه م ارهی بال در م

 . دیاز گوشه چشمم چک یاراده اشک یب
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گفتم  ؛یکن  هی... نگفتم گرزینکنا! اشک نر هیکرد و گفت: گر  یبه من انداخت و اخم ینگاه
 .یراحت ترم تا سلمان یعیخوام... با رب یشمارو نم گهیبعد اون روزا من د یتا بفهم

 قهیروش بود. شق یاد یکه چطور چشماش قرمز شده... فشار ز  دمید  یکرده بود، م بغض
 زد! آروم صداش کردم.  یاش نبض م

 ز؟ ی آو -

 ه؟ یچ -

 اما...  یدیکش ی دونم سخت ی! میخبر  یهست که ازشون ب زایچ یلیخ -

 . میدیکش یدم: ما هم سختنگام کرد که ادامه دا منتظر

 زد. یپوزخند

 قا؟ ی دق یچه سخت -

 . دیام لرز  چونه

  کی تونم شرط ببندم  ی. مستنی... همه پولدارا خوشبخت نستین یهر درد  یپول دوا  -
 یلی. بابات خمیبود، ما نداشت نتونیشما ب کیکوچ   یکه تو اون خونه ها یهزارم محبت

 دوست داشت نه؟ 

 . دمونید یمن ماه به ماه به زور م  یبه نشونه آره تکون داد که گفتم: بابا یسر

 زدم.  یتلخ لبخند

 به قول تو ما پولدارا، از دور قشنگه! یزندگ -

 برداشتم.  زی م یرو از رو  فمیک

فکر کن. به خاطر مادرت... بذار    شتریب کمیاما   یمارو نخوا  ،یا یب ینخوا  دمیبهت حق م -
 کنم.  یم فی تعر ارویدور نیا  لیبرات دل  یوقتم خواستتو رفاه باشن. هر  
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 انا؟ ی و  ز؟ی آو -

 درمون!  یدرد ب یکوفت، ا  یزهرمار، ا  یا

 شده؟   یزی تکون دادم که گفت: چ هیبه نشونه چ یحرص به سمتش برگشتم و سر با

 که به شما مربوط باشه. ستی ن یزیگفتم: چ تند

 گفت... یابروهاش رو باال انداخت و باشه ا  جفت

 گرفت.  ز یتا برگه رو به سمت آو چند

 کار کنم! یچ نایبا ا دمیفهم ینم قیمن دق -

بهت   ایهم گفت: ب ای راه افتاد و به سوف ،ینگاه اجمال هیبرگه هارو ازش گرفت و بعد   زیآو
 بگم.

 حواله من کرد و باهاش رفت. شانس مارو!  ی هم پوزخند  ای سوف

سطل آشغال و    یخودم تو  چیشونه ام انداختم و بعد انداختن ساندو  ی رو رو فمیک
نداشتم، حالمم اون   یدفتر رفتم. کار یبه سمت خروج ز،ی آو زیم  یرو یکیگذاشتن اون 

 خوش باشه، جهنم!  ای با سوف زی قدر رو به راه نبود بمونم... بذار آو

 خونه؟  یریم -

 رو کم داشتم... نیبود؛ هم ادی فر یصدا 

 برگردم جواب دادم: آره!  نکهیا  بدون

 رسونمت.  یم ایب -

 گردم.  یخودم بر م ست،ی گفتم: الزم ن سرد
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. سرش  دی مانتوم رو گرفت و من رو به سمت خودش کش  نیرو جلو آورد و آست دستش
  گمی از صورتم نگه داشت. نگاهش رو بهم دوخت و گفت: م  یرو جلو آورد و تو فاصله کم

 !ایکنم، ب یتکرار نم گهیبرمت و د یمخودم 

  رهیشد، تو چشماش خ یکه کم کم باز م  یشیرمانا شد. همون طور با ن  هیشب ،ییآخ
مانتوم رو از دستش    نیاومد قرار بود من عوض شم. پس آست  ادمیلحظه آخر  یشدم ول

 نگه دارم، آدرس خونمونم بلدم. یتونم برم، بلدم تاکس یو گفتم: خودم م دمیکش

بخوان بدزدنت   هوی  دیخواست وارد جامعه ت کنه نترس ی! بابات وقتی چه دختر باهوش -
 از هوشت استفاده کنن؟ 

 بار جواب حرفش برام اومد. نیا  هو،یدونم چطور شد  ینم

 ! دیمنم نترس  یهوش کمت وارد جامعه کنه، بابا  ن ی تورو با ا د یتو نترس  یبابا ینه، وقت -

و   دیبه پشت گردنش کش  یو سرش رو رو به آسمون گرفت؛ دست  دی کش یقیعم نفس
 ببرمت؟   ای  یا یم  انای گفت: و

که نگام رو به   یچشمام گذاشتم و در همون حالت  یدر آوردم و رو فمیک  یرو از تو نکمیع
 ...یبر ینه م  ام،یآسمون بود، جواب دادم: نه م

 دور بازوم حلقه شد. یدست  هیحرفم تموم نشده بود که   هنوز 

 برمت. یپس م -

طرفش   ه ی  نکهیبردم و در رو باز کرد و سوارم کرد. هنوز هنگ بودم و ع نی سمت ماش به
 اره؟ یدر م یباز  یچرا انقد وحش ه؟یک نی اومده بود. ا  نی پا

دونستم.   ی کاراش رو نم لیرو دور زد و سوار شد، هنوز هنگ بودم و دل نیسرعت ماش به
 : االن چته تو؟ دم یپرس یانداختم و بعد جد فمیک یرو در آوردم و تو  نکیع
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و همون طور که    ارهی رو روشن کرد و فرمون رو چرخوند تا از پارک درش ب نیماش  لکسیر
 .یچی کرد، جواب داد: ه ی بغل نگاه م نهیبه آ

 ؟ ی چیگفتم: ه یابروهام رو باال انداختم و پرسش  جفت

 ! یچیتکون داد: ه یچشمک سر هیرو چرخوند و همراه با  سرش

بود؟ عمه   ی چ فشی... چشمک زد؟ چشمک تعریقلبم افتاد اون قسمت سانسور قشنگ
ازش خوشش اومده بود.   یعنی زد،   یدختر چشمک م هیبه  یهر پسر  مای گفت قد یام م

 اد؟ یسر بسته اشاره کرد که ازم خوشش م ادیاالن فر  یعنی

 تونم تو چشماش نگاه کنم.  یدادم؛ نم  هیتک یبه صندل تند

 خب؟  -

 ؟ ی گ یخب م یچ یبه جمالت... االن من چه بدونم برا  خب

 شد.  رهیبهم انداخت و بعد به رو به رو خ ینگاه میشدم و ن جیکه گ دیفهم

 ؟ یکرد  یبا من رفتار م یطور  نی چرا امروز ا -

 ور اون ور کردم. ن یچشمام رو ا  کمیکردم و   یاخم

 ؟ یچطور -

 ؟ یکرد  ریهمه تغ  نیروزه ا هی. ی کن یسرد رفتار م -

 ! تو کف اون سرد بودنم مونده.دمیفهم تازه

وقتا   ینگاه کنم، جواب دادم: گاه  ادی که به فر ن یگذاشتم و بدون ا   فمیک یرو رو  دستم
و   یهم دار گهید  یرو هیتا بدونن تو  یحدشون رو بفهمون ایلیخوبه! خوبه به خ ریتغ

 . یستیانتخاب خودت بوده وگرنه احمق ن  نیا ،یاگر باهاشون خوب

 شده؟  یچ ، یناراحت ای لیرو چرخوند و گفت: معلومه از دست خ فرمون 
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  یهر کس ش یپ وی هر حرف نمیب  یشون تو! الزم نم  یکیگفتم:  یستی تعارف و رودربا  بدون
 بزنم... 

 شده.  تی زی چ هینه واقعا تو   -

 .نیمن بش الیخ ی... خب من به زور خودم رو نگه داشتم. بگنیم   یه گنیم  ی! هاه

 ! یمن ارزش دار یبرا  یلیتو خ انای و -

 چطور؟  ؟ی ... هن؟ چدیسرم تند به سمتش چرخ نمنه؟

 خواد مسخره ام کنه. یکردم تهش م یاحساس م دم،یرو تو هم کش  اخمام

 ؟ یحرف رو به من بزن نی داره ا  یچه معن -

  نیدنده گذاشت. انگشتاش رو ب ی چپم رو برداشت و رورو جلو آورد و دست  دستش
دستکش بود اما   یاز رو نکهیبه دستامون کردم؛ با ا  یانگشتام قفل کرد... ناباور نگاه

لحظه با خودم فکر کردم کاش مثل   هی.  رهیگ ی م ش یکردم دستم داره آت  یاحساس م
 .دیوشم کوبمحکم تو گ یکیراستم  سمت فرشته   هو ی  یدستکش دستش نبود ول شهیهم

  یکیمحکم تر گرفت و گفت: تو االن   یبکشم ول رون یدستش ب نیدستم رو از ب خواستم
 . ید یکه تو فهم  ستمی... اصال ناراحت نیدون یمنو م یراز ها  نیاز مهم تر 

 .شمیکرد؟ من که خر نم یداشت اسکلم م واقعا

 ؟ ی من باور کنم عاشقم شد   یگفتم: االن توقع دار یجد

 گفت: االن من گفتم عاشقت شدم؟  یسرش رو چرخوند و در کمال خونسرد هوی

داشت؟ اگر من بذارم دستم رو    یچه معن  نیخب ا  یکرد ول  می! چه خونسرد قهوه اآشغال
 ...یریبگ

 .دمیکش رونیدستش ب نیبار محکم دستم رو از ب نیا
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 چرت و پرتن. یاد یحرفات ز ... فقط یمنم نگفتم عاشقم شد  ،ینگفت -

 خورده؟   ییتو سرت به جا -

 نه! -

 داد. رونیکرد و نفسش رو به شدت ب ینچ

 ؟ ی ای االن تو چرا با من راه نم -

جا   نیهم  ایتا سر کوچمون منو برسون   ا یتوجه آدرس خونه رو گفتم و اضافه کردم:  یب
 . شمیم ادهیپ

 هاج و واج نگام کرد و بعد دور برگردان زد.  کمی

 رسونمت. یم -

چرا برات ارزش   ؟ی اگه عاشقم نشد یری گ یعصا قورت داده! خب چرا دستم رو م پسره 
 دارم؟ 

  دیرو با  قهی چند دق نیبشه، جهنم، ا ریدرگ ی زی چ هیفکرم به خاطر  دیبا  شهی! هماه
که دستام رو گرفته   افتادمی م یلحظه ا  ادی بره،  ادمی اومد    یشد تا م یفراموش کنم اما نم 

 بود.

 سکوت رو شکستم.  م،یدی کوچمون که رس سر

 جا نگه دار! نی هم ،یمرس -

 : خونتون کدومه؟ دیپرس  یتوجه به حرفم وارد شد و جد یب

پسر   هیبا   نهیبب یخوام کس یخب نم  ؟ید یحرص گفتم: چرا تو به حرف من گوش نم با
 !یلیخ یشعوریب یل یتو خ ؟ی کن یکار م  یچ نهیگردم. اصال بابام بب یدارم بر م

 به سمتم برگشت. کالفه



 وز ی ن   انا ی و 

 
274 

 

 نیبه بابات بگم ماش امیداشته باشم که ب  نوی فکر کنم اون قدر مرد باشم و جربزه ا  -
 رسوندمت.  ینداشت

 ادامه داد: تمام؟  تی جد با

 قانع شدم، پس سر جام نشستم.   گهید یچیه

 شونم بده. حاال خونتون رو ن  -

 رنگه.  یاون در خاکستر -

نباشه  یپنجره ها گردوندم که کس  نیشدم... نگاهم رو ب ادهیدر نگه داشت و من پ یجلو
اومد تشکر نکردم و اون قدر هاهم    ادمی  هویو خداروشکر نبود. خواستم در رو ببندم که 

 تشکر برم. پس سرم رو خم کردم. یادب نبودم که ب یب

 ! یمرس -

 همونه که رفته بود تو فاز!  ن یتکون داد؛ انگار نه انگار ا   یسر  فقط

. چشمام رو  یرفت یبرم تو، بعد م یموند ی رو که بستم، گاز داد و رفت. خب آشغال م در
، در آوردم و به سمت در رفتم  فی ک یرو از تو  دمیکردم و چند تا فحش بهش دادم. کل  زیر

 ؟ یگفت: خانم سلمان یکی قفل کردم و چرخوندم که   یرو تو  دیکل

بلند   یشاس ن یماش هی  یکه جلو  یکردم و با تعجب برگشتم که لغت نامه رو در حال یاخم
 . دمیو درش رو هنوز نبسته بود د سادهی وا کیش

 رو بست و به سمتم اومد. در

 خوام...  ی معذرت م -

 ؟ ی چ یگفتم: برا  زود

 م انداخت. به یمکث نگاه با
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 حرفم ادامه داشت.  دیببخش -

 . دی آها، بله بفرما -

 به خونه کرد. یا   اشاره

 . ستیخونه ن  یانگار کس -

کله ام رو    ست،یتو خونه ن ینیماش  چیه دمید یدر کله ام رو تو خونه کردم و وقت  یال از 
 . نیاومده بود   گمیبرگشتن م ست،یخونه ن یآوردم و گفتم: بله کس رونیب

 تو و خواستم در رو ببندم که دستش رو به در گرفت.  رفتم

 من حرفامو بزنم؟  نی ذار یشما چرا نم -

 نگاش کردم.  پوکر

 ن؟ یاالن حرف نزد  -

 کامل نه!  -

 خب...  -

 . دیبه پشت گردنش کش یدست

 پرونده.  هیاومدم دنبال   -

 بابا کجان.  یدونم پرونده ها   یباال انداختم و گفتم: من نم یا شونه

 ن؟ یر یتماس بگ نیتون یمانتون مبا ما -

 تکون دادم. ی شد. در رو باز کردم و سر داشیاز کجا پ  نیا یهع

 تونم! یم -
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. چه کت و شلوار اتو شده  دمیشن یپاهاش رو م یجلوتر رفتم و پشت سرم صدا  خودم
اومد،   یم  یعطرش از چند فرسخ یمرتب بود که خط اتوش معلوم بود، بو  ی. به حد یا
 عطر سرد و مردونه. هی

بود و شونه  دهیرو تحمل کنه؟ به من رس نی تونست ا یم یخودش مودب بود... ک چقدم
 به دستش کردم... حلقه دستش نبود. یاومد، نگاه یبه شونه ام راه م

 معلومه چرا... گهینداره، د زنم

  پمیپک دار باشه، پولدارم باشه، خوشت کسیخوشگل و س  دی که خودم شوهرم با من
وجود هم نداره    یکه تو ذهنمه و حت یجز اون ی ا  گهی تونستم به کس د یاشه. کال نمب

 فکر کنم.

هارو   اریاز مع یلیجور آدما ازدواج کنن. خب خ نی تونن با ا  یدونم چطور دوستام م ینم
و مرموزن، همونا که تا اخم   یجد  لمایرمانا و ف یدوست دارم که تو  یی ندارن. من از اونا 

 ... یکن یم   میتسل  نیبه جان آفر کنن تو جان یم

چند   یدارا  ادی فر نینباشه ها بزنه کتک متکمون بزنه، فقط جذاب باشه. االن هم یوحش
 اما خب نه همه شون.  اراستیمع  نیتا از ا 

 در رو باز کردم.  ار،یبه مه یچشم  ری نگاه ز  هیانداختم و با  دیکل دم،ی که رس یدر ورود به

 . کمیو همون لحظه بلند گفت: سالم عل  ارمیشدم و پام رو باال آوردم که کفش رو در ب وارد 

  منی کرد و محکم با نش ر یو عقب رفتم. پام به پله گ  دمیو تند از جا پر  دمیکش ینیه
ور اون ورم رو نگاه    نیچند لحظه دستام باز موند و ا  هیاون فرود اومدم.   یگاهم رو 

 . امیکردم تا از شوک در ب

 ثابت موند.  اریمه یصورت خنث  ینگام رو  هشت

 ؟یخانم سلمان دیخوب -
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 ! یقیصد  ی آقا ستمیزنه... منم مثل خودش گفتم: خوب ن  یربات وار حرف م  چه

  یکه مثل مجسمه با تعجب نگام م نیشدم و با حرص کفشم رو در آوردم و به ا  بلند
 خونه است؟   یکس ؟یزن ی: تو چرا داد مدمیکرد، توپ

 رو راست کرد.  کتش

 .می سالم کن  دیبا میشیوارد م   یوقت ست،یخونه ن یکس ی وقت -

 فاز هارمانم بابا نرده چاف چافن نگاش کردم.  پوکر،

 ؟ یکن یکار م یسالم، چ  کمیپاشد گفت عل یکیاون وقت  -

 دوخت.  نی زد و نگاهش رو از چشمام گرفت و به زم یمحجوب لبخند

 .می کن یبسم ا... فرار م هیاون وقت با   -

 دونم چرا خنده ام گرفت اما زود خودم رو کنترل کردم.  ینم

 موش بخورتت.  یناز  یآخ -

 به داخل کرد.  یدستش رو باال آورد و اشاره ا  یلبخندش رو جمع کرد و با سرفه ا زود

 .نیزودتر پرونده رو بهم بد شمیممنون م -

 است... اه!   زهی مودب و پاستور  نی. چقد ا یممنون نش اهیخوام صد سال س یم

  یب یدر آوردم و شماره مامان رو گرفتم. بعد چند تا بوق صدا  فمی ک یرو از تو  میگوش
 .دیچیگوشم پ  یرمقش تو 

 جانم؟  -

 ناراحته. نیواسه هم  نیرو پاک فراموش کردم، ا  شبید اوه،

 ؟ یی امان کجام -
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 دوستم. شیاومدم پ -

 تو خونه بمونه. نهیبهتر از ا  شه،یحال و هواش عوض م کمی خوبه،

 ... هینکیع  نیمامان ا -

 خودمم گرد شد.  یگرد شد، چشما  اری مه یچشما 

 ...اریمه -

از   یتنگش بچسبون. اه... هر چ یز یچ هی  ار؟یمه  یگی م یچشمام گرد شد؛ خب چرا ه باز 
 دود شد و رفت هوا!  نیصبح مغرورانه رفتار کردم با ا

 رو از گوشم فاصله دادم. ی کردم و گوش یاخم

گوش   ینستیزنه، وا یحرف م  یخانم محترم داره با گوش هی یندادن وقت ادی بهت  -
 ؟ یند

 .دیانداخت و ازم دور شد و همزمان گفت: بله ببخش نی رو پا سرش

  ایکردم من؟ خواستم بگم ب ینجوریگفت. عذاب وجدان گرفتم، چرا ا  ینجوری... چرا اوا
 اومد. یمامان م  یشدم. از اون ورم صدا  مون یپش یاشکال نداره حاال ول 

 اونجاست؟   یک انای و -

 شدم. ییرایدو تا پله باال رفتم و وارد پذ  از 

 ان؟ خوام، کج یپرونده م هی  گهیمامان پسر دوست بابا اومده م -

کدوم پرونده رو   نی. ببزهیم  یرو کی صندوق کوچ هی تو  دیکل گه،یتو کمده اتاقه کارشه د -
 . ارهی تو ها، بال مال سرت م ادیب یخواد بهش بده، نذار یم

 با مقنعه خودم رو باد زدم. کمیانداختم و    یجلو مبل یخودم رو رو  دیکل الیخ یب
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 نترس! اره؟یسرم ب ییهاست... چه بال مال   زهی از اون پاستور ن ی نه بابا مامان، ا -

  ییشه، هنوز کاملم نگام نکرده... وا قهی سرش تو   نیکردم و ادامه دادم: ا  ی خنده ا بعد
 باال مال سرم... رهی فکر کن بگ

  ییرایپذ ی ورود واریداده به د هیزدم برگشتم و همون لحظه تک یکه حرف م  همزمان
 شنوه دختر، خفه شو! یمامان اومد: م  یموند... آبروم رفت. صدا  . حرفم ناتمومدمشید

 !دیرفته از خجالت گفتم: شن لی تحل ییصدا با

کردم از صورتم گرما   یشدم. احساس م شیبدنم باال رفت... کوره آت ی لحظه انگار دما  هی
گوشم گرم گرم بود و صورتمم   یزنه و قرمز قرمز شدم. قسمت پشت و باال یم رونیب

 حس شد.  یهمراه با گرما ب

 . ریجلو اون زبونتو بگ گمیم  یبهت ثابت کنه دختره خر! ه ادیخاک بر سرت، خاک! ن -

به  کمی کرد و دهنش رو  ی جفت ابرو هاش رو باال انداخت و تک خنده کوتاه اریمه
 ه داشت. حالت خنده کج باز نگ

 منتظرم. رونیکرد و لب زد: ب رونیبه ب یتکون داد و با انگشت اشاره ا  نیبه طرف یسر

گم شد،   دمیبه نشونه باشه تکون دادم. تا رفت و از د یآب دهنم رو قورت دادم و سر 
 .دمیام کوب یشونیمحکم تو پ یکی

 هل نکن، پاتو بلند کن بزن اونجاش...  انا،یخدا! اومد؟ نترس و  ای -

گفتم:   یمانند هیداد که با لحن گر  یرو آموز م یدفاع  یطور مامان داشت راه ها  همون
 رفت مامان، رفت! 

 . دمینفس آسوده اش رو شن ی سکوت کرد و بعد چند لحظه صدا  هوی

 خونه. امی خداروشکر، خوبه، خدا رحم کرد. برو پرونده رو بده منم دارم م -
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 باشه. -

خواد. قبل از  یرو قطع کردم و با خجالت رفتم تا ازش بپرسم کدوم پرونده رو م یگوش
  ریو ز  دمی کش قیو نفس عم دم یخارج بشم، چند تا تو صورتم کوب ییرا ی کامل از پذ نکهیا

 .ستین ی زیچ لب زمزمه کردم: من آرومم،

رفته و کنار در  رونیاز راهرو هم ب دمیرفتم که د  رونیرو لبم نشوندم و ب یعیضا  لبخند
 زد. یحرف م  یبود و با گوش سادهی وا یورود 

 دست راستم رو بلند و صداش کردم.  فتادهین یاتفاق چی که انگار ه یلحن با

 ؟ ی قیصد  یآقا  -

 رو از گوشش فاصله داد. یبهم انداخت و بعد گوش ینگاه

 بله؟  -

 ن؟ ی خوا یکدوم پرونده رو م  -

  یشرکت رو گفت و منم زود به سمت اتاق بابا رفتم. درش رو که باز کردم فضا اسم
 کم داشت. یشاداب یدخترونه برا  یرنگ صورت هیاتاق  نی ا  دم،یرو د  کشیتار

پرونده   نی و باز کردم. برو در آوردم و کمد ر دیکل زی م  یصندوق رو   یرو روشن و از تو برق 
که بهش مربوط   ییزا یشد. همه چ دایکه اسمش رو گفت پ یها گشتم تا باالخره پرونده ا 

سر جاش، پرونده به دست از اتاق   دی بود رو برداشتم و بعد قفل کردن کمد و گذاشتن کل
 رفتم.  رونیب

ده بود و  رو قطع کر یافتاد. گوش اریبرم که چشمم به مه نی پله مونده بود پا چند
 .دی کش یم یفرض یخط ها نیزم یبود و با کفشاش رو  بیج یدستش تو 
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در آورد. همون   بشیاومدم، نگاهش بهم افتاد و دستش رو از ج نی پله رو که پا  نیآخر
نرفته   ن ی شدم، پرونده رو به سمتش گرفتم. از دو تا پله پا یم ک ی طور که بهش نزد

 بودم و همون باال بودم. 

آروم به سمتم اومد. پرونده رو گرفت اما عقب نرفت و   یبهم انداخت و با قدم ها  ینگاه
 ازم بلند تر بود.  یکل گهیپله د  هیپله رو باال اومد که با وجود اختالف  هیهمون طور، 

 کرد.  و زمزمه  کی . سرش رو جلو آورد و لبش رو بهم نزدسادی ام وا نهیبه س نهیس

 بترس دختر خانم! شتری ها ب زهیاز پاستور  -

لبخند   هیکه با  دمیکه بهم خورد، زود سرم رو کج کردم. ... سرم رو عقب کش نفساش 
 صورتم نگه داشت.   یسرش رو کم کم عقب برد و رو به رو

 ! یروز خوش خانم سلمان -

 رفت، پرونده رو تو هوا تکون داد.  نی رو پا پله

 ...نیممنون بابت ا -

 رفت.  رونیپشت کرد و از خونه ب بهم

 . دمیگردنم کش  یشد االن؟ دستم رو باال آوردم و رو یبودم، چ سادهی جا شوکه وا  همون

 باال رفته بود.  یعیبدنم به طرز فج یدما 

صورتم گذاشتم. چه مرگم شد    یبار جفت دستام رو رو ن یمم باال آوردم و ا گهی د دست
طورم نشه؟    نیزنه انتظار دارم ا یاومده دم گوش من حرف م شعوری خب پسره ب هو؟ی

 هشدار داد؟   ایکرد   دی تهد یعنیاومد دم گوش من حرف زد!  ی اصال با چه اجازه ا

 ! نایزنه تو فاز هشدار ا  یرسه م ی به من م یچند وقته هر ک ییخدا یول

 ارم؟ یسرت ب ییبال  هیخوام   یم یعنیبترس؟  شتریها ب زهی از پاستور  یچ یعنی
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 خواست بگه که نه منم بلدم؟  ای

! به من چه، مبارک صاحابت  شعوریپسره ب یکه بلد یچشمام گرد شد... خب بلد هوی
 .یبش

رنگ مورد عالقه مامان کج شد و کم   دیرو برداشتم که گلدون سف فمیک ،یرو جا کفش از 
 و حساب شده گرفتمش.  عیحرکت کامال سر  هیو با    افتهیبود ب

 که مامان پوستم رو بکنه. افتهیب  نمیمونده ا نمیهم

 گذرونم واقعا... یرو دارم م ییروزا  عجب

و اون رو بخورم که    نیغم ا نم یکمتره؟ بش میگذرونم چ یمنم مثل همه خوش م جهنم،
 کنم. یدلم خواست م  یهر کار نمیش یم  ستیخونه ن  یدو روزه. حاال که کس ایدن ؟یچ

 کنم.  یخوشگال م ظیغل ش یاز اون آرا   اولش

وقت به   چیلگد باز کردم. تا حاال ه  هیفکر زود به سمت اتاقم رفتم و درش رو با  نی ا با
 نکرده بودم.  شی آرا ظیخاطر بابا غل

 پرت کردم. زی م یرو رو   فمیرو بستم و ک در

  دیسف یها  رهیتاپ و شورتک ست خوشگلم رو که رنگش قرمز بود و دا  هیکمد   یتو  از 
 .دمیداشت، پوش

 ترم.  یگوگول ینجوریبستم... ا ینکردم همون جور یکار چ یفرم رو ه یموها 

کردم و خودمم شونه رو برداشتم و   یآهنگ رو پل هیکه تو اتاقم بود  یستمی س یتو  از 
 همراهش خوندم. 

 . نهیآ یجلو  تمرف

 زنه...  یشور م یخوابم، دلم ه یشبا که م -
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 بهش کردم. یرو برداشتم و اشاره ا  یگوش

 زنه! ینور نور م یه م یگوش نکهیواسه ا  -

 .سادمیبه کمر وا  دست

 ...یخوا یمنو نم  گهیم -

 رو به نشونه چرا تکون دادم.  دستم

 ...وونتمید  ؟ی ای نم گهیچرا د  -

 خودم اشاره کردم. به

 من!  -

 .دمیموهام کش  یتو یدست

 زنن... یم ادی نگاه داد و فر هیزنن، واسه  یخوشگال همه جا اسممو داد م -

  گهیچرا د ،یخوا  یمنو نم  گهیبه طرف راستم انداختم و ادامه دادم: م یناز نگاه با
 ... ما! میوونتی د ؟ی اینم

 . دنیرقص یباز  وونهی تخت و شروع کردم د  یشونه رو پرت کردم رو هوی

 ! از دست شما چه کنم؟ وای که نسترن و د  ای  کا،یجس کا،یمل -

 رو تکون دادم.  کمرم

 ! یوا   یوا   یوا   یوا   یا -

از دست شما   ار،یو مه  زیکه آو ای  ا،یسوف اد،یو خودم خوندم: فر  یبار زدم تو فاز بندر نیا
 چه کنم؟ 

 تر کمرم رو تکون دادم.  تند
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 ! یوا   یوا   یوا   یوا   یا -

گرد و   یرو با قدرت برم که نگاهم به واران افتاد؛ با چشما یو خواستم دور بعد  برگشتم
در   رهی دستگ ی دستش رو  هیچهارچوب در بود و   یدستش رو  هیکه  یدهن باز در حال

 کرد.  ینگام م

انداخته تو خونه،   وونهی هاشم! مامان د یقمر بن ای تا پام رو از نظر گذروند و گفت:  سر
 بخورم!  ویکه درست کرد  یومدم نهار منو بگو ا 

 ... ریبگ ادی با تاسف تکون داد: نگاه سر و وضعشو! بدبخت الاقل رقص  یسر

 کرد و در رو بست.  ینچ نچ

 اه... ،یانی! تازه رفته بودم تو فاز خرداد دیپر  حسم

 و از وسط تخت شونه رو برداشتم. دم یخودم رو کش زون،ی آو ییدر هم و لبا یصورت با

 رسه. به تو چه خب!  یسر م یکیشاد باشم،  امیتا م -

رو برداشتم و اومدم برم که   یرفتم و سر جاش گذاشتمش. گوش ش ی آرا زیسمت م به
خم  نهیرو سر جاش گذاشتم و به سمت آ یگوش هویافتاد.   نهیآ ینگاهم به خودم تو 

 گاه خودم کردم.   هیشتم و تکگذا  زیم  یشدم؛ کف دستام رو محکم رو 

مثل هلو، چشم و ابرو    یدلبرو، صورت یخلق کرده... جووون! موها  یچ  ن،یکار خدا رو بب -
 ...نیرو بب

به طرف چپ صورتم انداختم. آهنگه هنوز  یرو به طرف راست چرخوندم و نگاه  سرم
 شد. یداشت پخش م

  یم یر نکنم وگرنه کمطمئنم عمه کوکب طلسم ملسم نوشته زودتر از دخترش شوه -
 رتم؟ ی بگ ادیمقاومت کنه و ن ییبا یهمه ز   نیتونه جلو ا 
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من تحمل   شه،یچهره منعکس م نیاز ا  ی! عجب نورنیفتبارک ا... احسن و الخالق -
 رو ندارم...  ییبا یهمه ز  ن یا  دنید

 سرم خورد.  یمحکم تو   یزیچ هیکاسه چرخوندم که  ی حرص چشمم رو تو با

خودت از خودت   یگرفت فیکنه عقده تعر  فی تعر  ستین د یکه با یجمع کن خودتو، اون -
 ! یکن یم فی تعر

 حرص برگشتم گفتم: به تو چه؟ به تو چه؟!  با

 زد. ی کرد و لبخند  زیتوجه چشماش رو ر یب

 ... یالبته از دور قشنگ  -

صورتم خم شد و با دقت نگام    ی و رو سادیام وا  ی قدم هیهمون لبخند جلو اومد و تو   با
 کرد.

 متاسفم اما از جلو نه! -

 . دمیساق پاش کوب یکیحرص پام رو باال آوردم و   با

 خر!  -

 .یش دهیتا خوشگل د  یکن ت یرو با همه رعا  یمتر   کی کن فاصله دور، حداقل  یسع -

درونمون هست و خداروشکر که خدا   یها  ییبا یچون ز   میما دخترا همه جوره خوشگل -
 شما پسرا رو از اون محروم کرده. چرا نگفتن چراغ خونه پسر؟ 

 شد. کی آهنگه قطع و چراغ اتاق خاموش و فضاش تار  هویلحظه   همون

 .دیبه المپ انداخت و دستش رو جلو آورد و لپم رو کش  ینگاه

 ! نهیروشن کن عمو بب نجارویچراغ خونه دختر، همت کن ا  -
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 . سادمیکردم و دست به کمر وا  یپوف نمیحوصله بحث باهاش رو نداشتم واسه هم هگید

 ؟ یخوا  یم یچ -

 ناهار!  -

رفت و من کنار چهارچوب   رونیسمت در رفتم و پشت سرم اومد اما اون زودتر ب به
 . سادمیوا 

 ؟ ی رو بلد  ییمواد غذا   یجا -

 باز به سمتم برگشت. شین با

 آره!  -

 ؟ ی قابلمه چ -

 همه رو بلدم!  یجا گفت:  تند

 بپز آماده شد منم صدا کن.  یزیچ  هیپس حله، برو  -

 . دیدر رو گرفت و به سمت خودش کش رهیدستش رو جلو آورد و دستگ پوکر

 ! انایبرو گمشو و  -

 که در رو بست. دمیخودم رو کنار کش زود

تخت نشستم. امروز   یرو برداشتم و رفتم و رو  یگوش  ،ییدندون نما روزمندانهیلبخند پ با
دونم چرا   یتنها دوستم رو از دست بدم. نم دمی ترس یسوخت... م ز یآو  یدلم برا  یلیخ

هم  شهی دردام اندازه اون نباشن اما هم دیدردم... درسته شا یدرد ب یکرد من ب  یفکر م
 .ننیب یم  رونیرو از ب ی. مردم هر زندگبودهن یواسه ما عال یهمه چ

 ! زیکنج لبم نشست، رخت آو   یلبخند ز،ی اسم آو  دنی شدم و با د نیمخاطب وارد 
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  ییگذشته ها گذشت اما خدا گهید ز،ی آو ییافتادم که رفته بودم سر کار! هع یروز اول ادی
 ...یتو هم کم با ما بد نبود

نگاه تورو خدا، چنقده نازه   ،یپکور  یشد، اکور انی رو لمس کردم که عکسش نما اسمش
 پسر عمومون! 

  گهیداد. د یبوق، دو بوق، سه بوق، جواب نم ه یهمون لبخند شماره ش رو گرفتم...  با
  نی گزی جا زی آو  یبوق قطع و صدا  یصدا  هویشدم که  یم  دیداشتم از جواب دادنش نا ام

 شد.

 ! انایحوصله تو ندارم و  -

 قطع کرد.  یزرت و

 گرد نگاهش کردم.  ی دادم و با چشما رو از گوشم فاصله یگوش

 ؟ یکن یرو من قطع م  وی! تو گوش؟ی ! چ؟یچ -

 به عکسش انداختم، عنتر!  ینگاه

 تره!  یببرن که گوسفند از تو گوگول  ختتویمرده شور ر -

بار زود جواب داد و خواست داد بزنه که زودتر گفتم:  نیبهش زنگ زدم که ا  دوباره
 جلبک! 

 ه؟ یک  سیرئ یدیادم: حاال فهمد امیقطع کردم و بهش پ و

  گهیسهم خودته، مال باباته، د م؟ید یبهت صدقه م م یکنه! آخه مگه دار یناز م چطور
 همه سال. نی ا  دهیکش یمامان منم سخت  یدرست! ول م،ی. خب نبودهیقهر کردنا چ  نیا

  شهیگرده اما االنم خوشحال م یبر نم یدرسته عمو مرتض ست،ین ریواسه جبران د  هنوزم
 یدونم چ یخانواده اش باشن. پوفف... اصال نم شی و زن و بچه اش پ ادیب زی اگر آو
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گذره اما تا   یم  گنیزمان حالل مشکالته... م گنی بسپرمش به زمان، م دیبا دیبگم! شا
 کشتت.  یگذره آروم آروم م یم

 ...پوفف

  کا،ی: ملدی چیبلند آهنگ تو اتاق پ یبرق روشن شد و صدا  هویاومدم دراز بکشم که   آروم
 ...وای که نسترن و د ای  کا،یجس

و نفسام رو تند کرده   دیکوب  یقلبم گذاشتم. تند تند م یو دستم رو رو   دمیاز جا پر  تند
 بود... شانس مارو! 

دوست نداشتم برم   یبلند شدم و خاموشش کردم؛ تو اتاق حوصله م سر رفته بود ول زود
کنه که   یکار م یچ نمیبهم غلبه کرد تا برم بب ی. تهش کنجکاو نمیو کنار واران بش نی اپ

 . ادیم  نایو ا  ر یقابلمه و ش یصدا 

رفتم و چند پله مونده   نی پا ییرا یبه پذ یمنته یاتاق رو آروم باز کردم و از پله ها  در
آروم داره   یلیخ یلب  ریبسته و ز  شبندیپ دمیبه آشپزخانه انداختم که د یتموم شه، نگاه

 خونه. یخودش م یبرا 

 چرا؟   ردیگ ینم  تی ته استکان ها -

 ...زی بر یوانی ل  یکن از دور بعد  لطف

 

 و سرش رو گذاشت.  ختیقابلمه ر یتو   زیتا چ چند

  یرو چند تکه م جیکارتونا بشه؟ از همونا که هو  نی ا  یکنم قراره مثل غذا  یحس م  چرا
 ها بزرگ بزرگ... ی. سبززنیر  یشکونن و تو قابلمه م یرو از وسط م اریکنن و خ

 تونه باشه؟  یم  ی... اصال دستپخت واران چشیا
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  تزایازش پ شهیکه هم یفروش تزایزنگ به پ هیرو برداشتم و   یاتاقم برگشتم و گوش به
هم خوشمزه است   یلیخورم، خ یرو م نیسفارش دادم. هم  تزایپ هی زدم و  میدیخر  یم

 به گفته بابا مزخرفم هم جوره!  ییغذا  قهیو با سل

نشون بده؟   یچه عکس العمل  زیقراره آو یعنیو به فردا فکر کردم؛  دمی تخت دراز کش یرو
  شیکنه؟ فردا همه راض یم  یکار ن ینندازه؟ نه بابا! چطور همچ رونمونی از خونه ش ب

 .میکن یم

 . رهیبراش بگ ی تدونم قراره چه ژس  یکوکبم که م عمه

  یاعصابم رو خرد م اد؟ یعمه کوکب باهامون ن شه ینم ؟یچ یعنی! اعصابم خرد شد... اه
 خوبه! یلی... خادی نم ای. خوبه که آناستاز گهی کنه همش از دخترش م

  یگرد و اخم به سقف نگاه کردم و بعد زود گوش ی زنگ خونه با چشما  یصدا   دنیشن با
 ! ریالس  عی ! چه سربهیرو برداشتم. عه... عج

سرم    یشال رو برداشتم و رو  هیو  دمیپر نی تخت پا ی زنگ رو زدن که از رو دوباره
 اومد... حاال واران حرص بخور تا غذات آماده شه! تزامونمیانداختم. پ

 ششیکه من پ نی به کار بره و ا ریکه توش پن یز یاومد و هر چ یخوشش نم تزایاز پ کال
 ته عذاب بود.  اد،یبخورم و بوش ب

 

 *** 

 کم؟ یمامان خوشگل و ش -

 تکون داد.  یو بعد سر دیو بلعکس کش نی رو چند بار از باال به پا نگاهش
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  نیبپوش، هم یجور نی بودمت! تو هم دهی ند یطور نیوقت ا   چیاهده هخدا ش -
زانو تا باالش   یاز رو  یکینپوش که  تویاجق وجق یبگرد، قشنگ، خانم! اون لباسا  یطور

 .یکن یم  ریچطور تغ  نیمده شه، بب یگی پاره شده م

 کردم.   ستی رو راست و ر یمانتو زرشک  یرو فیرنگ نازک و ظر  ییطال  کمر

 چشم! فقط مامان...  -

 هوم؟  -

پولدار مولدارا،   نی مثل ا یعنیبه نظر برسم که اونا معذب بشن.   یجور ادیخوام ز  ینم -
 ست؟ ی تو چشم ن ادیلباسارو هم ساده انتخاب کردم، به نظرت ز 

 رو لباش نشست... یلبخند

 ... هی عال یلیخ یو گفت: نه، همه چ دیام کش یفر فر یبه موها  یاومد و دست جلو

 . دیلحظه حس کردم صداش لرز  هی

 .رتتینگ یچی بمون... پز ه یجور نیوقت عوض نشو خب؟ هم چیه -

 .دیچشماش کش ریسبابه اش رو به ز   یانگشتا

تنده، مغروره، جلو چشاش پوله فقط.   کمیبه بابات رفته...  کمیواران خوبه اما اخالقش   -
 .یستیخوبه که تو مثل اون ن

 رو لبام نشسته بود... ینیر یش لبخند

 رو دور گردنش حلقه کردم و محکم خودم رو تو بغلش انداختم. دستم

دونم   یم ،یناراحت نباش. تموم شد همه چ  گهیدوست دارم مامان... تورو خدا د -
 ؟ ی ناراحت یو مرتضسخت بوده اما گذشت... از دست عم
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ت ناراحت   یزمزمه کرد: از دست عمو مرتض یآروم  یدورم حلقه شد و با صدا  دستش
دخترش ارزش قائل نبود و    ی. من از دست بابام ناراحتم که براامرزتشیخدا ب ستم،ین

 قائل نباشن.  یبرام ارزش  ناهمیباعث شد که پدربزرگت ا 

خودت ارزش قائل   یخودت باش! برا یزندگ تی اولو شه،یو ادامه داد: هم دیکش یآه
همه تو رو   ،یو به خودت عشق بورز  یداشته باش یشو، اگر تو با خودت رفتار مناسب
 ذارن. باشه؟  یرو برات م یخودت گذاشت یکه برا   یدوست دارن و چند برابر احترام

 . دیسرم کش  یو شالم رو رو  دیموهام رو بوس   یتکون دادم که رو یسر

 .ادیبابات در م  یاالن صدا  گه،ید میبر  ایب -

 . میرفت رونیرو برداشتم و از اتاق ب میو گوش فی گفتم و ک  یا باشه

و مارک دارش و ادکلن خدا   متی گرون ق شهی مثل هم  یحاضر و آماده با لباسا  واران
 کرد.  یکار م شیمبل نشسته و با گوش یکه باهاش دوش گرفته بود، رو  شی تومن

 . دمیکوب  نیزم یپام رو محکم رو  هی  دمشید تا

 ! اوف اوف!گهی د یدیپوش یلباس ساده م هی   ؟ید یپوش هیچ نی اوف واران اوف! ا -

چشمام نگاه کرد. اخم هاش   یچشماش رو بدون حرکت سرش باال گرفت و تو  مردمک
 ! انایگفت: حوصله ندارم و  یو فقط جد   دیرو تو هم کش

  یمغازه ها شده. فقط برا   نیتر یتو و یمانکنا هیحرص زمزمه کردم: به درک! شب با
 .شی نما

 ؟ یکن یغر غر م  انایو  هیچ -

 به واران کردم. یبابا سرم رو چرخوندم و اشاره ا  یصدا   دنیشن با

 ! دهیپوش یگرون ینگاه بابا، چه لباسا  -
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 : خب؟ دیپرس خونسرد

 تعجب نگاش کردم. با

 .شنیکردن، خب معذب م   ینداشتن، تو فقر زندگ یامکانات چینا هخب؟ بابا زشته او  -

  نجایعقل بفهمه که ا یگفت: بهتر! بذار اون پسره ب  یکرد و با اوقات تلخ  یوحشتناک  اخم
  ی. به احترام مرتضنیاالنم نباش نیمتر زبون در آورده که تا االن نبود  ه یبهتره... واسه من 

 رفتم.  ی نبود و برادر بزرگترم نبود عمرا م

 گفت... نتونستم ساکت باشم. زی به آو نارویشدم که ا  ناراحت

قرون بدن بهشون. باباش    هیبابا بزرگ نذاشت  ده،یکش ادیز  یبابا اونم سخت یول -
 مجبور شده کار کنه، زن عمو کار کرده... حق نداره؟  یبود، تو بچگ  ضیمر 

 .یمدافعش بش  لی وک  ستینداره، الزم ن یطبه تو رب گهیاونش د -

 . میبر  گهید نیخطاب به مامان و واران ادامه داد: پاش بعدم

هم  یبرداشت و گوش زی م یرو از رو  چی . سودیکش  نی رو پا راهنشیبلند شد و پ واران
 باشه! آشغال... دیهم حتما با نکشیانداخت... ع  بشیتو ج

  دمیبابا رفتم که د نینگاش کردم و با اخم از خونه خارج شدم. به سمت ماش خصمانه
 دونستم رفت.  ی اسمش رو هم نم ی گرونش که حت نیواران به سمت ماش 

 !؟ یاری چرا م  نویداد زدم: ا  اری اخت یب دم،ی صحنه رو د  نیا  تا

 رو که باز کرده بود بست و به سمتم اومد.  نیماش در

 .میبا اونا بر  اریردار ببرو اون دو تا االغو ب -

 باز موند و نامفهوم زمزمه کردم: ها؟  دهنم
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  نی بود که با اخم گفت: اونا معذب نشن تو با ا ومدهین رونیها کامل از دهنم ب هنوز 
  ادهیبا بابا برو که وسط راه پ ا ی در سکوت کامل،  ای با من ب ای. یکن یرفتارات معذبشون م
 .یکن یت کنه انقد غر غر م 

رفتن با واران   دمید یم دم، یسنج  یم  یکردم و با هر جنبه ا ینگاه م ی ا  هیاوهر ز  از 
 زنه.   یغضبانه به جاده زل م ریو م گهینم یز ینگم چ یزی... الاقل تا چهیبهتر  نهیگز

 به بابا داشت. یاد یبا مامان بود، واران شباهت ز  حق

زدن که انگار دشمن   یزل م ابونیبه آسفالت کف خ یطور یدوشون موقع رانندگ هر
 ! شونهیخون

 ...ستیهم خوب ن  ینجوریا  گهی د واال

تو وجودشون هست   ایغرور کاذب شده   نی اخالقه، پول باعث ا  نیباعث ا  یدونم چ ینم
 .شیو ممکنه فردا نداشته باش شی به پول دل بست چون امروز دار دینبا  یاما به قول

از   یحت  ادی خوشم م یبیبشر به طور عج نی! اصال از ازی من، فقط آو  تی هر حال فور به
 احساس احترام دارم.  ی زیبه هر رخت آو دمشید  یوقت

 شدم. ی م وونهیزدم، من د   یکه با خودم م ییحرفا   نیخودم و خودم نبودم و ا ییخدا

 !ییننه، هع ییهع

رو باز کردم و   نشیو چشم غره، از کنار واران رد شدم و در جلو ماش قیاخم عم هی با
با  یل یرو راه انداخت و خ نی نشستم که بالفاصله اونم دنبالم اومد و نشست... ماش

  یخوندم، دست مردونه اش رو  یرمان هیکالسانه، دستش رو دور فرمون حلقه کرد. تو 
  هیدستش زنونه است   هی نکه یا  ای زنونه باشه؟   شدست  شهیمگه م  یفرمون بود... حاج
 ؟ یلطفا مارو روشن کن شهی دستش مردونه؟ م

ما   دی عا یچی واران هم که ه نی سر رفت. از ا نیسکوت سنگ  نیراه حوصله م از ا  یوسطا 
 اما خواستم شانسم رو امتحان کنم. شهینم
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 رخش زل زدم. میسمتش و به ن  برگشتم

 ...گمیواران م -

 رو روشن کرد.   نیدست برد و دستگاه پخش ماش زود

 هم فشردم.  یام رو گشاد کردم و لب هام رو رو  ینیب ی رو گرد، پره ها چشمام

 عنتر!  -

فکر کنم خدا من رو   اوردمیشانس ن یچی! کال من تو همیبرادر دارن ما هم برادر دار  مردم
  یکار م یچ  یبود نیا  ی، جارو نگاه کن ن یا ن،یمثال بذارتم جلو مردم بگه بب  یبرا دهیآفر
 ؟ ی کرد

دار بود که  سیب یجور هیشروع شد...  شیتموم شد و آهنگ بعد  یقبل  نیغمگ آهنگ
 زد.  یکله ام به طور خودکار باهاش م

 . سینا ی بیکه ته همه حرفاش بود و ب یاک اک  ه یجز   دمیفهم ینم ی زیخود آهنگه چ از 

 ذاشتم.  یبرات م نویزودتر ا ی شیدونستم ساکت م یاگه م -

 ... هیخط چ  ریرفته صفحه قبلش، ز  نیخط فقر! اصال ا  ریز  شعور

محترمانه و خانمانه   ارینداشتم بدم پس بس شی شعوریب ن یبه ا یچشم غره جواب هی جز
 کردم.  شهیسکوت پ

.  زی خونه آو انی شون م یآن چنان یها نیهر هشت عمه، سانتال مانتال کرده با ماش االن
 تو خونه شون؟  شهیجامون م

همه مون هم  نیحسرت بخوره... ب ایدوست نداشتم احساس کم بودن کنه  اصال
با   یخواستم واکنش مامان رو وقت ی. ممیدیمطمئن بودم فقط خودم و مامان ساده پوش

ازدواج با مامان    دیبود که عمو به خاطرش ق یباالخره اون زن نم،یبب شهیزن عمو مواجه م
 رو زد.
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زخم  ه ی... مثل شهیمونه، خوب نم  یکه به جا م یچند گذشته ها گذشته اما داغ هر
 تو چشمه. شهی مونه و هم  یاگر خوب هم بشه جاش م  یکه حت قهیعم

ها پشت سر   متیگرون ق نی شدن و همه ا یکی ها   نی ماش  میدیمحله شون که رس به
 ت سر من و واران! پش هیو عمه مهوش، جلو بودن و بق   ی. بابا و عمو مجتبمیهم رفت

 

جوون و در  یو نگاه حسرت زده پسر ها م یوارد کوچه شون شد بیهمون ترت به
 که چطور به ما زل زدن. دمید ی رو م کی کوچ ی مقابلش ذوق بچه ها

 بودن...  دهیها د لمیف یفقط تو  نارویگمونم ا  به

  یو حسرت م ای ها، رو تی واقع  لومتریتهران درندشت به فاصله چند محله و ک نیا  تو
 بزرگ... یها  یخوش ک،ی کوچ ی ها یشدن و خوش

 بزرگ. یدرد ها  ک،ی کوچ یدردا هم درد ها ی تو

 . میسادی ها ما هم وا  نیتوقف ماش با

در   رو زیهمه چ ینداشت از من بپرسه که کدوم خونه شونه چون کامل ته و تو  یاز ین بابا
 آورده بود. 

  هیدونستم امروز   یو بابا آماده کرده بودم... م  زیآو  نیب یحساب یدعوا  هی  یرو برا  خودم
 . افتهیم  یاتفاق

 خواست حاال با قبول ما اون رو بشکنه.  ی مثل همه نبود، غرور داشت و نم  زیآو

  یاز زن عمو نداشتن اما برا   یدونستم عمرا هم دلخوش یعمه ها گل بود، م دست
 . دنینشون م یتوجه خاص هیچزوندن مامان و زن عمو پگاه هم شده امروز 

دخالت نکنن، توجهشون بخوره تو   هیبق یبراش مهمه؟ تو کار و زندگ  ی!... کجهنم
 سرشون! 
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  فونشونیو بابا دنبال زنگ گشت و زمزمه کرد: اه آ م یجمع شد  زی در خونه آو یجلو
 کجاست؟ 

 گفتم: ندارن!  آروم

  یصدا  قه ی دق کی. به فاصله  دمیهم دستم رو جلو بردم و چند بار محکم به در کوب بعد
 دختر که داد زد، اومدم، بلند شد. هی

من   نهیب یم  زیکه آو یچهره ا  نیخواستم اول ی بود که م یدونم چه حس مزخرف ینم
 عمه ها رد شدم. یاز چرب  یکوه نیبه زور و زحمت فراوان از ب نم یباشم و واسه هم

چه وضعشه! آدم تپل   نی گرفت، ا یکردم و نفسم م یم  ریگ  نشونیب یگاه المصب
  چکدومی... شما که هنهیر یچهره اش ش ن،یری خنده هاش ش ،یقشنگه، صورتش لپ گل گل

 ن؟ یچرا تپل موند  نی رو ندار

  فریاندام جن یکیاومد اما با اخالقشون، کال   یکه تپل بودن خوشم م یی کساشخصه از  به
 اخالق، برام مثل بقال سر کوچه است.  یلوپز رو داشته باشه اما ب

که   یکه آورده بودم و زحمت ییاون ور و صورتم از فشار ها دمیکه با زور رس یوقت  درست
چشمم ظاهر شد و متعاقبا    یجلو زیقرمز شده بود، در باز و صورت خواهر آو  دمیکش

 ه؟ یک شی اومد: ستا  زیآو یصدا 

به نشونه سالم تکون   یبه سر تا پا و تک تک ما انداخت و سر یبا تعجب نگاه شیستا 
 داد.

 ش؟ یدوباره داد زد: ستا  زیآو

 دونم داداش!  یدروازه برداره برگشت و گفت: نم یدستش رو از رو  نکهیا  بدون

رو باز کردم و دستم   شمیاون قسمت دروازه که باز شده بود بردم تو و ن نیام رو از ب کله
 تنش بود تکون دادم.  یو گرم کن آب یرکاب هیکه  زی آو یرو برا 
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  یتو  ی کیهم رفت و    یاخماش تو  هویگرد نگام کرد و بعد  یبا چشما  کمی دنمید با
 خونه. یتو  دیو پر   دیاش کوب یشونیپ

  نیجان به جان آفر کی من تو اون فاصله نزد  دن ید که سرش رو برگردوند با   شیستا 
و   اطیح ی عقب رفت که دروازه باز شد و من افتادم تو  یقدم د،یکش  ینیکرد و ه میتسل

 پام رفت و برگشتم. کیکله ام تا نزد 

 کرد.  یرسما خفه ام م  بابا

 ...دمیشن یزمزمه عمه کوکب رو م االنم

 ؟ یچرا آورد  انارویو  نیداداش ا  -

 منم گناه دارم.   ی احترام بزرگتر ها واجبه ول  ایتوچه؟ ها؟ به تو چه؟ خدا  به

روح از کنارم رد شد. شالم رو درست کردم و برگشتم   هیشب یزی چ هی دمیاومدم برگردم د  تا
 . دمیمن اخم د هیرو با   زیکه آو

 . شیبرو تو ستا -

 ماما...  یول -

 تو چشماش نگاه کرد. یجد

 ش؟ ی ستا -

انداخت و بهشون پشت کرد و اومد تا بره تو خونه. از کنار  نی ش رو پاسر  چارهیب دختر
 بهش زدم. یدلگرم  ی برا یبهم انداخت و من لبخند  یشد نگاه یمن که رد م

 ...نجایا  ایب -

 داداش گفت...  یول -
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هست پس باز سکوت    نشونی ب یاحترام هی  نایگفتم ا یبگم داداشت غلط کرد ول خواستم
 نداره اکتفا کردم. یو به گفتن اشکال شهیپ

 : سالم. دمیشن زی بابا رو خطاب به آو یجد  یصدا 

 سالم! امرتون؟   کیعل -

 هم رفت...  یبابا تو  یها  اخم

 ست؟ ی بزرگترت خونه ن -

 خونمون!  نیا یخوام ب یبهتون گفتم نم روز ید -

 و منم به تو گفتم تو کار بزرگتر ها دخالت نکن...  -

بدتر از بابا   ی . عمو مجتبدنیکش یهم خط و نشون م یداشتن با چشم هاشون برا  رسما
 جلو اومد. 

 . میاومد  نجایهمه آدم تا ا   نیپسر جون احترام بزرگتر نگه دار! ا  -

 گفت انداخت.  یکه عمو مجتب  یبه اون همه آدم یزد و نگاه یپوزخند زیآو

 ان؟  یهمه آدم ک نی حاال ا -

من همراه    یکه بابا  شونیکیگفتم: هشت تا عمه با شوهر عمه! عموهات با همسر و  زود
 با خانواده! 

لبم بود، کم کم کمرنگ شد و با    یکه رو یمن نشست و لبخند   یشماتت بار همه رو نگاه
 خب... هیدوباره گفتم: چ زونیآو  یلبا 

  یبرگشت و نگام کرد که زود لبخند زدم و دستم رو باال آوردم و بهش با زیلحظه آو   همون
 کردم. یبا
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  نیا یم یبا من مال  کمی یدار  ییاومدم که تو باهام آشنا   نیا  دیآشغال من به ام خب
 آدم رو!  یکن یم عی ما   عیاخمت رو کم کن ضا 

  یتو حمومه لباس ممامانو صدا کنم...   رمیمن م  یاومد دم گوشم و گفت: آبج  شیستا 
 شنوه.  یشوره، نم

 تکون دادم و پچ پچ وار گفتم: باشه باشه، برو!  یسر

 ... ارنیسر هم م  ییبال  هی زی ادامه دادم: االن بابامو آو  یلب  ریز  بعدم

 . نی لمایاون ف یتو  یخالفکارا  هیشب  ن؟یشما خالفکار -

 بار به سمت باال حرکت دادم. هیبهش انداختم و بعد سرم رو   یگرد نگاه  یچشما  با

 دونم! برو زودباش.  ی رو نم هیبق میمن و مامانم پاک پاک  -

 و وارد خونه شد.  دیسرعت دو  نیزود و با آخر شیستا 

تو صورت   یلیس  هیکردم قراره با   یجمع حاکم بود که حس م نیب  ینیسکوت سنگ هی
 ...ادیب بشکنه. کاش زودتر مامانش زیآو

 .یدر نگهمون دار یکه جلو یادب باش یکنم اونقدر ب یفکر نم -

لبخند کامال حرص درآر زد و انگشت اشاره اش رو    هی زی رو گفت، آو  نی مهوش که ا عمه
 بار تکون داد. هیبلند کرد و 

 ادبم. یهمون قدر ب -

 ... دیکش  نیکوکب ه عمه

 بود. شی اخم کردن؛ کال اوضاع قاراشم هیبق

بهشون   یبودم و هر از گاه اطیکنده شده کف ح مانیس  کهیت هیبا   یپام مشغول باز  با
هم   ید یحالت سف کمیکه  یرنگ یزرشک یکردم. سرم رو چرخوندم و به در فلز ینگاه م
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جمع   کرده بودن که االن زونی جلوش آو دیپرده سف هیشدم.  رهیبه خودش گرفته بود، خ
 قرار داشت.   گبزر  خی م هی  یشده و سمت راست، رو

لباس    هی. لباسش دمی و به دنبالش زن عمو رو با اخم د  شیلحظه کله ستا  همون
 انداخت.   نی مردا اون رو پا دن یبلند بود که دامنش رو تو دستش گرفته و با د یماکس

شونه اش   یرو رو  یطرف روسر هیزده بود رو باز کرد و   یکه به پشت روسر یا  گره
 انداخت. 

 ز؟ ی آو -

  یزود دستش رو از رو دیاسمش با تعجب برگشت و مادرش رو که د  دنیبا شن زیآو
 دروازه برداشت. 

 جانم؟  -

مثل باند خالف بودن    شی به بابا و عمو و عمه ها که به قول ستا یبا سر اشاره ا  یجد
 وسط؟  ن یا  گهیم یچ  نکاشونیع نیکرد. ا 

 م؟ یمهمون دار  -

 به نشونه نه تکون داد. یبه پشتش کرد و دستپاچه سر یبا انگشت شصت اشاره ا زیآو

 نه بابا، راهو اشتباه اومد...  -

 .میهست یگفت: خانواده مرتض  یرو برداشت و جد نکشیلحظه بابا اون ع نی هم تو

که تو شوک رفت و   دهینگاه به زن عمو جد هیکه دهنش بازمونده بود،  یزیآو  نگاه به هی
 نگاه به بابا با اون اخم کردم. هی

 .دنیشد که عکساشون رو تک تک نشون م ییای ماف ی ها  یباز  نیا هیشب

 ؟ یزن عمو با لکنت اومد: خ... خانو...اده... م...مرتض یصدا 
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 شد.  اطی اش رو جلو داد و وارد ح نهیبه بابا زد و س یکوکب تنه ا  عمه

 ...زمیآره عز  -

توش بود،   نکیکه ع یجلو اومد و با همون دست گهیقدم د  هیرو در آورد و  نکشیع
 به خودش اشاره کرد.  گهی شالش رو گرفت و با دست د

 اهر بزرگشم.من خو -

 زدنم.  یبودن و م سادنی زد انگار پنج نفر با چماق باال سر من وا یحرف م  نیا

پسرم،  زیآو  ش،ی لرزون گفت: ستا ییعمو زود خودش رو جمع و جور کرد و با صدا  زن
 داخل!  انیب دیکن  شونی راهنما

 اما... -

 ! ز؟یادامه داد: آو زی تر رو به آو یکرد و جد  اخم

 ... دی گفت: بفرما نایداد و رو با بابا ا  رونیرو با حرص ب نفسش

  شاشیکه ته ر کمی گذاشت و   زی صورت آو یشد و دستش رو رو  کی کوکب بهش نزد عمه
 کرد.  هیو هار هار گر هیگر   ریزد ز  هویرو نوازش کرد، 

 شده واسه خودش.  یبرادرزاده خوشگلم، چه مرد  -

 ...دیشک زی نقشه ازدواج دخترش رو با آو  مطمئنم

 بندما! یشرط م یعنی

 باشه.  ی. حاال با هر زوردهیعاقل و لجبازه و تن بهش نم زیکه آو   خوشحالم

اش   ینیب یپره ها  یشد... هر از گاه رهیبهش خ ضیشدن و با غ زیچشماش ر   زیآو
 خوردن و اما حالت چهره اش همون بود.  یتکون م
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داد و   یعمه کوکب رو دلدار  ی بغض ساختگ هیمهوش از کوکب جادوگر تر، اومد با  عمه
خونه   واریو به طرف د  اطیته ح  زیبود و موتور آو ک ی کوچ یلیخ اطشونیبه داخل برد. ح

 بسته بودن که روش لباس پهن بود. یبند هی شون هم  هیهمسا

شاره کرد دنبالش برم اما  شد ا یکم کم وارد خونه شدن و مامان که از کنارم رد م همه
 موندم.  زی نرفتم و منتظر آو

و به سمت دروازه رفت که ببندتش و همون   دیبه صورتش کش یدست زی که رفتن آو همه
 پسر بچه اومد.  هیلحظه 

 شماست؟  نیماش  نیا  زیداداش آو  -

هاشو   شه یروش ش نیتفاوت و با حرص گفت: نه، بپر یرو تو دستش گرفت و ب دروازه
 نیبشکن

 در رو محکم بست... بعدم

 کرد، به سمت من اومد. یو خش خش م  دیکش یم  نیکه رو زم ییها ییدمپا  با

 .نی ر یم  نیبر  یم نیکن یخراب م نی زیر ی م  نیا ی! منیقوم مغول هیخانوادتا شب -

 ز؟ یآو  یاز کنارم رد شه که تند گفتم: خوب اومد

 به خودش کرد.  یکه دور شده بود رو برگشت و اشاره ا  یچند قدم اون

 من خوبم؟  -

 شدم.  رهیابروهام رو باال انداختم و به گردنش خ جفت

 نچ! -

 رو به اطراف باز کرد.  دستاش

 خب؟  -
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 م و به چشماش دوختم.که نبسته بود گرفت یرو از گردنش و اون چند تا دکمه ا نگاهم

  میستین  یدونم خانواده خوب یبا بابام کلکل نکن، دم به تله عمه هاهم نده. خودم م -
 . یقبول کن یمجبور  یول

 .ستمیمجبور ن -

 ...یمجبور -

 ! ستمین -

بابا چطور کم مونده بود تکه  یدی و گفتم: اهه! ند  دمیتو شکمش کوب یحرص مشت با
 تکت کنه؟ 

صورتم نگه داشت و   یآورد و تو چند سانت نی بهم رفت و سرش رو پا یغره ا  چشم
 انگشت اشاره اش رو بلند کرد.

 رو اعصابم...  ،یهر چ -

 ز؟ ی آو -

 مادرش باعث شد حرفش رو ادامه نده!   یصدا 

 بله؟  -

 تو... ایب -

 .دیبه صورتش کش یتتکون داد و دس نیبا حرص به طرف یسر

 .ادی از خانواده تون بدم م -

 رو گفت و بهم پشت کرد و رفت... نیا

 ! یلعنت
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. میشد ینم لیفام میموند  یکنن؛ کاش همون دوست م ی خراب م نمیمن و ا   ونهیم
. ینبود. چشش درآد اصال! پسره خش خش  یراض ز یالبته من دوست داشتم اما آو

 کشه.  یم  نیرو چطور رو زم اشی دمپا

 کردم و اداش رو در آوردم. زیرو ر  چشمام

رفت دم   یدنبالش رفتم و وارد خونه شدم... به محض ورودم عمه کبر  قینفس عم هی با
 گوش عمه کوکب و شروع به پچ پچ کرد.

 من بود...  ینگاهش رو ممیمستق

 یلیخوان بگن، بگن! اگه خودشون خ یم یبذار هر چ ست؛ی! من که برام مهم نجهنم
 کردم.  یم  یاحساس ناراحت  کمیخوب بودن اون موقع 

  گهیکشن، د یالنگوهاشون رو به رخ م  نگیریج  نگیر یزدن، ج یآن چنان پی شدن ت پا
 هم ندارم.  یبهتر زیانتظار چ

 واران عنتر ماست، نگاه چطور نشسته. نی ا  شعورتریهمه ب از 

با   ینسبت چینم و آروم نشسته بود و انگار اصال هخا یلیمامانم که خ شیپ رفتم
برگشت و به   یچا  ینیس هی که زن عمو با  دینکش ینداشت، نشستم و طول چکدومیه

رو تو چهره ش   یبرنداشتن و من به وضوح ناراحت یچیهمه تعارف زد که نصفشون ه
 . دمید

رومون   زیو نگاه آو  میگرم تشکر کرد  یلیو خ می برداشت یخالف همه من و مامان چا بر
ش رو دوباره   یتکون داد و نگاه حرص یبهش زدم. با تاسف سر یثابت موند که چشمک

 همه گردوند.  یرو

 اومد.  یخونش در نم یزد  یم کارد
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لحظه که  هیکرد.   یم یگوشه نشسته بود و با دستاش باز  هیمعذب   یلیخ شیستا 
و اونم از خدا خواسته   نهیخودم بش  شیپ ادیم ببهش کرد  یسرش رو باال آورد، اشاره ا 

 زود اومد و نشست.

 بهش زدم و روم رو ازش گرفتم. یلبخند

 خواستن شروع کنن و برن سر اصل مطلب؟  یم یک

از گوشه چشم، به  ز یگرفت. آو یجا  زیعمو بعد از آوردن قند و... اومد و کنار آو  زن
تو نگاهشه و چه   یداره، چه غم یتونستم حس کنم که چه حال یشد. م رهی مامانش خ

 .شهی متحمل م یفشار

 پاش گذاشته بود.  ی رو محکم مشت کرده و رو دستاش

که عمه کوکب بهش داد، شروع کرد: بعد از  یبه جمع انداخت و با اشاره ا  ینگاه بابا
 ... یمنته میکرد  دا یباالخره داداشمو پ یمدت زمان طوالن

 که مادرش بود چرخوند.  یکرد و سرش رو خالف سمت یده حرص تک خن  زیآو

 .ستین گهی داداشتون د ن،یکرد دا یپ رید -

 هم رفت.  یهمه تو اخم

  یدونستم. مامان با نگران یخودش رو کنترل کرده بود، من اخالقش رو م یلیخ بابا
 شد زود به آرامش دعوتش کنه. یز یکرد و منتظر بود که اگر چ ینگاهش م

  یچ یدور  نی ا  لیدل میدون یاما خانواده ش هستن. همه م   ستیخودش ن یمرتض -
  نجایا  ستی. درست ننیهست یسخت  تیشما هم تو وضع ست،یبود.... االن آقا جون ن

 . نیکه تعلق دار ییبه جا نی برگرد  دی . بانیبمون

 و سر جاش جا به جا شد. دی ترک  زیآو  هوی

 ... م یتعلق ندار نیکه شما باش یی! ما به جا دی... بامیبرگرد دیقدر ساده؟ با نیهم -
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 پرتش شد و بابا فرصت کرد حرف بزنه. زیکه حواس آو  د یبازوش رو گرفت و کش مامانش

. احترام  گمیبهت نم یچ یهمه سال ه  نیدرست حرف بزن! به حرمت برادرم و ا -
 سوال نبر.  ریز  تتویبزرگترتو نگه دار و ترب

تموم   ؟ی بمون یآلونک پنجاه متر نی تو ا یخوا   ید: مبه خونه کرد و ادامه دا یا   اشاره
مغز تو اون کله ته    یجا یدونم که چ یکنه. نم یخونه ترشحه... بوش داره خفه مون م 

 نه! ی گیم شی که به رفاه و آسا 

 .دی به صورتش کش یتر دست  یعصب  زیآو

که خفه تون کرده،   ستین نجا یا  یچند ساله مارو پناه داده! بو  یآلونک چند متر ن یا -
 براتون نمونده. تیکه انسان  نیغرق شد فیلجن خودتونه... اون قدر تو پول کث   یبو

 به عمه ها کرد.  یا   اشاره

نشستن به رخ ما بکشن.  نجایخودشون کردن ا  زونیطال آو  لویک لوی که ک ناستیا  یبو -
 . دمیاحترامتونو ددارم چون   یاحترام نگه نم

به   تونیک یآورد  ییلرزون ادامه داد: مامان من رفت براتون چا   ییگرفت و با صدا ینفس
 احترام شماست؟   نیا  ن؟ی بردار  دیعقلتون رس

 ز؟ یبهش تشر زد: آو مامانش

شد؟ تا اومدن شروع   یم   یراض ن یبابا بود به ا ه؟یمامان؟ چ هیو داد زد: چ  برگشت 
 ...ری کردن تحق

 به نشونه تاسف تکون داد.  یسر یمجتب  عمو

 .یباش یتو پسر مرتض شهیباورم نم -

 و گفت: چرا اون وقت؟  دیخند
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 ! شهینم تی ترب  یآدم انقد ب -

 جاش بلند شد.  از 

نبود.   ششیپ یکیشد   ضیهم هستم که مر  ی... پسر همون مرتض ستمی ن تیترب یب -
شما   ی چون من مثل پسرا شهیطر نبود دوا درمون مرد... باورتون نمکه به خا یهمون

. من دغدغه خانواده مو داشتم، نون شبمو!  زنی بر  بمیکه خروار خروار پول تو ج ستمین
من   رونه،یدختر ب هیهر شب هر شب با  تونشما پسرا یرو زدم. وقت یخوش گذرون دیق

 کنم.  یدارم کار م

 

 به بابا انداخت. ینگاه

  شهینم ویکاخ مانند شما! همه چ  یبه خونه ها  دمی م حیرو ترج یآلونک پنجاه متر ن یا -
 یبرگشتن چکدومیکه از دست رفت. ه ییزایکه گذشت، چ  ی... مثل زماندیبا پول خر

 . ستین

لحظه   ن یتون یگفت: با پولتون م یبغض آلود ی شد و با صدا  نی گلوش باال پا   بکیس
 ن؟ یخانواده بابام رو برگردون دن یدلحظه حسرت 

 ؟ ی برگردون امویبچگ یتون یم  ؟ی بابامو برگردون یتون  یبلند تر گفت: م یبه عمو مجتب رو

 

 دست بابا رو محکم گرفته بود بلند نشه...  مامان

 مامانش نشست.  یرو  زی آو نگاه

  نیتون یو اون گذشت؟ م  نیکه سر کار کردن تو خونه ا  یوقت ؟یمادرمو چ   یجوون -
 ن؟ یببر  ادشیکه شد رو با پول از   ییرا ی تموم تحق

 رو باال آورد و با انگشت شصت و اشاره اش جفت چشماش رو مالوند. دستش
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 ...ی. شانس آوردیخوش شانس یل یعمو... تو خ  یول -

اصال به خانواده تون نرفته... من سر داد و با پوزخند گفت: دخترت  ینگاهش رو رو  زیآو
 همتون هست. نیآدم خوب ب هی

 شدم.  رهیلبم نشست و تو چشماش خ ی رو  یموندم اما کم کم لبخند محو   مات

  نیشنوم اما بغض تو صداش ناراحت کننده تر  یکرده بودم؛ بار چندمه درداش رو م بغض
 تونه باشه. یاتفاق م

اما زود پاکش کرد.  دیقطره اشک چک هیرفت که از چشم زن عمو   رون یاز خونه ب  زیآو
 داد.  رونی ب دهیبر  دهیگرفت و بر ینفس

 ... کمی خوام،  یمعذرت م  زیبابت... رفتار آو -

 ادامه ش رو بشنوم و از جام بلند شدم که بابا زود گفت: کجا؟  ننشستم

 . زیآو  شیگفتم: پ یجد

 زدم...  رونیاز خونه ب و

داده به   ه یپشت موتورش، تک دمی ور اون ور رو نگاه کردم که د  نیا کمیو   ستادمی در ا دم
 نشسته.   وارید

 و آروم آروم به سمتش رفتم.   دمیرو پوش کفشام

 زد.  یبهم انداخت و پوزخند یسرش رو باال آورد نگاه د،یپام رو که شن  یصدا 

 دستشه.  گاریس دم یو دقت که کردم، فهم دم ید  یدود هی

 نیزم  یرو گرفتم و رو  گاریس دم،یم و بهش که رسحرص به سرعت قدمام افزود  با
 انداختم، بعدشم با پام لهش کردم تا خاموش شه. 

 کرد.  یصورتم سر داد و اخم  یرو گاریرو از س نگاهش
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 چته تو؟  -

 ؟ ی کش یم  گاریتوجه گفتم: چرا س یب

 کاسه چرخوند. یو چشماش رو تو  دیموهاش کش  یتو یدست

 شو! برگرد تو خونه... الیخ یب ست،یحالم خوب ن  انای و -

 اما... -

 ؟ یکمک کن یخوا   یگفت: م تی و با جد  دیحرفم پر  وسط

 خونتون.  نی تکون دادم که ادامه داد: پس برو اونارو جمع کن بر یسر

  یحرفا  یغم تو  ی. انگار هر چنمشیبب یطور نی کرده بودم؛ اصال دوست نداشتم ا  بغض
ام نشسته بودن و راه نفسم رو تنگ    نهیس یخانواده ام، تو  یبود و همه غصه رفتارا  زیآو
 ذاشتن نفس بکشم.  یکردن و نم یم

 دادم. هیتک واری زدم و کنارش نشستم و به د زانو

درد گرفت و باعث   نشون،ی ب مانیبلوک ها و س یخورد، به خاطر زبر واریکه به د پشتم
 جا به جا شم. کمیشد 

 بلوک، پر تار عنکبوت بود... یسوراخا  نیب

 و...  واریو رنگ د متیکجا؛ اون همه سنگ گرون ق نجا یما کجا و ا  خونه

بار غم و مشکل خم   ریپشتش ز  یکی شهیاندازه بود. نم  هی ا،یدن یغم همه آدما  کاش
 مشکل هر روز بخنده.  یهم ب  یکیبشه و 

 انداختم، چشماش قرمز قرمز بودن. مرخش یبه ن ینگاه
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 شهیجمله کل هینکنه سر   هیم چقد سخته براش، چقد خودش زو کنترل کرده گردونست یم
  دهیکنن؟ مگه دل ندارن؟ خدا اشک رو آفر   هیگر دی کنن! چرا نبا ینم هی مزخرف مردا گر  یا

 .یتا غم دلت از چشمات بباره و سبک ش 

 بابت رفتار اونا متاسفم!  -

 . ینکرد  یگفت: نباش... تو کار کوتاه

  یرفتارا متنفرم، خودت م  نیشالم شدم و با بغض گفتم: از ا ی با لبه ها یباز  مشغول
 ...نیپول نداشت ینداره. گفت یاما حرف من ارزش یدون

 اونم نگاهش به منه.  دمیچشماش زل زدم که د  ی رو چرخوندم و تو سرم

زهر کردن... منو مامانم،   وی عمه هام زندگ نه،یخانواده بودم، رفتار بابام ا  نیمنم با ا -
 .میموند   نشونیب

 

 چشماش زل زدم. یتو  یدادم و همون طور رونیب دهیبر  دهیرو بر  نفسم

و    دیلرز   زی. نگاه آو میشد  رهیحرف به هم خ یمتر بود و ب  یصورتامون چند سانت  فاصله
. باال سرم  دیبه صورتش کش یروش رو ازم گرفت... زود از سر جاش بلند شد و دست

 تو.   میو با تته پته گفت: پاشو بر سادیوا 

 مات شدم.  ییصدا   دنیبگم که با شن یزی و خواستم چ سادمی شدم و رو به روش وا بلند

 ز؟ ی آو -

 حدقه گردوندم.  یو چند بار مردمک چشمام رو تو  دمیهم کش یرو تو  اخمام

با   زیکه همون لحظه آوبه در نگاه کردم  زیسر شونه آو یپنجه پا بلند شدم و از رو  یرو
 ا؟ ی تعجب صداش زد: سوف
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 کنه؟  یکار م یچ نجایا  نیتو همون حالت گفتم: ا  زیکنار گوش آو آروم

  ایمرتب بشه و به سمت سوف  دیموهاش کش ی تو  یبه من دست یتوجه نیکوچکتر  بدون
گرفتم و دستام رو   ش یآت تیلحظه از حرص و عصبان  هی گه؟یم  یرفت. لبخند رو لباش چ

 مشت کردم. 

همه   نیمغرور ا   یا یبا لبخند شروع به حرف زدن باهاش کرد... از سوف  دیکه بهش رس  زیآو
 شدم. رهی نگاش بهش خ یخون یبود. مثل دشمنا  دیلبخند بع

با   ای به سمتشون رفتم. سوف ی لبخند زورک هیسرم مرتب کردم و با   یرو با حرص رو  شالم
 کنه؟   یکار م یچ نجا ی... اانای: و دیپرس  زی داخت و رو به آوباال ان  ییابرو دنمید

 

 ؟ یتو چه عوض به

حرص بخورم   شتریخودم ب شهی بودنم فقط باعث م یآروم... حرص یل یآروم باشم، خ دیبا
 زدم که پر فحش بود...  یلبخند   دمیو اون از حرص خوردنم لذت ببره. بهشون که رس

 ا؟ یسوف یخوب -

رژ زده اش رو   یصورتش افتاده بود، کنار زد و لبا   یرو که رو  اهشی س ی از موها یا   تره
 کش داد و مثال لبخند زد.

 ؟ یخوبم تو خوب -

: تو  دمیپرس دم،یکش یموهام دست م  یکه تو  یدر حال یخنده حرص ه یکردم و با  یاهوم
 کجا؟  نجایکجا ا 

 زد و سرش رو تکون داد.  ی کرد و لبخند  یاخم

 . امی م ادیز  -
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رو که   یشد. به وضوح سرد  ریتو سرتا سر وجودم تکث یبه سرعت حس بد  لحظه انگار هی
 اد؟ یم ادیحس کردم... ز   دیچیتو تنم پ

زد و   یطونیرو نگاه کردم که لبخند ش ز یاز رو لبام پاک شد و سرم رو چرخوندم و آو لبخند
 باال انداخت. ییابرو 

واسه اون اومدم...  ؟یاری برام ب شهیم  ویکه قرار بود بهم بد یزیاون چ  ز،ی آو گمیم -
 . شمیم  تیمرس

کنه آخه شتر مرغ خالفکار   یعنترو نگاه چطور خودش رو لوس م  شه؟یم  شیمرس  هن؟
 داره اندازه اصغر آقا قصاب...  کلیچناره، ه هیلوس شدنا! قدش شب  نی تو رو چه به ا

 

  ینگاه حرصشده بود رفت. با همون  رهیبهش خ  فتهیزد و همون طور که ش یلبخند   زیآو
وارد خونه شد، جلو رفتم و تو   ی کردم و وقت بشیکه باز مونده بود تعق  یو متعجب و دهن

 وار تکون دادم. دی. انگشت اشاره م رو باال آوردم و تهدسادمی وا   ایسوف یقدم هی

فهمم  ینم یکن یخر؟ فکر م ی ا ی. براش ادا میشی دور م زیدختره شتر مرغ، از آو  نیبب -
  یم یجور هی  نمت،یبب ز ی... دور و بر آوگهیبار د ه یفقط  گه،ی بار د هی  یعنی  ه؟یقصدت چ

 .رونیطرف اون طرفت بزنه ب نیاز ا  ای تا سوف شیزنمت که ش

 سر داد. یمسخره ا  خنده

  زی بهت چ ه؟یالک یالک ی. فکر کرد میراپورتتو دار  یآب بخور  ،ییتو؟ تو فعال تحت نظر ما -
چند نفر تحت نظرت   یبه امون خدا؟ هر جا باش  میو ولت کن می رو بگ یمهم  نیبه ا

 دارن.

 . ارمیبار نخواستم کم ب نی اول یاما برا  دمیهم ترس یلیخ دم،یترس
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منم انقد آسون   یدر مورد من؟ فکر کرد  یفکر کرد   ینه؟ چ نیدیکه آب بخورم شما فهم -
دونم اما اراده کنه   ینه رو نم  ای  ید ی... درموردش شنهیسلمان یمن مصطف  یگرفتم؟ بابا 

 نمونه.  یتار مو ازت باق هیکنه که   یو نابودتون م  ستین یجور هی

 

منم به  ن،ی کرد  دمیتهد یو اون طور نی شما به من گفت یزدم و ادامه دادم: وقت یپوزخند
خودتم بترس   هیمو از سرم کم شه تا طرف دست به کار شه. از سا  هی هیگفتم. کاف یکی

 .ای سوف

 فاصله گرفتم و بهش پشت کردم.  ازش

فهمه که  ی... مرمینم نی کار کنم؟ جلو ا  یالزم شدم. چ ییننه، باز من دستشو  ییو
سرعت وارد خونه شدم و همون جا نشستم و    نیسکسکه! زود و با آخر یی. و دمیترس

 سکسکه هام شروع شدن.

 کرد.  یاخم   دم،یکه د  واران

 ماه رو اخم کرده.  زدهیاز دوازده ماه سال س نمیا

. حاال  رهیگ  یو چروک نم نیچرا چ یشونیپ نی بازه، ا ششین سا ی هم واسه امثال پر  فقط
 .شهیم ابون یجوب دو طرف خ هیشب ستا،ی کنه خوشگل ن یاخمم م

 

 یلیحرف زدن، معلوم بود خ زی بحث شد و بابا و عمو و عمه ها با مامان آو گهید کمی
فقط من به انتظار   نیب ن یمحترمانه جواب داد. ا  یلیو خ  اوردیاما به روش ن ناراحته

 نشسته بودم. زیاومدن آو 

کردم   یواقعا به خودم افتخار م   یداره بگه؟ ول ی چ  ایکردم مثال با سوف یخودم فکر م با
 کنم. یکه تونسته بودم شاخ شکن
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 نداشتن... یچی ارزش ه  نایا

مهربونم فقط واسه    یروم، سنگ کوپ کردن. حقشونه، من رو  نیا  دنی که چطور با د دمید
 طور باشه. نیا  دیکه با  دمی رو فهم نیکه ارزش دارن، تازه ا  هی کسا

 بسته شدن دروازه، زود سرم رو باال بردم و نگاهش کردم.  یصدا   دنیشن با

  هوی. دتشینه بوسنگاه چه سرخ شده، نکنه... نک گه؟یم  یوسط چ  نیا  قشی عم لبخند
کشمتون   یدونم. م یرو ببرن تو خالف... م نی خوان ا یم  نایضربان قلبم اوج گرفت! ا 

 .شهیکه ازش گرم نم یبگم آب زیآو  نی . به اای سوف

که تو پهلوم فرو کرد، به خودم اومدم و بلند شدم. همه بعد  یبلند شدن واران و انگشت با
  یگرم باهاشون خداحافظ یل ینفر بودم و خ نیرفتن... من آخر رونیکم کم ب  یخداحافظ

 کردم. 

 نبود...  هیاخالق اونا مثل اخالق بق  خداروشکر

 کرد. یواقعا شرمنده ت م شونیاخالق و با مرام بودن، مهربون  خوش

 و دوباره همراه واران سوار شدم.  میرفت ن رویخونه شون ب از 

 که واران شروع کرد. میبود  سادهیچراغ قرمز وا  پشت

 . متونی خوا  ینم ؟یکه چ ستاده ی بابا وا یادب! برگشته تو رو  یعه عه عه عه، پسره ب -

 اومده باشه، اخماش تو هم رفت و به سمت من برگشت. ادشی یز یکه انگار چ یجور 

 کنه؟  یم  فی داره که ازت تعر ینمپسره با تو چه ص ن یا -

 تو پهلوم زد.   یکیشدم که   رهی نگاش کردم و به رو به روم خ یچپک

 با تو ام!  -

 برگشتم و تند گفتم: به توچه؟ ها؟ به توچه؟  هوی



 وز ی ن   انا ی و 

 
315 

 

 نه؟  ایبفهمم  دیرو باال برد: داداشتم! با  صداش

 . دمیاز سر خنده زدم و کم کم بلند خند یپوزخند

خنده هام تموم شدن اما اشک تو چشام نشست. با   قه،یاما تلخ، بعد چند دق دمیخند
 متعجبش نگاه کردم. ی تو چشما یدلخور

برادر داشتم تا   هیبه  از ی ن یوقت  ،ینبود شمیم پ یزندگ طیشرا  نیکه تو سخت تر  ی وقت -
به  از یام ندارم، ن یزندگ یمردا   رتیبه غ از یو! من ننش یرتی من غ  یبرا یپشتم باشه، الک

 پشتم بهشون گرم باشه.   نکهی بودنشون دارم، به ا 

  یزور خودم رو تحمل کرده بودم تا اشک از حصار چشمام آزاد نشه. تا نفهمه چقد گاه به
که  یندار ی به کس از یباشه و محکم بغلم کنه بگه ن  شمیپ نکهیدلم بودنش رو خواست... ا

مثل   ییوقت دنبال کسا  چی بود، من ه یمن هستم! اون م ،یرو باهاش پر کن اتی تنها
 رفتم.  ینم نوسیژ

 .دم یاش کوب  نهیس یتو  یکیاشاره ام رو باال آوردم و   انگشت

 شو!  یرتیغ ای بعدا ب ،یبود یهر وقت اون طور  -

 عکس العمل و حرف. هیاز  غی در ،یشگیذره اخم هم هیاز   غیکرد، در ی مات نگام م  واران

  دیکه با ییاطرافم گله داشتم. از همه وقتا یاز آدما   ایدن هیرو ازش گرفتم... من قد   روم
... از همه ومدن ین یاومدن ول ی پشتم در م دیکه با ییاز همه وقتا  ودن،ین یبودن ول یم

 که کم نذاشتن.  ییرایکه نشد. از تحق یی کردن، توجه ها  غی که ازم در ییمحبتا

 مثل همه نبودم...   من

وقت   چیکردم. نخواستم ه  یگرفتم، از باال به همه نگاه نم  یغرور نم دم، یناز  یپولم نم به
کنم... من به خودم بد کردم، به خودم  غیکمک دارم در  ییتوانا  یکنم... نخواستم وقت یبد

 که براشون گذاشتم. ییبدهکارم! سر همه ارزش ها 
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 صرفشون کردم...  که یهمه وقت سر

که شرمنده    ستی ن نیبدتر از ا یچیدرونم بود. ه  گهید  یانا یو  هی یدار یبه ب از ین دایشد
 ت رو جبران کنه. یکه اون شرمندگ یرو بساز  یکس یو بخوا ی ات باش یخود قبل

 

به زن جماعت رو داد، از همه   د یبود که نبا نیدورم مردا بد بودن و طرز تفکرشون ا  انقد
کشم که  ی... زجر مشمیزده م یاز زندگ نمیب یرفتاراشون رو م  یشدم. وقتشون متنفر 

بهش نگاه   لهیوس هیباشه که خارش کنن، که به چشم  فیانقد ضع دی چرا همجنسم با
 کنن. 

 نه کمتر!  شتریباشن که براشون بودم. نه ب یانتظار داشتم طور  انمی فقط از اطراف من

 

 *** 

 

 ومد ین یشکی"رو دست چشمات، ه

 نتونست، مثل تو باشه  یشکیه

 شه یکه م یهر چ  شه،یخوام هم یم

 لب من، اسم تو باشه   یرو

 دل کندم  ایدن هیاز  کندم،

 عشق تو پابندم  به

 هستم   شهیهم تا
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 دل کندم  ایدن هیاز  کندم،

 دنده ام  هیمن که    یحت

 دستم"  یکار داد آخه

 

 منتشر کرده؟  یخبرو ک نیکه ا نهیمنتشر کرده؟ من از شما تنها سوالم ا یخبر رو ک ن یا -

از خوندن آهنگ برداشتم و با تعجب سرم رو باال آوردم و به رو به روم، وسط    دست
  یو کفشا  یمشک  شرتیزاپ دار و ت یزغال یپسر جوون با شلوار ل  هیسالن نگاه کردم. 

از روزنامه ها دستش بود، داشت    یکیه ک یو در حال  سادهی پشت به من وا د،یاسپرت سف
 زد.  یداد م

 کرد آرومش کنه اما بدتر شد. یسع  یمفتاح

 .هیبه چ یچ نیکه بفهم نی بدون ا  دی سینو یم  یاز همه چ دیدار  یبر م یچ یعنی -

رفتم. کم کم همه از اتاقاشون   نی تعجب از سر جام بلند شدم و آروم آروم از پله ها پا با
 بلند شدن و اومدن.  زاشونی و از پشت م رونیب

 پسر جان، کدوم خبر؟ تو به من نشون بده!  -

 صورتش گرفت و بهش نشون داد.   یشد و روزنامه رو جلو  کی بهش نزد  پسره 

 . نیا -

  یک نوی: ا دیبود پرس سادهی که کنارش وا ادی نگاش کرد و بعد متفکر از فر کمی  یمفتاح
 نوشته؟ 

نشست، روزنامه رو گرفت و   ی اش م  یشونیپ یشد رو  یم  یجد یکه وقت  یبا اخم ادی فر
 بهش انداخت. ینگاه
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 . انای و -

 کردم؟  ی ! من چه غلطهن؟

  یپسره من رو م نیاشتباه کردم؟ االن ا  یعنیخشکم زده بود.  ستادم،ی تعجب سر جام ا  با
کنه، بابا هم به خاطر   یکه به پا شد، اخراجم م ی به خاطر قشقرق یخوره، تهشم مفتاح 

 !هیشدنم، تنباخراج 

 داشتم.  شیدر پ یروز سخت عجب

 کجاست؟  انای که پسره داد زد: و سادمیوا   یشدن و همون جور زونیآو  لبام

 

به پشت سر پسر که سمت من باشه انداخت و   یو نگاه  دیخودش رو کش کمی  یمفتاح
 بهم کرد.  یاشاره ا 

 پشت سرتونه! -

 بستگان!  ریو سوسن و سا   ژنیامام زاده ب ا ی حضرت عباس!   ای

. چشماش  دمیکش ینیو ه یسانسور  یبرگشت و از برگشتنش من دلم افتاد اون جا  تند
 هی... ننه چقد شبنی اش هم برجسته! ه یشونیقرمز قرمز شده بودن و رگ گردن و پ

 خوناشاماست. 

پسره محو   یسکسکه ام گرفت و پشت سر هم سه تا سکسکه کردم که کم کم اخما هوی
 باال انداخت. ییابروشدن و  

 به! -

 

 کنه! یبه به م نخورتم
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 خورمت. یشد و گفت: نچ! نم   طونیش چشماش

تو   یافتی ! حقته بانای چرا باز بلند فکر کردم؟ خاک بر سرت و دم؛یرو دهنم کوب یکی تند
 بزنه بهت!  یلیتر  رونیب یا یجوب، ب

 ؟یکن  یچرا سکسکه م -

 حواسم برگشت؛ آخه به تو چه؟   هوی

 کردم.  ی ا  سکسکه

 . نی . بفرماستی به شما مربوط ن -

 . دیهست رفع کن یازشون و مشکل  نیسوالتونو بپرس دی از اون ور گفت: بفرما  یمفتاح

خم شده بود، نگام   کمیکه  یشده بودن، در حال  ز یرنگش که ر  ی قهوه ا یبا چشما  پسره 
 پشت سرش و تو هم قفلشون کرده بود.کرد و جفت دستاش رو برده بود  یم

برگشتن.  یو چشماش به حالت قبل  ستادیراست ا  هویمنوال گذشت که   ن یبه هم کمی
دستش روزنامه رو گرفت و با دست   هیو با   د یچرخ نهیرو بب یمفتاح کمی که  یطور

 راستش به من اشاره کرد.

 حرف بزنم.  یخصوص نیبا ا  دیمن با  -

 ؟ ی شدم و گفتم: چه خصوص یبا من؟ حرص ؟ یخصوص

 ش گذاشت.  ینیب یانگشت اشاره اش رو رو د،یآروم چرخ یلیخ

 ! بذار من حرف بزنم...زمیعز  شش،یه -

 ه؟ یگفت: کدوم اتاق خال یبرگشت و رو به مفتاح یدوباره به حالت قبل بعد

 پشت سرش کرد. به اتاق  یباز اشاره ا یباز موند و با دهن نیا  ییدهنش از پررو  یمفتاح
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 . نیا -

. دستش رو به دیبار سرش رو تکون داد و به سمت من چرخ کیزد و   یلبخند  پسره 
 بهش کرد.  یسمتم دراز و اشاره ا 

بعد  شهی نکردم و همون طور بهت زده نگاهش کردم؛ سکسکه ام مثل هم یحرکت چیه
 بند اومده بود.  قهیچند دق

کرد. چشماش رو تو حدقه   یفه پوفدستش رو انداخت و سرش رو باال برد و کال هوی
 انگشتام قفل کرد.  یدستش رو جلو آورد و انگشتاش رو تو هویچرخوند و 

  یوصل کردن و از نوک انگشتا  یولت ست ی و ب ستیدو  انیداغ کردم و انگار بهم جر هوی
 پام تا سرم اومد. 

و دست منم مثل کش تنبون دنبال   رهی داره جلوتر م دمیتعجب نگاش کردم که د با
  رم،ی دنبالش نم دید یکه وقت سادمی لحظه به خودم اومدم و وا  ه یکشه.  یخودش م

 .دیو به سمتم چرخ سادیوا 

 !گهی د ایکنار ب یدرهم گفت: با دن یو با صورت  دیکوب نیپاش رو محکم رو زم هی

هم  نینذاشت و در همون ع یحرص خواستم دستم رو از دستش بکشم و ول با
 ه؟ یکدوم خر ی: دندمیپرس

 کش اومد.  یبه خنده ا  لبش

 خرم؟  هیمن شب -

هم   ی گری. پسر جومدیدلم ن یخواستم بگم فراتر از خر، فراتر! منته ه؟یدن نی! ا نیه
 .ستین ری تاث یب ومدنهیدل ن نی تو ا  نمیهست و ا
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سرش بلند تر که به طرز  یبودن و قسمت جلو  یتونیبهش انداختم، موهاش ز  ینگاه
و لباش هم حالت   دیسف د یو پوستش سف یباال داده بود. چشماش قهوه ا  یخوشگل
 هم که نگم...  شاشیداشت و ته ر یخوشگل

 ! ید یانگار پسند -

اما اون قدر محکم   ارمیو باز خواستم دستم رو از دستش در ب دمیرو تو هم کش  اخمام
 م.بزرگش گرفته بود که نتونست  یدستا  نیب

  میبر ا ی. بشهیمن نخوام باز نم  یدستا تا وقت ن ی قفل ا ،یکن یفقط خودتو خسته م -
 .میحرف بزن

کنن. با حالت   یهمه با تعجب و دهن باز نگام م  دمیبه پشت سرم انداختم که د ینگاه
چشم دوختم بلکه فرشته نجاتم بشه اما با دست اشاره داد برو برو!   یبه مفتاح یزار

 ترسم.  یم  نیهمه به فکر خودشون بودن... بابا من از ا

 رگ!  یب ین یزم ب یهم س ادی فر

 مثل ماست!   قایکرد... دق یماست نگام م   مثل

در باز شد و پسره دستم رو ول کرد و دستش رو پشت کمرم   هی  دمیبه خودم اومدم د  تا
 اتاق.  یهلم داد تو  بایاشت و تقرگذ

 برو خوشگلم!  -

که   یکن یم  یدار یتوپ پر برگشتم بگم تو چه غلط هیرو که بست پشتم بهش بود، با  در
 ! یکیگفت: به! چه صحنه رمانت طنتیزدن و با ش  یچشماش برق هویرخ به رخش شدم.  

 تکون و ادامه داد: از اون صحنه هاست ها!  یسر بعد

 کرد. یباال انداخت و هوف ییشد و ابرو لبخندش محو    هوی

 کن.  تی بابام بفهمه اوه اوه! پس فاصله تو رعا  یمنته -
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کردم اما   یبگم، دهنم رو باز و بسته م یدونستم چ یش باز موند نم یی از پررو دهنم
 قدم عقب رفتم و اخم کردم که روزنامه رو باال آورد.  هیاومد. زود  یازش در نم  ییصدا 

 ه؟ یچ نی خب... عرضم به حضور پر درزتون! ا -

 رو به دو طرف باز کردم و شونه هام رو باال انداختم.  دستام

 ؟ ی داد ریبه من گ  یکدوم خبرو من نوشتم؟ الک -

 به روزنامه دستش کرد و جلو صورت من گرفت.   ی انگشت اشاره ا با

 ! نویا -

 در مورد نوازنده ها بود... یخبر هی

 شد خم شدم و خوندمش. یم  یناش تی که از جد یاخم با

 تکون دادم.  نیبه طرف  یو سر ستادم ی که تموم شد، راست ا خوندنش

 طبقه باال نوشتن.   یننوشتم! احتماال بچه ها نویمن ا -

 کردم. یبهش انداختم و نچ یا  گهید  نگاه

 نه، من ننوشتم.  -

 صورتم نگه داشت. یلو اومد و صورتش رو تو دو سانتقدم ج  هی هوی

 که؟!  یترس یازم نم -

 بترسم؟  دیکردم و جواب دادم: چرا با  یاخم

 زد و چشماش رو بست.  یلبخند

 .یگیواسه اونه دروغ م  دی ! گفتم شایچیه -

 چقد نرمه موهاش... چنقده خوشگله!  ی. لعنتدیموهاش کش  یتو یدست
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وجود نداره! لطفا زود  ی ماریب نی... االن چنشهیوقت پ یلیخبر واسه خ نیا  نیبب -
 اش رو بخونم! هیبیتکذ  دیو تو روزنامه فردا صبح با دیاصالح کن

 شد و تو چشمام نگاه کرد.  خم

 باشه خوشگلم؟  -

 رو جلو دادم. نمی پا لب

 ؟ یکن یم  دیتهد -

 ابروهاش رو باال انداخت. جفت

 ...ستین یشکل نی من ا  دینچ! تهد -

 زد. ی و لبخند  دیکش شاشیبه ته ر یدست

 مهمه!  یلیبرام خ -

 رو جلو آورد و با پشت دستش گونه ام رو نوازش کرد. دستش

 کنم شکمش آب شه! یم یکار  هی تونو ی مفتاح ام یم نمینب ،یدرست حدس زد  یول -

 گذاشت. نشی لب پا یو دندوناش رو رو   دیخند هوی

 . ستمیحده. اهل جنگ ن  نیمن در ا  دی تهد گهی د یکنم بهشا، منته یلطف م -

 تر از قبل شد.  طون یکه صورتش ش  دیداد و خند ینیش رو چ ینیب

 م.  یکال گوگول -

 و فاز آهنگ هارمانم بابا نرده چاف چافم نگاش کردم.   پوکر

چف شده ش گفت:   یدندونا یو از ال دیپم رو کشدستش رو جلو آورد و محکم ل باز 
 !یتو چرا انقد جذاب یلعنت
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 کرد.  یبود، درد م دهی کش یجور هیدستش زدم. لپم رو  یگفتم و محکم رو یآخ

الزمه فقط پسر بودنش رو   ط ی از شرا  یگرفتمت! منته یزن گرفتن رو داشتم م طیشرا  -
 دارم! 

  رهیشده، خ زیر  یور اون ور کرد و به صورتم با چشما  نی م رو گرفت و کله م رو ا چونه
 شد.

 ؟ ی دوست پسر دار -

 رو بردم و چونه م رو از دستش در آوردم.  دستم

 به تو چه؟ به تو چه؟  -

 فرو کرد.  بشیراستش رو تو ج دست

از   ویچی . حاال جهنم من هم یدوست دختر دوست پسر بش میبتون د یگفتم شا یچیه -
 ...یدست ندادم. تو از دست داد

 شد. ره یو به سقف خ سادی وا   مرخ ین هوی

 داشته باش. سویف -

 دو تا فحش بهش دادم.  یلب  ری خورده نگاش کردم و ز  نیچ  یو صورت  ضیغ با

کشته   یک یمکان  لیب یپشتم باشن، ه ونی کام ه یو   یکیمکان لیب هی   دیبا  رمیراه که م -
 ! ونی مرده هامو جمع کنه، بندازه تو کام

زد و از خودش   یداد! پشت سر هم حرف م یتونستم بگم. اصال امون نم  ینم یچیه
شدم؛ هنوز داشت از خودش و کشته مرده هاش    رهیکرد. با دهن باز بهش خ یم فی تعر
 گفت.   یم سشیو ف
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محکم بهش خورد و    رو ازش گرفت و یدر، فرصت هر گونه عکس العمل ییهویشدن  باز 
 جلو اومد که عقب رفتم.  کمیآخ   هیبا 

 نجا؟ یا یکن  یکار م ی: چدیتو هم پرس یبه داخل انداخت و با اخما  یبا تعجب نگاه  زیآو

که دستش رو به پشتش گرفته بود کردم و تا   یبه دن یبه اون و نگاه ینگاه متعجب
 ؟ ی اتاق خال یدختره رو چرا آورد  شعوری گفت: پسره ب ز یبگم، آو یزیخواستم چ

 با آخ و اوخ برگشت و به خودش اشاره کرد.  یدن

 ؟ یبا من شعورویپسره ب -

 لبش رو کج کرد و با تمسخر اداش رو در آورد.   زیآو

 ن پ، با عمه تم. -

 ؟ ی : دوس پسرشدیپرس هوی شد و بعد  رهیساکت بهم خ کمی یدن

 !ریجواب داد: نخ ی تر شد و جد ظیغل زی آو اخم

 : داداش؟ شوهر؟ نامزد؟ پدر؟ دیاومد و دوباره پرس یرو لب دن لبخند

 نه! به تو چه اصال؟!  -

  ینشست. سرش رو جلو برد و تو دو سانت زیشونه آو یباال اومد و رو یاشاره دن  انگشت
 نگه داشت.  زیآو

 سوال منم هست! به تو چه؟  نی واال ا -

گفت:   تی نکرد و با عصبان دای کوتاه تر از من پ یوار ی د ست،یجواب بده ن نیا  دیکه د  زیآو
 نجا؟ یا  یگفت؟ تو چرا باهاش اومد  یداشت م یچ

 .سادیمن وا  ی اومد جلو  هوی یدن
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 دادم.  یازدواج م شنهادیداشتم پ -

گرفتمت!   یزن گرفتن رو داشتم م طی شد: " شرا  یآور ادی ذهنم   یسرعت حرفش تو به
 دارم!"  الزمه فقط پسر بودنش رو طی از شرا یمنته

ربط داره، ربط   ست،یاصال فکر کنم جاش هست، ن  نکهیهمون سرعت هم بدون ا به
 زدم.  ینداره... انگشت اشاره ام رو باال آوردم و محکم به کمر دن

که شکل حرف اوخ گرفته بود، بهم زل زد.    ییگرد و لبا یگفت و برگشت و با چشما  یاوخ
 !ه؟ یگفت: چ رفته لیتحل  ییباال انداخت و با صدا  یشونه ا

داد،   یمچت رو گرفتم م  یدی د  یکه معنا یحیلبخند مل  هیدهنم رو قورت دادم و با  آب
 ؟ یزن گرفتنو ندار ط یشرا  یجواب دادم: مگه نگفت

 باال انداخت.  ییزد و ابرو  یلبخند دختر کش  بالفاصله

 شرطشو دارم!  ن یپسرم... گفتم که ا یول -

گذاشت و به سمت خودش   یشونه دن یخونش به جوش اومد و تند دستش رو رو زیآو
زنم به من   ی: باهات حرف مدی ش رو گرفت و تو صورتش غر  قهیچرخوندش، محکم  

 نگاه کن! 

دهنم گرفتم. نزنن سر من هم رو بکشن!   یو دستام رو باال آوردم و جلو  دمیکش ینیه
 نیش رو محکم ب قهی که  زی آو  یقع رو دستا که تا اون مو یزوده؟ نگاه دن ایداد بکشم 
 فشرد، خشک شده بود، باال اومد و رو صورتش نشست. یمشتاش م

 خشونت نه! طرفدار صلح باش!  زمی عز -

 

از   ز یش باز کرد. آو  قهی  یبود مشتاش رو از رو  یدستش رو گرفت و به هر زور بعدم
! االن  هیبه چ یصورتش سرخ شده بود... خب عنتر! معلوم کن چ  تی حرص و عصبان
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بودن... استغفرا...  زی تو چ زی خوب چ ایکه با سوف روز ید  ؟ی شد یرتیسر من غ  یواسه چ
 بار با من توبه توبه کرد. هدوست شدن پنجا هیرفته بود. واسه  ادشی

 ماست؟  ی فقط برا توبه

بودم سرم   دهی. تا حاال ندسادمی وا نهیزود برگشتم و دست به س یجلو برم ول  خواستم
 جو بدم داد بزنم. دهی داره. حال م یحس خوب یدعوا کنن ول

 اجازه نداد. یبگه که دن  یزیخواست چ زیآو

 . یخود دان گهی! درمشیگ یم  ای  رشیبگ ای به هر حال  -

 

 ؟ یترک ؟ی دعوا؟ هند  ؟یزن دن ز؟یمن؟ زن آو  ؟ی ! چهن؟

بودم و با تعجب به  سادهی! خشک زده وا یهدف چ یه یشدن. ب یباز و بسته م یالک لبام
  یاومد جلو یمن بهش نگاه کردم. دن  یاون به من نگاه کرد، ه یکردم. ه  ینگاه م زیآو

 من رو نگاه کرد، من نگاش کردم.  ز یباز آو  یه سادم،ی من، من رو پنج پا وا

 ! ن ی اومد پا  یداشت م یکم کله دن کم

 از اون کارا نکنه!! نیه

گرد سرم رو برگردوندم و نگاش کردم که کله اش رو صحنه آهسته کم کم جلو   یچشما  با
 اومد و بعد توقف کرد.

 رو بست. زی آو دید یبود که کال جلو  یطور ستادنشی ا  نحوه

  ادیب رتشی بود، گفتم جو بگ  شعوریب یاد یپسره ز  نی: ا دمیپچ پچ وارش رو شن یصدا 
 رفت بگم.  ادمی  نویا  ره،ی! دستم تو کار خرتتیبگ
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و دوباره کنار گوشم با همون تن صدا گفت:   دیسرم رو عقب ببرم که دستم رو کش  اومدم
 طرف راستتو بنگر! 

و جلو   کایموزائ  کی که کله اش نزد یرو در حال زینامحسوس برگشتم نگاه کنم که آو  مثال
 .دمید نتمونیاومده بود تا بب

! ی! خش خشی! عوضسادیدر جا، پررو پررو سر جاش با اخم وا  میکن  ینگاهش م دید تا
 ! ایخر سوف

بازش کرد و بعد همون طور که   د،یبرگشت و از کنارش رد شد. جلو در اتاق که رس یدن
 کرد.  یبا  یدر بود، با ی دستش رو

 بهت گفتم خوشگله!  ینره چ ادتی -

 رفت... و

 یجلو اومد و گفت: چ هوی کرد.   یگام من یبود و برزخ سادهی همون طور اونجا وا  زیآو
 نره؟  ادتی گهی بهت گفته بود که م

 لبام نشوندم.   یرو یباال انداختم و لبخند محو و حرص درآر یا شونه

 و صورتت چرا قرمز بود؟  یداد  ایبه سوف یپرسم اون روز چ ی! مگه من ازت میچیه -

  یاعضا   ریکه انگار کله ام عقب تر از سا  یهمون طور ابروهام رو باال انداختم و طور بعدم
 رفتم. رونیبدنم بود، از اتاق ب

 امروز!  هیروز  چه

 خواستم.  یها م یدن نی از ا یکیمن دست و بالم باز بود،   یول

 !ییهع
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م و دستم  باال انداخت یکنن. شونه ا  یهمه با تعجب نگام م دمیرو که باال آوردم د سرم
تکون دادم که همه باهم سر تکون دادن. دوباره تکرار کردم و درست   هیرو به نشونه چ

 کار رو تکرار کردن.   نیبعد من اونا هم

 ! ه؟یکالفه شدم و گفتم: چ آخرش

 به اتاق کرد. یاشاره ا   دیبا ترد یمفتاح

 ن؟ یکار کرد  یچ -

 لحظه کله ام رو جلو دادم و همراه با اون با تعجب گفتم: هن؟!   هیکردم و  زیرو ر  چشمام

 فرو کرد. بشیج ی باال انداخت و دستاش رو تو ییابرو ادی فر

 شنگول بود. یادیز  -

 کردم. یاخم ساد،ی خبر رو گردن من انداخت و بعد هم مثل مجسمه وا نکهیا  یآور ادی با

 ! دینقش ماست بودن ادامه بد  یفا یشما لطفا به ا  -

انداخت که داشتن   هیبه بق  ی. نگاهدیبه صورتش کش ینگام کرد و بعد دست رهیخ کمی
 به من، از کنارم رد شد.  ظی اخم غل هیو بعد با  دنیخند  یم زیر

 سوزوندم. ناروی خوب ا  یلی... دو روزه خمیخودمون یول

 ادب!  یب یآدم کردم... لعنت زمیآو

و   ز یبعد رفتنم، آو اط،ی تو ذهنم شکل گرفتن... تو ح ی خاک بر سرانه ا یصحنه ها   هوی
 ...ای سوف

 بلند صدام کرد.  یو تند به سمت جام رفتم که مفتاح  دمیکش ینیه

 شده دختر!  یبگو چ ایخب ب انای و -
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 تو هوا تکون دادم. یاز سرم بازش کنم، دست نکهیا  یبرا 

 خواد.  یش رو م هیبیسوء تفاهما رفع شد و فردا تکذ یچیه -

راست   یصندل  یرو  زی و پشت م  دمی. پر دمیشن فی ضع یلیخداروشکر گفتنش رو خ یصدا 
خره   نیفکر کردم. ا یشدم و به اون تصورات ذهن رهی خ زیگرد به م ی نشستم. با چشما 

 نرفته باشه خالفکار رو ببوسه! 

 اتفاق امروز نشست. ن یتر یسم  یرو که باال آوردم، رو  نگاهم

هم بهش چشمک و لبخند   ای کرد و سوف یرو نگاه م ای داده بود و سوف هیتک واریبه د  زیآو
 زد. یم

 ! یزندگ نیتو ا  تف

 اصال...  زیآو  ریبم

  یکا یرو ازشون گرفتم و دوباره مشغول انجام کارام شدم تا فکرم منحرف بشه. نزد نگام
 رفت.  یم دیباهاشون با  زمیضبط خبر رفتن و آو  یبرا  میت  هیظهر بود که 

قبل رفتن وسط   ز یباهاشون نباشه و خداروشکر قرار نبود بره. آو ای بود سوفحواسم   همش
  ای بود و گو یقبل تو اتاق مفتاح قهیدق ک یبود که نگاهش به من افتاد. تا   سادهی سالن وا

 مهم بهش بگه.  زیچ هیخواسته بود  یمفتاح

گفت:    یو با لحن سرد د ی. اخماش رو تو هم کشسادی سمتم اومد و رو به روم، وا به
 .میر یم  گهیسه روز د ،یگفت بهت بگم آماده باش یمفتاح

 : کجا؟ دمیتعجب پرس با

 . ی... همون گزارش خبرهیترک -

 هفته نشده که!   هیگفتم: هنوز  جی کردم و گ یاخم
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عوض شده. فوتبال   مشیباال داد و تو همون حالت جواب داد: تا کمی لباسش رو    نیآست
 جلو افتاده. 

 فوتبال؟  ؟ی زدم: چ داد

 کرد. یو بعد کالفه پوف  دیدادم تند از جا پر یصدا با

 .هیو ترک  رانی ا نی! گزارش فوتباله... بیبپرس یتونست یهم م  یزد یداد نم -

 دونستم؟  یمن چرا نم -

 زد. یپوزخند

 گهیاما... د  یبرس یخوا یم یدونم به چ ی. نمییای رابطه منو سوف  ر یدرگ یاد یچون ز  -
 .میباهم ای منو سوف

  یاز دستش، من فقط برا   دمیناراحت شدم. رنج یلیطعنه دار بود... خ یاد یز  حرفش
 .افتهی اشتباه ن  یآدما ریگفتم تا گ یخودش م

بشه. به  ادیچاقو بزنه تو قلبم و دردش کم کم ز   هیمحکم  یکیشدم، انگار که  یجور هی
 راحت شدم، بغض رو اشک نکنم.نفهمه چقد نا نکهیا  یگلوم برسه بغض بشه و من برا 

 نکردم. جادیتو حالت صورتم ا  یریتغ

 خوره. یبرام مهمه... سرش باالخره به سنگ م یبفهمه ذره ا  دیدلم به خودم گفتم نبا تو

 باال انداختم.  یزدم و دستام رو به دو طرف باز کردم و شونه ا  یلبخند

 . باالخره...ستیبرام مهم ن گهید ی عنی... ستمین ریخوشا به حالتون! درگ -

حرف چرت رو از کجام در آوردم اما موهام رو از صورتم کنار زدم و نگاهم   نی دونم ا ینم
 دوختم.  زی آو یرو به چشما 

 فهمم که چطوره حست.  یمنم تو رابطه ام و م -
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 محکم تو کله م بکوبم.   یکیخودم  ن،ی ا شیشاهده جاش بود، پ خدا

رو باز کردم و   شمیفقط ن یبردم ول یزه به عمق فاجعه پگرد شد و من تا  زیآو  یچشما 
 شدم. رهی و بهش خ دمی کش یقینفس عم

 ! انایتو روت و  تف

 زده نشم. جانیه یزیچ  هیمشغول شم با    اینه! خدا  یوا   ره،یگ  یسکسکه م م  االن

در حال آهنگ خوندن بودم   یجور  نیدلم شروع کردم به پرت کردن حواس خودم. هم تو
بعد زود  یبپرسه ول یزیخم شد چ کمی هویکنه.  یگرد نگام م ی با چشما زیآو  دمیکه د

 . ستادیراست ا 

 مبارکه! -

 کردم.  یرفت... خودکارم رو باال آوردم و خنده زورک و

 کنم. یدعوتت م  میعروس -

  یرو م یآخر نیا  دیو پوکر نگام کرد که لبام رو غنچه کردم و سر جام نشستم. نبا  برگشت 
 بگم که! ی چ ستم یمن؟ بلد ن  گفتم؟ خب چه کنم

 ببرم، شدم... دیکه با ییانداختم و مشغول فکر کردن به لباس ها ن ی رو پا سرم

زنم... معلومه   یهستم؟ چه حرفا م نجایکه ا یجور نیهم ای برم مثل اونا   یچطور حاال
 مثل االنم برم. دیکه با

  یکه م ایکل دن ؟یرهست؟ آخه فوتبال و س  یسر  تی مامور  هیچرا گفت که  یمفتاح  حاال
 دونن.

 خواد!  ی م یلیوسا  هیم کردم، باالخره سفر   یباال انداختم و سرم رو تو گوش یا شونه

 شاپ ها گشتم. نیو آنال نترنت یتو ا کممیساعت پنج کارام رو انجام دادم و   تا
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با بابا هم حرف   دیرو جمع کردم تا به خونه برم. با  لمیکه تموم شد، وسا   یکار ساعت
 بزنم... اوفف چقد کار دارم.

جلوم ظاهر شد. دستام رو به دو طرف   ادی برم که فر نی رو برداشتم تا از پله ها پا فمیک
 .سادمی جلو اومد. عقب نرفتم و سر جام وا  گهیقدم د  هیباز کردم که  هیچ یبه معن

 باهات حرف بزنم. دیبا -

 رو به سمت چپ بردم و چشمام رو تو حدقه چرخوندم. مفک

 ؟ یچه حرف -

 ! یفهم یم -

  یرابطه احساس یبرا  ادی هم رو فر  گهیساعت ابدا حوصله ش رو نداشتم. د  نیا  تو
  لمایتو ف  یپسرا  نیمن رو داره، مثل ا   یها اریاز مع یاریکنم... درسته بس یحساب باز نم
 هست. تعادل نداره...  یموج  یاد ینمه ز  هی. شهی نم یو رماناست ول

 رو جلو بردم و کنارش زدم.  دستم

 خوام بفهمم. ینم -

 ...پوفف

 ؟ یگفت  ای به سوف یچ -

 . دمیپاشنه پا چرخ یو رو  سادمی صداش سر جام وا با

 گفتم؟  یچ -

 شد.  رهینافذش بهم خ یبا چشما  شهیفرو کرد و از باال، مثل هم باشیرو تو ج دستاش

 فر از همه خبر داره! ن هی  نکهیا -
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 زدم. یباال انداختم و لبخند  ییابرو 

 گفتم؟  یم  دیاهوم! نبا  -

 کرد. یاخم

 داره.  ینیتاوان سنگ میگفته بود  -

 کشنم؟  یم  یعنی. دمی... من چقد ترسیگفتم: اوخ  یرو باز کردم و با لحن مسخره ا  دهنم

تا برم که   دمیمن باشم؟ صورتم پوکر شد و چرخ  نیکردن ا  ینگام کرد؛ باور نم دیترد با
 اومد جلوم رو گرفت.

 رسونمت. یم -

خواد! انقدم به بهانه  یکردم گفتم: نم یکنارش زدم و همون طور که حرکت م فیک با
  یکرد  ی نگاه نم ینیزم بیمثل س  یمرد بود  یلیمختلف سر راه من سبز نشو... خ ی ها
 .میبرسون ستیا. الزم ناون پسره دستمو گرفت برد اونج  یوقت

 هی. درست شبدمیاخم کرد که گرخ  یجور هویشد.  رهیگرد بهم خ یدهن باز و چشما  با
 هالک...

 اومد و انگشت اشاره ش رو جلو تکون داد. جلو

 . امی دارم باهات راه م یلیخ گهید -

نگم و نمونم پس با   یزیدادم چ حیبود حالت صورتم عوض نشه. ترج نیتالشم ا تموم
واسه من    نیمونده ا  نمیکردم محکمه، ازش دور شدم. هم یکه احساس م ییقدم ها

 شاخ شه! البته شاخ بود... 

 ذهنمه. یکراش  یها   وید یو  کی نقش اول موز  نیا
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که شدم آهنگه   یدست تکون دادم. سوار تاکس یتاکس  نیاول  یاداره خارج شدم و برا از 
 فکر کنم. یچینذاشت به ه

 

 نرفته  ادمی هنوزم از  ا،ی خاطراتت کنار موج در ادی "

 رفته یروزا  فکر

 نرفته  ادمی هنوز از   م،یبا هم بود یوقت

 ی حرف دو لبام ،یماه شبام تو

 ی که با من بمون شهیم یچ

 ی و جدا ش یبر  ،یوفا ش یب اگه

 ."یشکون  ینازکمو م دل

بهش  ینگاه هی. با تعجب دمیآشنا د یل یخ نیماش  هیدر  یخونه و جلو  دمیرس
 .  دمیجا د  هیبلند رو   یشاس نی بود؟ ا یک نیماش  هیانداختم... شب

لحظه نگاهم بهش   نیتا آخر  ی باال انداختم و وارد خونه شدم ول یشونه ا دمینفهم یوقت
 بود.

 مهمه!  نش یا ارم،یدر ن یباز   عی ضا دمیفهم الاقل 

  ییرایاز پذ ینشم و همون از راهرو برم تو اتاقم. منته ییرایرفتم کال وارد پذگ میتصم
 شد.  یم  دهیطبقه باال کنار اتاق من د

کردم. آروم کفشام رو در آوردم و   یکه گرفته بودم رو عمل  یمیبسم ا... همون تصم هی با
 آروم تر از پله ها باال رفتم. یلیخ
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واقعا   گهی بار د نی. ا ادیخانم هم م یچند تا مرد، صدا  یکردم عالوه بر صدا   یم احساس
آروم سرک   یلیخ دم،یآروم به سمت اتاقم رفتم. به اون قسمت نرده ها که رس یلیخ

  هیکه  ی در حال ،یسانتال مانتال کرده اما رسم یلیخ انسال یخانم م  هی  دمیو د  دمیکش
دختر اخمالو اونم سانتال مانتال کرده و   هیاه همر بود،انداخته  گهی د یپا  یپاش رو رو 

 همون خانمه، نشستن.  هیشب

. از لباس و طرز نشستن و لبخند محو و مغرورانه  لنیاص یبود از اون خانواده ها  معلوم
 خانمه معلوم بود. 

به سمت اتاقم رفتم و در رو بدون   ست،یحواسشون ن دمید یوقت  نیپاورچ نیپاورچ
  هیلحظه آخر   یباز کردم و تند خودم رو تو اتاق انداختم ول ییسر و صدا  نیکوچکتر جادیا

ببرم و    رون یدماغم رو ب هیچشم و   هیباز کنم،   کمیدر رو   یو باعث شد ال دمید یزیچ
 دوباره چک کنم. 

 کنه؟  یکار م یچ  نجایا  ینکیع  نیا

زده.   یمدل  هیماشاء ا... کارخانه همه رو   دمیدقت تر نگاه کردم که د ان؟ زنشه؟ با ی ک نایا
کار اون روزش، کال حواسم پرت شد و در   ادی با  هوی اصال حوصله شون رو نداشتم و   گهید

 رو محکم بستم. 

و تند دست راستم رو بال آوردم و چهار تا انگشتم رو تو    دمیمتر باال پر هیدر   یصدا با
 دهنم بردم. 

 شدم!  بدبخت

 خاک تو سرت شد...  انای و

 بود. یچ نی : واران برو چک کن ببدمیبابا رو شن فیضع یصدا 

 یکل اد یم  نیرو برداشتم و خودم رو تو حموم انداختم؛ االن ا  فمی ک دم،یرو شن نیا  تا
 . دیکوب یبود و بوم بوم بلند م  تمیر  کنه. قلبم قشنگ رو یم حتینص
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جوابش رو ندادم که خودش برگشت   یکرد ول انایو  انایاومد و گشت و دو تا و   واران
 گذشت. ری... به خشیو در رک بست. آخ نی پا

 

 *** 

 )سه روز بعد( 

 خوندم.  یهمراه آهنگ م دم،یکش یم م  یمعمول  یلبا  یرو رو یکه رژ کالباس  یحال در

 اهل جهنم، که خونه ش تو بهشته...  هیک -

 .دمیرو به پشت چشمم کش کمشیرو برداشتم و   هیسا 

 نوشته؟  ی تو فرداش چ ری دونه که تقد یم یک -

 تخت برداشتم. یدادم و مانتو رو از رو  یقر

 نداره  یدرمونده امروز واسش فرق هی -

 ذاره  یم  یفردا سر راهش زمونه چ که

 

 تن دکمه هاش شدم. رو تنم کردم و مشغول بس  مانتو

 ست ی ن یکیزمونه رنگارنگه، شب و روزش  -

 ست ی ن یشگیدووم نداره، غمش هم یخوش

 فردا برامون، پر صلح و صفا بود  اگه

 فردا مال ما بود هی ایخوب بود که تو دن چه

 همه باهم... زان یعز
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رفتم.  یدو تا دکمه آخر رو بستم و به سمت گوش نگتون،یقطع شدن آهنگ و پخش ر با
 گذاشتم. کریصفحه، جواب دادم و رو اسپ  یرو زیاسم آو  دنیبا د

 بله؟  -

 ؟ یی کجا  یبگ شهیم -

 .شمیداشتم گفتم: دارم حاضر م  یتخت بر م  یکه شال رو از رو  یحال در

 .یسرعت بد   کمیبه حاضر شدنت   شمیممنون م -

  ی حدقه چرخوندم و پوف کالفه ا یو سرم رو باال بردم، چشمام رو تو   ستادمی حرکت ا از 
 کردم. 

 .یقطع کن شمیممنون م -

 کرد.  ینچ نچ

 .می منتظرت ای خاک بر سرت االغ! گمشو ب -

 . دهیها یو پشت بندش صدا  دیچیاتاق پ  یبوق تو یکردم که صدا  یکج دهن

 که امشب شب عشقه، که امشب شب عشقه"  می" بخون

و چمدون    یسرم انداختم و بعد برداشتن گوش یرو رو  یع کردم و زود روسررو قط  آهنگ
 رفتم. قرار بود واران تا فرودگاه ببرتم... رونیاز اتاق ب

 و...  نیبرامون آماده بود، هتل و ماش یور همه چ اون

  رونیبه سر تا پام انداخت و بعد بلند شد و جلوتر از من از خونه ب ینگاه  دنمیبا د واران
 رفت.
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بعد  شیکردم و بابا هم طبق معمول از خونه نبود. همون سه روز پ  ی مامان خداحافظ از 
م    ی. تنها خوشحالهیچه کار  نیدونم ا  یرفت. نم یرفتن خانواده دوستش، به سفر کار

 شد، بست.  یو هم که به مخالفت داشت باز مبود که مخالفت نکرد و دهن واران ر نیا

 واران شدم. ن یرفتم و سوار ماش رونیخونه ب از 

کار نکنم! منم فقط سر   یکار کنم و چ یکرد و گفت چ  حتیفقط نص م،یبه فرودگاه برس تا
  یشروع کرد ترک گهی. وسطاش د گهیم یحواسم باشه چ  یحت نکهیتکون دادم بدون ا 

همه   گهی نگاه کردم، د سینو  ریبا ز  یترک لمینه من انقد فدو یدادن. نم ادی  یاستانبول
 بلدم. یچ

 ! وهاهاهای

  نیهم ایکه نذاشتم و گفتم: ب  ادی خواست تا خود اون تو باهام ب مید یفرودگاه که رس به
 .میکن  یجا خداحافظ نی ... پس از همستی. تو که برات مهم نمیکن یجا خداحافظ

 صد بار بر من باد!  تی سفر کار  نینفس راحت بکشم، ا  هیآره قراره  -

 خواست مخالفت کنه. یبود که م یهمون  نیا

سوزن انداختن نبود. با    یو وارد فرودگاه شدم، اون قدر شلوغ بود که جا  ادهیپ ن یماش از 
با   دهیرو چسب زی آدم، آو یکل  نیفرودگاه ب یچشم دنبال اون سه تا گشتم و تهش وسطا 

 .دم یباز بود د ششیکه ن  یدر حال ا،ی سوف

 تکون دادم و جلو رفتم.   یتاسف سر با

  کی چشمام گذاشتم و کم کم بهشون نزد  یرو رو نکمیرو ندم! ع یگرفتم به کس  میتصم
نشستم و   یصندل  یکردم و رفتم رو یسالم خشک و خال  هی دمیشدم، بهشون که رس 

 شدم.  یمشغول ور رفتن با گوش

 ! ییهویاالن  نی بذارم بگم من در فرودگاه هم یدوست داشتم عکس بکشم، استور یآ
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 .رهیکه آبرومون م  یوا یجا باشه، معتقد بود ا  چیذاشت عکس خودم ه  یبابام نم یمنته

و وقت پروازه، با   م یبد لی رو تحو لی وسا  میرو اعالم کردن و گفتن که بر تی شماره گ تا
ور اون ور رو نگاه    نیدر هم ا  یته بود و با اخم هاهم نشس ادی حرف نزدم. فر  چکدومیه
 کرد. یم

 می افتاد ما ی. تو هواپمی شد  مایو سوار هواپ  میداد لیرو تحو  لمونیاعالمش، وسا با
و   ادی و فر میهم بود  شیپ زی که من و آو  ی. طورمیوسط و کنار هم نشست یها  یصندل
 هم کنار هم. ای سوف

 کنار پنجره رو دوست داشتم!... من

 دور بود. ای دستش تو هر طرف از سوف زیآو

  ر یزدم و ز  یزد؛ پوزخند صدا دار یکرد و لبخند ژکوند م یخودش رو خم و راست م یه
 که بشنوه زمزمه کردم: پسره هول!   یطور یلب

 نگفت. یچیبهم انداخت و ه ینگاه یچپک

برگشت و دستش رو   ادی بود که فر کش یش نزد  که کله ادیرو اون قدر جلو برد از فر  سرش
 گذاشت و هلش داد.  زیشونه آو  یرو

 .ستمیراحت ن ؟یاریکله تو از گردن من در ب  شهیجان م زی آو -

 به پام زد. یکیبا پاش محکم  زیخنده که آو ری زدم ز  یپق

 ! انای و -

 کوفت!  -

 برگشت طرفم و گفت: تو چته چند روزه؟  هی

 به خودم کردم. یا   اشاره
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 من؟  -

 و فالن؟!   قیدوست و رف یگفت  یآره! مگه نم -

 کردم.  یخنده ا  تک

 یسم واناتی از ح یدور  دمیخوبه، بعد د واناتی آها! قبال خونده بودم محبت به ح -
 بهتره! 

 . دمیکرد که گرخ یچنان اخم هوی

 وونم؟ ی: االن من حدیو پرس دیتو بازوم کوب  یکیآرنجش  با

. به هر حال... یپرس یسوالو از من نم  نیا  گهید ،یبنداز  رتیاخ  ینگاه به رفتارا هیاگر   -
 ازت بکنم؟   یخواهش هی شهیم

 در آرامش باشم؟  یشیشد که ادامه دادم: خفه م  رهیحرف بهم خ یب

 صورتش رو جمع کرد.   هوی

 ؟ یانقد خر یکش  ی. خجالت نمرتتی گ یباشه حاال توهم، جو م -

 ؟ یکنه انقد زشت یبرگشتم و تند گفتم: صورتت درد نم  هوی

بگه که نتونست و   یزی نگام کرد و بعد چند بار دهنش رو باز و بسته کرد تا چ رهیخ کمی
 ساکت شد.

رو بکشه و خفه  زی وکم مونده بود بزنه آ ادی فر گهی نگفت اما د یزیچ  دنمونیتا رس گهید
 ش کنه.

  ایبلند شد، دستاش رو رو به آسمون گرفت و بلند گفت: خدا  ادی که فرود اومد فر مایهواپ
 .ینیدور تر از من بش یچند صندل یبه نفعته برگشتن زیشکرت! آو 

 زد. یکتک م ری دل س هیرو  زیآو  یکرد  یرو ول م ادی فر
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 .میشد  هیو وارد فرودگاه ترک رونی ب مایهواپ از 

حال   هیشدم.  یجور هی کمیدونم چرا اما   یرفت و غروب بود، نم یم   یکیرو به تار  هوا
 ... یداشتم، مثل دلتنگ  ی حس هیداشت، ته دلم   یخاص یو هوا 

  میکارت هامون رو انداخت می. س میفرودگاه رفت یو به سمت خروج  می ها رو گرفت چمدون
 فرستاده که تا هتل ببرتمون. نیه گفت برامون ماشک میزنگ زد یو به مقتاح

  یجمع شده بودن و داشتن همه رو بررس یادیعده نگهبان به تعداد ز   هیدر فرودگاه،   کنار
 شده؟  ی: چدمیپرس هیکردن، با تعجب رو به رو بق یم

 باال انداختن.  یهمه شونه ا  که

 بود... بیعج

اخم   دنیپاسپورتمون رو د ی کردن و وقت یرو بررس ز یاول من و آو د،ی به ما که رس نوبت
ور اون ور کردم ترجمه کنم   نیا  کمیگفتن.   یزی چ هی  یهم رفت و به ترک ی هاشون تو
 که گفت: خودشونن! دمیرس نیکه تهش با ا   گنیم یبفهمم چ

 م؟ یخودمون

رو در  می گاردادن که زود کارت خبرن یهمون طور داشتن به هم نشونمون م ؟یچ یعنی
 آوردم و به چهارتامون اشاره کردم.

هم رفت و با دست بهمون اشاره کرد که نگهبانا به سمتمون اومدن و   یاخماش تو  بدتر
 همه مون رو گرفتن.

بردم. با تعجب دستم رو   یلمس دستبند سرد دور مچ دستام، تازه به عمق فاجعه پ با
 که محکم تر گرفتن و بستنش. دمیعقب کش
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شد که  یکه باورمون نم  میکردن و بدتر از همه خودمون بود یبا تعجب نگامون م همه
  یو به ترک دم یکه گرفته بودم کوب ینگهبان یمحکم تو پهلو  یکیشده. با بازوم   یاالن چ

 صداش کردم: برادر! 

 نگام کرد. رهیفقط خ   یحرف  بدون

  ی: مارو کجا مدمیسکه تو حرف زدن دست و پا شکسته بلد بودم پر یترک هیبا  دوباره
 ن؟ یبر

- Hapishane ! 

 زد!  خیلحظه تموم بدنم  هی

 بهش انداختم. ز... زندان چرا؟! یبا تعجب نگاه م،یرفت یکه راه م یهمون حال در

  کی کردم چرا زندان که نزد یرفتم و فکر م یو مات و مبهوت به زور باهاشون راه م  ناباور
رو باز کردن و هر کدوممون رو   نیاز دور در هر چهار تا ماش م؛یدیرس  سیپل یها   نیماش

که   یسرباز وارد شد و پشتش سرباز  هیاول   ،یبدن یشون بردن. بعد بررس یکیبه سمت  
بشم که  نی سرم گذاشت تا خمم کنه و سوار ماش  یرو رو  دستش هیبود،   ساده ی کنارم وا

 افتادم و تند مقاومت کردم. یزیچ  هی ادی  هوی

 ! ای و سوف ادی فر

 

  چکدومی اما ه شنیم نیاونا هم دارن سوار ماش دمیرو تند اطراف چرخوندم که د سرم
 نبودن.  دهیترس زیاندازه من و آو 

 بود.  برهیو رو و  دیلرز   یتنم م تموم

  یکردم. احساس م یم فیجا کث نیعرق سرد بود و جاش بود خودمم ا  سیخ پشتم
 نقشه ست...  هیکردم  
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  ای و سوف ادی کرد و خودشم کنارم نشست. چرا فر  نمیلحظه سرباز به زور سوار ماش  همون
 کارا واسه ترسوندن منه؟  نی بودن؟ نکنه همه ا لکسیانقد ر

 . دنیدندونم بردم و شروع کردم جو ری رو ز  لبام

  یم یلیخ یاز طرف اونا باشن ول  دیبرام غرور مهم نبود. درسته شا  گهی کردم د بغض
 .دم یکه کنارم بود کوب ی سرباز  یتو پهلو  یک ی. با آرنج  دمیترس

 خالفکارن!  ییاون دو تا جلو   ن؟ی تنشه ول کن د یمنو اون پسره که لباس سف شهینم -

 میزدم. ن  یبلدن و باهاشون حرف م یکردم فارس یبودم که فکر م دهی قدر ترس اون
 شد.  رهیخ رونی چشم بهم کرد و دوباره به ب فقط با حرکت مردمک ینگاه

 رو!  کلشیه

  هیفاصله از  نیتو ا  دینبا  یو اسالم یاز لحاظ اخالق یدون ینم یتو چرا کنار من نشست -
 خانم نشست؟ 

  هی. با گردمیکوب میاون کنار   یافتادم و محکم تو بازو   هینگفت که به گر یچیه  دوباره
دونه ممکنه تو ذهنم باهاش   یکنار بکشه! نم  کمیلنده هور کنارم بگو   نیگفتم: د به ا

 بسازم؟  یهند لمیف

 قرمز شد. یقدر محکم زده بودم که صورتش در آن اون

- Tanrı'ya sessiz ol! 

و آخرش دو    شهیم یچ نمیها گشتم تا بب لمی ف نینگاش کردم و تو ذهنم ب رهیخ کمی
 .دمی رو فهم یکلمه آخر

 کردم. هیگر بلند تر  هوی

 کنم.  یسکوت نم گهی د شم،یساکت نم -
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 هام!   هینگفت. من بودم و خودم و گر یچیه یشکیه

. جام مثل  شمیاحساس کردم دارم خفه م هویاصال تو باغ نبودن.  مم یکنار یدو تا  نیا
از   ن،یکردم که چقد جام تنگه، پام جا نداره، از اون ور ا نیبه خودم تلق هویقبل بود اما  

 ... یکی اون    گهیطرف د هی

 تا گلوم باال اومد. ینفس تنگ هویو  دیچیتو شکمم پ  یدرد هی

 و هر دو تا رو هل دادن.  دنیتند شروع کردم نفس کش تند

 لنده هور بکش کنار خفه شدم. -

  کمیو با حرص گرفتم و سرجام نشوندم.   هل دادم که پنجره رو باز کرد کمی هم   یکی اون
 رو زدم. هیدر همون حالت موندم و دوباره استارت گر

 کنم. یکار م یدونستم دارم چ یبودم که نم دهی قدر ترس اون

  نی سرم پا یکردم و شال از رو  یم  هیکه داشتم گر  یبه من ینگاه ه یجلو  نهیاز آ راننده
 کرد.  یتک خنده ا  هو یآبوت رو هوا بود، انداخت.   یجود هی افتاده و موهام شب

 - Bu ne kadar tatlı ! 

 خوار!  ونجهی  الق،یخر! د یخودت یتاتل -

  ریو مثل م  دهیکه کنار راننده نشسته بود، از اول راه اخماش رو تو هم کش  یکی اون
 کرد.  یمن رو نگاه م  یغضب هر از گاه

 رو جمع کرد.  ششیو راننده هم زود نرو گفت، بهش تشر زد   نی راننده ا نی ا  دید تا

 ! یاومد ازت اخو خوشم

سرش رو چرخوند و   ،ییجلو نیعقب ماش شهی که از ش دم یرو د زیجلو آو  شهیاز ش هوی
 غضبه رو تکون دادم.  ری م نیو ا  دمیخودم رو جلو کش دمش،ینگام کرد. تا د
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دست و پا   هی. من  نیاون دو تا رو ببر نی. منم بنداز نی پا نیاریرو ب نی ا زه،یآو  ن یا -
 هی. یداره، نه پول درست حساب یبدبخت نه اسم درست حساب نمیام، ا   یجیگ یچلفت

 نکن جون ننه ات! باشه؟ باشه؟  یشده... مارو خدا زده، تو کار ایعاشق اون سوف هیخر

  یو محکم به صندل دنمی طرف بازوم رو گرفتن و کش هیپشت، هر کدوم   یدو تا  اون
 کوبوندنم.

 احمق!  هینکن شکستن -

او   شیدونستم. به آت یم یالک  یچیرو سر ه یجوابم رو ندادن، همه چ گهی د چکدومیه
و   یمنکرات  یاستانبول پر از مورد ها  یشده بود و جاده ها  کی. هوا تار میدوتا عنتر سوخت 

 بود. یو گل و بلبل یسانسور

 خوام.  ی! من شبکه سه معررر

  نیخلوت قلبم اومد تو دهنم و جان به جان آفر ابونیخ هیها تو   نی ماش  دنیچیپ با
که   گهید  یعالوه بر چند تا  م، یکه ما چهار تا توش بود ییها  سیپل ن یکردم. ماش میتسل

که   یشدن و به سمت در بزرگ  فیکردن، پشت هم رد  یجلو و عقب و کنارمون حرکت م
 .میوارد شد بیباز شد و به ترت خلوت قرار داشت، روندن. در بزرگ  ابونی اون خ یانتها 

1 .tatlı( نیر ی)ش 

بزرگ   ی و سقف ساختمون پر از سرباز با اسلحه ها واراشی ساختمون بزرگ بود که رو د هی
 نجا یکردم. چقدر ا یبود. سرم رو خم کرده بودم و با دهن باز همه جا رو نگاه م 

 وحشتناک بود... چرا؟! 

 کردن.  ادهی پ نیها نگه داشتن و همه مون رو از ماش  نیماش

همه   نکهی دو طرف دست هر چهارتامون رو گرفتن و به داخل ساختمون بردن؛ بعد از ا از 
اتاق محافظت شده،   هی. وارد  می مشترک دوباره راه افتاد  ری مس  هیرو ازمون گرفتن، تو  زیچ
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که در هاش از اون در   میدی رس یمحکم، به سلول یدر آهن یو بعد از باز کردن کل میشد
 زندان بود. ی ها

 رو بستن.  یا  لهیسلول انداختنمون و در م تو

 به هر سه انداختم.  یو نگاه دمیرفتن، تند چرخ تا

 شده؟  یچ -

مامانم!   ؟یچ  میبش یموندن م؟یکار کن یرفته گفت: چ لی تحل ییهم مبهوت و با صدا   زیآو
 ! شیستا 

 . دیدستش رو به صورتش کش محکم

 خدا!... -

 سر داد.  زی آو ینگاهش رو رو ای سوف

 . شهیشده اما حل م یدونم چ ی... نمستین یمهم  ز ینگران نباش، چ -

دادم،  یطرف اون طرف حرکت م  نیکه فکم رو به ا  یدر حال یو حرص  زیر  یچشم ها  با
 ...نهینداره! آخر کارت هم ینگاش کردم. واسه تو که ترس

  ینشست و دست هاش رو رو  یصندل یرو  کی هم رفت و گوشه اتاق کوچ ادی فر
 زانوهاش گذاشت. 

 .نینگران نباش ارن،ی درمون م  نجایاز ا یبه زود -

 ! ینگران چ می با شما یزدم و زمزمه کردم: نه بابا تا وقت یپوزخند

 بهم انداخت. یفحش دار نی نگاه سنگ ادی فر

شونه ش   یرفتم و پهلو اون نشستم و دستم رو رو  قیناراحت نشست که دق زیآو
 گذاشتم.
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 ز؟ ی آو -

صورتش برداشت و بدون حرکت دادن سر و با حرکت مردمک چشم    یرو از رو  دستش
 هاش نشون داد حواسش به منه.

ذاره! فعال به فکر    یشده، بابا تنهاشون نم یزیممکنه اعصابت خرد شه اما اگر بفهمن چ -
 خودت باش.

 ضرب گرفت. نیزم  یو با پاهاش رو   دی کش یقیعم نفس

المپ کم   هیو   کی تار یادیکه فضاش تا حدود ز   میبود یی جا هیبد بود.  یلیخ زیچ همه
شکسته. حس   یها کیو موزائ یمانیس  یها واریتوش روشن بود. د کی مصرف کوچ

 داشتم... یخفگ

کردم   یتهمت بزنم اما حس م  یخواستم هم به کس یشده و نم یچ  قیدونستم دق ینم
  ری واقعا دستگ  ایترسوندن من...  ی نقشه برا هیگرده.  یبر م ای و سوف  ادیبه فر  یهمه چ

ما!    یبرا  یکه حکم اعدام داره و به خاطر اونا پرونده ساز  یشدن به عنوان خالفکار
 صلوات!...  میجرم نش کی شر

 آماده باشم.  ییهر گونه بازجو یبرا  دیبا

 انداختن؟  نجای هم تو اما رو با   چرا

 و تعجب و تعجب و... تعجب

 انداختم و جمله ذهنم رو کامل کردم" و بغض!"   میکه توش بود ییبه جا  ینگاه

گفتم:   تیانداختم و با عصبان ادی و فر ای به سوف ی تحمل کنم و نگاه خصمانه ا نتونستم
 ن؟ یراحت شد ه؟یچ

 . دیلغز  ادی فر یرو  ای سوف  دهیترس نگاه

 ...هینترس! برا تو که عاد ا؟یسوف  ی دیترس هیچ -
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 انا؟ ی: چخبرته و دیمحکم بازوم رو گرفت و غر   زیآو

 . دمی کش رونیرو از تو دستش ب بازوم

  ری به خاطر شما دستگ یدون ی حواله اون همدستت نکن... خوب م  دهینگاه ترس یه -
 .میشد

 ! انایتشر زد: و  ادی فر

 گفتم.  یماومد  یبه ذهنم م ی! هر چیچینبود، ه میحال یچیه

 ن؟ یذره عذاب وجدان ندار  هیواقعا؟   ن یکش یخان؟ خجالت نم ادی فر هیچ -

شد و   ک ی خورد. بهم نزد  واریبه سمتم اومد که عقب عقب رفتم و پشتم به د  ادی فر هوی
و بازوم رو محکم تو دستاش   ستادی فاصله بهم ا نیتو کم تر  یتماس نیبدون کوچکتر 

چفت شده   یدندونا  یاز ال یگرفت. سرش رو کنار گوشم با فاصله نگه داشت و عصبان
مدار بسته و    نیپر دورب نجایا  ؟یکن یفکر عمل م ی ! چرا انقد بانای: ساکت شو و دیاش غر

 . میگ یم ی چ ننیشنوده تا بب

کم   الشیخ ادیفر  سادم،یکت وا و من رو مبهوت رها کرد. سا  سادیدور شد و کنارم وا  ازم
 راحت شده بود.  گمینم یچی ه نکهیکم از بابت ا 

کردن...  یکنم، اشتباه م  دایها و شنود ها رو پ نی سرم رو چرخوندم تا دورب عی ضا یلیخ
کردم و محکم  دایرو پ نیشدم. دورب یزدن ساکت نم یگلوله تو پام نم هیتا   گهی من د
 سرباز خوشگله! یآها  ی: آهادمیپر  نی باال پا

 کردم. ادیو فر   ایبه سوف یا   اشاره

 .نی ان که دنبالشون ییدو تا اون خرا  ن یا -
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کرد و   ی. بهم اشاره ا هیشینما دمی... با تعجب برگشتم سمتش که دهیگر   ریزد ز  زیآو  هوی
جا که تو   چیه دتیپرستاره نکوب یاومد  ایبه دن یوقت نمیبگو بب ا یگفت: تو رو خدا ب
 ؟ مخت ناقص شده 

م رو گشاد، چشمام رو گرد و سرم رو به طرف    ینیب یپره ها  دم،یرو تو هم کش  اخمام
 .ختمیحرص بود تو صدام ر یراست کج کردم. هر چ

 ! ایسوف روسی آشغال! مبتال به و شعوریخفه شو ب -

 داد.  رونینفسش رو به شدت ب زیآو

 کنه؟   یچطور تورو تحمل م  یکه باهاش در رابطه ا یمن در عجبم اون -

 باال انداختم.  ییزدم و ابرو  یپوزخند

 کنه.  یو من هستم عشق م نهیب یمنو م ی تحمل؟ وقت -

 کنه. یبا تو و اون اخالقت عشق م یتو هر ک  دمیمثل خودت! ر هیخر  هی -

 یزی... به چیضربه مقابل و هر چ هیبهش بزنم ساکت شه.  یحرف هی خواستم  یم  فقط
 لحظه هم فکر نکردم.   کی یحت   خواستم یکه م

 خره؟  ادی فر -

اش پشت   گهی و داشت و با دست د  نی بود و سرش پا بشیدستش تو ج هیکه  ادی فر
رو گفتم به ضرب سرش رو باال آورد و   نیمالوند و چشماش بسته بود، تا ا   یگردنش رو م

 شد.  رهی گرد بهم خ یچشما 

 ها؟!  -

 اد؟ی آروم گفت: فر زیآو

 ! ؟ی: چدیپرس ییباال یبا تعجب و تن صدا ای سوف
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وقت   چیبود. ه سادهی وا جیگ اد ینشانه رفت اما فر  ادی تاشون نگاهشون به سمت فر دو
 بودم.  ده یرو از اون ند  یحالت نیچن

 گه؟ ی راست م ادیواقعا؟ فر  -

  و؟ یگفت چ یم یخبر از همه جا ه یب ادی و فر  دنیپرس یداشتن م یه ای و سوف  زیآو
 واقعا؟  یچ

رو لو نداده، به سمتش رفتم و دستم رو دور بازوش حلقه کردم. با دهن باز و   یزیچ تا
  یآورد و به دستام که دور بازوش حلقه شده بودن، نگاه نی چشم گرد، کله اش رو پا

 انداخت. 

 ه؟ یچ ن یا -

 : پس چرا من خبر ندارم؟ د یمحکم پرس ای سوف

 

  ز یبا نقشه رفته طرف آو نیگفتن. ا یزیتن، چگف ی بشه، باالخره همدست یعصبان هیعیطب
 نداشته. یفکر  نیچن ادی فر یول

و دو نفره    یشخص ؟یخبر داشته باش دیکردم و زود جوابش رو دادم: چرا با  یدست شیپ
 ست. 

گفت:    یو با شرمندگ دیبه صورتش کش یکم کم از حالت تعجب در اومد و دست  زیآو
 زدم. ببخش تورو خدا!  یدونستم... حرف زشت یداداش شرمنده من نم

دستش رو اومد   ادیکردم. فر   ینگاه م واریرو لبم نشونده بودم و به در و د یحیمل لبخند
 عقب بکشه که نذاشتم.

 تکون نخور!  -
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  رونیو نفسش رو به شدت ب  دیجلوش کش یدندونا  یکرد و زبونش رو رو  یحرص خنده
 داد.

 بود. یکارت، بگو شوخ  نیاز ا یشی م مونیپش -

 درکم کن. شم،یم  عی لب زدم: االن بگم ضا  آروم

 . نیوتی گ ریذارم ز  یکنم... سرتو م یکله تو م انای و -

 از خدات باشه االن.   دیتو با  -

 کنن. ی چسبن ولت نم یکه بهت م  یباغ یاون خارا هیولم کن، شب  ست،ی از خدام ن -

 خفه! -

 .میماهم بشنو  نی بگ ن؟یگیم  نیدار ی: چدیپرس هوی  زیآو

 رو باز کردم.  شم یبرگشتم و ن زود

 عاشقانه ست.  ینجواها  -

 تو روم زد. یپوزخند ای محکم پام رو لگد کرد و سوف ادی فر

 منه، مال منه! شیبخور همکارت پ حرص

 شدم.  رهیرو ول کردم و به در خ ادی زود دست فر ،یباز شدن در آهن یصدا با

که تو اون اتاق پشت   یدو تا صندل یسرباز وارد شد و رو   هیپشت  یمرد کت و شلوار  هی
 ها بودن، نشست. لهیم

 سالم!  -

به  لمیمثل ف اری اخت یذوق کردم و ب  یمثل چ  ،یرانی ا  نکهیا  دنیسالم و فهم  دنیشن با
 !یرانیوقت شام گفتم: سالم ا 
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- Oturun hanımefendiخانم( نی.)بش 

 یلیمارو خ  نایگفتم: ا هیران ی رو به ا دم،یفهم ش ی که گفت و کم و ب یزیتوجه به چ یب
 کنن. یم  تی اذ

 کرد.  ستی کتش رو راست و ر مرد

 در انتظارتونه... ناهمی ! بدتر از اهیعیطب -

 ! ؟ی اومد جلو و بلند گفت: چ  زیآو

 .نی نجایا  یواسه چ نیدون یخودتون خوب م  -

 سر تکون دادم. جیگ

 ؟ ی واسه چ -

 زد. یپوزخند

 به اون راه!  ن یخودتون رو نزن -

  یترک لمیخواهشا ف یست ول  هیترک  نجایکردم و تند تند پشت سر هم گفتم: آقا ا  یاخم
 ه؟ ی قانون ریگزارش غ هیته  نجایبه نظرتون؟ ا  میاومد ی. چهار خبرنگار واسه چنینکن

 ?ne derlerگفت:   یرانی رو به ا سربازه

 

رو بهشون   میکه گفته بود ییزایهمه چ یشروع کرد به ترک یرانی پشت بندش مرد ا و
 گفت.

 به ما کرد.  یزد و با انگشت اشاره ا  یحرفش پوزخند   نیبا آخر یا  هیترک سرباز 

- Casusluğa gelene kadar hayır de ! 
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 . نیباش ومدهین یجاسوس یکه برا  ینه تا وقت گهیم -

هماهنگ داد   ییدو تا ز یو من و آو  دیکوب شی شونیمحکم تو پ ادیرو گفت فر  نیا  تا
 ! ؟ی: جاسوسمیزد

 سر تکون داد. یجد

 بله! -

کم بود. به خودمون اشاره کردم و گفتم: آقا به   نمونیکردم، هم یاز ترس سکته م داشتم
 فوتبال! چهار تا خبرنگار ساده... یگزارش از باز  هیواسه ته میخدا اومد 

گفت. گمون   یبه ترک یزیچ  هیاون سرباز ترجمه کرد و سربازه   یکه گفتم رو برا یزیچ
 ! نیا  هیجور هی نکنم سرباز باشه... 

 مترجمه! نمیشروع به ترجمه کرد... پس ا  مرد

 چهار تا خبرنگار ساده؟!   -

 دستم رو باال آوردم.   هیتا انگشت  چهار

 چهار خبرنگار ساده!  -

 .نینگار ساده باش... فکر نکنم همتون خبردیفکر کن  شتریب کمی -

 تو هم گفتم: آها!   یدهنم رو باز کردم و با صورت هوی

 کردم.  ای و سوف  ادیبه فر  یا   اشاره

 دو تا خالفکارن...  ن یا -

 ! سنیپل -
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  یم دنیفهم یگفتن بعدم وقت یچ دمیرو قطع نکردم و ادامه دادم: اون روز شن حرفم
 زمان فاش بشه و اال... هیتا  دیکردن که نبا دمیدونم، تهد

 !؟ ی گفتن و داد زدم: چ یچ دمیفهم تازه

 ها آوردمشون.   لهیرو گرفتم و جلو م ای و سوف ادی به سمتشون و محکم دست فر برگشتم

 !سن؟ یدو تا پل ن یا -

 کردم.   زیبه نشونه آره تکون داد که چشمام رو ر یسر

 نه؟!  یخالفکارن! هم دستشون ناینه بابا! ا  -

 تکون دادم.  ن یانداختم و سرم رو به طرف باال   ییابرو 

 خاک تو سرت!  -

 خانم! -

 . میبدن قاچاق کرد  یکه گفتن اعضا  دمیو خانم... مگه من مسخره شونم. من شن  کوفت

  یبه کس  دی نبا ،ید یو درست شن  میخودشون به من گفتن، گفتن که ما خالفکار نایبله! ا -
 ... میهست یکار هی. گفت که ما واسه یش یحرف ها م  نیتمام ا الیخ یب ،یبگ

 کار بود.  نی : و همدیوسط حرفم پر ای سوف

 ی. کسمی ا یب یخبرنگار میالزم بود که همراه ت م،ی سیکرد به مرد مترجم و گفت: ما پل رو
 !...ریاز افسر دم  ریغ میو اومد  میسیخبر نداره که ما پل

 ... هیرانی. ا میفوتبال اومد یشرط بند تی سا  نی از دارندگان بزرگتر  ی کی  یریدستگ یبرا 

 کرد و من با تعجب! یمتفکر نگاهش م مترجم
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گردش   یچشم ها  دنیانداختم و با د  زیبه آو یافتادم. نگاه یداشتم پس م قشنگ
 و متعجبه. دهیاونم ترس دمیفهم

 کار کرده بودن، چقدر! زی تم چقدر

 یلی... خستنین جن،یخالفکار گ هی! گفتم چقدر در قالب  نیه ج،ی بهشون گفتم گ من
 زرنگن.

 . دمیچسب  زیازشون کم کم فاصله گرفتم و به آو نامحسوس

 قد خرس سن دارن؟  نایگفتم ا ی دیو مات گفتم: د دمیرو تو شکمش کوب آرنجم

 نگو. یچیزمزمه کرد: فعال تو هنگم ه آروم

 کردم.  شهین نداشتم پس سکوت پاز او  یهم دست کم  خودم

کلمه هاش   ی. بعضمیشد که زد ییمشغول ترجمه تموم حرف ها یآروم و به ترک  مترجم
کنم. از   لیتحل  هیتونستم تجز یزدن که نم یحرف م  عی اما اون قدر سر دمیفهم یرو م

 کردم.  یکرده بودم فکر م نایکه با ا  ییو همش به تموم کارا دیلرز   یشوک دستام م

سه روز قبل   یها  یبداخالق ای  دم،یخط و نشون کش ایکه واسه سوف یاون روز   مثل
 . هیاومدن به ترک

 انداختن ها... کهی که بارش کردم، ت ییها   حرف

 و اضافه کردم، بهش گفتم ماست!   دمیم کوب یشونیمحکم تو پ یکی

 بره.  ادمی رو  نیدست منم گرفت، ابدا ا نی... انیه

 االن گفتم دوست پسرمه. ی! لعنتیگفت برام ارزش دار ،ییوا 

 سادم؟ ی وا  ادیفر   یهنوزم زنده م و تو دو قدم  ید یتو سرم، خاک! من به چه ام خاک 
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  یباشه! فکر کن با لباس نظام سی چقد هم خفنه دوست پسر آدم پل میخودمون یول
هم باشه... ننه. کم تو   ادی برگرده محکم بغلت کنه، سرگرد هم باشه، جذاب هم باشه، فر

 شد؟  سیبود که پل یکراش  یعالم خالفکار

 کار کنم؟! یجنبه م چ  یمن با قلب ب  االن

  یشده که ابدا من بتونم دل ازش بکنم. اگر تو عالم خالفکار یکراش هی ادی فر نیا  گهید
 یم  یلب و لوچه من رو جمع کنه وقت  دیبا یکیدم االن کر  یتظاهر به تنفر ازش م

 نکشه. رانی ا  میبرگرد نکهیمن رو قبل ا  ادی... البته اگر ن نمشیب

 یزنه تو برجکم و هر چ یوجود داره که م ی البته ا   هیمن پشتش  یتو هر آرزو  کال
 کنه. یرو خراب م ستی هست و ن

اسمشون رو عوض    نایا  لمایف  نیا  هیخدا رو شکر! حاال شب میکرد داینجات هم پ  نجایا از 
 کردن؟ 

 دوباره مشغول صحبت با اون مترجمن.  دمی زده نگاهشون کردم و د جانیه

 .دنیم حیبه افسر، بهتون توض دی شما اگر زنگ بزن -

شد. مترجم با  ییزایچ هیهمون رو کرد به مترجم و مشغول گفتن   ه،یسربازه چ سهیپل
سکته کردن و   شی پ یشد، گفت: متاسفانه افسر ساعات یم  یناش تیز جد که ا ییاخم ها 

 . مهیتو کما هستن و وضعشون وخ

 ارزه!  یکه قد پشکل گوسفند هم نم  یشانس نی داد زدم: تف تو ا اریاخت یب

 .دیش کوب یشون یرو پ یکی  زیآو

 که مرده و...  ادی خبر م  گهید قهیحاال اگر شانس مائه پنج دق -

 به خودش گرفت.  هیگر   حالت

 . میپوس یم  نجایتا ابد ا -
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 محکم من رو بغل کرد.   هیبرگشت و با همون حالت گر  هوی

 جمع کنن ببرن موزه.  نجای... قراره استخونامونو از اای دختر عمو! ب ایب -

 رو پشتش زدم.  یکی   هیبا حالت گر منم

 ! استخوونامون ارزشمند باشه احمق م یمنقرض ش میناسور یمگه ما مثل دا -

 .اره یتونه ب یمثل من نداره، نداره نم  گهید ایخوند: دن تمیر با

 رو درست کرد. لحنش

 با انقراض گونه م نداره.  ی فرق نمیواسه هم -

  هیلحظه ساکت و ازم دور شد و بعد تو چشمام زل زد. همون طور نگام کرد و به ثان هی
 .دیدوباره محکم من رو تو بغلش کش دهینکش

  زینسلم بشه. آو یکه بقا میار یب ایدن یکره خر هی  رم،یرو بگ ایاد سوف! عمرم قد ند ییوا  -
 رسد... یم انیبه پا

 .د یرو کش زیمحکم آو   ادیلحظه فر   همون

 م؟ یز یتو سرمون بر  یچه خاک مینیتا بب زیآو  یخفه ش شهیم -

 شد. قلبم ننه، قلبم...  یرتیاوه باز غ اوه

  م،یازدواج کرد  م،یکرد دایشدا! نجات پ  یرتیاومد کنار گوشم و آروم گفت: روت غ  زیآو
 .میش یم  یخانوادگ یدوستا 

 . میلیفام ،یعنتر تو پسر عموم  -

 ! یاشاره کرد  یبه نکته قشنگ -
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  هیپا شد رفت. حرفاش فقط حالمون رو بدتر کرد. از   گه،یحرف زدن د   کمیبعد از  مترجم
خر   یصدا   تی بشن و قابل یدو تا رو بزنم که بروزرسان نیخواستم پاشم چنان ا  یطرف م

 اضافه بشه...  دشونیدادن به ورژن جد 

بکنم. باالخره   یغلط چیذاشت ه ینم اد،یفر  یطرف هم اون حس کراش زدن رو  هی از 
 باشه. نیب نده یآ  دیآدم با

  ن؟یار یدر م هیچ  ایمسخره باز   نیرفت و با اخم گفت: ا زیبه من و آو   یچشم غره ا  ادی رف
 نشستن و فکر کردنتونه؟  یجا

تو راه چاره    ،یتو گند زد اد؟یبر م یکرد و جواب داد: االن از دست من چه کار یاخم  زیآو
 کن. دایپ

نفرو فقط در   هیبنده؟ چرا   یبه نفس  یمرگ آدم یدون یگفتم: مگه نم زیاز آو   تیحما  به
 ن؟ یگذاشت انیجر

ذره کج و    هیزد که   یکه انگار بهش تافت م یدرهم یوارد بحث شد و با اخم ها  ای سوف
کس   چی به ه دیجا نبا  چیه  ی. منتهدیشد، گفت: خودمونم عقلمون بهش رس یوا نم

 اعتماد کرد. 

 شد.  ایخر سوف شهیمثل هم  زیآو

بکوبه   لیبا ب  میمامور کن  ویکی  می. بر ستیکه دست ما ن  موافقم. خب حاال هم  ایبا سوف -
 ی! رو به قبله پهن محیبا تسب ری قشنگ برو چهار تا سجاده بگ اد؟یتو سر افسر به هوش ب

که   یدعا تا وقت یدعا و ه ی. بعدم ه میکن یو دستمونو به سمت درگاه خدا دراز م میکن
 .ادیافسر از کما در ب

 باال انداخت. یا شونه

  ی هم به دنبال داره و فرشته ها یکه ثواب اله نهیلحظه ا   نیدر ا  دمونیتنها کار مف -
 کنن.  یسال باز و اون رو فتح م  انینگهبان هم دفترشون رو بعد سال
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 .دیکش  یبراش خط و نشون م ،ی عصب ی شده بود و چشم ها رهیبا حرص بهش خ ادی فر

 خفه ش کن تا خفه ش نکردم. انای و -

 با جذبه باشه. رون یتو محل ب د یبا سی... خوشمان آمد! پلیخشن سی! چه پلجان

 اوو، مواظب حرفات باش!   -

 شیپ رم ی و ببر! منم م ریو گفت: برو دست دوست پسرتو بگ دیمن کوب  یتو پهلو یکی
 .ای سوف

 .سادیبا اخم جلوش وا  ادی قدم برداشت که فر ای سما سوف به

 کجا؟!  -

 . دنیباال پر ز یآو  یابرو ها جفت

 کجا؟  یچ -

 کجا؟   یریم -

 گرفته شد.  ای باال اومد و به سمت سوف زیاشاره آو   انگشت

 ! ایسوف شیپ -

مسخره   نی تا نزدم دو شقه ت نکردم. فعال حوصله ا  یکه قبال بود  ییسر جا ن یبرو بش -
 ندارم.  ارو یباز 

 . ستیبرو فعال وقتش ن ز یگفت: آو زیرو به آو  یآروم  یبا صدا  ای سوف

 !  ست؟یوقتش ن  ست؟ین وقتش

من ازش   سه ی دختره دروغگو عنتر! فکر کرده پل ستی وقتش ن یکار کن  یچ یخوا  یم  مگه
 کردم.  یتر صحبت م  اطی با احت نمیو به خاطر هم  دمیترس  یترسم. البته م یم
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 کلمه!  نیتر یشد. سم دهیکش ش یالبته پ یپا  بازم

 پاش به افکارم وا شد. وجدان

 نبود. تمرکزتو بذار رو حل مشکل!  نا یکنار هم و ا  ننیبش انیب نکهیوقت ا  -

 سخن گفت... بایز 

 ن؟ یدار  یا  دهیشما ا  م؟ یکار کن یاالن چ -

 هماهنگ گفتن: نه! ییدوتا 

مدت   هی که سیو پل  دهینه و کوفت، نه و زهرمار! دو تا آدم گنده گنده، از قضا آموزش د د
 ندارن؟  ی ا  دهیا  هیقشنگ من رو سر کار گذاشتن، االن  

 خفه شو!  انای و -

ور اون   نی شد. مردمک چشمام رو ترسون ترسون ا  یقد نعلبک دهینکش هیبه ثان چشمام
قد تموم   ینگاه نکنم. لعنت اد یفر  یکردم حد االمکان به چشما یور حرکت دادم و سع

  لمبرداریبه ف رانیزندون تو ا  یها  لهیپشت م ام،یب  رونی ب نجایهام گند زدم. از ا  یخود دار
 کنم. یم  یبا  یبا

 ! دمیچقد خجالت کش  اصال

 .میبکن میتون  ینم یا  گهید یکار  زیچ  چیتنها راه چاره مون افسر بود که تو کماست. ه -

اون   ی ریدستگ ای  شه؟یم  یو گفتم: حاال اون گزارش فوتبال چ دمی کش یقیعم نفس
 ؟ یشرط بند تی دارنده سا

پاهاش گذاشت و کف   یمقابلمون نشست. آرنجاش رو رو  یصندل  یرفت و رو  ادی فر
 دستاش رو به هم چسبوند و کنار لبش نگه داشت. 
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  تیرو بفرسته. دارنده سا  گهی چند نفر د  یمفتاح  نکهی! مگر ایچیگزارش فوتبال که ه -
بشن   پورتیکنن و د رشونیتا دستگ  نجایا  یبه مامورا  م یاطالعات بد د یهم با  یشرط بند 

 .رانیبه ا

 کنه؟  ینم یاقدام  چیه ی: مفتاحدی با تعجب پرس زیآو

 ش قرار داد. گهی د یپاش رو جلوتر از پا  ه یو   ستادی داد و  ا  ه یتک واریبه د ای سوف

. جرممون جرم  دنیهم در مورد ما بهش نم یاطالعات یتونه بکنه! حت ینم یکار چیه -
 ...ی. جاسوسستین یکم

 کامل کرد. ادی فر

 تونه اعدام هم باشه!   یحکمش م -

 ! شترق 

و گفتم:  دمیبه پاهاش، از جا پر  زی آو یشدن دستا  ده یمحکم کوب  یصدا   دنیشن با
 بدبخت شکست، شکست! 

 .دیکوب شیشونیرو پ یکی

 بدبخت! قلبم... انا،ی و  میبدبخت شد -

 ! ایب ن،یبش شمی پ ایب ایو گفت: سوف  دی کش یقیعم فسن

شد و با اخم  رهیبهش خ  زیکه آو  ومدیجلو ن ی همون طور نگاهش کرد و قدم ای سوف
 ! ستیامروز انگار دلت به من ن ا؟ ی سوف  هی: چدیپرس

 ش رو فشرد.  ینیب یدستش رو باال آورد و با انگشت سبابه و شصتش قسمت باال  ادی فر

 ؟ ی اوک  نجایتمام؟! تا ا  م،ی باش نجا یا  یمدت هی ! قراره زیآو  نیبب -

 تکون داد.  ی گرفت و سر اینگاه اخم آلودش رو از سوف زیآو
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هم  که تحملمون واسه هم راحت بشه. هم ما شمارو،  میرفتار کن یطور  هی د یپس با -
 . نیتحمل کن  نیشما مارو بتون

 بلند شد و کف جفت دستاش رو باال گرفت.  زیآو

 قا؟ یدق استی ! منظورت از ما کسای وا سایوا  -

 داد. رونیکالفه نفسش رو ب ادی فر

 ! انای طرف تو، خودت و و ا،یطرف خودم، من و سوف -

  ؟یبند ی طرف تو؟ چرا خودتو با اون جمع م ای: چرا سوف دمیاز جا پر زیداد آو  یصدا با
 ها؟  

 من رو گرفت و انداختم وسط. شونه

 ! انایطرف توئه، و  انای و -

باال آوردم و لبخند   ادی زدم و نگاهم رو آروم رو صورت فر یو رو صحنه آهسته پلک  آروم
 شدم.  رهیخ نیزدم و بعد دوباره به زم یحیمل

لحظه   هیو   سادیوا    زیال ا... گفت. اومد جلو آو و ال اله ا دی صورتش کش  یرو یدست ادی فر
 سوخته بود، سوخت!  ت ی چوب کبر هیکه شب  یزیدلم به حال آو 

  یبود که جا سادهیپک دار خوشگل و جذاب جلوش وا  کسیو س یکل یآن چنان ه ادی فر
که   یعالم وقت هی  دنیگرخ یچشماش برا  نیهم نی کردم. ا یم سیبودم، خودم رو خ زیآو

 بودا! یانقد گوگول  دمشیاخم د یروز ب هی! حاال هیاخم داره کاف

 .دیکش ز یآو قهی  یرو  یدست

 امروز! هیشو خب؟!  الیخ یامروزو ب ز،یآو  نیبب -
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نگه و بترسه، فاز پسر   یچ یه طهیبدجور خ ا یکسر شانه و جلو سوف  دیهم که د  زیآو
 هرکول مانند رو گرفت.  ادی فر قهیرو پس زد و   ادی شجاع برداشتش و تند دست فر

 ؟ یکن یم  یتو؟ تو روز روشن نامزد دزد  یگی م ینشم! چ الیخ یخوام ب یم -

رفت.   یشد. تخته گاز داشت م ینم الیخ یب زیگفت بسه، بسه، بسه و اما آو  یه ادی فر
  یم یکنتت تو گون  یم ،یشو گرفت  قهی که  سهی پل نیردا باش، انبود بگه به فکر ف یکی

 . یاندازتت هلفدون

زن  ای داد زد: احمق سوف ادیکه بر اثرشون صداش گرفته بود، فر زیآو  یغا یج غیج نیب هوی
 منه!

 جا سکوت شد...  همه

لحظه انگار گوشم    هی. دمیشن ی قلبامون رو هم م ی توش صدا یکه حت  یسکوت  چنان
 ن؟ یا  گهی داره م یاز تموم بدنم رد شد. چ یبرق انی جر هیو  دیسوت کش

  ادی و فر ایباز داشتم به نوبت سوف یخشک و چشما یاومد اصال و با دهن یباال نم نفسم
  زی آو یو نفس نفس زنان جلو رو یتو همون حالت عصبان ادیکردم. صورت فر   یرو نگاه م

 بود.  سادهی وا لکس یبروهاش رو باال انداخته و همون گوشه رکه ا ا یمبهوت بود و سوف

  ه،ی. پشت بندش با فاصله چند ثاندیچیبلند سکسکه م پ یصدا   هویهمون سکوت،  نیب
... البته  اره ی... اون قدر هم محکم بود صداش که همه رو به خودشون بگهی د یکیدوباره  

 شد.  یرو شامل م زی همه من و آو

  ییخورده و با صدا  کهیشل شد.  ادیفر  قهی و دستاش از دور  دیلرز   زیچشم آو  مردمک
 ؟ ی: چ...چدیرفته پرس لی لرزون و تحل

بس کن... امروز وقتش   گمیم   ی! هیو قانون یزن منه! شرع ا،ی بلند تر داد زد: سوف ادی فر
 . ستین

 پناه براق شد.   یمظلوم و ب  چارهیب  زی تو صورت آو هوی
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هم   یکیخودت بود و   یزونیبه خاطر آو  یکی! یبر  ش یپ نجایقرار هم نبود اصال تو تا ا  -
 . دیکه حرفامون رو شن جتیگ یبه خاطر دختر عمو 

  ای سوق داد که سوف ای سوف ی افتاد و نگاه ناباورش رو رو  ادی فر قهیکامال دستش از   زیآو
 داد. ری درجا جهت نگاهش رو تغ

 شده ب... ود؟  کی : پس... پس چرا بهم نزددیپرس زیکردم که آو   یسکسکه بلند بازم

بگه و   زو یدختر عموت از آب در اومد و هر لحظه ممکن بود به تو همه چ انایچون و  -
. در قالب خبرنگار  میبرس نجایتا به ا  میداشت اجیکار خراب بشه. ما به اون دفتر مجله احت

  میمعروفکه فرد   یشرط بند تی به صاحب اون سا دنمونیکرد. رس ینم یشک یکس
که  یکن ینگاه م گهیچشم د هیبه   ایتو به سوف هک میهست، آسون تر بود. متوجه شد 

 .یبها ند  انایو   یبود تا حواست پرت بشه و به حرفا یم  دی... اما بایکرد  یغلط م

 کردم.  ی ا  سکسکه

 ... نی اصال... اصال اون روز تو ماش ؟ی پس تو چرا دور من بود -

 حرفم رو کامل کنم. نذاشت

دختر   ، یدار یقفل  ییجورا ه ی. متوجه شدم روم  یموند   یدور م زیاز آو  دی چون تو با -
  ریکه فکرتو درگ ییکارا هیانجام    یگاه جهیدر نت م،یدون یتمومشو م  ،یهست یالپرداز یخ

 قیکنم، هم آدرس دق ری خواستم هم فکرتو درگ یکنه، الزم بود. اون روز رسوندمت چون م
 دونستم کدوم کوچه است اما خونتون نه!  یتونو بفهمم. قبال م خونه

 کردم.  یا   گهیدستم نگاه و سکسکه د به

 ...سایکه پل  نهیا  ری... مگه غیتو... تو دستمم گرفت -

 حرفم رو خودش کامل کرد و بهش جواب هم داد.   دوباره
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من بدون دستکش دستتو نگرفتم و   یدرسته! ول رن،ی تونن دست نامحرمو بگ ینم -
 صورت نگرفته. یم یلمس مستق چیه

 و همراه با سکسکه بغض کردم. دی م لرز  چونه

که   دمیکوب ادیمحکم تو گوش فر   یکیدستم رو باال آوردم و   عیسر  یلیو خ  اریاخت یب هوی
 به گمونم صداش تا پنج سلول اون ور تر رفت. 

با   ایصورتش گذاشت. سوف  یدستش رو رو  لحظه مات موند و با تعجب نگام کرد و هی
 کار دار... یتعجب از اون طرف اومد جلو و گفت: چ 

  یکار دارم م یتو صورت اونم زدم و داد زدم: چ ی لیس هیجمله ش کامل بشه و   نذاشتم
  دهیاگر فهم  یچرتشون! حت ی زنم تو صورت دو تا احمق با اون نقشه ها  یکنم؟ دارم م

  اد؟یناز ب نی برا ا یزنتو بفرست یچطور تونست رتیغ یاصال تو ب. میباشمم ما دو تا انسان
 . نی دو پا وونی ح نی ستیشما آدم ن ن؟یشما آدم

 ...ای: و دمیرو شن زیآو یصدا 

 نرو!   مونیم  ی ای سوف  نیچقدر گفتم دنبال ا  ز،ی: خفه شو آو دمیتوپ بهش

 زد. ادی تو گوش فر یلیس  هی دمید هویاومد و   جلو

 بکوب.  تهیتو صورت اون عفر   گهید یکیخواستم بگم   یم -

رو بزنم و از قدرت زبان   ا ینخواستم سوف گهیچشماش رنگ خون شده بودن، د ادی فر
 استفاده کردم. 

کنم. به خاطر خشونت با اونا   یخدا بلند نم وونیدست رو ح نیاز ا  شتریب گه،ینه د -
 کنن.  یم  رمی دستگ

کنه، زود دستش   یکار ادی فر نکه یتر اما قبل ا  یعصبان ادیبود و فر  یخودش عصبان ای سوف
 . میهم کنار هم نشست ز یمقابل ما نشوند و من و آو  یها یصندل یرو گرفت و بردش رو 
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 د؟ یارز  یزن گرفتن م هیداغون شده. حاال  یاد یز  ز یکردم آو  یم احساس

 آخرا خودم رو کنترل کردم...  ن یمن ا خوبه

 ؟ ی بود دهیرفته چطور بهش چسب ادت ی ! ؟ی کنترل چ -

  پیچ نی ! خاک بر سرم از امارستان یاون دلبر دلبر، تو ب  ا،یهند لمیشانس! ف نیتو ا  تف
 نن؟ یکنم بب  یم ینکرده باشن که هر فکر ی ها تو مغزم جاساز 

 . ستی آدم دورم ن هینمونه  یبرا یعنیخره!  ختهیدورم ر  یمن هر چ شانس

 زدم.  زیبه آو  یا   سقلمه

 تو خانواده! یایعبرت شده باشه که ب نجایفکر کنم ا  گمیم -

 کنن؟  یکار م   یاالن چ  شیدورگه گفت: مامانم و ستا  ییسرش رو چرخوند و با صدا  هوی

 هیترک میکنن اومد  ی... االن فکر ممیشد  ریدونن دستگ ی! اونا که نمیزندگ ،یچیه -
 واسه گرفتن گزارش! 

 و چقدر گذشت... میدونم چقدر اونجا بود  ینم

  یب زی. من و آو یچی گرفتن اعتراف، اونم اعتراف به ه یکتکمون بزنن برا  انیب دمیترس یم
 . میسوخت ادی و فر ایو با سوف  میگناه بود 

 رن؟ یداره اصال ما رو بگ یمعن چه

خبرنگار    هیهستن ما چرا؟ من که   ای و سوف ادی حاال فر م؟یمگه خالفکار  م؟یسیما پل  مگه
 ساده بودم. 

  هی رون،یب  امیکه تا م  ستادهیا  یکیچاه   یرو، که تو هر صفحه ش باال  ا یعدالت دن نازمب
 لگد بزنه تو کله م و دوباره بندازتم اون تو.

 ! یی... هعییهع
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 ز، یبزرگ اون وسط هست، تر تم ز یم هی  لمایزندان؟ حاال چرا انقد بده؟ تو ف آخه
  ی. حاال صندلدنیچ یکه دور تا دورش صندل هیمانی سلول س هیهم   نجایداره، ا  ییدستشو 

 واسه نشستنه! یز ی چ هیهم نه، صرفا 

 اون نشست.  یهم کنار رفت و رو   ینگاه خصمانه مون از رو یباز شدن دوباره در آهن با

رو براش باز کرد. به طرف ما   ی ا  لهیدر م گهیغذا اومد تو و سرباز د ین یبا دو تا س یسرباز 
 گذاشت.  ای و سوف  ادیفر  یرو جلو  گهید ینیف ما گرفت و سرو به طر ینیس  هیاومد و 

 کثافتا!  نیکوفت بخور  یا

و سربازه سر   نهیرو بب سهیخواد اون پل یگفت م  یسیپا انداخت و به انگل یپا رو  ادی فر
 گفت.  ی اوک هیتکون داد و  

که دوباره در باز شد و مترجمه با   میخورد  یغذاهامون رو م میشدم و داشت الیخ یب
 وارد.  سیهمون پل

اما اون دو تا جلو رفتن و   می از سر جامون بلند نشد زی بهمون انداختن، من و آو ینگاه
 م؟ ی نجایا ی : االن ما تا کدیرو به مترجم پرس ادی فر

 . دیستی باشه که ثابت کنه جاسوس ن یزیچ هی   دی. باادیکه افسر از کما در ب یتا وقت -

 . دیموهاش کش یتو  یدست ادی فر

  رانیمن تو ا   یها تو لپ تاپ شخص لی میو ا  نایو ا  ی سر  یمثال؟ اون صحبت ها یچ -
 تونن باشن؟  یهستن. اونا م

گفت و مترجم    یبه ترک یزیچ  هی د،یفهم سهیپل نکهیشروع به ترجمه کرد و بعد ا  مترجم
 باشه. یامکان داره ساختگ گنیجواب داد: نه، م

 شه؟ ی ساخته م  لیمی ا -

 باال انداخت. یا شونه
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 اعتماد کرد. شهیباالخره نم -

 داشته باش.  یمرام هی هی رانیکه تا اون موقع مثل من ساکت بود، گفت: آقا تو ا   زیآو

 تکون داد. نیبه طرف یو سر دیکش یق ی نفس عم مترجمه

 . شهیهم هست، نم یقانون هی.  ستیانه دست من نمتاسف  -

 رو گفت و رفت...  نیا

ضرب گرفته بود و   نیزم یبا پاهاش رو  ادی . فرمینشست شهیتر از هم یمون عصب همه
 بود. رهیخ نی متفکر به زم ای داد و از اون طرف سوف ی تند تند تکونش م

  دیآ شیهر چه پ گهی د م،یخورد یغذامون رو م  میو داشت  میاما نشسته بود  زیو آو   من
 م؟یکار کن یچ د،یخوش آ 

 انا؟ ی گفت: و ای سوف هوی

 رو ندادم که دوباره صدام کرد.  جوابش

 انا؟ ی و -

 جواب بده!  یست ی محکم گفت: الل که ن  ادیبار فر  نیا

 .یحرف بزنه، تو حق حرف زدن ندار یاخم گفتم: تو خفه، هر ک با

 زود گرفتش.  ا یبرداشت که سوف زیسمتم خ به

 . نیبش ایب -

 رو که نشوند رو به من کرد.  اون

 بکنه؟  یتونه کار یم ه،یآدم پر نفوذ یبابات همون طور که گفت -

 کار مثال؟  ی: چدمیپرس جیگ
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 باهاشون حرف بزنه، قانعشون کنه. -

شما انتظار    کنن اون وقت یرو قبول نم التونیمیا  نایپوکر نگاش کردم و بعد گفتم: ا  کمی
 من قانع بشن؟  ی با حرف بابا  نیدار

  ایسوف گهیحس غذا خوردن هم نبود... د گهی دادم. د هیتک  واریزدم و به د یپوزخند
 غذا ها رو با خودش برد. ینیبعدش سربازه اومد و س قهینگفت و چند دق یچیه

  زیکه خوابم گرفت. سرم رو آروم رو شونه آو  میتو سکوت نشسته بود  یطور نیهم
 ننه...  ینگفت. ه یچ یبهم انداخت و ه یگذاشتم که نگاه

 م؟ یشیبه نظرت آزاد م زی آو -

 کامل جواب داد: اگر شانس ماس، نه! یحس  یو در ب خونسرد

 ؟ یناراحت  یلیندارم. خ  یاصال حس خوب -

 شدن.  نی که شونه هاش باال پا  دی کش یقیعم نفس

 چرا حرفاتو باور نکردم.  نکهیاز ا مونمیپش شتریب -

 شونه اش گذاشتم و گرم فشردم. یرو بلند کردم و رو  دستم

 .ادی م شینباش، پ مونیپش -

نگران   ست،یو اون لندهور ن  ایمن زود خر شدم. حاال اصال بحث سوف اد،ینم شیپ -
 .نامیمامان ا 

 کردم. ینچ

 هواشونو دارن.  ناینگران نباش، گفتم که... بابا ا -

 .دیکش یآه
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 من لج نکرده باشه.  یکه بابات با حرفا  دوارم یام دوارم،یام -

 خانواده ش حساسه... یکنه، رو اعضا  یاما لج نم  شهیم یعصب -

 کردم. حیزدم و تصح یپوزخند

کنم من و واران و مامان براش اصال ارزش   یما نه... احساس م ه،یبق  یالبته فقط برا  -
 .میندار

 چرا؟!  -

 شدم. رهیشونه ش بلند کردم و به صورتش خ یرو از رو  سرم

 از خانواده طرد شد؟  یچرا عمو مرتض یدون یم -

 شونه ش گذاشت.   یرو آورد و دوباره سرم رو رو  دستش

 وقت.   چینگفت ه -

  هیبودم هم از تک دهید. هم خجالت کشبغلم کر یبازوم گذاشت و به عبارت  یرو رو  دستش
 . اوردمیخودم ن یسرد و سفت بهتر بود. پس به رو  واریدادن به اون د 

  ش،یاما بابات روز عروس فهیدو طا نیصلح ب یبابات قرار بود با مامانم ازدواج کنه، برا  -
دختر رو دوست دارم. با هم فرار کرده   نی دست مامانت رو گرفت و اومد گفت من ا

.. هم بابات و هم مامانت از خانواده هاشون طرد شدن. مامان من آبروش رفت و  بودن.
 ... نمیبعدشم به زور بابامو مجبور کردن با اون ازدواج کنه. واسه هم

سرده،   شهیوقت با ما خوب نبود... هم چیلرزون ادامه دادم: ه ییکردم و با صدا  بغض
  ینجوریا  نی. عمه هارو نبیکار ی مدام تو سفر ها نه،یب یکاره، کم مارو م ری درگ شتریب

 گشتن...   یدورتون م

 و بغضم رو قورت دادم. دمی کش یقیعم نفس



 وز ی ن   انا ی و 

 
372 

 

مادرم و زن عمو از دستشون. هنوز وضع زن عمو بهتر   دن یکش یمارن مار! چنان زجر -
 که به خاطر صلح با برادرشون ازدواج کرده، بدتر بودن باهاش.   هیبود، مامان چون دختر

 زد. یزخندپو

 و لباساشون.   ختیشناختمشون، از اون ر  -

 دارم.  یسوال  هی: آقا من دمیاون روز پرس یآور  ادی تعجب و  با

 ؟ یچه سوال -

 ؟ ی بهش داد یاومد، چ  ایسوف م،یاون روز که خونتون بود  -

 .دیصورتش کش  یرو  یکرد و دست یحرص خنده

 شده بود. برده بودم خونه.  شی را ی خبر و یسر هی -

... یهند  لمیساختم، ف  ینوشتم، چه داستان عشقوالنه ا یمن چه رمان ای خدا ؟ی چ هن؟
 . چه فکرا که نکردم.دهیفکر کردم براش کادو خر

 بار تکون دادم.  هیاشاره ام رو باال آوردم و   انگشت

 خونه صورتت قرمز بود؟   یپس چرا برگشت -

 شد.  یگفت من صورتم قرمز م یو ممنون م  دیدخن یم نی خر بودم، ا  گهید -

 . نیشد  زیتو چ زی فکر گفتم: من فکر کردم چ یگرد شد و ب  چشمام

 ز؟ یتو چ زیهن؟ چ -

 . دمیرو دهنم کوب یکیگفتم...   یاومد چ  ادمی  هوی

 .ستی مهم ن یچیه -



 وز ی ن   انا ی و 

 
373 

 

  ادی شانسا! ز  ن یبوسه موسه در کار بوده، نه بابا... منو چه به ا یشد، فکر کرد یگرفتم چ -
 اون ملک خانوم سر کوچمون که رفته تو نخم.  ارمیشانس ب

 جوونه؟  -

 .هی بایز  ی نه بابا شوگر مام -

 شد. یجد  هویکه   دمیخند

 بره.  یداره امونمو م یدست بوس بابات. نگرون امی م م،یاگر خدا قسمت کنه برگرد   یول -

 یضرر  یمعذرت خواه یهم بابام مواظب مامانتو خواهرت هست. ول  یا ین ه،یالک -
 حرفاتو قبول داشتم.  نکهینداره، با ا

 ؟ یزده گفت: قبول داشت ذوق

 تکون دادم.  سر

 یباش یتو سخت  دی. چرا تو با یکرد  یتر رفتار م ی منطق د یبا یآره، باالخره سخته، منته -
  هیمن از پس پولشون اضافه اومده هر روز با   یو داداش و پسر عمو و پسر عمه ها 

 دختر باشن؟ 

 . دهیمن غرورم اجازه نم -

 حق خودته! بابات پسر اون خانواده بوده.   نیفقط لطفا خفه شو... ا -

راه   هی   نیای عشقوالنه رفتار کردنا ب نیبلند گفت: جا ا  ادی بگه که فر  یزیخواست چ زیآو
 . نیبد یحل

 ن؟ یا گهیم  یچ عشقوالنه؟

نتونستم   گهیبار د نیبغلم کرده بود. ا نیاومد ا  ادم ی انداختم که  ز ینگاه به خودم و آو هی
زود محکم تر   زی که آو امیب رونیخجالت مجالت بشم و خواستم از بغلش ب الیخ یب
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. االنم  ید یو پنجاه تا نقشه چ ی گفت: تو که مغز متفکر بود ادی گرفتم و با اخم رو به فر
 .یباز  نیوسط ا  یهمراه خودت کشوند فرمکن!... دو ن یکار هی

اون همه باهوش، تو   ن یشانس مائه ب گهی اسف تکون و ادامه داد: درو با ت سرش
 تفاله سهممون نبود. می. شانس داشتیشد  بمونینص

  زی مصرف! ر  یله شده ب  ایو سوف  ادیچشمام رد شدن. فر   یاز جلو یر یتصاو  هیلحظه   هی
 انداختم.  ادی به صورت سرخ شده فر یو نگاه  دمیخند

  یبود برات زنده سوسماز م  نجای. خواننده ا یحرف درست زد هیبار تو عمرت  هی زی آو -
 خوند!

 بخواب.  یدونم، خسته ا  یاهوم م -

  یگی تو م میکن دایپ یراه هی  میفکرامونو روهم بذار  نیای ب میگیداد زد: ما م بای تقر ای سوف
 . میرو با خودمون آورد ایبخواب؟ ک  یخسته ا 

 . دمیو اخمام رو تو هم کش رونیاومدم ب  زیرو که گفت تند از بغل آو  نیا

 . دختره سه نقطه!یاریمنو با خودت ب  دمیکه محکم اومدم به لباست چسب دیببخش -

دادم که چشمام کم کم گرم شد و   هیتک وارینگفتن... سرم رو به د یچی ه چکدومیه گهید
 شدن و خوابم برد.  نیه، پلک هام سنگکردم تا خوابم نبر یکه داشتم م یبا تموم تالش

 

 *** 

 )شش روز بعد( 

 

 دادم.  هیتک واریرو دراز کردم و به د پاهام 
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گرم بود و عرق کرده   یعیده. به طور فج  یگند م یکردم که تموم تنم بو   یم احساس
بودم. موهام شلخته شده اطرافم پخش بودن و فر بودنشون بدتر شد. لباسامم که...  

 نگم بهتره.  در موردشون  یچیه

بود. فقط محض زنده بودن   ری اومد که بخور و نم یسلول م یغذا تو  ینیس هیروز   هر
  بمونی شوربا نس هیخوشمزه و باقلوا،  یشد... از اون همه بورک و دلمه ها  یخورده م
 مرغ!  یب یشد... حت

  ادی گذشت و هر روزش عذاب بود، اونم با تحمل فر یبودنمون م نجایهفته از ا  هی  بایتقر 
 یناز م ادیفر   یبرا ای بودن بغل هم و مدام سوف دهیچپ یدو سه روز آخر نی که ا ایو سوف

 کرد.

بر   یگفت. گاه یبد م اینشست و از سوف یاومد کنار من م  یم زی صبح تا شبش آو از 
محکم   یکیپشت دستم  خواست برگردم و با  یسوخت، دلم م  یدلم براش م نکهیخالف ا

 ؟ یگفت  یهاش م ییبای که از ز  یتو نبود نی هم شعوریتو دهنش بکوبم. بگم آخه ب

کردم   ی. حس ممیبرگشت با شکوه داشته باش هیکردم قراره  یحس م  نایهمه ا   نیب حاال
قضاوت نادرست   هی یقربان گنی... همه مشهیاالن داره همه جا در موردمون صحبت م 

 نگرانمونه... رانی شدن. تموم ا

  یرو م میشون یکنه پ یهمه بغلم م یمحکم جلو  ادیشدم، م نی بابا افتخار آفر یبرا  برگردم
  نکهیکنن بابت ا   یو تشکر م ر ی اندازن گردنم. ازمون تقد  یم ارنی گل م یبوسه. حلقه ها 

 .شهیم  ادیازمون   یو به عنوان چهار قهرمان وطن  میدووم آورد

 ؟ یکن ی سقفو نگاه م  یدار یکرد  یباز چشاتو خط هیچ -

 چرخوندم. زیاومدم و سرم رو به سمت آو   رونی اون حالت ب از 

 شه؟ یدر موردمون بحث م یی به نظرت االن نگرانمونن؟ جا گمیم -

 به کف دستش انداخت و بعد مشتش کرد.  یتکون داد و نگاه یسر
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 صد در صد...  -

درموردمون   یخبر یسرش رو به طرفم چرخوند و گفت: مطمئنا االن تو شبکه ها  اونم
 . گنیم

 . باکالسم هستا...می کش یم نجایا  میکه دار یو زجر  ایسخت  نیجدا از ا  گمیم -

  ون ی پام برداشت و تو دست خودش گذاشت و انگشتاش رو م یو دستم رو از رو دیخند
 انگشتام قفل کرد. 

 ازمون در رفت. ی اسم هیاالن   مینام و نشون بود یب یآره اگه تو کل زندگ  -

تر   یم یصم  زم یبود که با آو  ن یداشت، ا یباکالس نکهیشش روز عالوه بر ا نی ا یخوب
به کل قرار شده اگر آزاد   ز ی. آومیکرد  یکه تو دفتر کار م ییتر از وقتا ک ینزد  ی. حتمیشد
 بشه. یو قبول کنه دوباره سلمان ادیب میشد

 رفت.  یسوزوند و م  یاومد دلمون رو م  یروز مترجمه م هر

تو هوا دستاش   دیخر یطال م  یاومد جلو چشام که وقت یعمه کوکب م هیشب ییوقتا  هی
 مثال! میکن  یگفت که حسود یم یلحن  هیداد و با  یرو تکون م

کردم و   ینگاش م یچشم  ری شد، من ز  یرفت و حرفاش تموم م  یمترجمه م  نیا  تا
 دادم.  یفحشش م

 مروت!  یتا کجا؟ ب یانصاف یچرا؟ ب ینامرد  ،یرانی تو ا ،یرانیمن ا  یلعنت

  هیآورد که   یخدمتش رو در م  یتموم سال ها  یهم که انگار داشت دق و دل  ری دم افسر
 اومد.  ینم رونی رفته بود تو کما و ب یجور

  ینشستم و دعا م یمن م د،یرس یداد م یاذان م رانی که تو ا یروز تا ساعت به وقت هر
 . ستی. حقش نستی ور، اون طرف جاش ن نیبفرستش ا  ای کردم خدا
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سرباز ترک هم   هی. میجا ندار چیهم از ه یخبر چیو ه می نجایکه ا هی روز کذا شش
کنم   یسوزه. احساس م یدلم م نمشیب یتر! م یالغر مردن زی آو نی هست بدبخت، از ا 

 .ادی جونش در م  ،یریدماغش رو بگ

 میبگ د ی: با دمیداد شن یکه خطاب قرارمون م ی رو در حال ادیفر  یروز صدا  کیاز  بعد
 . میر یبذارن با خانواده هامون تماس بگ

پوزخند  هیرمق تر گفتم: من به اون مترجمه گفتم، با  یحواله اش کردم و ب  یرمق یب نگاه
 . متونیبه عنوان جاسوس گرفت ستیخونه خاله ن گهیم  برگشته

 صورتش رو جمع کرد.  ای سوف

 ازش!  ادیاه اه بدم م -

 . ادیکردم و تو دلم گفتم منم از تو بدم م یکج دهن

ها دوختم. داشت    لهیمقابلمون، پشت م  وارید  یرو یرو به ساعت گرد و ساده   نگاهم
 .می نکرده بود یچیبه ه یچیگذشت و ما ه یم  گهیروز د هیشد...  یکم کم عصر م

 بد! یلیداشتم، خ یبد یلیاحساس خ هی

 کرد. یحس م  یام رو ب نهیقلبم بود، س  یتو  ین یسنگ  زیچ هی  انگار

هم از   یاگر اشتباه   یبابا بودم. حت ینگران مادر و خواهرش و من نگران حرف ها  زیآو
 ه.شکن یمن سر نزده باشه، بابا کاسه کوزه هارو سر من م

مونده دخترم رفته باشه زندان،   نمیهم  گهیباشه به خونم تشنه ست. م دهیاگ فهم  االن
من براشون   ی... به درک، بابا و واران کی. هعستی بوده، نگران ن تی مامور   هیسر  گهینم

 بار باشه؟  ن یمهم بودم که االن دوم

 بمونه. یطور نیهم بذار

 داد. یشب رو نشون م  قهی ساعت هفت و چهل و پنج دق عقربه،
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کردم   یشدن. احساس م  یشده بودم که چشمام کم کم داشتن چپ م  رهیبهش خ انقد
  ریپ م،یاگرم بر  ای  میر ینم نجایاز ا ای و   دنیدارن خودشون رو نشون م دیسف  یتار موها

 .میشد

 دونم! ینم ستی ن کیو پ ک ی چرا ش نجایا  حاال

  ونی رو به زندان آقا ادی و فر  زیرو به زندان خانوما و آو  ای الن من و سوفتا ا دینبا  مگه
 ببرن؟ 

 به من!  دی رس یقشنگ رو فرم بود، تا م  ایدن نیا

 یناهنجار در آهنگ یدونم چقد گذشته بود که با صدا یشدم و نم رهی به ساعت خ دوباره
 و تپش قلبم باال رفت.  دمیاز جا پر

 ! یوضعه باز کردن دره آخه اخو  چه

و   هیقبل  سینا آشنا و مترجمه هم پشتش وارد شد. پل سیپل هی دم یکردم که د  یاخم
 بود.  یو خنث لکسیر یاد یز  یکیکردن اما اون  یمترجمه با لبخند نگامون م

که اونجا بود گذاشت و دستاش رو پشت سرش قفل   یزیم  یچرمش رو رو  فیک مترجمه
 کرد.

 . گمیم  کیتبر  -

 ! یگفتم: مرس ی رو باز کردم و با حالت مسخره ا  شمین

 صورتم پوکر شد و به خودمون اشاره کردم.  بعد

 ؟ ی واقعا مسخره مون کرد  -

و به  ستادی ها ا لهیرو که اومد و کنار م ادیو تهش فر  دمیرو شن ییقدم ها یصدا 
 گفت: شما با افسر... یسیانگل
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 گفت. س ی هی  یسیتکون داد و نذاشت جمله اش رو کامل کنه و به انگل یسر مرد

 هم جلو اومد.  ای سوف  ن،یا  دنیشن با

 ...نجایا  نیا

 دوباره شروع کرد به حرف زدن.  مترجمه

 رو... شونی کردن. ا  دی و تا می د یافسر خداروشکر به هوش اومدن و ما زود ازشون پرس -

و بابت رفتار ما ازتون معذرت   انیدن تا شخصا بمرد اشاره کرد و ادامه داد: فرستا به
 کنن.  یخواه

نزدم. به   غیج یاز خوشحال شهیمثل هم  ،یچ ایبود  طیمح  راتیاز گلم شکفت اما تاث گل
 کنم.  یرو به مترجمه گفتم: من مال تورو قبول نم یفارس

 کرد.  یخنده ا  تک

 و... می به هر حال مامور -

 .یتو مترجم -

 نگفت. کثافت شلغم!  یزی زد و چ یلبخند

ها رد کنن و حرف   لهیم نیداشتن از ب  یهم کله شون رو سع ادی و فر  ای دو تا، سوف نیا
که پشت وانت گذاشتنمون   می چهار تا گوسفند  هیکردم شب یطرف. احساس م نیبزنن با ا 

 .میکن یرو نگاه م رونی بندن ب یکه م  یدر دوم نیب کی اون قسمت بار یاز ال

حرف زدن که حوصله نداشتم گوش کنم و بفهمم، اشاره کرد در رو   یس ی انگل یکل بعد مرد
 .میپرواز کرد  رونیدر قفس، به ب ریاس یکبوتر ها  هیباز شد و شب  یا  لهیباز کنن. در م

نداشت که   یشم به من ربط  هیبود. بق شیشد چون فوتبال سه روز پ یچیکه ه گزارش
 خواد برم خونه. ینگرفتن. من فقط دلم م ایطرف رو گرفتن  
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رو   یببرنتون و مدت هیترک یهتل ها  نی از بهتر ی کیجبران، قراره به    یگفت: برا  مترجم
 .نی مهمون ما باش

 . رانیخوام برگردم ا  یمن م م،ی دی د تونویگفتم: مهمون نواز  اریاخت یب

 اومد کنار گوشم.  زیآو

 کردم. دایپ نجایا یزن  هی دی احمق شا -

 . دمیمحکم تو شکمش کوب  یکیو  دمیاز حرص کش  یقیعم نفس

 احمق؟  یتو هنوز آدم نشد  -

 گفت. یدستش رو به شکمش گرفت و آخ  زیآو

 عه درست حرف بزن. -

 . رانیا  میگرد   یگفتم: بهشون بگو که بر م ایکردم و رو به سوف یکج دهن

 تکون داد.  یسر یجد

 نی به ا  یسرو سامون هی عوض بشن و   دیفقط لباسامون با م،یکن  یکارو م نیهم -
 . میبد  هامونافه یق

 حرف نزدم. میبر  رونیکه از اون زندان ب  یتا وقت  یشکیبا ه گهیگفتم و د  یا باشه

  هی  دیآدم با گهی کردم. د یم یهفته سخت بود که احساس افسردگ  هی  نیا  با یقدر تقر  اون
قلبم   یاون ته مه ها  کی موچ کی حس کوچ  هیمن   یخوشحال باشه ول ی ذره از آزاد

 داشتم.

 کردن که  یبرخورد م یاحترام هیبا   ادی و فر ایپس دادن و با سوف رو بهمون  لمونیوسا
  ن یا  دایدونم چرا جد  ینبودم، نم ینگو... اون قدر که حرصم گرفته بود. من آدم حسود 

 کردم.   یم یطور
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 شدم.  نیموز یسوار ل باال انداختم و یا شونه

 که! شهی خب جبران نم ی کنن ول یم  ییرایبا کالس ازمون پذ چه

 با مرغ چرا... فکر کنم بشه. البته

 کنار من نشسته بود و شروع به حرف زدن کرد.   شهیمثل هم  زیآو

 نشستن!  یو فاز ملکه پادشاه ینگا! چه جد  نارویا -

 

 بهش انداختم که صورتش رو جمع کرد.  ینگاه یچپک

قابل   نی خواما... ا یقبلو م  ی انای باهات حرف زد! من اون و شهیتو هم اصال نم هیچ -
 . ستی تحمل ن

 بهش انداختم.  یه یعاقل اندر سف نگاه

حرصت گرفته  دونمی. میکنی مگس دم گوشم وز وز م  هیکه! رسما شب یزن یتو حرف نم -
 زن. بسه راجبش حرف ن گهید  یول

 . یشد رزنایپ هیشب -

 خفه! -

 بارون مونده، موهاشو. ری زهرمار! گوسفند ز  -

 . دمیشکمش کوب یتو یو مشت محکم دمیبه سمتش چرخ تیعصبان با

 کنما. یت م خفه  رمیگی م -

 

 .دیکش ی انداخت و آه رونی به ب ینگاه زیدوختم. آو رونیرو ازش گرفتم و به ب نگاهم
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 دونم واقعا رو کدومشون کراش بزنم. ینم -

پنجاه بار زنگ زده بود،  یبهش انداختم. مفتاح یدر آوردم و نگاه  فمی ک یرو از تو  میگوش
 عالوه بر اون بابا و واران و مامان.

 بده. یکنم چه حال   ییرو بزرگنما یعجب... االن جو بدم همه چ چه

 واسه واران بود.  یفرستاده بودن که آخر اممیپ یکل

 ![هیبابا عصبان ست،یازتون ن ی گفته خبر ی ]مفتاح

 .ست ین یعصبان یک ه،یعصبان  شهیهم بابا

شده. اوالش فحش و   ی بودن چ ده یبود که انگار تازه فهم شگهید یاما یاون پ بعد
 کرده بود.  ییکجا یی بعدش نگران کجا 

اشت... مارو چک نکردن؟ البته رمز د  یا یگوش  یعنی نا یخوبه آخرش نگران شده، ا حاال
سر به    یجور هی دی. بعد مرگم با هیگوش نیتو ا  می. من زندگا... که چک نکردن..شاءان 
 نشه. دایکنن که پ ستشین

 

 که افتضاح!  ادداشتشیدفترچه   ع،ی ضا یها عکس

 چت دخترا و فحشا... گروه 

زنده   اره،ی م  رونمی قبر ب  یاز تو ادی دست بابا شبونه م افتهیب یگوش نی کنم بعد مرگم ا فکر
 .ارهی... خدا اون روز رو نیی. وکشتمی م یتردردناک  وهیکنه، به ش یم م

و با شدت کمترش، با ما شد.   ادی و فر ای و دوباره همون رفتار ها با سوف م یدیهتل رس به
نداشت و با چشم   میبودم و اونم کار دهیپر  زمیمن که کال حال و حوصله نداشتم... به آو

چرا انقد کشته مرده زن گرفتنه...  دونمیش شه. نمعروس ننه گشتیم  یدختر هیدنبال 
 البته فعال!  دن،یمهم بهش ن یبدبخت کس
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 .شنی دخترا قشنگ تو ذهنشون باهاش بچه دارم م از  یپولدار بشه، بعض ادیب

 بهش انداختم... یچشم ر ی ز  نگاه

 م و گور شده؟ منه گ که تو ذهن  یجذاب ن ی . چرا استیمن جور ن  یارا یبا مع نچ؛

 ... خودم رو تنها عشقه.نیاسفل و السافل  درک

 ! ست؟یجور ن ارات ی با مع یک -

نشد و تند تر دنبالم   الیخ یسمت چپ صورتم، تند ازش دور شدم. ب   زیکله آو  دنید با
سرش رو تو همون حالت و تو همون سمت نگه  رفتی اومد و همون طور که راه م

 ؟ یگ ی منو مداشته بود، گفت: زود باش بگو. 

 

ازش درآرم. چرا    زیبزنم پنج تا آو  گهیم طونهیخواد االن؟ ش یم یکه! چ دهیشو شن همه
 کنه؟  یبه من حرکت م کی انقد نزد

 تخت انداختم. هم دلم   یرو رو زدم اتاقم و خودم  میاتاق ها رو که دادن، زود ج  یدایکل
دفتر... کال مشکلم  خواست، هم غذا، هم خواب، هم مامان، هم تهران، هم  یحموم م

 !یل یبود خ ادیز  یلیخ

 برگشت با شکوه آماده کنم. هی  یخودم رو برا  دیبا

که   یحموم عال هیبه حموم رفتم و بعد   کردمی طور که به برگشت باشکوهم فکر م همون
 اومدم.  رونیب د،یطول کش میساعت و ن هی

بودم که    خوابی . اون قدر خسته و بدمیخودم کش یو پتو رو رو  دمی از کشتخت در یرو
 خوابم ببره.  دهینداشته باشم و سرم به بالشت نرس یزی چ چیفکر کردن ه ی فرصت برا
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 *** 

 .اعصابم بود  یرو یزنگ گوش یصدا 

. دادمیم  حیواقعا خواب رو ترج اد،یز  یغذاست و االن با وجود گشنگ یبرا دونستمی م
  دادمیبود تا جواب نم یتخت نشستم. هر ک  یرو یهام رو به زور باز کردم و حرصچشم

 یعنی دم،ی جواب نم یخب خاک بر سر وقت شعور؟یانقد ب . آخه آدممشدی نم الیخیب
 . ستمی... وگرنه کر که نگهیبدم د جواب  خوامیبرو گم شو، قطع کن، نم

 اش نگاه کردم.برداشتم و به صفحه یعسل یرورو از  یگوش

. جواب  کردی م  ییاعصاب خرد کن بود، خودنما یلیکه االن خ یبا خط درشت ز یآو اسم
 گفتم: ها؟!  حوصلهی دادم و ب

 غذا!  ایب انای: و دیچیگوشم پ یبشاشش تو  یصدا 

 زمزمه کردم.   یا اعصاب باشه یب

 ؟ ی گیم یچ -

 . امیباشه دارم م  گمیم -

 ! ای ایزود ب -

 .دمیکش یقیرو با حرص بستم و نفس عم هامچشم

 باشه!-

 

لباس    هی  دنیپوش بگه قطع کردم و بعد از  یزیاجازه بدم چ نکهیرو بدون ا یگوش
از  شد،یم  جادی که بعد از شستنشون ا یزحمت کی آبرومندانه و بستن موهام به هزار و  

 رفتم. رونی اتاق ب
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 آسانسور شدم و دکمه طبقه مورد نظر رو فشردم.  وارد 

 . دمیانداخته بود، د نیکه چ ینیبا ب ای و سوف ادی رو مقابل فر زیآسانسور که باز شد، آو در

شو رو برداشت و کرد تو حلقش!   ا یسوف الیخیب گفتمی که م ییاون روزها شدی م  کاش
زر زر  ادیو تهش م  کنهی اعتماد م  یبه هر کس و ناکس شه،یپسره خر... خودش اول خر م

 . کنهی م

 

  یبا کس  ی گذاشتم. کس زیم ی رو رو  می نشستم و گوش ی صندل  یرو ز یرفتم و کنار آو جلو
 یی خره رونما باال هیخوشمزه ترک ی. غذاها کردینگاه نم یهم به کس ی و کس زدینم حرف 

 م.چقد گشنه   دمیتازه فهم  دمشونید یشدن و وقت

  نیاز سر جام بلند شم. تو ا  تونستم ی نم گهیکه بعد شام د یخوردم، اون قدر ری دل س هی
 . کنهی مواقع آدم کالس مالس رو فراموش م

 با چند تا اعم اعم شروع به حرف زدن کرد.  ادی دسر که شد، فر نوبت

 .هی زایچ هیبه گفتن  از یخب... ن -

 شده. رهیبا دقت بهش خ ایسوف دمیشدم که د رهی بهش خ پوکر

  یو واسه چ میرفت یواسه چ نیگی نم چکسیه  شیپ ران،یا  میکه برگشت نی بعد از ا -
 .نینکن فی تعر و ی . همه چمیدیکش ا یچ نیگی . نممینرفت

 افتادم. المونیو واران و فام بابا ادی

خودتون   شخصا  ده؟یم یو گفتم: اون وقت جواب خانواده منو ک دمی تو هم کش  اخمامو
 ؟ ی وسفی  یآقا  نیجوابگو هست

 باال انداخت. ییابرو 
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 تون؟! خانواده  -

 شدم. رغضبیم  ی ادیچند روزه ز  نی نگفتم. ا  یچیسر تکون دادم و ه  فقط

باکالس و خفن، برگشت و با   یانداخت و بعد چند تا ارتباط چشم  ایبه سوف ینگاه
 .میباهاشون حرف بزن میتونی گفت: ما م تیجد

 زدم و سرم رو کج کردم. یمعنا دار لبخند

 . شمیم ممنونتون  ن،یتر کنکارو خراب  ستیقرار ن اگر  -

 

  نارویا حرف اان! چون بابا قطع یمعنیحرفام کامال ب دونستمی خوب م یلیخودم خ البته
که گند   تی ذهن نیو دوباره ا   شدمی قطعا دروغگو هم م گفتم،ی و اگر خودم م کردیباور م

همه   نی باشم... اونم بعد ا  نیرنگ نیسنگ کمی د یبا  ی. منتهاومدی باال آوردم، به وجود م
 ! نیتوه

فحش که  یزدن داره. کل یحرف برا   یاالن کل  دونستمیتو هم بود... م زیآو  یاخما 
 . گهینگو، نم یز ی چون بهش گفتم چ ینثارشون کنه ول

نگاه کرد. همون طور که با حلقه دستش   زیزد و اول به من و بعد به آو یپوزخند ای سوف
  گروی همد  ستیگفت: بعد اونم که راهمون از هم جداست و خداروشکر قرار ن رفتی ور م

 . مینیبب

 کرد.  یاخنده  تک ختشیریهم مثل زن ب  ادی فر

 آره واقعا!  -

 

 . دمیدیرو به وضوح م  ز یشدن صورت آو سرخ 
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 .  سنیپل ناینشه بلوا به پا کنه... ا بلند

 پاش بود رو تو دستم گرفتم و گرم فشردم. یرو جلو بردم و دستش که رو  دستم 

 .دمیپاش ای و سوف  ادیفر  یبه رو  یاون طرف هم لبخند از 

 ...گمی. منیقراره کم سعادت بش -

 گفتم که کنجکاو شدن و با دقت بهم گوش دادن. یلحن  هی با

 ن؟ ی شناس ینم ریفق -

 ؟ یچ ی : براد یپرس ایکردن و سوف یجیاز سر گ یاخم

 و سرم رو تکون دادم.   دست

 کنه.  یریخ هی  دیبزرگ آدم با یدفع دو تا بال  یباالخره برا  -

از اون رو   تری حرص ایکرد و سوف   یاد و خنده حرصفکش رو چند بار تکون د ادی فر
سرم رو   ز،ی م  یرو  تی دلش خنک شد... با قرار گرفتن دو تا بل کم یاما انگار   زیبرگردوند. آو 

 شدم. رهیخ یپرسش اد یباال آوردم و به فر 

 بهشون کرد.  یاابرو اشاره  با

 . میامشب ساعت سه پرواز دار  -

که دو تاشون بلند شدن شب   دمیکش ها رو به طرف خودم  تیگفتم و بل  یخداروشکر
 گذاشت و رفتن. ای کمر سوف یدستش رو رو  ادیو فر  گفتن  یخوش

 ی صدام به خوب  یکه تو یشدم و با همون حرص رهیخ بهشون  یو حرص  زیر  یچشم ها  با
 شنگول و منگول!  یادبا یمشهود بود گفتم: ب 

 شد. نا ی چپم نما که از سمت  دمیرو د زیآو کله
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 ؟ یچ -

 ! ؟یچ  وی : چدمیحرص برگشتم و بهش توپ با

 اشاره اش رو جلو آورد.   انگشت

 فحش بود شنگول و منگول؟  -

 سر تکون دادم: آره!  یعصبان

 از لحاظ گوسفند بودنشون؟  -

 ان!  وونهیدو تا د  ر،ینخ -

 آهان!  -

 رو که گفتم بلند شدم و به اتاقم برگشتم. نیا

بودم از چمدون که بخوام مرتبش کنم. اصال نشد استفاده   اوردهیرو اصال در ن لباسام
 نداشتم. یکه انداختم رفت. پس کار ممگه ید  ی... اون لباسامیکن

 . بردیو هم خوابم نم  اومدی م کردن شدم. هم خوابم  یتخت نشستم و مشغول باز  یرو

 . میگردیپروازمونه و بر م یدادم که ک ام یپ دوازده شب بود که به واران  کی نزد

شه، اصال   نجایقراره دلم تنِگ ا  کردمی قبل سفر فکر م نکهیرفتن که شد، بر خالف ا  وقت
 حس رو نداشتم و برعکس از برگشتم خوشحال بودم.  نیا

 . میشد مایپرواز سوار هواپ فرودگاه و بعد اعالم  میدیسه رس  ی ها کی نزد

 

 .دادمی تو گوشم بود و داشتم آهنگ گوش م  یکل راه هندزفر تو

 خوابم نبره.  گهیکنه د  یچند ساعت خواب چطور تونسته بود کار نی ا دونمینم
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رو جمع و جور   در آوردم و صورتم  نهیآ هیفرود اومد، زود  مایو هواپ  مید یکه رس رانیا به
 کنن.  هیبار اونا گزارش ته نیاستقبالمون و ا   انیآدم ب یکردم. قرار بود کل

 خوشحال!  ای بودم صورتم ناالن باشه،  مونده

 خوشحال بهتر بود. یول

شدن. خود به  رهیکه به ما خ  دمید تیجمع یو از دور کل  میفرودگاه شد یسالن اصل وارد 
 رو صدا زدم.  زیو تند تند آو  باز شد شمیخود ن

 . سادمیگفت که تند جلوش وا  یهان زد،ی شده بود و منگ م داریکه تازه از خواب ب  زیآو

 صورتم خوبه؟ خوشگلم؟  -

 

 کیپ ک ی که فر شده بودن و چند تا تار حلقه شده و ش ییهمون حالت منگ و موها  با
 .دیکش یا ازه یتکون داد و همراه با گفتن آره، خم یافتاده بود، سر  شیشونیپ یرو

 و خبرنگارارو!   میعظ تیجمع نگاه اون  زی آو -

 رو نگاه کرد. که نشون داده بودم  ییو جا  زی چشماش رو ر  زیآو

 واسه ما اومدن؟  -

 حرص سر تکون دادم. با

... در میودب  ری ! اسمای ستین یاالن کم کس ما   کنن؟یچطور نگامون م  ینیبی نم گه،یآره د -
 بعد در موردمون کتاب نوشتن.  یسال ها   دی. شاطی شرا نی سخت تر

 

  نی و ا کردنی نگام م . همه داشتن میو به سمت خبرنگارا حرکت کرد  میرو گرفت چمدون
 .کردی معذبم م  کمیفقط  کم،ی
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 .سادمیوا   لمبرداریف نیلبخند جذاب، مقابل دورب هیچمدون رو ول کردم و با   دسته

 سالم. -

 تکون داد. یسر  خبرنگار

 سالم. -

اومده بودن، چشم حسودام کور    یهمه به سمتم برگشت. نگاه از همه مراکز خبر  نگاه
 شه.

 ت ی حجابمو رعا   ازهی: ندمیبردم و پرس به سرم انداختن که دستم رو به سمت شالم  ینگاه
 کنم؟

 !زنمای م یچه حرف گهی و ادامه دادم: آره د  دمیخودم خند بعد

 م دادم. به شونه یکردم و تکون تی رو کامل رعا  حجابم

 م.من آماده  -

 

 بلند گفت: اومدن اومدن. شونی کینگام کردن و   رهیخ کمی

مشغول بود که با تعجب گفتم: ما   نشیبا دورب یکیهمه تند تند از کنارم رد شدن.  و
 ن؟ یر یکجا م می نجایا

 داد. شینیبه ب  ینیخبرنگار چ دختر

 فوتبال برگشتن. می بکش کنار خانم ت -

 ! ؟یتعجب داد زدم: چ با

 شد و دوباره تکرار کردم.  یخال اطرافم
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 ! ؟یچ -

 .رفتنی بزرگ م ی ها  شهیدوختم که به طرف ش تیجمع میعظ  لی رو به س نگام

 . میکه مورد ظلم واقع شد میهست یرانی ما اس  ؟یچ یعنی -

نرفته بود که  نجای! آبرومون ا ایب انا،ی و  ایپوزخند گفت: ب هیبا  زیشد و آو دهیکش دستم
 رفت.

  یلب ریداشتم ز  یپشت سرم بود. ه اما نگاه من به  دیکشی من رو دنبال خودش م  زیآو
 .گفتمیم   راهیبهشون بد و ب

 چسبن.  یکنن، فرعو م یکنه. اصل رو ول م  هی گزارش ته یبدونه از چ دیخبرنگار با -

 

 شد.  ختهیبا خنده در هم آم زیآو یصدا 

 ؟ ییاالن اصل تو  -

 ست؟ یاخم گفتم: معلوم ن با

برد.  رونمیهمراه خودش از فرودگاه ب دیکشی کرد و همون طور که دستم رو م ینچ
آشغال   هیرو داشتم که اون قدر خلوت بود همه جا،   ی ... حس کارتون باب اسفنجییهع

 . بردی رو باد م

م رو باال  رو جلو دادم. انگشت اشاره  م نه یو باال گرفتم و سو سرم ر دمیاز ته دل کش یآه
 بردم و نگه داشتم. 

 . موننیگمنام م  شهیهم یواقع   یقهرمان ها  -

 .دیکوب شیشونیمحکم تو پ  یکی  زیآو

 ...گهیم یجور  هیکه!   نیم  دانیم  ینرفت ،یهفته اون تو بود  هیاشتباه   هیسر  انایبابا و  -
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 به خودش داد. یا اضافه   یتکون ها  ی رو باال و الک سرش

به تو   شو یدار یثبات و پا  رانی که انگار ا موننیگمنام م  شهیهم یواقع   یقهرمان ها  -
 باو!  میخونه بخواب می. جمع کن بر ونهی مد

 

 .میگرفت و سوار شد  یتاکس هیهمون جلو در فرودگاه  از 

در آوردم و در   فمیک کی کوچ بیج یتو رو از  دیمن رو رسوند و بعد خودش رفت. کل اول
 بود و انگار فقط واران و مامان خونه بودن. ک یتار  ک ی. همه جا تار رو باز کردم  اطیح

 . دمی ند اطی بابا رو تو ح نیماش

سر و صدا وارد خونه شدم و به    نیباال انداختم و چمدون رو برداشتم؛ با کمتر  یاشونه
 چقد دلم واسه خونه تنگ شده بود. یی. هعاتاقم رفتم 

  یجور خودم رو رو  نیپس هم  اومدی خوابم م یلیبودم، خ  دهیهم نخواب  مایتو هواپ چون 
 . دمیتخت انداختم و خواب

 

 *** 

 

 ! خاک بر سرم! نیه -

رد کردم و مردمک چشمام  پتو بودم. با تعجب چشمام رد گ ری ز  یرو باز کردم ول چشمام
 رو تند تند حرکت دادم.

 خورد. منگاهمیمحکم به نش  یزیچ  هی هوی

 !ی گردی بر م یدادی خبر م هیمرده، خبر مرگت   لی دختره ذل -
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با حرص مامان رو صدا   شد؟ی مگه م  یول رونیب  امی پتو ب ر یکردم از ز  یگفتم و سع یآخ
 پتو گم شدم. ریکن، ز  دا یزدم: مامان منو پ

 غر غر جلو اومد.  با

 التو؟ یوسا  ی کرد یخونه ضد عفون ی. اومدینش دایپ ی گم بش  یا -

گفتم که همون لحظه پتو کنار رفت و   یانکنه، آره دا ینده و مسئله کش پ ریگ نکهیا  یبرا 
 ود! ب یچه حس بد  ی. لعنتدینور تو صورتم تاب

 . دیتو سرم کوب یکیلحظه مامان    همون

من    ؟یکرد  یضد عفون ناروی ا  یاومد یتو نصفه شب یعنیدروغت!   نیبا ا  یریبم یا -
 ! شناسمی تورو م

 

 تخت بلند شد. یرو از روم کنار زد و از رو  پتو

 وارد اتاق شد.  یخنک  یهوا  هیو پنجره هارو باز کرد که   دی ها رو تند کش  پرده

بارون    هیبارون تنگ شده، امسال  ی. دلم برا ..ییبود. هع متیغن نشم یماه هم ری ت تو
 . ومدیهم ن یدرست و حساب

  یکه صدا  رمیبه خودم بگ  وگایحالت   باکالسا  ن ی کردم مثل ا یرو بستم و سع چشمام
 گرفته بودنتون؟  مامان اومد: چرا 

 بدن.  حیتوض انیب افتادم؛ قرار بود ای و سوف  ادیفر  ادی

 باشن؟!  چوندهیرو نپ من

. واال!  ارمشونی بابا اونا الزم بودن که شده خشتک کشون م یبرا  شدی قانع م مامان
 صورت گرفته.  ینامرد  هیخورده شده و   ی کیاز   یحق هی وسط   نی باالخره ا
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 .گنیبهتون م  انینگو، خودشون اون دو نفرم م ی رو باز کردم و گفتم: به کس چشمام

 اون دو نفر؟  -

 بودم.  نایا  ریرو درگ می از زندگ یا ماه و خرده   هیدو نفر که  خاک تو سر اون  یا

سر و صدا    یب خواستنیبودن م  سینگو پل ی دو نفر اومدن تو دفتر واسه خبرنگار -
  سن،یمون و فکر کردن چون اونا پلو اونجا تو فرودگاه گرفتن  انیب هیگزارش ترک واسه اون 

 . یجاسوس میاومد

  دمیکه د نمیکردم و منتظر نشستم تا عکس العملش رو بب فی ماجرارو براش تعر همه
 هم رفت.   یاخماش تو  هویمات شده و سکوت کرده. 

 اوردن؟ ی بال مال که سرت ن -

 ؟ ی ختیرو هم نر  که  ی: با کسدیکردم و دوباره پرس ینچ

 رو درشت کردم و معترض صداش زدم: مامان!  چشمام

 رو باال آورد و تکون داد. دستاش

 باشه باشه!  -

صورتش   ی ول کردی فکر م یداشت به چ دونمیشد. نم ره یخ نیمتفکر به زم یطور همون
 ! هیمهم  زیبود که انگار چ یجور هی

نگفت   یز یرد؟ چک کاری گفتم: مامان بابا چ یفکر کردن اون شدم و با نگران هیقض الیخیب
 د؟ ی فهم یوقت

 داد.  رونیابروهاش رو باال انداخت و نفسش رو ب جفت

بهش گفت و اونم بعد قطع چنان داد و   یپشت گوش ی. مفتاحیشناس ی باباتو که م -
 .نی و بب ای راه انداخت سر ما که ب یهوار
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 : بعدش؟ دمیپرس دهیترس ییصورت و چشما با

  هیاومد خونه گفت  یوقت ی آروم شد ول کمی حرف زد و   یرفت رو در رو با مفتاح -
 مفصل به من بدهکاره!   حیتوض

 شد.  زونی آو صورتم

 من چرا به همه بدهکارم؟  -

 تخت بلند شد و پتو رو از روم کنار انداخت.  یرو از 

 هیآروم شده...  کمیحل کن. بابات فعال  ویهمه چ قشقرق ی. امشبم بدونمی نم گهید -
 هم برات دارم. یخبر

 تخت رفتم.  یچهار دست و پا تا انتها کنجکاو

 ؟ یچه خبر -

  هیبه خودت بده،  یسر و سامون  هیمرتب کن،   نجارویسمت در اتاق رفت و گفت: ا به
 تا بگم.  نی پا ایب ر،یبگ یدوش

 تخت انداختم. یرو رو  خودم  هینشستم و با حالت گر  تند

 .رمیمی مکارارو انجام بدم   نیمامان من تا ا  -

 باال انداخت. یاشونه

 زود دست به کار شو. یخوای به من چه! م -

کمد در آوردم   یدست لباس از تو  هیحرص بلند شدم، تند تند تخت رو مرتب کردم و  با
 چطور دوش گرفتم اما تا گرفتم دق مرگ شدم. دونمیو به حموم رفتم. نم 
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زدم. به حالت دو پله ها رو   رونی و موهام رو خشک کردم و از اتاق ب  دمیرو پوش لباسام
آشپزخونه جواب داد. به سمت آشپزخونه   ی رفتم و مامان رو صدا کردم که از تو نی پا

 . سادمی رفتم و کنار اپن وا 

 مامان؟   هیکارامو انجام دادم، خبره چ -

 رو با دستمال خشک کرد.  دستاش

 . تی اومده بودن خاستگار -

 ! ؟ی گرد شد و با تعجب گفتم: چ چشمام

 . تی اومده بودن خاستگار -

 صورتم رو جمع کردم.   هویمات نگاش کردم و بعد   کمی

 ؟ یکرد  سگامی مامان تورو خدا ا  -

 رو به سمتم پرت کرد. دستمال

 ! اریخانم اومده بود واسه مه  دیکنم؟ ناه سگاتی ا  امیب کارمیمن ب -

 کردم. یجیاز سر گ یاخم

 ...یک اریمه -

  یحرف اون روزش تو  ،ینکیع زه، ی و چشمام درشت شدن. پاستور دنی ابروهام باال پر  هوی
 به تنم نشست.  یبترس" لرز  شتریها ب زهیشد."از پاستور یگوشم پل

 !هینکی آها همون پسر ع -

. مردم رو برق  مهیتکون داد که گفتم: جواب من که معلومه! نه! من اون واسه چ سر
 .ادی واسه من قبضش م  رهیگی م
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 رو جمع کردم. صورتم

 اه اه اه!   -

 کرد.  زیچشماش رو ر مامان

 سرت آورده؟  ییروز بال اون   هو؟یچت شد تو   -

  یارا یفقط با مع ؟یکنی که م  هیچه فکر  نیرو بستم و معترض گفتم: نه مامان! ا  چشمام
 .ستین یکی من 

 حاال؟   هیتو چ یارای: معدیمسخره پرس  یبه گردنش داد و به حالت یقر مامان

طور رفتار کردن. همون طور که سرم رو   نی ا دهیخدا شاهده از مامان بع ان؟ی رفتارا چ نیا
 کردم،ی مشکوک نگاش م  زمیر یها چشم  یبه سمت شونه راستم چرخونده بودم از ال

. خوامیگاها اسپرت پوش! شق و رق من نم پیمغرور باشه! خوشت دی جواب دادم: پسر با 
ن  من. م یرفت تو چشما  نکشیشد بعد اون ع زی شد که چ یزیچ هیابدًا! اومد و   ینکیع

 ده؟ یجواب م یکور شدم ک

محکم   د،یرس  زیو چ نکیو تا به ع کرد ی بود و نگام م سادهیوا   یعاد نکهیتا بحث ع مامان
 سرت تکون داد! و پشت بندش دستش رو به نشونه خاک بر  دیاش کوب رو گونه  یکی

 ؟ یبش  زیچ دی! چرا با ریبم گه،ی تو د ریبم -

 رو گشاد کردم.  مینیب  یرو کج، چشمام رو گرد و پره ها  سرم

عمر   ه یبوس در طول  هیعاشقونه؟ مامان   یاز دور فقط نگاها  م؟ینش زم یچ یعنی -
 ! گهید ادی م شیپ یزندگ

 و سرش رو با تاسف تکون داد.  دیکش ینیه

 .ومدین شی پ زیچ نی . من تو کل عمرم بحث ایشد ایحی تو چقد ب -
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ما    قایپس دق ومدهین شیهم پ  زیچ هی  ی: اگه حتدمیگذاشتم و پرس  اپن یرو رو  دستام
 ؟ ی دانلود کرد یتی رو از چه سا

بود رو برداشت و به سمتم پرت کرد و با حرص گفت: از تو   ییظرفشو  یکه رو ییمو یل
 ! دیُلپ ُلپ درتون آوردم چش سف

طرف خمپاره رو   یهند لمیو متوقف شد و افتاد. تو ف  میشونیپ شترق خورد وسط  مو یل
. اون  ترکونهی و بعد به خواست خودش م کنهی افتادنش رو جا به جا م یجا  ره،یگی م

 . رمیو نتونستم بگر  یفسقل  یمویل  هیوقت من 

داد و بعد   سالم   دیشد. تا من رو د انی در اومد و قامت واران نما ی لحظه صدا   همون
برنامه   نیا  یمجر  ینشست. زد شبکه سه و صدا  ی و  یت یجلو یخنث  شهی رفت مثل هم

 . با تعجب رو به مامان کردم.دیچ یفوتبال تو خونه پ

 کجا بودم؟  دیچرا نپرس ن یا -

 به خودش اشاره کرد.  مامان

 من براش گفتم.  -

پسر   ؟ی خوای چرا نم ارویول کن، مه  نارویرو بست و ادامه داد: حاال ا بندششیپ
 اخالق، جذاب. خودش، با سواد، محترم، خوش  بیج ی دار، دستش توخانواده 

 برداشتم و رو اپن گذاشتمش. نی زم ی رو از رو مو یل

باشه که  یواسه من مثل کس تونهی ن نمتو، نه من! او  یارایجذاب بر اساس مع -
 رمانا!  یتایو شخص گرای باز  نیکُِپ ا  خوام ی م  ویکی . گفتم که... من خوامی م

  شستی که اونارو م یرو باز کرد و در همون حال ییظرفشو ریهارو برداشت و ش مو یل
گه  . منیدورت بچ  اراتویبعد مع ات،ینگاه به خودت بنداز، به اطرافت و دن هیگفت: اول 

 خودت...
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 خوشگلو بگو.   یهند  گریباز  هیداد زد: واران اسم  هویفکر کرد و بعد   کمی

همون طور که تمام حواسش به برنامه بود، متقابال با همون تن صدا جواب داد:  واران
 سلمان خان! 

 . گمیزن رو م  گریهنر باز  یب القهیبا حرص گفت: د مامان

 کنه داد زد: زن سلمان خان!  جادی تو حالتش ا  یریتغ  نکهیا  بدون

 .یو ید یاومد... سر  ادمیخاک بر سرت خودم  -

 . سادمی انداخته بودم، رفتم و تو درگاه آشپزخونه وا نیکه چ یاخم و صورت با

 ؟ یک -

  یسرش رو بچرخونه از ال نکهیو بدون ا ستادی باز از حرکت ا ریش ریهمون طور ز   دستش
 چشم نگام کرد.

 . یو ید  یسر -

 ه؟ یاون ک -

 ُاپن انداخت و بعد با چشم اشاره کرد.  ینگاه به رو ه یو   برگشت 

 منو بردار، برو تو گوگل بزن چقد خوشگله.  یگوش -

رو   رو برداشتم. وارد گوگل شدم و اسمش  یتعجب رفتم تو آشپزخونه و از اون ور گوش با
 رو باال بردم.  زدم. عکسش رو که اومد پوکر سرم 

 خوشگله؟  نیننه ا -

با   نیبرو شوهرشو نگا کن! ا ست؟یگفت: ن یابروهاش رو باال انداخت و پرسش  جفت
تو   خانیاون پسر درازه، عل یخوا ی بعد تو م نه، یبودنش شوهرش ا ی وی د یتموم سر

 . ومدهین د یاومده و خال اریمه  برو شکر کن  ت؟ی خاستگار ادیب زی لدی
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 نگاه به عکس شوهراش انداختم و با دست بهشون اشاره کردم.  هی

.  ادیب رشیخوشگلش گ هی یر یکه سر پ یخوا یخب مامان طرف دو تا شوهر کرده، نم -
 . خانینه عل هانهیبعدشم عل

 اپن گذاشتم.  یرو رو  یگوش

 .مونمی منتظر جذاب مبه هر حال ردشون کن. من  -

م  و انگشت اشاره   دمیپاشنه پا چرخ یاومد و رو  ادمی  یزیچ  هی هوی  یکه برم ول برگشتم
 رو باال بردم. 

 . تهیهال ست،ین دمیخال -

بازم فکر کن پسر   یبعد تو جوابتو بده ول انیبگه ب گمی. امشب به بابات میحاال هر چ -
 .هیخوب

  ینسبتًا بلند ی. با صدا دمیکوب نیزم یاز پاهام رو محکم رو یکیحرص برگشتم و   با
 َاه!  ه؟ی اومدنشون واسه چ نجایگفتم: مامان! ا 

 .دیهم کش یهاش رو تو برگشت و اخم مامان

 صداتو واسه من نبر باال!  -

و خودشم داد زد: عه عه   دیروش کوب ی کیچپش رو مشت کرد و با دست راستش   دست
 م؟ ی جواب بد یجورنیهم  یخوا ی باباته، م  کی شر یناسالمتکه...  ستنین بهیعه! غر

رو خاموش کرد و از   ون ی زی تلو  ت یواران در اومد و با عصبان یصدا  غمونیج غیج نی ا با
 مبل بلند شد.  یرو

 چتونه شما؟  -

 نگاه به من انداخت. هی
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. مردم از یریم یکنی شوهر م  گه،ی بفرستنت جنگ... خاستگاره د خوانی تو هم انگار م -
 خداشونه خاستگار داشته باشن بعد تو...

رو کج کرد و مردمک چشاش رو باال برد، دست راستش رو بلند کرد و با ادا و اطوار   لبش
 تکون داد.

 خوام.   یبلو م خوام،ی ال و م گره،یماز   گری من از اون باز   یارا یمع -

 پوکر شد و دستش رو تو هوا چرخوند. هوی

 .گهی رو دبابا شوهر کن زود ب -

هنوز ور دل   یپسر شد  ریو برو! پ  ریخودت زود زن بگ ی ناراحت یلیگفتم: خ  تیعصبان با
 . یکن یاعصابمونو خرد م ییما 

 زد و به خودش اشاره کرد. یشخندین

 بمونم، چرا؟! چون پسرم! نجایا تونمی م رم یمن اگه زنم بگ -

 هم فشردم.   یرو با حرص محکم رو لبام

سرخ شده بود، رو به مامان گفتم:   تیکه از عصبان یرو مشت کردم و با صورت دستام
 .نمیشی م نجایا  امیم  ارمی هامو ممنم شوهر و بچه  ی نگه دار نویمامان ا 

 پوکر بهم زل زد. واران

 چند تا!  ،یکیبچه دارم شد، نه  ،یشوهر کن یخواستیحاال خوبه تا االن نم -

 شه؟ ی زنت نم یشکیمئنم هو مط  یرو اعصاب یلیخ یدونی م -

 .دیکش  شیاسورمه   شرتیبه ت یباال انداخت و مطمئن دست ییابرو 

 بذار زنمو آوردم اون موقع حرف بزن. -
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 بدو بدو خودش رو به ما رسوند. دیرو شن نیتا ا  مامان

 ه؟ یعروسم ک -

 به غبغب انداخت.  یباد  واران

 ...ندهی! در آدونمی فعال که نم -

 تکون داد و به آشپزخونه برگشت.  یسر مامان

 من! عه... یه گه،ینم یچی ه نیا به

 راه برگشت و به باال اشاره کرد. وسط

در مورد   ینگ ی چی. هانیحاضر کن، به بابات زنگ بزنم بگم ب   لتوی برو تو اتاقت وسا -
 بازداشت شدنتا! 

 نچ کنان سر تکون دادم.  نچ

 بگم؟  دیآخه چرا با  -

 باال انداخت. یاشونه

 . یُپز بد ی چه بدونم، بخوا  -

نشم   وونهی دادم و به سمت اتاقم رفتم. امشب من د  رونیو کالفه ب دمی کش یقیعم نفس
حمله بردم سمت تخت و خودم رو روش پرت    ای... تا وارد اتاق شدم، مثل وحشهیلیخ

 کردم. 

  سی دو تا م دمیش انداختم که دبه صفحه  یبرداشتم و نگاه یعسل یرو از رو  میگوش
 " رو لمس کردم و تماس برقرار شد. ز یدارم. با تعجب اسم "رخت آو زیکال از آو 

 انا؟ یچند تا بوق جواب داد: الو، و  بعد
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 .گهی ! خودمم دانایالو، نو عمه و  -

 ؟ یآها، سالم خوب -

 چپم انداختم و تکون دادم. یپا  یراستم رو رو  یو پا   چوندمیرو دور انگشتم پ موهام 

 شده؟  یخوبم، چ -

 استرس دارم!  -

 ؟ ی : استرس چدمیتعجب و اخم پرس با

 تون دخول کنم.تو خانواده  خوامی چطور به بابات بگم م نکهیا -

 . خوادی م  یچ دمیفهم

 کمکت کنم.  تونمیمتاسفانه نم -

 داد زد: چرا؟!  باً یتقر 

 ...تونمی امشب خاستگار دارم! نمدور، بعدشم  هیبازخواست بشم  دیچون با  -

 ؟ ی! خاستگار چنمیبب سای : وا دیو تند تند پرس  دیحرفم پر  وسط

 اد؟یادامه داد: واسه تو هم خاستگار م شدی م  دهیکه تهش خنده د یبا لحن بعد

 حرص داغ کردم.  از 

 عنتر!  شعوریب -

 .دیخند

 ان؟ ی نشو. ک یباشه حاال عصب -

 برم؟  یندار ی. ولش، کاریشناسیرو آروم کردم و خونسرد گفتم: تو نم خودم
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 زد: عه!...  داد

 پسره چطوره.  ینداد حیآروم گفت: توض  بعد

  دیو تشد ظی دور تو کاسه چرخوندم و غل هیچشمام رو  دم،یکش یاو کالفه  قیعم نفس
 دار گفتم: آخه به تو چه؟ 

حق با توئه،  یول یتیترب یب یلیکه انگار بهش بر خورده باشه، جواب داد: خ یطور
 خداحافظ! 

دادم و اداش رو در آوردم. پسره خر! مگه من    نیرو که قطع کردم، صورتم رو چ یگوش
 اد؟ یچمه برام خاستگار ن 

بپوشم.  یفکر کنم تا چ نمیبش دی شدم. حاال با رهیسرم بردم و به سقف خ ری دستم رو ز  هی
 ... ییبهم بگن. هع انی هم ندارم ب یدرست حساب قیدو تا رف

به مامان که تو درگاه در   ی ا و با صورت سکته  دمیمتر باال پر هیباز شدن محکم در  با
 نی شدم، معترض خودم رو رو تخت باال پا لکسیکه ر  کمیشدم.   رهیبود، خ سادهیوا 

 کردم. 

 ؟یکنی م ینجور یمامان چرا ا -

  ی ریببندتش گفت: اون کت و شلوار ش خواستی طور که مدر رو گرفت و همون  رهی دستگ
  نیچ هی. مامانش از اوناست که به یبپوش یلباس اجق وجق یرنگت رو بپوش قشنگه. نر

 اتو بزن. هیپس قبلشم   ده،یم  ریرو لباس گ

 دادم. رونی ب کمیم را همراه با باال انداختن شونه نمی پا لب

 بله بدم.   خوامی درک! من که نم -

  ییزا یچ  هی نی پا ایبعدا ب ؟ی مرتب و خانم وار باش  کمی د ینه؟ نبا ای ننتیبی باالخره م -
 بدم. ادتی
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بگم، محکم در رو بست که کل اتاق و من رو   یز ی اجازه بده چ نکهیرو گفت و قبل ا  نیا
 ن؟ یر رو داشترفتا نی. در اتاق خودتونم بود باهاش ا میرفت برهیو

 حال نداشتم اصال!  ،یشدم اما چه بلند شدن بلند

 و خودم رو به کمد رسوندم.   دمیخزنده محترم خز هی  مثل

لباس   ن ی ... ادمینپوش یرو باز کردم و از توش اون کت و شلوار رو در آوردم. از ک درش
 ! هیزور یها  یمهمون

. اتو رو هن هن کنان آوردم و  ارمیتا اتو رو ب رفتم  رون یتخت گذاشتمش و از اتاق ب یرو
که روش   گهیپارچه د هی گوشه گذاشتم و کت رو اول برداشتم. برعکس کردم و با   هی

 گذاشته بودم، مشغول اتو زدن شدم. 

 زدنش که تموم شد، وقت نهار بود. اتو

ش گذاشتم،  اتو رو سر جا  نکهیگوشه گذاشتمشون و بعد ا  هیمرتب  یلیخ نمیخاطر هم به
به آشپزخونه رفتم و منتظر غذا نشستم. مامان که   کردی ناله م یکه از گرسنگ یشکم هیبا 

 به جونش افتادم و خوردم.  ای مثل سومال دیبرام غذا رو کش

 نخورده بودم.  یدرست حساب یچند وقت بود غذا ییهع

 .گهی د یتو هتل خورد  شبی و چهار ساعتم نشده، د ستیهنوز ب -

 من بود. تی همه منطق خارج از ظرف نیو ا  زدی حرف م یمنطق ی لیخ دایجد وجدان

  خواستی . صبح دوش گرفته بودم، پس نمکه تموم شد زود به سمت اتاقم رفتم نهار
  نهیآ  یچهار بود؛ رو به رو کی کار داشتن. ساعت نزد  یلیموهام خودشون خ  نیهم یول

 موندم.   رهی نشستم و همون طور به خودم خ
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 هیاز کجاش هم شروع کنم.  دونستمی انجام بدم... اصال نم یکار چی ه رفتی نم دستم
فر بود که چون تازه حموم کردم، برق گرفته تو هوا پخش بودن و راه که  یهوا مو

 .دادمی ترق توروق م یبرق بهم وصل بود انقد صدا  ان یانگار جر  رفتمی م

 رو شونه و بعد سرم مو رو زدم.  م رو برداشتم و موهام شونه یزیز هر چا اول

لحظه انقد دلم   نی دو ساعت وقت بردن. تو ا  کی به راه شدن موهام خودشون نزد رو
موهات چه  ییوا  گنی که م ییبا پشت دست محکم بزنم تو دهن کسا  خواستی م

 ثال؟ م یچه دردسر  گنیدردسر دارن، م یلیخ گمی م  یخوشگلن و وقت

 .شهیها خرد ملحظه نی تردردسر مثال! پوفف... اعصاب آدم تو آروم  نیا

و دخترونه کردم. خداروشکر تو هر    تیکامال ال  شی آرا هیشدم و  شی بار مشغول آرا نیا
 پا استادم. هی  نیمهارت نداشته باشم، تو ا  یچ

... سخت  دادمی تکونش م دی رو هم زدم و نشستم تا خشک بشه. اصال نبا  ی جگر الک 
 مرحله بود. نی تر

 شدم. رهی خ نهیخودم تو آ  به

 که پهلو زده بر قرص قمر چشمانت   یا -

 لب خندانت  ی محو تماشا  یعالم

 و سخن از خنده تو  یسخن  مینگو من

 دامانت  یشود که سر بذارم به رو  چه

 

 دا! خ دهیآفر ی شدم، چ گریج چه

 الک خشک شد قربون صدقه خودم رفتم... آدم انقد خوشگل نوبره واال. تا
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  هی. دمی که ساده و بدون دکمه بود، پوش رش یز   دی سف رهنیشدم کت و شلوار رو با پ پا
 آماده کردم. ممیهم انداختم و شال زرشک   کیگردنبند ش

 بزنه.  پیت تونهی نم نیبگ یه حاال

 بابا اومد.  یو خودم رو برانداز کردم که همون لحظه صدا  سادمی وا نهیآ جلو

 برگشته؟  انای و -

 ؟ یخبر داد یقیصد  ی آره تو اتاقشه. به آقا -

 . میای برنگشته که ب دی پرسی آره گفتم، اتفاقا امروز داشت م -

 تند تند گفت: خوبه. مامان

 بود؟  یبازداشت چ هی حاضر شده؟ قض -

 . یشیبدم تا آماده م حی تو اتاق بهت توض  میبر ایست. بآماده  یچآره، همه  -

. همون لحظه نگام به  رنیگی وقت منو م شهیموهام هم  نیرفتن و من نشستم. ا  اونا
 .رهی که آبرو شرفم م میحرف بزن نجایا  میا ی. بدمیتو سرم کوب یکیاتاق افتاد و  

  قیچند تا نفس عم سادم،ی زنگ در اومد. وا  یرو جمع کردم که صدا  یتند همه چ تند
 پاشنه داشتن رو به پا کردم.  کم یکه  یکرم رنگ یشالم رو سرم کردم و کفشا دم،یکش

رفتم. مامان سر نهار همه   نی رفتم و سالنه سالنه پا  رونی از اتاق ب لکسیآروم و ر یلیخ
  یو سوت  کردی هم نم دیهم کنارش کاشت. تهد ی مشت  دیتهد هیرو بهم گفت و   زیچ
که   نیو هم  اومدی م شونیسالم و احوال پرس ی. صدا کردی م دمیشه زدی م بابا دادم،ی م

که وارد شد، همون   یکس نی اومدم. اول نی رو پا پله ن یوارد خونه شدن من هم آخر
 . دمشی در اتاق د یبود که اون روز از ال یخانم
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رو لبم نشوندم و به  ی. لبخند قشنگ داشتی و مغرورانه قدم بر م  کیش یلیخ بازم
کرد. جواب   یرو لبش نشوند و سالم محکم یلبخند کمرنگ  دم،یسمتشون رفتم... تا د

 دادم. نهیسالمش رو آروم و با طمان

 نرم تو دستاش گذاشتم. یلیرو به سمتم دراز کرد که دستام رو خ دستش

 .یباش  انای و  دیتو با  -

پسر دارن که من دختره   هیتر و دخ هیدوست داشتم بگم نه من وارانشونم. خب  یلیخ
 با لبخند گفتم: بله. خواستیکه دلم م ییزایتموم چ   ی! به جاهیچه سوال  نیهستم. ا 

 . اریهستم، مادر مه دیتکون داد و گفت: منم ناه یسر

 خوشوقتم. -

خونه ما بودن و خودش رو    اریاومد که اون شب با مه  یرفت و پشتش همون مرد اون
بودم، جلوم   دهی که اونم اون روز د یدختر هیکرد. تا اون رفت  یفرهاد معرف ار،یمه  یبابا

 . ستادی ا

 هستم.  ترایجان، م  انا یسالم و  -

 جان.  ترای خوشوقتم م -

 بودن... من استرس دارم ننه! ادی اومد. چقد ز   اریبار مه نیرفت و پشتش ا اون

ادب. اون روز خوب نطق   یعنترِ ب یریبم یسالمم نکرد. ا یگل رو بهم داد و حت فقط
 .یا قه یسر تو    زهی... الحق که همون پاستوریکردی م

 بلند گفت: عه! جذاب!  یکیبود که  اریدنبال مه میطور نگاه چپک همون

 . یاتاق متاق هیببرتم   رهی نگ نجامیکردم. ا ش  نگا  یا سرم رو برگردوندم خشکم زد و سکته  تا

 خودش اشاره کرد. به
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 اد؟ یم ادت ی ام،  یمن دن -

به غبغب انداخت و   ی. بادزدمی پلک هم نم ی شده بودم و حت رهیتعجب بهش خ با
 زن گرفتنو داشت. من نگرفتمت اون گرفتت.  طی زد و گفت: داداشم شرا  یچشمک

 بلند صداش کرد.  مامانش

 ! ال؟یدان -

 . نیبش ای خفه شو و ب الیدان یعنی ن ی زمزمه کرد: ا آروم

 . نایمادرش ا  شیرو گفت و رفت پ نیا

کلمه خشکم  یواقع  یبود؟ چقد تفاوت! به معنا نی برادر ا ی... دنکردمی تعجب نگاش م با
 . کردی اصال نگاهتم نم یکی اون  دادی دم رو قورت مدرسته آ نیزده بود. ا 

سرم رو کج کرده بودم و به اونا    فشردم،ی هام مدست  نیکه گل رو محکم ب طورهمون 
با هم متفاوت   اتشونیخانواده چقد اخالق نی. اصال برام قابل باور نبود... اکردمی نگاه م

اش  چفت شده  یدندونا  یمامان که از ال  یو صدا  دیچیپهلوم پ یکه تو  یبود. با درد
 اومدم و زود به طرف آشپزخونه رفتم. رونیاز اون تعجب ب د،یغری م

 .گنینم یچ  ای گنی م یچ  نمیبب نم،یداشتم برم اونجا بش دوست

 ! گهیبود د یموندنم چ نجایا

  مایبود بهش پ یقی رف هیو نشستم. االن   دمیکش  رونی ب هاروی از صندل یکیآشپزخونه   تو
! من بدبخت فلک  یکس چی... هستین یکس چیکه ه  فی ح یول گفتمی ازشون م دادمی م

 تنهام. یزده تنها 

 ... یی . هعستی رو دارم که اونم خر تر از خودش ن زیدونه آو  هی

 مامان اومد.  یصدا هوی م دادم و منتظر موندم تا صدام کنن که  چونه  ریرو ز  دستم



 وز ی ن   انا ی و 

 
410 

 

 جان؟  انای و -

 .کنهی رو حفظ م یجان؟ چطور وجه اجتماع انای و  وات؟

 که قراره نه بشنون. پوفف!  دونستن ی... نمسوختی براشون م دلم

رفتم.  رونیو از آشپزخونه ب ختمیر یهام، چا کردن لباس  ستیشدم و بعد راست و ر  پا
که   یاما متاسفانه تنها حس  دمیکشی و خجالت م  نی پا انداختمیسرم رو م   دیاالن با

 بود.  نی منداشتم ه

که   کردی نگام م یطور هیبود...  یجور هیها به سمتم برگشت. مادرش رفتم، همه نگاه  تا
و با کالس نشسته    نیو رنگ ن یسنگ یلیخ شهیدوست داشتم برگردم آشپزخونه. مثل هم

  نکهیایکه بردم ب اریمه  یداده بود، تعارف کردم. برا ادم یکه مامان   یبی رو به ترت یبود. چا
 تر بود. نیسنگ  گفتی گفت که نم یممنون  هیو   تنگام کنه، برش داش 

دم کرده. مو    ییباز گفت: به عروس خانم جذاب چه چا شیکه بردم، با ن الیواسه دان  یول
 جان.  یفرفر

 دیشده... ناه یجا مات موندم. االن صد در صد بابا عصبکوپ کردم و همون سنگ  قشنگ
 ! الیدان تشر زد: الی خانم دوباره به دان

فعاله! از  شی ما ب  الیدان  نیا دیهم رو کرد سمت بابا و مامان ادامه داد: ببخش بعد
 .طونهیشر و ش یاد یبوده االن بهتر شده اما کودک درونش ز  یبچگ

 ست؟! واسه گذشته  یماریب یگفتم: پس چرا گفت اری اختیو ب  دمیکش ین یرو گفت ه نیا  تا

  رونیبود، ب شقه یکه تا اون موقع تو   ارینگاهشون به سمت ما برگشت و کله مه همه
گرد و پر از   یاون همه چشما  نیگردوند. ب الیمن و دان ن یاومد. با تعجب نگاهش رو ب

 زد.  یچشمک طنتی با ش الیسوال، دان

 خرت کردم!  -
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داشتم حرف و خنده بعدش که دوست   نیحرصم گرفت از ا یجور هی. دیبلند خند و
 رو محکم تو صورتش بکوبم.  ینیس

  دیشناسی رو م گهی کرده بود، به حرف اومد: همد شهیکه تا اون موقع سکوت پ پدرش
 شما دوتا؟ 

 هاش سر تکون داد.خنده  نیب الیدان

 منتشر شده بود. که یآره سر همون خبر  -

کال هر   شد؟ی نگه اما مگه م یچیخودش خفه شه و عقلش برسه ه کردمیخدا م خدا
. ترس هر  ادیم  شیپ یفکر کنه سوء تفاهم نکهیبدون ا گفتی م  اومدی به ذهنش م یچ
 رو داشتم، اتفاق افتاد. یچ

 .رتشیگی داره م اریمه گهی که د رمشیکردم بگ  دایپ طشویتازه، قرار بود هر وقت شرا -

 باال انداخت. یاشونه

 ...ستین اریمن و مه نیهم ب یحاال فرق -

 . دیکوب کرد ی گرد نگاهش م یکه داشت با چشما اریمه  یتو بازو  یکیآرنجش  با

 ار؟ یمگه نه مه -

 زرافه بشه...  الی اون لحظه دعا کردم دان تو

به دهنش  رسهی کنه و تا م ی که قصد گفتنش رو داره الاقل اون گردن دراز رو ط یحرف
بهش   نیا  اومد،ی بود و تا حرفه م رانی ا  نترنتیتفکر در موردش بشه. اصال کاش ا کمی

 .شدی م مونیو پش کرد ی فکر م

 حرفاش سرخ سرخ شدم.   نیاما با ا   دمیکشی نم خجالت
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  یچ یعنیگذاشتم.  زی م یرو رو   ینینشستم و سمبل   یسمت مامان رفتم و کنارش رو  به
 بشم زن دوتاشونم؟  یک یزن  یعنی! مغزیپسره ب م؟یندار  یفرق

 بچه سالم تو اون خانواده نبود...  هیانگار   کال

ها، ملکه  هی مامانش شب ،یطورن یا  الی... دانقهی سر تو   اری! مهشیکه سرش تو گوش ترایم
هر چند   کردمیاومده بودن از تو آشپزخونه باباش رو نگاه م  یباباش اهل تفکر! از وقت

 . دادی م یچهمه  لی تحو قی لبخند عم  هی هیثان

 انداختم.  نی ... سرم رو پا ییهع

بخونه   یآهنگ هی  یکی. کاش بعد مرگم دادمی جواب م د یرو زد بعدا من با یهر حرف الیدان
 برام...

 ...بدلیب یبا یز  یگل سر سبد، ا یا  انای و

 خاکستر.  ی اش مشتمانده  یو باق ال یدان یخاک بر سر، سوخته در خرباز  چارهیب یا  انای و

 . دوستمی . صداشم منشیب دهیبخوندش. اون جو م  یلیساالر عق  دمیم

 .کردمی واران و بابا رو حس م  نیسنگ  نگاه

و   دمی... حاال خوبه جواب رد مکننی م وونهیخودم. مامان رو هم امشب د یبرا  رمی بم من
 . کردمی رو تحمل م الیدان نیسال ا  یها سال  د یاال با

 هنوز روم بود...   نگاهش

 کردن. روشمیبه حق پنج تن، انگار تخم مرغه ن یبش کور

رفت سر اصل مطلب.   یکه خوردن، آقا فرهاد شروع به حرف زدن کرد و به قول  هارویی چا
  یجور هیبله.  انایاله، و  انای رو کرد. و فمیبغل من کاشت و تعر ریبماند که چقد هندونه ز 

بارم تا   ه یکه اون  دمشیبار د هی... حاال خوبه فقط  شناسهیکه انگار صد ساله من رو م
 .دیکشی م یعزم رفتن کردن من داشت کارم به خودکش
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 شد:  شجه یساعت حرف زدن، نت هی بعد

 . نیکن و حرفاتونو بزن ییرو به اتاقت راهنما اری جان، آقا مه انای و -

و    انداختمی پام م ی. پام رو رو آوردمی در م بمیاز تو ج گاریس  هیلحظه   ن یتو ا دادی م حال
 . ذاشتمی مبل م یپشت  یرو  ممگه یو دست د  گرفتمی مرو  گاریدست س هیبا 

  نیبه ا ی از یگفتم: "ن یم زدم،ی پک م گاریکه به س یو در حال انداختمیباال م ییابرو  هی
 جواب من مشخصه!"  ست،یکار ن

بلند   نینبود پس پا شدم و منتظر موندم بلند شه. تا ا  ری امکان پذ نایاز ا  چکدومی ه یول
 آقا!  خوادی م  یلفظ ریکردم... ز  میتسل نیشد، من جان به جان آفر 

 . اومدی سمت پله ها رفتم و اونم پشتم م به

 جلو، سر باال!  نهیآروم... س یلیخ  ،یباکالس تینها در

راه تنها   ون ی کردم و م ییبایز   اری برم باال، سقوط بس نکهیا  یشد به جا یچ دونمی نم هوی
بود و محکم گرفتمش که چون در حال   اریشلوار مه رمی که دم دستم بود تا بگ یزیچ

حفظ آبرو محکم   یو اون خاک بر سر برا  ادی سقوط بودم، کم مونده بود از پاش در ب
 .افتمی هلم داد تا ب هیو   د یتنبونش رو چسب

و پشت بندش خنده  دمیمامان رو شن  یخدا ا ی  یپله ها به پشت افتادم. صدا  نی پا
 خاک بر سر!  الیدان

 .نکا یو چشماش پشت اون ع دیدی رو م  اریهمون حالت چشام فقط کله مه در

خم   صدایهمون طور ب نمی بودم، دوست نداشتم اصال بلند شم. ا  ده یخجالت کش انقد
بودم رو   دهیبود... همون طور که دراز کش یشانس. امشب شب بد کردیشده بود و نگام م

 جواب رد بدم.   ییبا چه رو کردمیداشتم فکر م  ن،یزم

 . ادیمن در نم یشوهر برا  نی بهم ثابت شد از ا یشب خاستگار نیهم یول
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اون   یتا آبرو  زنهی تنبونش رو م دیق یجنتلمن، در هنگام سقوط خانمش حت یآقا  کی
 ! نینره... اما ا 

 لب زدم: خاک بر سرت.  کردی طور که داشت نگام م همون

ناز کنم. اونجا نشسته بودن و    کمیکه الاقل   شتافهی به کمکم نم یکس  دمیبلند شدم... د و
 شدم!  یمن مرگ مغز  دینشد. خب شا یچی که پاشو حاال ه دنیخندی م

لحن کارشناسانه   هیبا  شدن،ین نگران م نگام کرد و در جواب اونا که تازه داشت  کم ی اریمه
 گفت: خوبه!

دم گوش   ادیت. فقط بلده بجنتلمنانه ریو اخالق غ افهی و ق  ختیر ن ی تو با ا یری بم یا
نگام   لیمی ب کمیکه  دی جمع خنده به لب و ناه لی تحو یحیمن زر زر کنه. لبخند مل

که   اری. خودم زودتر وارد اتاق شدم و مهرفتم  اطی بار با احت ن یدادم و جلوتر اما ا کرد،ی م
 بشه از قصد در رو تو صورتش بستم که محکم به دماغش خورد.  وارد پشتم بود، تا اومد  

لحن مثال   هیبردم. با   رونیدر ب یگفت که در رو باز کردم و سرم رو از ال   یآروم آخ
 ن؟ یدیند  ،ییپر حرص، گفتم: آخ یول مون یپش

با تاسف تکون   ینگام کرد و بعد سر یخنث کمی ش برداشت و  دماغ یرو از رو  دستش
 داد.

  ی. اومد تو اتاق و رفت رویت تکون بده که احتماال به اون رفتسر رو واسه عمه  نیا
تو سکوت گذشت که   قهید هی نشستم.  شی آرا زی م  یصندل یتخت نشست و خودمم رو 

 به در اشاره کرد. 

 ! یاز قصد زد  -

 تند سر تکون دادم. تند

 آره. -
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 : چرا؟! د یابروهاش رو باال انداخت و پرس جفت

 ت.جنتلمنانه  ر یرو گرد کردم و با اخم گفتم: به خاطر حرکت غ چشمام

 . زدی آروم حرف م یلی. خدیبه پشت گردنش کش یدست

 جنتلمن بودم؟  افتادیاالن من شلوارم م  -

 

که  افتادی . بعدم میجنتلمن نبود ریحد غ  نیدر ا یول ریکردم و جواب دادم: نخ یاخم
 .افتادی م

 افتاد؟ یکه م افتادی تعجب گفت: م با

 سر تکون دادم. تند

 پاته!  ینگو که گلگل -

 یلینشست، احساس کردم خ  شیشونیکه سرخ شد و عرق شرم که رو پ صورتش
 .ادبمیب

که جعبه  نهیانجام بدم، ا تونمی بغرنج م تیوضع  نی که تو ا یخودم گفتم تنها کار با
 .رمی رو جلوش بگ یدستمال کاغذ

رو با   شی شونیپ یو عرق رو  دیکش یکیبرش داشتم و مقابلش گرفتم که  زیم  یرو از 
 پاک کرد.  یدستمال کاغذ

 نرده مستحکم تره.  یول ر،ینخ -

 مثل کوه مستحکم باشه.  دی... مرد با ستمیموافق ن -
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 صاف تو چشام زل زد.   هوی

 ؟ ی دنبال شوهر یخانم شما مطمئن  -

 .نمیرنگ نی سنگ تی به من و شخص کنهی م  نی! توهکثافت

 کردم.  یاخم

 شوهر دنبال منه. ر،ینخ -

 سر اصل مطلب.  میکرد و آروم گفت: بهتره بر  یپوف

 . گهیم یچ  نمینگفتم و منتظر موندم تا بب یچیه

خدمتتون عرض   دیو در واقع با   دیستی ازدواج ن نی به سر گرفتن ا لی چندان ما دونمی م -
که گفتم   نی کنم که من هم فعال قصد ازدواج نداشتم و در اصل به اصرار پدرم اومدم. ا

خانم کامال   هیخودتون،  گاهی. شما در جا شهیقصد ازدواج نداشتم، ابدًا به شما مربوط نم
جز دو   م یربا هم ندا یی. حاال درسته آشنادینظرتون رو بگ خوامی االن م د،ی محترم هست

 مورد...

 

 . کنهی به اون روز اشاره م میرو گفت احساس کردم داره مستق  نیا

و ما هم   شناختنی خدا بخواد. باالخره همه قبل ازدواج هم رو نم  یخب هر چ یول -
 . میبشناس گروی همد میتونی م

 مودبه!   نیا  چقد

 چطور من جواب رد بدم؟  االن



 وز ی ن   انا ی و 

 
417 

 

با   کردمی نگاه م یاردم. از هر جنبهنگاش ک  حرفی شدم و ب رهیطور بهش خ  همون
دختر مگه چندبار   الیخیگفتم ب  هویکنم.  کاریچ دونستمی نبود. اصال نم یکیمن    یارا یمع

 ؟ یبمون یستی ادب تو رودروا  هیواسه   یخوا یکه م یکنی م یزندگ

گفتم: شما   نم،یکنار هم بچ یامثل اون کلمات مودبانه  کردمی م یطور که سعهمون  پس
 اما من هم فعال قصد ازدواج ندارم. دیتموم یچهمه  یلیهم خ

 کرد.  ستی رو گفتم از سر جاش بلند شد و کتش رو راست و ر نیا  تا

 .میبهشون بگ میپس بر-

 متقابال از سر جام بلند شدم. منم

 بهتره.  نطوریبله ا-

  الیشد. دان خمونیدوباره نگاه همه م میدیکه رس  نی و پا میرفت  رونی از اتاق ب باهم
 نه؟ ا ی  میکن نی ری داد زد: عروس خانم دهنمونو ش مغزیب ادبیب

 ر،یبا ادبانه گفت: خ یلی به کمکم شتافت و خ اریبگم نه؟ آخه آدم انقد خر؟ مه االن
 . میدیمتاسفانه به تفاهم نرس

به تفاهم   نیکه"غلط کرد  دمی نگاه به بابا انداختم و تو عمق چشاش د ه یاون لحظه  تو
 " نی دینرس

  تونمیچون اون دوسش داشت من که نم یدوست داشت ول یلیکنم آقا فرهاد رو خ فکر
جور هست. انگار   یاریهست، نه مع یکه نه حس یحتما با پسرش ازدواج کنم اونم وقت

پررو با اون سر و   الیراشون نموند. دانب یذوقشون خورد و دل و دماغ یکه همه تو 
جمع و    نیا  دنی" اکتفا کرد. خودمم با د عه " هیزبونش، آروم نشست و فقط به گفتن  

درستش کنه.  تونهی نم یکه شده و کس هیکار گهی د یمعذب شدم ول  کمیحال و هواش  
 .شدی م  نینه اون قصد ازدواج داشت و نه من هم یوقت
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به زور شوهرم بده و سر سفره   ادی . بابا بمیانجام بد  یکه ازدواج اجبار  ستیرمانام ن هیشب
بگم بله؟ و اونا بله رو به عنوان   هویباشم و   قیفکر عم هیعقد بکوبن تو دستم و منم تو  

 اصول خودش رو داره.  ی. هر چمیو ِد برو که رفت  رنی جواب بگ

بود  نجایجالبش ا آروم نشستم. ششونیناراحت بودم اما پ یتا حدود   نکهیا با
 ! یاز چ  دونستمینم

هم   یگاهو گه  زدنی فقط آقا فرهاد و بابا حرف م زی شام هم اونجا موندن و سر م یبرا 
شام حس   ز ی. سر مدادی انجام م  یکار هیهم تند تند  الی دان نیخانم. ا دیمامان و ناه

که تند تند پاهاش رو   الیبه دان دمیو تهش رس  خورهی داره تند تند تکون م زیکردم م
 . چته آخه تو.دادی تکون م

بار بهش تشر   کی  قهی دق کی خانم از دستم در رفته بود. هر  دیناه یها گفتن  الی دان آمار
 نبود. الشمیخ نی ع نیاما ا  زدتی م

 ؟ ی دادی جواب رد م  یخاستگار ومدم ی: منم مدیپرس هویکه   میشام بود یوسطا 

کرد و به سرفه اقتادم. حاال    ریو گفت غذا تو گلوم گر نیبلند! تا ا   یهمه، با صدا  جلو
آب داد دستم. حالم که سرجاش اومد،  وانی ل  هیواران  نکهیشم تا ا بود خفه  کی نزد

جاش  و با چنگال انقد بزنمش، انقد بزنمش تا همه   زیدوست داشتم بپرم اون ور م
اثر نداره. آخه من   نیبرده بودم که رو ا  یپ یزد ول رخانم دوباره تش دیسوراخ شه. ناه

 خر جواب مثبت بدم؟  وونهی به تو د دیچرا با

  واریاز د یرو ول کن  نی به تو بله بدم؟ ا امیانقد مودب و آقا بود اون رو رد کردم ب  داداشت
. من چرا اسمش رو تو  دونهی هست رو خدا م  یا. حاال چطور نوازنده رهیباال مراست 

 ه؟ یبه چ یچ نمیگوگل سرچ نکردم بب 

م بود با  بچه  الی حفظ آبرو! من که دان  ای نموندن، حاال به خاطر جواب رد  گهی شام د بعد
 . بردمشی جا نم چیخودم ه
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  تیکرد و با اخم و جد بشیج یکه در بسته شد، بابا دست تو نی که رفتن و هم اونا
به خاطر افتادنمم حتما دو   پرسه،ی شد. االن از بازداشت شدنم م رهیبهم خ شی شگیهم

خطاکار نگاهش کردم که کم کم    یهارو گاز گرفتم و مثل آدم  نمی . لب پاخورمی تا َچک م
 جلو اومد. 

 شد.  رهیتو همون حالت بهم خ کمیو  سادی وا د یمن که رس به

 دادن اما... حیبازداشت شدنت که حل شد و اون دو نفرم اومدن شرکت و توض هیقض-

هوا رو نگاه نکن، حواست   یراه بر  یستیبلد ن یسرش رو خم کرد و ادامه داد: وقت  کمی
 که آبرومون بره.  یافتیو تهش ن  یبه قدمات باشه که شلوار پسر مردمو نچسب

شد. چشمام رو محکم بستم و چند تا   تکون داد و از کنارم رد یگفتم و اونم سر یچشم
 انا؟ یصدام کرد: و   هوی. دمیکش قینفس عم

 . دمیچرخ تند

 جانم؟ -

 شد؟  یچ زی آو-

 که پشت تلفن زد، تند تند شروع به حرف زدن کردم.  ییها حرف  یآور ادی با

 . رهیرو بگ  یسلمان  یلیبرگرده و فام خوادی م-

 لباش نشست.   یرو  یکمرنگ لبخند

برگشت و    یبرا  یمقدمات هی دی دفترم. با  ادیخوبه! پس باالخره سر عقل اومد. بگو فردا ب-
 فراهم بشه. داشدنشونیپ

 رو گفت آه از نهادم برخاست.  نیا  تا
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گذرون... و خوش  دردی ب یهاچرت و پرت بود. پر از آدم   یهامنظور از اون جشن  مقدمات
 .بتتیغ یشدی قدم دور م هیو    کردنی رو م فتیتعر  یبهشون کل یدیرسی از اونا که تا م

  د یهاشون، باها و خانواده نصف مهموناهم خانواده خودمونن. ماشاء ا... واسه عمه حاال
  ی. نه شروعشون معلومه نه انتهاشون... خودم گاهادنیتاالر گرفت انقد که ز  ییبه تنها

 پررنگه. بی عمه کوکب عج نی اما ا کنمی م  یقاط

رفته بودن    ایو سوف ادی رو نداشتم. پس فر یچیبه اتاقم برگشتم، حوصله ه زونی آو یلب با
 ذره ثابت کردن آدمن.  هی یدم آخر نیبابا، خوبه، الاقل ا  شیپ

فرستادم "فردا برو شرکت بابا،  امیپ هیرو نداشتم پس همون   ز یزنگ زدن به آو حوصله
 بهش گفتم" 

 .گردونتمون ی چطور م  مینیبب یدست زندگ میرو بد خودمون

 *** 

 وارد دفتر شدم. زدمی حرف م ز ی که با آو طورهمون 

 ؟ یکنی م ینجوریکه تو ا  خوردتی مگه م-

 . ترسمی از بابات مثل سگ م  ه؟یچ یدونی حرص گفت: م با

 خوبه!-

 ترسم؟ ی زد: خوبه که م داد

 شد؟ یچ  ایسر سوف  یدی. دیترسی رو باز کردم و جواب دادم: خوبه که م یاشهیش در

 ؟ یشیم یخوردم راض  زیتو هم تا آخر عمر اونو بکوب تو سرم، بگم چ-

. کوتاه گفتم: نه اومدنی و پشت سرش رضوانه رو که به سمتم م دمیرو د  کایدور مل از 
 . زنمی برم، بعدا باهات حرف م دیاالنم با شم،ینم یراض



 وز ی ن   انا ی و 

 
421 

 

سالم کردم  شدم   کیلبم نشوندم. بهشون که نزد  یرو  یحیرو قطع کردم و لبخند مل یگوش
 .یو اونا شروع کردن به اظهار نگران

 بازداشتتون کردن، درسته؟  گنی سرتون اومد؟ م ییچه بال  انایو  ییوا -

مگه اون شنگول و منگول نگفتن به    دونن؟ی کجا م از   نایاز تعجب گرد شدن. ا  هامچشم
ره رو  برگشتن و لبخندم رو دوبا هیچشمام به حالت اول یمفتاح یآور ادی با  ن؟ینگ یکس

 لب نشوندم.

 .می آره، اشتباه گرفته بودن، بعدم آزاد شد-

گربه   هی که تا اون روز از من به شدت متنفر بود، جلو اومد و صورتش رو شب یارضوانه 
 خود شرک شد. هیشب  شتر یشرک کرد که ب

 .دونهی رو فقط خدا م نیدیکش  یچ انا،یبرات و  رمیبم ییوا -

 شد.  لی تبد  نیقیبودم بهش و با حرف بعدش شکم به  مشکوک 

 شدن.  یچ ایو سوف  یوسفی  یآقا -

بود پس، نه نگران   ادیدردش فر  نیصورتم فاز هارمانم بابا نرده چاف چافن شد. ا   حالت
 ! ادیجاست فر  ز،یمنه و نه آو 

 رفته باشن.  نجایاحتماال از ا دونمینم-

بودن و زن و شوهر تا خودش   سیبگو پل گهیم طونه یکامال تو غم فرو رفت؛ ش صورتش
 اونم خر بود، خر!   نجایجذاب اومد ا  هیو برگاش بمونن. تو عمرمون   زهیبر

 ،یمفتاح شی برم پ دیبا دیفهم نکهیهم بعد ا   کایبهمون پشت کرد و دور شد و مل رضوانه
  یچ یچنده. نگران لویک انای اومده بودن وگرنه و یفضول  یبه اتاقش برگشت. جفتشون برا 

 اصال؟ 
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صداش   نکهیرفتم؛ در زدم و بعد ا  یبه جفتشون کردم و به سمت اتاق مفتاح یکج دهن
  یزیچ  هینشسته بود و داشت  شی پشت صندل شهیوارد شدم. مثل هم  دمیرو شن

درو ببند   ؟یی تو  انایزد و با ذوق گفت: عه و  یلبخند  دی. تا من رو د کردی و کار م خوردی م
 تو.  ایب

 رو به روش نشستم. یقیرو بستم و با لبخند عم در

 رو به راهه؟  ز یهمه چ ؟یشد دخترم؟ خوب یخب چ-

 ن؟ یبله خداروشکر، شما خوب-

 شده بود، سر تکون داد. رهیخ زیطور که به مرو تو هم قفل کرد و همون  دستاش

 اومده. شی. من واقعا متاسفم واسه اتفاقات پمیخداروشکر ماهم خوب-

 .ادی م ش یلبخند زدم و گفنم: اتفاقه پ ه یدوباره   متواضعانه

 .نیتو دردسر افتاد ای و سوف  ادیبه خاطر فر  دونمی خبر دارم، م ینه دخترم از همه چ-

 بگم؟  یبه ک دیاسمشون باشه. من نخوام اسمشون رو بشنوم با   دیبا رمی جا م هر

 متواضع باشم.  تونستمی مورد ابدا نم ن یبود، تو ا  یخندم زور بار لب نیا

 ن؟ یمونی که م نجایا-

 اخراجمون کنه. چه جالب!  خوادی فکر کردم م من

 بله.-

گل از   د،یرو شن نی . تا اشمی م  یجور هی یاد یجواب بدم ز  نی از ا شتر یکردم ب احساس
باز گفت: پس هفته بعد شنبه  شیو با ن دیبار به هم کوب هیگلش شکفت. دستاش رو  

 .نی. دوباره کارتونو شروع کننیباش نجایا
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هوا گفتم   دیپر  یجور هیداد.  یپنج روز رو مرخص نی شدم؛ خوبه ا رهیتعجب بهش خ با
که برو کارت رو شروع کن.   گهیتو بغلم و م  اندازهیم  زشهی پرونده و کاغذ رو م یاالن هر چ

  دیندار  یاگه کار  هیپس با   گهینمونده بود د یرف گفتم... ح یتکون دادم و ممنون یسر
 اومدم.  رونی من برم، از اتاقش ب

کنم  کاری کجا برم و چ دونستمیور اون ور نگاه کردم. نم  ن یبه ا کمیدفتر خارج شدم و  از 
نگاهم رو   ز ی اسم آو  دنی بهش انداختم و با د یاومد. نگاه  امشیپ یصدا   یگوش هویکه 

 دادم.  رونی به آسمون دوختم و نفسم رو کالفه ب

بابات کارت   ایرو خوندم. "ب امشیدو تا فحش به اون و به خودم که کشفش کردم، پ با
 داره" 

 چرا به خودم زنگ نزده بود؟  قا؟یداشت دق کارمی چ بابا

... خدا برم شرکت  دیراه افتادم. االن با ابون یانداختم و به سمت خ  فیک  یرو تو یگوش
که رفته بودم قهوه داغ رو چنان رو   یبار نی. آخرافتهین یند یکنه اونجا اتفاق ناخوشا

من نبود،   ریتقص ادمی که بابا دعوا کنون  من رو به خونه برگردوند. حاال ز  ختمیحسابدار ر
و    یسراسر  یکنار پنجره ها  ی بودش و داشت به طور با کالس رفتهگ ی طرف حس باکالس

 .خوردی سور، غرق شده در افق، قهوه مبزرگ جلو آسان 

و خودم    رونی ب دمیکرده بودم و بابا حساس بود، تا در آسانسور باز شد پر ری چون د منم
  یاز کجا خورده... کل دونستی خورده بود نم یجور  هیبه طرف! حاال بدبخت  دمیرو کوب

  سادیکرد. بابا که اومد دمش گرم جلو اونا پشت من وا  دادی هم سر من بدبخت داد و ب
 نبودن.  اامان از بعدش که اون  یول

 .ایپام رو تو شرکت نذاشتم و بابا هم نگفت ب گهیاون روز د  از 

  اری بس یهاجه ی شدم و تا خود شرکت در مورد رفتارم تو اونجا فکر کردم و نت یتاکس سوار
 شرکتم.   سیکنم، باالخره دختر رئرفتار  نیسرسنگ یلیخ  دیگرفتم. با یخوب



 وز ی ن   انا ی و 

 
424 

 

بهش انداختم و با سالم و صلوات وارد شدم. آسانسور   ینگاه دم، یشرکت که رس به
و در باز شد،  ستادی آسانسور که ا دکمه طبقه مورد نظرم رو فشردم. عایمعطلم نکرد و سر 

الن  تو س  یاد یز  یها   زیشروع به راه رفتن کردم. م آروم  یلیو خ دمی کش قینفس عم هی
بلند شد و گفت: سالم   دیرو د رد شدم، دختره تا من  رشکه از کنا ی زی م نی بودن و اول
 حالتون خوبه؟   ،یخانم سلمان

زدم و متقابال بهش سالم کردم. سرم رو که برگردوندم و نگاه ازش گرفتم،  یگرم لبخند
شلوارش فرو کرده بود، بهم نگاه   بیج یدستاش رو تو  کهی در حال دم؛یرو از دور د اریمه
براش تکون دادم   یپس سر ه،یادبی ب دمیاز کنارش بگذرم اما د  توجهی . خواستم بکردی م

 یباز  هی انگار تو  دم،یتفا کردم. به در اتاق بابا که رساک  ،یقی صد یو به گفتن سالم آقا 
سر   ستیانصاف ن ییبودم انقد که با استرس گذشت. خدا دهیسخت به مرحله آخر رس

 استرس بکشم.  ینجور یمن ا   یهر چ

 منتظرتونن. یسلمان  یگفت: آقا یسالم و احوالپرس  چیبدون ه د،یتا من رو د یمنش

 کردم.  یکه رو زبون خودم خشک شده بود، اخم یگرم و سالم  دمیرو که د شیادبی ب نیا

 !دونمی م-

 در زدم و وارد اتاق شدم.  الیخی بهم انداخت که ب ینگاهمین

 شدن.  ادبیسالم هم بکنم. چقد آدما ب  ی! نذاشت حتادبیعه عه، ب عه

 ادته؟ ی بودم،  دهیخر دایخونه تو منطقه... جد  هی انایبابا سالم کردم که زود گفت: و  به

خونه عمه  کی که نزد  ی: هموندمی پرس نان یاطم یتکون دادم و برا   یسر شی آور ادی با
 کوکبه؟ 

 نشون بده تا برن اونجا. زیآره همون. اونجارو به آو-

کمکتون   انای . وخوادی نم یاد یز  زیو ادامه داد: مبله است، چندان چ  زیرو کرد به آو  بعد
 .  کنهی م
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 رو بهش نشون داد. یابرگه 

 . کنمی هم خونه رو به اسمت م تی لیفام یادار یبعد کارا -

 رو مخم بود.  زیمن دو تا چ زدن،ی حرف م  یادار ی داشتن در مورد خونه و کارا نایا

  دیدنبالم؟ حتما با  ادیب زی آو شدی نم یعنی  نجا؟یمن رو کشوندن ا نیواسه هم  نکهیا  یکی
 بردم؟ ی م مرو با خود نی و ا نجایا  اومدمی م

که درست   میخونه کم داشت  نا؟یعمه کوکب ا  کی چرا اون خونه نزد  نکهیهم ا  ش یدوم
ست... اون عمه  کاسه  هیش؟ بابا هم باهاشون دستش تو  و خانواده  زی اونجارو دادن به آو 

 دوست داره.  یلیکوکب رو خ

 خونه عمه کوکب؟  کی گفتم: حاال چرا نزد اریاختی کردم و ب یپوف

 بود، سرش رو بلند کرد. زیم  یرو  یورقه ها   یکه سرش تو  بابا

 متوجه نشدم! -

هم قفلشون کردم و همزمان با تکون دادنشون شروع به  یرو باال بردم و تو  دستام
 دادن کردم.  حیتوض

 خونه عمه کوکب؟  کی چرا نزد  میدار ادیخونه ز  گمیم-

 دخترم!   ای. بری بگ میتصم نی تو سر جام بش ایب-

من    یرو زیبد بود... بالفاصله نگاه آو  یلی. لحنش خزدی گفت اما کاش سرم داد م آروم
 دادم.  نیبه ا ینشست که دو تا فحش از سر ناچار

  ؟ی خودت مگه که من رو صدا کرد یدخترا نطق کنه. چالغ شیترسو، فقط بلده پ پسره 
 فقط؟  یشناسی رو نماون جا  ،یصد جا واسه ضبط گزارش رفت  یبزرگ نیتهران به ا 

 به در اشاره کرد.  بابا
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 در اونجاست.-

 ه؟ ینجور یمن اخالقش چرا ا  یبابا  نیا

گل کرد و با خنده گفتم: عه، من فکر کردم   میخودم رو کنترل کنم و مسخره باز  نتونستم
 اونجاست.

 م رو به سمت پنجره پشت سرش گرفتم.انگشت اشاره  و

 مانند داشتم.  ادی! هزار تا فحش فر یبهم انداخت... با سکوت اما چه سکوت یجد  نگاه

که بابا گفت:   میکردم. چند قدم دور نشده بود  یخداحافظ م،یکردم و بعد گفتن بر  یاسرفه 
 فقط... دیو بر   دیریبگ  نیاز شرکت ماش

 شد.  رهیبود خ کشی د که هنوز نز زیآو به

 .کنهی جفتتون رو سقط م زنهی م انایکن. و  یتو رانندگ-

 . دیباز شد و خند ششین زیآو

مگس رو   ه ی! تو اون لحظه سرُم رو به آسمون گرفتم و دعا کردم که خدا جون، شعوریب یا
 مگس بده.  یتا ابد صدا   شیصوت  یکنه  به تار ها  ری کن گ تی هدا  زیسمت دهن آو

. دمیرو د اریپشت کردم و با حرص به سمت در رفتم و تا در رو باز کردم، مه بهش
بزنم. از جلو در کنار رفتم و راه رو براش باز   رمیبگ نمیدوست داشتم ا  جهتی و ب خودیب

لحن کامال متفاوت   هیبا   دش،ی از کنارم رد و وارد اتاق شد. بابا تا د دیببخش  هیکردم که با 
 ن. جا اری گفت: سالم مه

 جان؟  اری جان! االن مه انایو  یبابا من دخترتم تو کل عمرم بهم نگفت جان؟

.  گفتینم یچیاما ه اومدیدنبالم م  زی زدم و به سمت آسانسور رفتم. آو رونی حرص ب با
 ؟ یصدام زد: خانم سلمان کی ش یمرد کت شلوار  هیکه  میآسانسور بود  کی نزد
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  یرو به سمتم گرفت. از دستش گرفتم و ممنون چی و منتظر نگاهش کردم که سو  برگشتم
و در که بسته شد،  می کتش رو گرفت و رفت. وارد آسانسور شد   یهاگفتم که لبه 

 . زیدادم دست آو  چاروی سو

 .یمنفعت   شعوریب ریبگ-

 ؟ یآورد و گفت: با من نی تعجب سرش رو پا با

رو باز کردم و با لحن   شمین هویچند لحظه   بهش انداختم و بعد از  یقیعم نگاه
 . میپرداز ی دارم و گاها به گفت و گو م یقیعم یگفتم: نه! با در آسانسور دوست  یامسخره 

 رو باز کرد.  دهنش

 هه هه هه! -

 تند از دستم گرفت و تو مشتش فشرد. چاروی سو

 گفت.  نویکه بابات ا  یزد  یهم چه گند  یتو رانندگ دونهی خدا م-

 .دمی کش یقیعم نفس

  نیشکل تقاص ا ن یقراره به بدتر  یچون به زود گمی نم یچیاالن ه ه؟یچ یدونی م-
  سپرمتیوقت باز نشه. فقط م   چیبسته شه که ه یجور هی  شتیو ن  یبد  اتویباز  شعوریب

 دست کوکب و دخترش سارا! 

رفت. منم آروم آروم در   رونی ب رهی نگاه خ هیبا   زیلحظه در آسانسور باز شد و آو   همون
  رونیکرده بود، مشغول بودم داشتم ب ر یمانتوم گ نی که به آست فمیک ریکه با اون زنج  یحال

قدم   هیباز و باز تر!  زیآو  شیو ن   شهیدر آسانسور داره بسته م دمیلحظه د هیرفتم که   یم
آسانسور از دو طرف محکم بهم فشرده شدن. لنگم رو دراز  یدر ها داشتم رو که بر گهید

 نتونستم جم بخورم.  یبکشم ول رونی کردم که جلو برم و خودم رو ب

 تونست حرکت کنه. یگرفتن نم یشده بودم که دمش رو م یموشه تو تام و جر هیشب



 وز ی ن   انا ی و 

 
428 

 

به وجود اومده   یتنگ و کالفگ یفضا  نی که در درونم به خاطر ا یحرص و حس بد  از 
 : عنتر بزغاله! دمی د، محکم داد کشبو

 .دیخند

 .میواسه من شاخ نشو ما شاخ شکن -

 م محکم به در آسانسور خورد. سرم رو تکون دادم که کله  تند

 ! رونی ب اریگاو... کثافت منو ب یتو گاو  -

تو آسانسور که بعد باز  دم یلحظه در آسانسور خود به خود باز شد و من دوباره پر  همون
م رو باال بردم و  . انگشت اشاره دیکشی بلند داشت قهقهه م زی برم. آو ونر یشدن کامل ب
 حرکت دادم.

 کنم!  یخفه ت م کشمی من تورو م-

نکنم. داد زدم:   ریبار از ترس جلو نرفتم که گ ن یسمت در رفتم که باز بسته شد و ا  به
 ! زیآو

 : به خدا من نبودم. دمیلحظه شن نی رو آخر صداش

 نیبود. هم رشی که تقص شیدفعه پ ینکرد ول یبار که حرکت نیگفت بدبخت ا  یم راست
. از نهیشد دوباره سر جاش محکم و استوار بش یکه داشت باز م یباعث شد اخم

رو داشتم که رو اجاقه و آب توش جوش اومده...   یداغ کرده بودم و حس کتر تیعصبان
  یم  رونی کردم از گوشام دود ب یم ساس اح یکله ام قشنگ مثل سرش بود و هر از گاه

 زنه. 

بهم   ی. با تعجب نگاهدمیرو د  اریو سرم رو باال آوردم که مه ستادی آسانسور ا باالخره
 کنار رفت.   کمی انداخت و بعد 

 .دی بفرما ن؟یبرگشت نیداشت یکار-
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 تو!  ایب ر،یگفتم: نخ  تیعصبان با

دور   فی . بند ککردم یخودم حس م ینگاهش رو رو  ینیسنگ یازش گرفتم ول   نگاه
ش داشته بودم و پاهام رو تند تند تکون  انگشت وسطم بود و با انگشت سبابه نگه

 .دادمی م

 طبقه...-

 : همکف! دمیوسط حرفش پر یجد

 گفت: چشم.   یآروم یصدا با

 . دمیمحکم تو سرش کوب  یکیرو باال آوردم و   فی رو گفت منفجر شدم. ک نیا  تا

 باال؟  ادیب یزن یچشم و کوفت و زهرمار چرا آسانسورو م-

 .دمیرو د یبیغم عج هی! تو چشماش یلینگام کرد، خ دینا ام یلیخ

 ن؟ یبره هسته زم زدمیهمکف بود... م-

رو دوبار باال   فمیموند. ک یگفتن نم یبرا  یشده بودم و واقعا حرف عی ضا زیو تم بایز  یلیخ
واکنش نشون داد و کله ش رو عقب برد.   اریبگم و هر دو بار هم مه یزی چ هیبردم که 

تند گفتم:  هویاومد.  رونیصوت "هاع" از دهنم ب  هیفقط  یبگم ول ی زی چ هیاومدم  یه
 . یریاون جواب ردو بگ مانتقا   یخوا یتو م رینخ

و چند قدم جلو اومد که عقب رفتم.   دیبه سمتم چرخ هویداد و   رونیرو کالفه ب نفسش
به چشمام   نکیع ی ها  شهینموند، چشماش رو از پشت ش یباق یقدم گهید  یوقت

 دوخت. 

 جواب رد بود و تمام!  هی. نیولم کن نی که بعد بر  نیعاشقم نکرد  ؟یانتقام چ-

 ن؟ ی: اصال شما خوبدیکرد و پرس یاخم
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اون فاصله و با اون لحنش انقد هول کرده بودم که آب دهنم رو قورت دادم و در   تو
 ن؟ یشما خوب یجوابش گفتم: مرس 

رو به هر   یکه رفت  یگفتن راه شه یهم ی بگم ول یدونستم چ  یاخم کرده بود. نم همچنان
 خانم خوبن؟ پدر، برادر، خواهر... دیشده ادامه بده پس منم ادامه دادم: ناه یمتیق

 کرد. یلباش از دو طرف کش اومد و تک خنده ا   وهی

زمزمه ش   نیزمزمه کرد که ب ی زیچ هی  یلب ریو ازم دور شد. ز  دیموهاش کش  یتو یدست
همه   ننیب  یکنن؟ نم ی. واقعا چرا خفه ش نمدیچ یآسانسور پ ی نحس اون زنه تو یصدا 

 جا بحثشه؟ 

 ! انی ماافق محو بود، ن  یکه تو یدر حال زیآسانسور باز شد و آو  در

 .دی بفرما-

زدم دکور   یوگرنه م یبا ادب یلیخ فی بود. ح سادهیبهش انداختم که مودبانه وا  ینگاه
من   ی تند نگاهش رو رو  د،یدر آسانسور رو شن یکه صدا زی. آو اوردمی م نی صورتتو پا

 ! انایگفت: عه و  دهیسوق داد و کش

. آروم انگشتم رو باال آوردم و با حرص تکون  دمی کش یقی رو بستم و نفس عم هامچشم
 دادم.

 !ی چینگو، ه یچیه-

 گفت: باشه.  مظلوم

افتاد   اریکه چشمش به مه  زیاومدم. آو  رونیآسانسور ب یرو باز کردم و از تو  هامچشم
 .دماید  یلی: سالم من شمارو خدیپرس

 . دیهاش رو تو هم کشاخم  هوی بعد

 ؟ یکن یه مما نگا  یبه دختر عمو  ینجوریچرا ا-
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 دادم.  رونیجلو داد و منتظر نگاهش کرد. نفسم رو کالفه ب نهیس

 بابا.  یهستن، از شرکا   یقیصد  یآقا -

 به سمت من خم و به اون اشاره کرد.  کم یشد و سرش رو    کی به من نزد زیآو

 . هیجور هینگاهش  یول-

  شیش یخانوادگ نایا  گهی و با تعجب بهمون زل زده بود. االن م  سادهیهمون طور وا  اریمه
 هستم.  یخودم آدم گلگل یندارم ول نای به ا یزنن البته اشتباه کرد. من کار یم

 تموم شده بس کن.  یهمه چ  گهیبشه گفتم: خاستگارم بود د الیخ یب نکهیواسه ا   آروم

که انگار   یبرگردوند و با حالت یش رو که جلو داده بود، به حالت قبل  نهیس دیرو شن نیا  تا
 ؟ ی بود نی گفت: عه... تو خاستگار ا اریرو به مه یشده باشه، با لحن آروم یبادش خال

 کرد زدم.  یدستش که به سمت من دراز شده بود و به من اشاره م یرو  محکم

مخ من   یخوب بد جلف رو  یتو  ی! مثل سام درخشانیلیخره، خ یلیخ  نیرو برد، ا  آبروم 
 دوست داشتم برگردم بگم، گاوه؟  یلیبود. خ

اما آروم دوباره   یشد و سوال  کی بهش نزد  کمی ز ی به تکون دادن سر بسنده کرد. آو اریمه
 ؟ ی : داداش مغز خر خورد دیپرس

 گرد شد و بهش تشر زدم: عه!  چشمام

 دم.کر یدست  شی بگه پ یا گهید  زیخواست چ تا

 .میر یم  گهیما د -

. خدا به من رحم کنه، خدا جواب  دمیرو گرفتم و دنبال خودم کش  زیلباس آو   نیآست و
  مانی. من به اون ا دمشیعمه کوکب م لی هاش رو بده. االن تحو یباز  شعوریب نیتمام ا 

 مرگ بگذرونه. یکنه که هر روزش رو با آرزو  رشیس  یاز زندگ یجور هی تونه  یدارم اون م
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 .می رو نشون داد و سوارش شد  نیجلو در بهمون ماش نگهبان

 زد.  یسوت  هیتا سوار شد   زیآو

 به من؟  دهینم نو یبابات ا-

خانواده کسر شانه که بچه هاشون   نی . تو ادهی بهترشو م یکیحوصله جواب دادم:  یب
 پاش نباشه.  ریز  یخوب نیماش

 تونو دوست دارم. اخالق   نیا-

 تو خانواده. ادی خواست ب یبود که نم نیبهش انداختم. حاال خوبه هم یپوکر نگاه

 به سمت اونجا روند. میآدرس رو دادم و اون مستق بهش

 . یاوردیکاش مادرتم م-

  دیخونه هم با یکیالزم دارن. اون   یچ نمیبب  ارمشونی فردا م نمیب یامروز خودم م-
 کنسل کنم پوالشو بزنم به دردامون. 

 زدم.  یپوزخند

 باشه. یهر درد   ی. فقط گمون نکنم پول دوا دنیپس انداز نگه دار سهمتو بهت م-

 تکون داد.  نیرو به طرف سرش

  ی! پول عامل اصلزهیپول همه چ یکه بفهم  یهست! تو کمبودش رو حس نکرد -
 بهشته. ای... باشه دنهیخوشبخت

بابا و داداش   نی. ا گهیکه م ن یبذار باشه، هم ی. ول گمیم  یمن چفهمه  ینم نی! ایهع
 خوام. سنگن سنگ! ینم  یچی من اخالقشون خوب بشه، من ه

. سادهیکه دم درشون وا  دمی و از همون سر کوچه عمه کوکب رو د  میدیخونه رس به
 دمشی افق محو شده بود. تا د یهم قفل کرده و تو   یشکمش تو یدستاش رو رو 
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که   میریدونستن ما م  ی. شک ندارم که منمشی بب دیاول با  نیصورتم در هم رفت. هم
 .سادنی اونجا وا

بود و اون داشت با ذوق   نایخونه عمه کوکب ا یرو به رو  م،یدر خونه نگه داشت دم
کردم   یاس مبدو بدو با اون وزن به سمتموم اومد. احس م یشد ادهیکرد. تا پ  ینگامون م

هم    زیو آو  زیبغل آو  دیتند پر  دیلرزه. بهمون که رس  یپام م ری ز  نیزم دنشی با هر بار دو
 .افتهیبود تو جوب ب کی خشک، نزد یکه ن

 تحمل وزن تو رو داره؟  نیبنداز بب نینگاه به ا  هی ،یزن حساب آخه

 .د یاولش عمق فاجعه رو فهم  نیهم ز یخوشم اومد... آو یول

 ! زی عه آو-

 کرد از خودش دورش کنه. یلبخند زد و سع  یمجبور  زیآو

 عه عمه! -

 چشاش شد.   رهیگذاشت و کله ش رو ازش دور کرد. خ زیآو  ی شونه ها یرو رو  دستش

 عمه به قربونت بره. پسرمون چقد آقاست.-

 ساراست. نده یزمزمه کردم: شوهر آ  یلب ریز 

  یطور یلب ری داشت، ز  زیآو  یکه برا  یکه برگشت و بر خالف شوق و ذوق دیانگار شن عمه
 . انای گفت: سالم و دیشد صداش رو شن یکه به زور م

 مثل خودش سالم کردم. منم

.  دشیکش   یاومد فرار کنه محکم م یم  یبدبخت ه زیکرد؟ آو  یرو ول م ز یمگه آو  حاال
  هیکه  ی در حال زی . آویخونه ما نهار بخور یایب  دیداد که با ریگ م،یخونه رو که نگاه کرد 

  یا  چارهیداد، نگاه ب یدست عمه کوکب بود و اون داشت محکم تکونش م یدستش تو 
 به من کرد. 
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درست کرده که   ییغذا هی سارا  ،ینهار بخور ی ا یب دی که پسرم! با ست ی ن بهیخونه غر-
 .ی رخو یانگشتاتم م

 رو به اون رو شد.  نیاز ا   هوی  زیآو

 سارا؟ -

 باز شد. ششیکوکب ن عمه

 دخترمه، دختر عمه ت.-

 ش کرد.  قهیخودش رو مودب و سرش رو تو   زیآو

 خدا حفظش کنه.-

سارا   نیخر شد! ا  دیباز دختر د نی . اسادمی گرد وا یو چشما زونیآو یبا دستا  متعجب
 ش! بشه عروس ننه دیخواد، مطمئنم نقشه کش یرو م

عمه کوکب    یرسوندم و جلو چشما زینامحسوس خودم را کنار آو  ی لیو به طور خ  آروم
لبش رو کش آورد و   کمی دادم که ناچار   لشیتحو  یعیو ضا  حی . لبخند ملستادمی ا

  هی یچشماش خط شدن و سر تکون داد. تا نگاهش رو برگردوند، آرنجم رو باال آورد و ط
 . دیکش یزدم که داد  بهضر زی آو یمحکم چنان به پهلو   یلیحرکت خ

 رو به پهلوش گرفت و صورتش کبود شد.  دستش

محکم   یک یتو اون حال،  دنشیتند برگشت و با د د،یرو شن زیآو  یکوکب که صدا  عمه
 گونه ش زد. یرو

 ز؟ ی آو-

  نیهم نی اون طرفش رو از کار انداخته باشم؟ ا  ی نداد... نزده باشم ارگان ها  یجواب زیآو
شونه اش گذاشتم و از اون   یو هشتش گرو نهشه. دستم رو رو  ستیسالم ن یجور

 طرفش مثل عمه کوکب خم شدم. 
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 ز؟ ی آو یخوب-

کبود   ینطور یا  نیانقد محکم بود؟ نزدم اونجاش که ا  یعنینگام کرد... خب  یحرص  فقط
 اونجا هم مرتبطه؟  یعنی. شده

عمه  هویشده بودم.   مونیآورد که پش یدر م ییاداها  هیبهش چشم دوختم؛  نگران
 چش شده.  نهی تونه بب  یکوکب گفت: سارا سارا! اون م

 و گفتم: سارا دامپزشکه!   ستادمی رو گفت پوکر ا نیا  تا

 ند؟ گوسف ایگاوه  نی به عنوان اشاره و ادامه دادم: ا دم یکوب زیبه آو  یکی

  نیرو گرفت و با خودش برد و در همون ع زیبهم رفت و دست آو  یچشم غره ا  عمه
 ! گهید شهیحال یاز پزشک ییزایچ هیجواب داد: 

 . دمیکش ی قیبه خونه انداختم و با حرص نفس عم یاز خونه خارج شدن. نگاه ز یبا آو و

 همون بهتر سارا دکترش شه. شه،ی م دایپ نیمثل ا  یگاو  هی  یوقت-

و راه   دمیکوب نی زم یپام رو با حرص رو  هیافتاده بود برداشتم و  نی زم یرو که رو  فمیک
بود که کله م   یجور هیرفتم... حالتم   رونیاز خونه ب تی افتادم. با همون حرص و عصبان

 کرد.  یجلوتر از بدنم حرکت م

مردم   اریرو به جا ب  یزیاقل حق رخت آو ! بدبخت الزونیآو  زی! تف تو آو یزندگ نیتو ا  تف
 .یهمه بش  زونیخودت آو   یرو عوض کن یمنطق همه چ  نکهیبشن نه ا زونی بهت آو

 .شهی نداره، خر همون خره فقط پاالنش داره عوض م ریتاث  نیا ت ی تو شخص یچیه

خوردم در خونه رو محکم بستم و به سمت   یحرص م زی داشتم از دست آو ی کل نکهیا با
خونه   یخونه عمه کوکب حرکت کردم. در باز بود و همون طور وارد شدم. صداشون از تو

نشسته و داره   زی آو دمیهال رو باز کردم که د ی رو رد کردم و در ورود اطیاومد. ح یم
 کنه. یسارا رو نگاه م
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 زبونم رو در آوردم. بهم رفت و منم  یچشم غره وحشتناک  دیرو که د من

بهم انداخت و سر   ینگاه لیم   یسالم نکنم پس بلند سالم کردم و سارا ب  هیادب یب دمید
بهش دختر   یشکیخر نباشه که ه زیآو  نیکشته مرده توئه؟ ا  یتکون داد. جهنم! حاال ک

  هی  دمیدر آوردم و تا روشنش کردم د  فمیک ی رو از تو  می. رفتم نشستم و گوشدهینم
 بود.  ندمشماره ناشناس سالم کرده. چه ر

  امشیتمرکز کردم. پ بیشماره رند و عج نی ا  یپرت شد و تماما رو زی به کل از آو حواسم
 " ؟ یرو خوندم: "سالم، خانم سلمان

 شناسه؟ با تعجب جواب دادم: بله، شما؟  یمن رو از کجا م  نیگرد شدن. ا  چشمام

 آشنا!"  هیاومد: "   امشی شدم پ یم دی که داشتم از جواب دادنش نا ام یوقت

آشنا واسه دوره مادربزرگ من تو زمان ارباب    هی نیتو عهد قجر مونده؟ ا  هیک  نی! اوا
 حاال چه دختر باشه چه پسر!   ستین یچندان مال  دمیبود. فهم یتیرع

 " د ینوشتم: "پس همون بمون تند

  یم  رهیبا پس زدن من گناه کب یدار ،ید یمنو از دست م یدار ،یشی م  مونی"خانم پش
... بترس از آتش،  یشیبنده طرد شده م هیشد. تو  ینخواه دهیبخش یتوبه هم کن ،یکن

 بترس!" 

 وونهیبردم طرف د  یاز قبل پ شتریباز چند بار خوندمش و هر بار ب یتعجب و دهن با
لند کردم، عمه کوکب رو با اون  کنه و سرم رو که ب  یداره نگام م یکیست. احساس کردم 

 بابا و ازم بد بگه. ش یباره پ نیمونده ا  نمی. همدمیمشکوکش د  ینگاها 

به ذهنم اومد، با   یزیچ هی   هوینشسته.   ز یور دل آو  دمینگاه به سارا انداختم که د هی
زدم و   یشخندیقهرمانانه ن  اریحرکت بس  کی ی... بعد طگهیخودم گفتم عمه کوکبه د

 اون زل زدم.  ی به چشما  میمستق

 نشد  رهیبهم خ گه ی زود سر برگردوند و د دیرو د ن یا  تا
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 ..." ای  یهست یک یگ ی کردم: "م  پیشماره ناشناس و تا  نیبرگشتم سر ا  دوباره

 " ؟ یی تو الینوشته بودم رو پاک و به جاش نوشتم: "دان یهر چ یزیچ  هی یآور ادیبا   هوی

 روح گذاشت.   یموجی که نوشت آره و دو تا ا دینکش هی کردم و به ثان ارسال

زنگ خورد و شماره همون   ی که گوش سم یبنو یز یبر سرت پسر خاک! خواستم چ خاک 
رفتم   رونیجواب دادم، از خونه ب  نکهینتونستم و بعد ا  یبود. اول نخواستم جواب بدم ول

 قدم زدم.  اطیح  یو همراه با حرف زدن تو

 ! یفر فر  انایسالم و -

 رو با حرص بستم.  چشمام

 ؟ ی کرد دایشماره منو از کجا پ-

 اون بهم داد.    یمفتاح شیو گفت: رفتم پ دیخند

 رو مشت کردم. دستام

 ادب! یچطور... اون... مگه... ب-

 یدختر جوون مجردم چرا رفت هیبگه که نذاشتم و تند تند گفتم: من  یزی چ خواست
 چرا... ؟ یشیچرا مزاحم م  ؟یشماره مو گرفت

که! قصدشم ندارم. تو مال   رمتی: هوپ، استپ کن. نخواستم بگدیحرفم پر  سطو
 . میزیکرم بر  میخواست ترای . فقط من و میداداشم

 ه؟ یک  ترای : مدمیپرس جیگ

 دختر اومد: منم!  هی  یصدا 

 هم اضافه کرد: خواهرم. الیدان
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 گفتم.  یآهان

 خب؟ -

 ! ترای . من، تو و مرونی ب میعصر بر  یای خوام ب یم -

بکشمش. االن باهاش برم   رمی خواد بگ یپسر چرا انقد اعصاب خرد کنه؟ چقد دلم م نیا
 بره.  یآبروم رو م  گه،یبابا چرت و پرت م شیبعدا از بس پ رونیب

 ؟ یمگه دختر ؟ی کن یکار م یدو تا دختر چ  نیتو، تک و تنها ب یول هی منطق ترای من و م-

 ل شما دخترا دارم. هم مث یگوگول هیروح هیمن  -

 م؟ یدار خشن هم   هیروح هی یدون یو با حرص گفتم: م دمی کش یقیعم نفس

 اونم هستم.  یدارا  س،ی سی گفت:  جانیه با

کجا برم؟ تو   ن یداره. من آخه با ا نشیتو آست یجواب هیپسره  نی بگم ا یهر چ انگار
من رو حرص داد    یامروز کل  زی. آونگفتم.. یچی چند لحظه ه هیکردم.  ری گ یستی رودربا
 شه؟ یم  یرتیسرم غ  یعنی دم،یبار رو حرصش م هی نیمنم ا 

آدرس رو   ام،یگفت، گفتم: م  یم  الیکه دان ییتوجه به چرت و پرت ها یفکر ها ب نی ا با
 برام بفرست. 

 ذوق کرد.  دایشد

 ! پس برو قطع کن آدرسو بفرستم.سی -

 رو قطع کردم.  یگفتم و گوش  یا باشه

  ای شهیبا من بودن انقد ذوق نکرده، هم یبرا  یوقت کس  چیبود... ه بیعج یلیخ برام
 بودم. یمجبور  اینداشتم و   نشونیب ییجا
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اومد. خاک بر   یخنده هاشون م یو وارد خونه عمه کوکب شدم... صدا   دمیکش یآه
رو که عمه کوکب روز اول بند سارا کرد   ییهنوز سارا رو نشناخته. چه پسرا  نی! ا زی سرت آو

 و فرداش همه در رفتن.

که   یکس گهیسوخت... د یدست سارا بودن هم م  ریکه ز  ییوونا یح  یدلم برا  یحت  من
دونه امتحانارو چطور پاس کرده. امثال اونم کم  یکنکور پول بده خدا م یواسه سواال 

 ...ستنین

و صداش کردم که سرش    سادمی وا  زینشستن رو نداشتم پس باال سر آو نشونیب حوصله
 رو چرخوند.

 برگردم. یاگرم نه من با تاکس  ایخوام برم. اگه کارت تموم شده تو هم ب یمن م -

 .دی به لباسش کش یرو گفتم زود بلند شد و دست نیا  تا

 . یبرگرد یبا تاکس  ستیالزم ن ام، یمنم م گهینه د -

 . شدم  رهیمتعجب بهش خ طور همون

تا   ششیبا عمه و سارا بود و ن ی! مشغول خداحافظای جنتلمن باز   نیبود ا دیبع ازش
رو   زیو پشتش همه چ افتهیبه دلم م بیکنه که مهرش عج یم ییکارا هیبناگوش باز. 

 کنه. یخراب م

  رهی. تا راه افتاد بهش خمیشد  نی و سوار ماش م یرفت رونی از خونه عمه کوکب ب ییدوتا 
 خاکش نامرغوب بوده؟  ای  نه؟یواقعا! صادرات چ  هیبشر چ ن یشدم و تو فکر فرو رفتم. ا

که   ستیبرقرار ن یتو مغزش به خوب یکیالکتر   انی دارن و جر یهاش اتصالنورون  مطمئنم
 . زونی بار آو هی بار آقا...  هی... رتشی گ یبرق م هوی  نیا

 سر صحبت رو باز کردم.  یدونم چرا و با چه هدف ینم

 . رونی ب میبر الیقراره واسه عصرونه با دان -
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  نیب یزی. اخم ردهینشون م یچه عکس العمل نمیتا بب د یکاوی تموم حرکاتش رو م نگاهم
 بهم انداخت. ینگاه میابروهاش نشست و ن

 ال؟ یدان -

 ادته؟ ی! اون پسرو  اریگفتم و ادامه دادم: داداش مه یاهوم

 کدوم؟  -

 . یاتاق و تو هم اومد هیکه اومد دفتر و قشقرق راه انداخت و بعد منو برد تو  یاون -

 سرعت به سمتم چرخوند.  تی حرفم تموم شد کله ش رو با نها تا

 وونه؟ ید ییبا اون جوجه طال  -

 . دمیبلندش به در چسب یو صدا  یی هو یگرد شد و از ترس حرکت  چشمام

 ...هیل! پسر خوشگه یچ  ییجوجه طال -

 کرد.  ینچ نچ

 .هی به هر حال جوجه طال -

 ! یندار لی گردوندم و گفتم: تو هم کم از گور  ز یرو چند بار رو آو نگاهم

 بهم انداخت. یچپک نگاه

 .یگ ی م یچ یدون ی... نمگهید یادب یب -

 جلوم بردم و اداش رو در آوردم.  یرو پشت دندونا  مینی کردم و لب پا زیرو ر  چشمام

 شو. منم ببر.  افهیق -

 داد زدم: کجا؟!  بایرو گفت تقر نیا  تا

 تکون داد.   یاش رو با ادا و اصول خاص و مسخره ا کله
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 . الیدان شیپ -

 زدم.  ی رو باال انداختم و لبخند حرص ابروهام

 ابدا! خواهرش باهامونه. -

که کف دستاش رو به باال  یخوند طورچر کمی رو ول کرد و هر دو دستش رو   فرمون 
  ری تقد د یبودن. شونه هاش رو باال برد و با شوق گفت: چه بهتر! خواهرشم هست، شا 

 کرده.  یزی امروز برنامه ر یبرا 

تکون داد.   هیبهش چشم دوختم که برگشت و سرش رو به نشونه چ حیلبخند مل  هی با
انگشتام حس کردم. محکم    ریو ز ر ششیته ر یدستم رو جلو بردم و لپش رو گرفتم و زبر

فقط    ینشسته روز  کارهیب  ریکه توش خنده مسخره بود گفتم: تقد  یو با لحن دمیکش
 ذاره زنت بشن.   یواست م نهیگز

 بار صورتم پوکر شد. نی و ا دمیآروم تو صورتش کوب یکیرو ول کردم و   لپش

 خودتو اصالح کن بدبخت! آبروت رفت. کمی -

 .دیمحکم پشت دستم کوب یکی رو کنار زد و  دستم

 .یاری در م یکم خرباز  ،ید یم  ی. کم سوتیچند وقته کال فرق کرد  هیمن خوبم، تو   -

 وفق بده.   طی باالخره آدم مجبوره خودشو با شرا -

. اومدم بپرسم از  رهی خودش داره م دمیبندش خواستم آدرس خونه رو بدم که د پشت
 از دفتر من رو تا خونه رسوندن. یچند بار هیاومد    ادمیکجا آدرس رو بلده که 

  یکه برا  یآهنگ گذاشت و با هزار تا دختر زمینگفتم و آو  یچیبه خونه ه دنیرس تا
 ساخت.   وید یو  کیکرده بود، موز  ستیعروس ننه ش شدن ل

 درمون نگه داشت و به سمتم برگشت. دم
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 کار کنم؟  یچ نویماش -

چند روزتونو انجام   نیا  یکردم گفتم: با خودت ببرش کارا  یطور که در رو باز م همون
 . ن یبد

 ست؟ یمگه واسه شرکت ن -

  یببر گهی سرم رو خم کردم و جوابش رو دادم: بابا بخواد بهت م  یشدم و کم ادهیپ
 . یپسش بد

  یزیچ نی و دروازه رو باز کردم... اول  دمیجوب پر  ی رو بستم و "خداحافظ" گفتم. از رو  در
 واران بود.   نیماش دمیکه د

  یکردم کس یخونه باشه؟ فکر م دیوقت صبح واران چرا با   نی. ادی ابروم باال پر یتا  هی
تو   چپونمی خودم رو م رمیسر و صدا م یرو داره... ب نیحوصله ا  ی. االن ک ستینخونه 

 هم به کارش ندارم.  یاتاق. کار

کردم و وارد خونه شدم. در رو آروم بستم و کفشام    یرو با سرعت هر چه تمام تر ط اطیح
  یو سرسر  دمیکش ییرا یبه پذ ی راهرو سرک یها رو به پا کردم. از تو  ییرو در آوردم و دمپا 

 بهش انداختم و بعد به طرف پله ها رفتم تا از همون جا برم طبقه باال.  ینگاه

که بود رد شدم. خواستم وارد اتاقم شم   یواری ها رو باال رفتم و آروم آروم از قسمت د پله
چشمام گرد و دهنم   دمیکه د  یزی انداختم و با چ  ییرا ی به پذ یکه همون لحظه هم نگاه

 باز شد.

که به سرعت واران دختره رو پس زد و نگاهشون به سمت   دمیکش یغیاه جآگ  ناخود
  غیو ج دم یرو گونه م کوب یک یبودم برگشت.  سادهی پله ها وا یکه کنار در اتاقم باال یمن
 رفتم. نی و تند تند پله ها رو پا  دمیکش یا  گهید

 شده بودن. رهیدو تا شوکه نشسته و با تعجب به من خ اون

 و دستام رو به دو طرف باز کردم.   سادمیوا   دمیکه رس بهشون
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 ! ؟یچ -

 ! ؟ی: چدمیزد که دوباره با داد پرس یپلک واران

 ! ؟یچ ی: چدیخورد و طلبکار غر یتکون

 زد کردم.  یآشنا م بیبه دختره که عج یا   اشاره

 ه؟ یک نی چه خبره؟ ا  نجایا -

 و از سر جاش بلند شد. دیبه صورتش کش یدست

 ! انای ساکت باش و -

تو کله ش   یکیبود رو برداشتم و  زیم  یکه رو یفیکنه. ک یچطور حفظ ظاهر م نگا
 .دمیکوب

  یخجالت نم نجا؟یا  یآورد  اتویکاراست؟ کثافت کار  ن یا  یجا  نجایساکت و زهرمار! ا  -
 ؟یکش

 . دمیرو محکم تو صورت دختره کوب فیبگه که ک یز ی خواست چ واران

کار؟   یچ ینشست نجایداداش من ا ز یتو چ ز ی چ ؟یتر نقاشدف یکش  یخجالت نم -
 کشه!  یخجالتم نم

که  یشده بود. در حال  رهیفقط شوکه بهم خ دمیازش د  یگفت نه حرکت یم یچیه نه
و داد زد:   دش یبزنم که واران تو هوا قاپ گهید یکی رو باال بردم   فیز م، ک ینفس نفس م

 ! انای و

لحظه  هیکالفا شدم و تو   دم،یکا د یزیبا چ  ییماجرا  نی داد زدناش وسط چن ن یا از 
 گفت.  یبهش زدم که آخ بلند یبرگشتم و محکم لگد

 .یکه منو باهاش مواجه کرد  ی سم نی با ا ریبم افتیسقط شو ب -
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 بندش به سمت دختره رفتم و دست دختر رو گرفتم و بلندش کردم.  پشت

 گاو رو!  نیکله ا  دهی. چطور چسب شهیم زی تو چ  زیچ ادی! ولش کنم دوباره منویا -

که کله اش جلوتر از خودش   دم یدستام رو باال بردم و کف دستام رو پشت دختر کوب جفت
 راه افتاد و چند قدم جلو رفت. 

 و سه حالت ماده رو تجربه کرده بودم.  یجات بودم تا االن پنج بار چرخه باران رو ط -

 !ده یند  یچیبرگشت سمتم و دستش رو بلند کرد و با اخم گفت: چخبرته ه هوی

چنان بکوب تو   با پشت دست ری بگ گهیم طونهیهم برخورد. ش  یلیبر خورد، خ بهم
و چشمام رو گرد و سرم رو به طرف    دمیدهنش دندون نمونه براش. اخمام رو تو هم کش

 م رو گشاد کردم. ینیب یو پره ها   لی چپ ما

 واال.  دم یهم ند  دنیدو تا خرو در حال بوس -

 با تاسف تکون دادم. یسر

 سوزه.  یبدبخت! دلم واست م -

 اشاره م رو به سمت واران گرفتم.  انگشت

 داره؟ واران...  یگاو چ نیآخه ا -

 ه؟ یرو که صدا زدم، با اخم و دست به کمر برگشت و گفت: چ واران

 بار به دختره اشاره کردم. نیا

 داره؟  یگاو چ ن یا -

  یش رو بلند کرد و رو گهیدستش همچنان به کمرش بود، دست د ه یکه  یدر حال واران
 با سر به من اشاره کرد. قی نفس عم هی  دنی. با کشدیصورتش کش
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 . انایور و   نیا  ایب -

  یکه سرم رو به جهت مخالف واران م  یدر حال نهیو دست به س دمیرو تو هم کش  اخمام
 ! امی ضرب گرفته بودم گفتم: نم نیزم یچرخوندم و با پام رو

 !انای بلند داد زد: و هوی

ور جنگ اعصاب با سارا و  راحت شه. اون  ره یرو ازتون بگ انایو زهرمار... خدا و   انای و  یا
 .نایکنن ا ی! منم آدمم خب. اصال درک نمیسم ن یچن دنیور د نیعمه کوکب، ا 

و اون رگ برجسته گردنش حساب کار رو   دمیدادش ترس یاز صدا  اوردمیخودم ن یرو به
از دختره نچسب دور  افه،یخانم و آروم، با حفظ همون فرم و ق ی لیدستم آورده و خ

 . دمشید ییجا  هی... من نی شدم. چهره ش آشناست ا

 حواله م کرد و به سمت دختره رفت. یمجددا نگاه عصبان  واران

 . میبر ا یب سای پر -

از جلو   م،یکه از واران دفاع کردم و بابا نذاشت شام بخور یاون شب ری سرعت تصاو به
 چشمم رد شد. 

دور بود و اون شب تو رستوران   یست که آشنا همون دختر نچسبه   نی! ا سا؟ی پر -
 مش؟ یدید

 آره! حاال برگرد اتاقت. -

 جلو رفتم و خودم رو مسخره تکون دادم.  یقدم چند

داد... گفتم  یقدم پنج دور قر م هیداره! با   ی نقشه ا  هی  نیا  دمی همون شب فهم -
 ...نینداره رو ا ری تاث یکنه. رو کس یشتر رو خام م هیاداهاش فقط 

 رو در آوردم و به سمت واران پرتش کردم که محکم خورد تو کله اش.  می دمپا
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 واران شتر نباشه. -

 زدم.  یحرص لبخند

 نه.  ای گم یبه بابا م نیبب -

م رو در   گهید ییراه دمپا  نیو ب دمیشد که دو کی بهم نزد  یبرگشت و چند قدم هوی
 .ستادمی پله ها ا یآوردم و رو

کنم   یرو تو حلقت م ییدمپا  ن یا  یجور هیباال   یا یرو باال بردم و تند تند گفتم: ب یی دمپا
 راه خروج نداشته باشه. یطرف چیکه از ه

 ؟ ی خوا یم  ی: چدیقدم عقب رفت و پرس هی

 شدم. رهی خ واریرو چرخوندم و به د سرم

 .یچیه -

 .یخوا   یم  یزیچ هینه  -

دادم، دو تا پله رو تند تند  یرو تکون م ییکه دمپا یو در حال دمی کش یقیعم نفس
 رفتم. نی پا

 ؟ ید یبه خواهرت رشوه م یکش یتو خجالت نم -

پله  نیدوم یاز کنارم گذشت و رو  هوینگام کرد.  ره یخ ره یهمون طور خ کمی  واران
 دست هاش گرفت. یزانوهاش گذاشت و سرش رو تو  ینشست. آرنجاش رو رو

رو تو   ییبود و منم دمپا سادهی ساکت کنار مبل وا  سای گذشت. پرتو سکوت  هیچند ثان هی
و    هیگر  ریزد ز  یشیواران نما  هویکه  یمقابله با هر گونه حمله احتمال ی هوا گرفته بودم برا 
 .دیدو تا تو سرش کوب

 منو!  ا ی ببر،  نویا  ای خدا!  -
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 شدم.  کی حرص بهش نزد  با

 منو چرا ببره؟ ها؟  -

برات مونده نه   یببره که نه اخالق دی رو سمتش پرت کردم و ادامه دادم: تورو با یی دمپا
بدبخت، اخالقت که گهه،  ؟ی کن ی. مگه دوست دختر لباسه که هر روز عوض میشرم

 واسه پولت باهاتن.  ،یچیخودتم که ه

 بودم انداخت. سادهی به من که باال سرش وا  یرو باال آورد و نگاه حرص سرش

 ! انای شو وگفت: گم  فقط

 من گذاشت و به سمت راست هلم داد.  یپا یرو جلو آورد و ساق دستش رو رو دستش

 . سای تو هم برو پر -

رو محکم تو   فشیاخماش تو هم رفته و بند ک دمیانداختم که د   سای به سمت پر ینگاه
 . دهیدستاش فشار م

بلند شد و   ادمسی که وا یو من  نجایکه آورده بودش ا  ییسا یتوجه به پر یب شعوریب واران
بلند بسته شدن در به خودم اومدم...  یلحظه با صدا  هیآروم آروم پله ها رو باال رفت. 

 کرد.  یمکث کوتاه  هیو  ستادیواران هم از حرکت ا 

بودم اما دلم سوخت. حقش نبود   دهید یاد یز  یادب یازش ب نکهی رفته بود؛ با ا  سایپر
 . نهیواران رو بب یشعوریحد ب  نیا

باهاش   هیچه رفتار  نی ا  ن؟ینیب یم چیداد زدم: تو و بابا چرا زنا رو ه تیعصبان با
 ؟ یداشت

 نرده بود کنار بدنش افتاد. برنگشت. یو دستش که رو سادیوا 

 ؟ یگی م یدار یچ -
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 .ستادمی بلند و تند تند پله ها رو باال رفتم و رو به روش ا یقدم ها  با

 پله باالتر رفتم. هیکوتاه تر بودم   چون 

 .یدون  یبا توام که خودتو از عالم و آدم باالتر م گم؟یم یچ -

اون اخالق گندت. واسه   یاز بابائه، حت  یدار یهر چ  ؟یدار یزدم و گفتم: چ یپوزخند
. راه  یو نه برادر خوب   یبود  یوقت نه پسر خوب  چی. هیستی قائل ن یمامان هم تو ارزش

به درد عمه   لتمیتو، نه ادب نه شعور... تحص ی چیبه ه یچی. هیگرفت  شیبابا رو در پ
 خوره.  یکوکب م

م  قد هی  یکه برم ول دمیرفتم و چرخ یوحشتناک بهش چشم غره ا  یاون اخم ها  با
 : مگه من چمه؟ دیپرس یبیبرنداشته برم گردوند. با لحن عج

. الاقل اخالقتو خوب کن  ینکرد یتو کل عمرم برام برادر ا،یجواب دادم: به خودت ب آروم
 نباشن.  زاریفردا پس فردا بچه هات ازت نترسن و ازت ب

رفتم و  پله ها رو باال  یمکث، از کنارش رد شدم و باق کم یرو ول کرد و من بعد  دستم
 وارد اتاقم شدم. 

 

 *** 

 که جلوم بود خوردم.  یرو تو دهنم گذاشتم و از آب پرتقال  ین

 حس کردم.  کمیرو به زبون کوچ یمحکم تو کله ام خورد که قشنگ برخورد ن  یزیچ  هی هوی

 .یبش  یقو یری بگ یس نی تامیبخور بخور، و  -

  یو سرم رو رو   الی آب پرتقال رو هل دادم طرف دان وانی بهش انداختم، ل ینیغمگ نگاه
 کردم. هیگر یشیگذاشتم. به حالت نما  زیم
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 . دیسرم کش  یرو رو  دستش

آب   یخوا  ینم ؟ یاریعاشق مه شه،یدرست م  ینکن. همه چ هیگر زم،ینکن عز  هیگر -
 ؟ ی ریبم یخوا   یم  ؟ی پرتقال بخور

 دستش رو پس زدم. تند

  منگاهینش ؟ ی ستیسخته؟ بلد ن  ؟ی تون ینم ؟ینیش  یچرا آروم نم ؟یکن یچرا منو ول نم -
 ؟ ی اومد  ای سر پا به دن  ؟یندار

 به خودش گرفت. یهیعاقل اندرسف  افهیداد و ق هیتک یصندل به

 ام!   یدر کل پسر گل یننه م خبر ندارم ول مانی زا اتیاز مکان، زمان و جزئ -

 . یا  ونجهیخر! گل؟   یتو خر -

 باال انداخت.  یاز کرد و شونه ا رو به دو طرف ب دستاش

 خورتش!   یخر و گاو و گوسفند م نینب ه،یتیپر خاص اهیداره؟ گ یباشم! چه اشکال ونجهی -

! تو چرا آروم  الیبود گفت: ولش کن دان شی گوش یکه تا اون موقع سرش تو  ترایم
 ؟ یندار

 شدم.  رهی خ ترایشوق و ذوق به م  با

 اره؟ یدووم م یچطور نی. تو خونه ا دیفهم  نمیا نیآ آ، بب -

 . هیو جواب داد: خونه ما حکومت نظام دی خند ترایم

 .دی محکم تو پهلوم کوب  یکیبا آرنج  الینگاش کردم که دان جیگ

 کن.  نی گزیننه م رو جا  یذهنتو جمع کن! زبون و انگشتا  یاون تانک و تفنگا  -

 حرص به سمتش برگشتم و گفتم: تو با من حرف نزن. اصال حرف نزن.  با
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  نی ریگ یم   یرو کج و کوله کرد و گفت: بدبخت من حرف نزنم شما دو تا افسردگ صورتش
 شد. یکه آب نم ختونیحفظ کردم وگرنه    نجارویمنم که شور و نشاط ا  نیا

. از راه  دیشما جنوب کشور   ار،یجز اون داداشتون مه یخودم گفتم ماشاء ا... خانوادگ با
تو کار آب   نام یکنه و ا   یکال تو وضع تعادله، ننه شون منجمد م اری. مهد یکن یآب م خی دور 
 ان.  یساز 

  هی  ایکرد تو حلقم   یم زیم  ز یبه زور چ ایشد،   ینم ال یخ یب الیشده بودم، دان خسته
 .دیکش یشدم ازش، موهام رو م  یغافل م یدفعه ا

  یسرد  زی چ هیانگشت سبابه م بلند شد و رو    دمیرفتن بودم که د  یفکر کردن برا نیب
 .هیگوش  دمیبهش کردم که د  ینشست. نگاه

 برو تو فکر!  ستین یچیه -

 نزن. شی داد زد: دست به گوش ترای گفتم که م  یحواس باشه ا  یب

  نی سم تر  هوی.  الهیتو دست دان میگوش دمیحرفش تند سرم رو چرخوندم که د نی ا با
 آهنگ پخش شد. 

 " ینانا  یاکبر و کبر ،ینانا  ی"اصغر و صغر

 رو باز کرد.  ششیرو از دستش گرفتم و قطعش کردم که ن یگوش تند

 ! طونیش یا -

ست خودم  که د  دمیآن چنان محکم تو بازوش کوب یکی رو بلند کردم، مشت کردم و  دستم
 .د یکش یدرد کرد. داد 

 دست از سرم بردار! -

 به خدا! ستی همون صورت در هم گفت: دستم رو سرت ن با
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 .ترای کرد به م رو

 اعصابه؟  یچرا انقد خشن و ب ن یا -

 اعصابم؟  یگفتم: من خشن و ب  ییغویج غیج یخودم اشاره کردم و با تعجب و صدا  به

 نه، من!  -

  یرو باز کرد و گفت: حاال که ب شش یسر جاش بلند شد و دستش رو به بازوش گرفت. ن از 
 از من خفنه دختر کشه!  یجزات دور ،یشیمجازات م  ،یگناه مرتکب شد ،یجنبه ا

 گرد شدن و با حرص گفتم: خفه ش... چشمام

عقب   تم ی. با ر دیکنارم رو عقب کش یصندل یک یکامل نشده بود که حس کردم  حرفم
  یشدن صندل دهیعقب کش یهم باز تر شد. دوباره صدا  ال یدان شیشدن اون، ن  دهیکش

مشکل    یخانوادگ نایزد. من گفتم ا  ی. اونم داشت لبخند مهم بلند شد ترای اومد و م
 دارن!

 بلند کرد.  یبا  یبا  یاومد بره که دستش رو برا   ترایم

 خداحافظ داداش!  انا،ی خداحافظ و -

اون بهم   ی بود، سرم رو برگردوندم و وقت ترایز هم نگاهم به مکه هنو ی تعجب و در حال با
همانا! اون قدر   دمیکه کش یبنفش غیهمانا و ج اریمه  دنیپشت کرد، نگاه ازش گرفتم. د

و زود  دیبه خودش جنب ار ی اومد برگرده که مه  یجا خوردم که تند عقب رفتم و صندل
 گرفتش. 

 آروم!  -

رو برام درست کرد و سر جاش آروم نشست.   یبهش انداختم که صندل یشده نگاه مات
  یم یدستش رو بلند کرد و گارسون رو آروم صدا زد و بعدش رو کرد به من و گفت: چ

 ن؟ ی خوا
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 ندادم. یکردم و جواب یطور نگاش م  همون

 زد که به خودم اومدم. ز ی م یرو جلو آورد و با سر انگشتاش چند تا تقه رو  دستش

 ها؟  -

 برات؟  ارنی بگم ب یخور یم یتکرار کرد: چ  دوباره

مواجه شدم و با    یخال وانیبا ل یسرم رو چرخوندم تا آب پرتقال رو نشونش بدم ول زود
 آب پرتقال کو؟  ؟یگفتم: چ   یینسبتا باال یبهت و تن صدا

 خورد.  الیدان -

 کوفت بخوره!  الی : داندیدهنم پر از 

 کرد.  ستیر  رو راست و نکشیزد و ع یشخندین

 فکر کنم کالفه ت کرده. -

 ه؟ ینجوریچرا ا  نیکرده، اعصاب نذاشته. ا میروان ه؟یحرص گفتم: کالفه چ با

 باال انداخت. یا شونه

 فعاله!  شیب -

دو تا آب پرتقال سفارش داد. گارسونه که رفت، بهش   اریلحظه گارسون اومد و مه  همون
 دادم.  لشیتحو یاخم مشت هیشدم و   کی نزد

 نم؟ یش یم  نجایخوام؟ اصال مگه من گفتم باهات ا  یمگه من گفتم آب پرتقال م -

  یرو چنگ زدم و تا اومدم پاشم محکم ساق دستم رو گرفت و رو فمیبا اخم ک بعد
شده   شی ز یچ هی  نیشدم... ا  ره یباال رفته بهش خ یا نشوندم. با تعجب و ابروه یصندل

 خدا شاهده! نکنه تو فاز اون روزه؟ 
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 گفتم که سرش رو جلو آورد و گفت: کدوم روز؟  ینیه تند

فشار وارد کردم و    یکردم آتش شرارته که تو چشماش بر افروخته شدن. به صندل احساس
از   یو هو   یچند تا ه گوش خراشش باعث شد ی. بماند که صدا کم کم ازش دور شدم 

 کنم.  افتی اطراف در

همش   نی ب نیبه حالت من زد. ا  ینشست و پوزخند یداده به صندل هیدوباره تک اریمه
بگه و باز من   دی جد زیچ  هیخواد  یکردم م یکرد که احساس م یم یطوالن  یمکث ها  هی

 دور من رو گرفته؟  شعورهیپسر ب یهفته تو شوک ببره. چرا هر چ هیبدبخت رو  

رو تو دستم محکم گرفته بودم،   فیکه ک  یکامل در حال یحالت با آمادگ  هیو تو   مشکوک 
  سایتم به پل افهی ق ،یاومد تی مامور   یبه کفشت هست، برا  یگیر هیکردم. تو   ینگاش م

 خالفکاره.  یزنا  نیا هیگفتم. ننه شم شب  یک نیخوره، بب یم

 به هم داشتن؟  یو خالفکار چه ربط سی حاال پل -

 کردم... مهم شباهته!  یداشتن؟ اخم یگفت، چه ربط یراست م وجدان

 

 *** 

 ( اری)مه

 

و خواهر و    یزندگ نیگرفته بود کردم. تف تو ا  ی که حالت خروس جنگ انایبه و  ینگاه
از    دیآدم با نه،یا  رمیگ یاز اهلش مشورت نم  یخودمم هستا! وقت ریکه دارم. تقص یبرادر

 ت،یو شخص یزندگ طهیبپرسه. در ح یسواالت  نیبا تجربه و با ممارست کامل چن یکی
فرد   کی رسونن و در واقع باعث ورشکسته شدن  ینم  یودس  الیو دان  ترای مثل م ییجوانا 

 . شنی م
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تو   یمتر یلیم  یزیچ هی یو حت  ستمین سکیکه اهل ر  یدونم واقعا من ینم ن یب نیا
  یدادم اما حس م نایچطور عقلم رو دست ا ل،ی مگر با دل شهیور اون ور نم ن یا میزندگ

 کنم حق داشتم.

 ؟ یینجا یاالن چرا ا  -

 باال انداختم.   ییبه خودم اومدم و ابرو انایسوال و  با

 خوردن آب پرتقال!  یبرا  -

 کرد و تند تند سرش رو تکون داد.  اخم

 ؟ یی نجایام، واسه انتقام ا یمن جد  -

 باز گفت انتقام!  نی اله اال ا... ا ال

 دادم. رونیو نفسم رو به شدت ب دمیبه صورتم کش یدست

 ام!   یمنم جد -

 . یرو گفتم رفت تو صندل نیا  تا

 نه!  ای  رهیگ یبله م ای آدم  ه،ینباش، باالخره خاستگار  یهم جد یلیخ نیبب -

 .نیبش ه یقض نیا  الیخ یگفتم ب  ی! هترایم ی! خفه شالیدان یریبم

افتادم... دختره   انایقبل و  یخاستگار ادیبه زن گرفتن من؟   یداد ر یتو چرا گ دیناه
تو چشام زل زد   افتهی م  ادمی ی زد، اونم بهم جواب رد داد. وقت یبه دل نم یخودش چنگ

خوام کله م رو   یقشنگ م گهید ،یو گفت من دوست پسر دارم نداشتمم تو انتخابم نبود 
 بکوبم. واری تو د

 گه؟ یم یمه غش و ضعف تو شرکت چاون ه  پس
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با اومدن گارسون هماهنگ شد. آب پرتقاالرو گذاشت و رفت. همون   میگوش امیپ یصدا 
  گهیرو د  یخاستگار هیگفتم: اون قض انایآوردم رو به و  یدر م بمیرو از ج میطور که گوش

 نکش. شیپ

 . دمیرو د  الیرو باز کردم که اسم دان امیپ

 ." رینباش، دستش رو بگ  زهی ! انقد پاستوری"خاک بر سرت مه  

قلب   یداد  یقهوه سفارش م دیهم اومد. "آخه آب پرتقال؟ با   ترایم  امیلحظه پ  همون
 یوقت زن نم  چی! داداش تو هیداد یقلبم سفارش م یشکالت ک ی ک هیروش باشه، 

 ." یریگ

 ." زهی بزن قلبش بر یحرکت انتحار هی  یاومد. "مه  الی دان امی پ دوباره

  انای و غیج ی که آب پرتقال چپه شد و صدا دمیکوب  زی م یلحظه محکم دستم رو رو   همون
 کافه رو پر کرد. 

طور عزب بمون    نیهم نینکن اصال، بش یکار چی فرستاد. "خاک! تو ه امی پ الیدان دوباره
 بده!"  ریبکشتت هر روز بهت گ دیناه

که چشمم خورد به دو تا   نن یب یکجان که من رو م نایا نمیلحظه چشم گردوندم بب هی
 . عنیچقد ضا نا یکه بر عکس گرفته رو به منه و دو تا چشم از باالش معلومه. ا یمجله ا 

رو   فشیو ک  زیم  یبه خودم اومدم و تند بلند شدم و با دستمال رو  انایو  یبعد غیج با
  نکهیا  یبود... به زور نشوندمش سر جاش و برا  خته یکردم. خداروشکر رو لباسش نر زیتم

 یغیتبل هی از ارزشم کم نشه، گفتم: بابات گفت   یز ینباشه و چ عی ضا نجا یاومدنم به ا   نیا
شم هر چقد باشه   نهیهز ،یهم حرف بزن   یمفتاح  ی. با آقایمجله درج کن  یاز شرکت تو 
 .میکن  یپرداخت م

 خودش بهم بگه؟ تونست  ی در هم گفت: بابام نم یهمون اخما  با

 باال انداختم.  ییابرو 
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 . باشم  انشیدر جر  دینه! چون من با -

آن سرش   تی سازم برا  یم یخانه ا  سم؟ی بنو یرو بکنم؟ چ شیچ غیتبل   قیاالن من دق -
 ا؟ یآر  کیو کََفش از سرام ای سقفش از گچ رو  دا؟یناپ

 م گرفت اما زود جمعش کردم.  خنده

 ؟ ی شناس یدو تا رو از کجا م نیتو ا -

 کرد.   ستی راست و ر رونی رو که از شال زده بود ب شیفرفر  یمو 

 . دمیپرونده قراردادارو د -

 گفتم.  یآهان

من چرا    اینگهش دارم. خدا  یدونستم چطور  یبگم، اصال نم گهینداشتم د  یچیه
 اومدم؟ 

ممکن باشه در حال حاضر، پس سکوت کردم و سرم    زیچ نیتر  یکردم سکوت منطق فکر
بود   زی م  یکه رو  یبه گوش  یاومد... نگاه میگوش امی پ یانداختم. دوباره صدا نی رو پا

 انداختم. 

 و چند تا فحش بهش دادم.  دم یرو د الی دان اسم

 رو باز کردم. امیرو برداشتم و پ یبشم و گوش میمانع کنجکاو نتونستم

  انای نگاه به و هی ر،یرو نگ مای نشو اون س دیناه م یتسل یدوست دار  یجون هر ک اری"مه
 کن چه نازه!" 

 بهش انداختم. یرو باال بردم و نگاه سرم
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پاهاش گذاشته و با دستاش محکم بندش رو گرفته بود. نگاهم به اخما و   یرو رو  فشیک
  رونیشال بموهاش رو که از   یلباش که جلو داده بود افتاد. همون لحظه با حرص انتها

 افتاده بود، پشتش انداخت.

 به سمتم برگشت. تینگاش کردم که با عصبان کمیلبام نشست و    یرو  یکج لبخند

 ؟ ی د یخوشگل ند ه؟ یها؟ چ -

  یشاپ چرخوندم و با همون لبخند دست یباال انداختم و سرم رو به سمت در کاف ییابرو 
 .دم یکش شامیبه ته ر

 ؟ یالن چرا نگهم داشتمن نده ها، ا لی لبخند ژکوند تحو -

 هم هست.  یو سوال منطق ادی م  شیپ سوال

 زود گفتم: پاشو برو!  برگشتم

 بگه و تهش بلند شد. ی زیگرد شد و چند بار دهنش رو باز و بسته کرد چ چشماش

 جنتلمن!  ریادب، غ یب -

تا   چارهیمتعجب و ب  یشاپ رفت. پنچر شدم و با صورت یتند پا شد به سمت در کاف تند
سوق    ترایو م  الیدان یشاپ خارج بشه نگاش کردم و تهش نگام رو رو  یاز در کاف انای و

 دن. یبا تاسف دارن واسم سر تکون م دمیدادم که د

رو بهم  یز یچ  هی ییتکون دادم که دو تا  هیرو به دو طرف باز کردم و به نشونه چ دستام
محکم تو   یکی  الیمتوجه نشدم... در آخر دان ینگاشون کردم ه یادن. هنشون د

 رو بردار دنبالش برو!  فشیو داد زد: ک د یکوب شیشونیپ

 گفتم.  یو آهان دیابروهام باال پر  فشیک  دنیانداختم و با د  زیم  یبه رو  ینگاه

اومد   ادمیرفتم که   یم ی رو برداشتم، داشتم همون طور فیرفتم و ک زی طرف م اون
 حساب نکردم. 
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 رو پشتم زد.  یکی به سمتم اومد و  الیاومدم گارسون رو صدا کنم دان تا

 کنم. ی برو من حلش م -

 باشه فقط... -

 ؟ ی سمتم و گفت: فقط چ برگشت 

 . لبم رو خاروندم   یباال

 کار کنم؟  یچ -

 رفت.  یا  داد و چشم غره رونیرو تند ب نفسش

جنتلمن   ،یمحوشون بش نکهیمکش مرگن، ا  ینگاها  نیداداش، دخترا عاشق ا  نیبب -
 برو برسونش. زه،یبر ی قلبش هر یکن یکار هی ،یاریدر ب یباز 

 شد و سرش رو جلو آورد.   کی قدم بهم نزد هی

ملت عاشقمن و    هیباش،  وونهینداره! مثل من د  داریخر  قهیسر تو   ن ی رک بهت بگم، ا -
 دنبالمن باهام ازدواج کنن.

 . دمیتو سرش کوب  یکیرو باال آوردم و  انای و فیک

 باشه برو گم شو.  -

 !دیجون ناه اریدر ن یباز   عیشاپ کج کردم.  داد زد: ضا  یراهم رو به سمت در کاف و

رو گرفتم و باز کردم. از کافه   یا  شهیدر ش لیاست رهیتو هوا تکون دادم و دستگ یدست
 ور اون ور رو نگاه کردم.   نیبه دست ا  فیو ک  سادمیرو وا  ادهیرفتم و وسط پ رونیب

رفتم تا به سمت   نیبه سمت ماش دیکالفه سرم رو خاروندم و  نا ام دمشیند  یوقت
شدم و اومدم استارت بزنم و روشنش   نیرو بهش بدم. سوار ماش فی خونه شون برم و ک

 . دمی رو د انایه وکنم ک
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اومد. هر    یزد، به سمتم م یکه تند تند داشت با خودش حرف م  یدر حال  تیعصبان با
 داد.  یم  لمیاخم پر فحش تحو   هیکرد و  یبار هم از دور بهم نگاه م  کی چند وقت 

 زنه! یچقد خشن م شی گوگول  افهی بر خالف ق نیحضرت عباس! ا  ای -

  هیدستم به فرمون و  هیکه نشسته بودم و   یدهنم رو قورت دادم و همون طور کجک آب
 رو گرفته بود، نگاهش کردم.  ف یدستم ک

 آورد.  نیماش  یو در رو محکم باز کرد، سرش رو تو   دیرس باالخره

 بده!  فمویک -

 شد. دهیدستم کش یتو  فی ! کهویکردم، چه خوشگل شد   ینگاش م رهیطور خ همون

 چته تو؟  -

صورتش رو از نظر    یرو محکم تر گرفتم و آب دهنم رو قورت دادم و تموم اجزا فیک
 گذروندم.

 با توام!  -

  یگرفتم و گفتم: م  یقی. نفس عمدمیصورتم کش  یتند پلک زدم و دست آزادم رو رو تند
 رسونمت.

 ! امینم -

 .دمی رو محکم کش فیک

 . دمیرو پس نم فتیمنم ک -

 نیماش  یتو دم،یکه کش ی فیشد و با ک ریرو اونم محکم گرفته بود و غافلگ فیک چون 
 اومد.

 ! رونیبود و نصف ب نیتو ماش نصف
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 . نیتو ماش ایدختر خوب ب هیمثل   -

 ابرو باال انداخت.   تیعصبان با

 ! امینم -

 ُبُدَون؟  نیبرونم؟ پاهات دنبال ماش یجور  نیهم  یخوا یم -

  فیو حالتش رو که درک کرد، بند ک  تیش انداخت و موقعنگاه به خود هیرو گفتم   نیا  تا
 رفت. رونیب نیرها کرد و از ماش دیکش یرو که تا اون موقع م 

و دوباره همون طور   دیکش یاما به مانتوش دست دم ید یبود سرش رو نم سادهی وا چون 
 . سادیوا 

  نیسقف ماش  یشدم. آرنجم رو رو  ادهیکم کالفه شدم و در طرف خودم رو باز کردم و پ کم
  ییزا یچ  هیلب   ری که داشت ز  انای به و ی. نگاه منتظردمی به دور لبم کش یگذاشتم و دست

 گفت انداختم. یم

 .دم یکوب نیسقف ماش ینوک انگشتام چند بار رو  با

 انا؟ ی و -

نگه داشت و   قهیدق هی یرو زود چرخوند و انگشت اشاره اش رو بلند کرد و به معن سرش
 برگشت.  یدوباره به حالت قبل 

 سقف گذاشتم.  یمم رو  گه یو دست د دمیموهام کش  یتو یدست

 دوباره صداش کردم. ده،ینرس  یا  جهینت چیهنوز به ه  دمید  یوقت

 انا؟ ی و -

 به سمتم برگشت. تند
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خانم  ی... اصال از کامین ای  امیب نمی! بذار با خودم دو دو تا چهار تا کنم ببانای زهرمار و و -
 انا؟ ی شد و یسلمان

 تکون داد. یو سر  دی کش یقیعم نفس

 دونم، از همون روز... یمن م -

 شد و در رو محکم بست.  نیش رو کامل نکرد و زود سوار ماش  جمله

 .شهینم ی نطوریبشکنش، ا -

 هم رفت و زمزمه کردم: کدوم روز؟   یتو  یجیحرفش اخمام از سر گ یآور ادی با

دست به   انا یشدم. و  نیدادم و سوار ماش رونینفسم رو تند ب دم،ینرس یا  جهی به نت یوقت
 در هم روش به سمت پنجره بود. ینشسته بود و با اخما  نهیس

  یامونم نم یرو روشن کردم. خواستم حرکت کنم اما کنجکاو  نیبند رو بستم و ماش کمر
اومد اصال... کال چند  ی نم ادمی. من  گهیخواست بدونم کدوم روز رو م  یدلم م یلیداد، خ

 . افتادین  یهم اتفاق  داریچند تا د  نیو تو ا  میداشت انای با و داریتا د

 سمتش برگشتم.لحظه آخر منصرف شدم و به   یکالج و گاز گذاشتم ول یرو رو  پام

 کدوم روز؟  -

 سرش رو حرکت بده، مردمک چشماش رو به سمت من چرخوند.  نکهیا  بدون

 ! عجب! ادی نم ادتیتو   یعنی -

 باال انداختم. یگرد شد و شونه ا چشمام

 !ادی نم ادمینه،  -

 !یادب یب یل یحرص به سمتم برگشت و گفت: خ با
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 داد زدم: چرا؟!  بای بهت تقر با

 ها بترس؟   زهی از پاستور یتو حلق من گفت  یکه اومد یاون روز  ادی نم ادتی یعنیتو   -

 یسرم رو چرخوندم. ک یمتر   یلیتو هم رفت و م یجیلحظه دوباره اخمام از سر گ هی
 قا؟ یدق

باز  شمیاومد و نا خودآگاه ن   ادمی  رمیکه رفته بودم پرونده رو بگ یلحظه اون روز   همون
 شد! یکاش که باز نم یشد اما ا 

 تو سرم همانا!   انایو  فی شدن ک ده یهمانا و کوب شمیدن نش باز 

 مفسد منحرف!  -

من   یوسط ه  نیگرفت؟ ا یمگه آروم م  یسرم نشکسته زود مچ دستش رو گرفتم ول تا
 گرفت.  یافتادم و خنده ام م  یم  انایو  بیاون روز و نگاه عج ادی

 خودم برم؟  ای میرسون  یگفت: م تیو با عصبان دیکش کنار

 رسونمت. یگفتم: م یجد  ییو با صدا  دمیبه دور لبم کش یدست

خنده   یراه ه ینگفتم. وسطا  یزیبه خونشون چ دن یتا رس  گهیرو راه انداختم و د نیماش
هم بهم برخورد   دمیحرفاش رو شن  یاومده بود. وقت  ادمی گرفت... اون روز رو تازه  یم م

 هم خنده م گرفت.

در   واری کرد صدا از در و د ی به تمام معنا بود... آدم از دور حس م وونه ید هیدختر   نیا
 . ختنیر ی تفکراتت تماما به هم م ،یافتاد  یجا م هیباهاش  کمینه اما تا  نیاز ا ادیم

گرد و لب هاش که جلو  یاون حرف رو دم گوشش زدم و دور شدم، اون چشما   یوقت
 .نمیتونستم بب یبود که م یصحنه ا نی داده بود، خنده دار تر
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بهم انداخت و تشکر کرد، در   ینگاه هینگفتم...  یچیدر خونشون نگه داشتم و ه دم
  اده ی. تا اومد پزمی کرم نر  ومدی دونم چرا دلم ن ینم یگفتم ول یکنم یجوابش خواهش م 

 شدم و گفتم: هنوزم رو حرفم هستما! رهی نگاهش کنم به جلو خ نکهیشه، بدون ا 

 شدن بود، به سمتم برگشت.  ادهیو در صدد پ رون ی ب نیپاش از ماش هیه طور ک همون

 کدوم حرف؟  -

از  نکهیکردم پنهونش کنم جواب دادم: ا  یم یکه سع  یسمتش برگشتم و با لبخند به
 !یبترس شتریب  دیها با   زهی پاستور

بهم عالمت خطر نشون   ید یلحظه صورتش قرمز شد و اخماش با غلظت شد   هی تو
 دادن.

 از تو بترسم؟  دی: االن با دیص پرسحر  با

کنفراسش رو برام گذاشته   ال یدان شبیکه د یمکش مرگ  یکردم از همون لبخندا  یسع
 بود، بزنم.

 چرا که نه؟  -

  یبه خاطر حرصش نبود، به خاطر سادگ م،یبودن. لبخند بعد رینظ یالعمل هاش ب عکس
 اد؟ یطور به نظر م  نیبه چشم من ا  دایجد ا یانقد خوشگل بود  شهیدختر بود... هم  نیا

 

 *** 

 ( انای)و

 

 لباسام رو کجا بذارم؟  -
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که   یرو در حال زی کردم. سرم رو باال بردم و آو زیگرفتم و چشمام رو ر   یرو از گوش نگاهم
 .دمیکرد، د  یچمدون دستش بود و منتظر نگام م

 زدم.  یحیمل لبخند

 جا هست؟  خچالیتو   نیبب -

 .دیخند  یور مسخره ا رو باز کرد و به ط ششین

 هه هه هه هه!  -

 فرو بردم.  یگوش یکردم و دوباره سرم رو تو  یکج دهن

 ! دمایواقعا پرس -

 ؟ یپرس  یمنم واقعا جوابت رو دادم. خونه شماست از من م -

 گفت: به نظرت...  یدفعه ا هیسکوت کرد بعد  کمی

 دونه؟  یرو بلند کردم و نگاه منتظرم رو بهش دوختم که ادامه داد: سارا م سرم

 نگاهش کردم. ینیو غمگ د یو به طور نا ام دمی کش یکالفه ا  نفس

دونم به اون چه  یتو نم  یداره! فقط... لباسا وونایدر مورد ح یاد یسارا اطالعات ز  -
 دارن! یربط

 شدم.  کیمانتوم انداختم و بهش نزد   بیرو تو ج یگوش

 .یریگ  یوقت زن نم چیه  نمیسر هم ،یزونیجون به جونت کنن آو ه؟یچ یدون یم -

 .دمیمبل نشستم که صداش رو از پشت سرم شن یپشت کردم و رفتم رو  بهش

 .یکه تو شوکش بمون رمیگ  یزنم م هی  رم،یگ یچطور زن م  نیبب -

 زمزمه کردم: معلومه! زن تو شوکه شدن هم داره.  یلب ریز 
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  شیبود و ستا  ومدهیهنوز ن شی ایشد. زن عمو ن ل ی مشغول جمع و جور کردن وسا  دوباره
و داشتم از دستش   میخونه تنها موند  نیتو ا  زیآو  نی کنه. من و ا دی هم رفته بود تا خر 

 شدم.  یم وونهید

 فهمه! یفعال گرمه! نم نی دونم ا  یبهش سارا بود... من که م دنیچسب دیجد نهیگز

 .دمینفس راحت کش  هیو من   دنیرس شی زن عمو و ستا باالخره

خودش رو بهش رسوند که من  یسرعت هیبا   زیرو صدا کرد که آو  زی دم در بلند آو از 
 زدم.  ییکه گرد شده بودن، سوت بلند باال  ییموندم. با چشم ها

 جونم جذبه! -

 بزنه . یکتک  هیدادم زن عمو  یکردم، بعد م  یم یکار  هیداد  یم حال

 . نیکرد و با مخ خورد زم ریجمع شده بود گ کمیزن عمو بود که پاش به فرش که  کی نزد

 آخ ننه مردم!  -

خنده هام تموم شدن، صدام   نکه یخنده و بعد ا ریحال و وضعش بلند زدم ز   نیا  دنید با
 کردم. یرو تو دماغ

 ! واناتیبه بخش ح ،یخانِم، دکتر، سارا، فرهاد  -

 زهرمار!  -

 براش در آوردم. یزبون

 غذات!  -

 . دیبه آرنجش کوب یکیانداخت و با پاش    زیبه آو یخونسرد از باال نگاه یلیعمو خ زن

 !اریدر ن یپاشو لوس باز  -
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 کرده... یقاط ستممی س ن،یگفت: مامان بد خوردم زم یبا لحن ناالن زیآو

 تب کنم پرستارم سارا باشه. ی: رفته تو فاز الهدم یحرفش پر وسط

 کرد. زیچشماش رو ر  ز،ینگاه به آو  هیبه من انداخت و بعد  یعمو نگاه متعجب  زن

 عمه کوکب؟  یسارا؟ نکنه... سارا  -

  یکردم که صدا  نی باال بردم و سرم رو تند تند باال پا کی شصتم رو به نشونه ال انگشت
 دادش تو چهار ستون خونه رو لرزوند.

 ؟ ی ببر ومدهی منو ن  یآبرو یخوا   یمرده تو م لی ذل -

 به خودش گرفت.  یحق به جانب  اقهیبلند شد و ق نیزم یبا سرعت نور از رو زیآو

 ! هیرابطه کامال عاد هیبره. رابطه دختر پسر   یمامان عشق آبرو نم -

 آورد.  نی باال به پا بار از  هیزن عمو در هم رفت و سرش رو  صورت

 فرزانه زدنت؟  یمثل سگ داداشا   ستین ادتی!  میدید  تمیخفه شو! اون رابطه عاد -

 کجا؟  ؟ی ک ؟ی آگاه با بهت داد زدم: چ ناخود

 تکون داد.  یعمو چشماش رو بست و دستش رو باد بزن زن

خورد... عشق  یبار کتک م  هی یدست رو دلم نذار که خونه! االن بهتر شده، قبال ماه -
 !شهی م یکیاول نداره که! هر ماه عاشق  

چشم غره توپ به من، زن   هیتند به سمت مادرش رفت، دستش رو گرفت و بعد   زیآو
  ید و مبو  سادهیکه کنار در وا  ش یمبل نشوندش و به ستا  یعمو رو به سمت مبل برد. رو 

 نگاه کرد.  دیخند

 به آشپزخونه کرد. ی زد و حواس اون که بهش جلب شد، اشاره ا یبشکن
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 ! اریبرو شربت درست کن ب -

رو   خچالی زنگ در اومد. در  ی رو باز کرد، صدا خچالیبه آشپزخونه رفت و تا در  شیستا 
 ه؟ ینگاه به در و گفت: ک هینگاه به من کرد و  هیبست،  کمی

 . ستیاصال ن زی آو دمیبگم بره در رو باز کنه که د ز ینداختم و خواستم به آو باال ا یا شونه

و داره لباسش    سادهیدر وا  کینزد  ی قد نهیجلو آ  دمیچرخوندم که د ییرایرو تو پذ  نگاهم
 بره.  ی کنه و موهاش رو به دست به سمت باال م یرو درست م

 پرتش کرد. زیرو برداشت و محکم به سمت آو  شی عمو دمپا زن

 برو درو باز کن!  -

در هم به  یگفت و با صورت یرو به خودش آورد. باشه ا  زیآو  یخطا رفت ول یی دمپا
در   یمتر ی لیم  یمکث کوتاه در رو باز کرد و من از همون اولش وقت هی سمت در رفت. با  

 .دمیتاره بارون دس  یباز و چشم ها  شیباز شده بود، عمه کوکب رو با ن

 ! زیآو  ییی: واد یچیبا باز شدن کامل در، تو گوشم پ غوشیج غیج یصدا 

خودش رو معقول و آقا نشون   زی شدم. آو رهیرو خاموش کردم و بهش خ یگوش دپرس
 داد و شروع کرد به با ادب صحبت کردن.

کله  ،یگربه تو تام و جر  هیشب  زیاز پشت سر عمه کوکب در اومد و سالم کرد که آو   سارا
 افتاده بهش نگاه کرد. رون یگرد و زبون ب یکرد و با چشما  دایپ یش حالت کشش

 سالم سارا خانم.  -

 شد سارا خانم؟  یباشم؟ سارا ک ییسم ها نیشاهد چن دیچرا با من

  ی... ربطگهید و شکمم آالرم داد. غذا غذاست دبه قابلمه تو دست عمه کوکب افتا  نگام
 باشه. ی نداره که آشپزش ک
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همون   اینگاه بود  ینیبهش انداختم. حس سنگ یا   گهیدهنم رو قورت دادم و نگاه د آب
 اما لبخندش رنگ باخت.  د یخودش سرش رو چرخوند و من رو د

اخماش اصال  هم رفت. تو اون لحظه  یباشه اخماش تو  دهیکه دشمنش رو د یکس هیشب
زد و متاسفانه اون با   یدستش داشت بهم چشمک م یبرام مهم نبود اما اون قابلمه تو 

 قابلمه، اون رو محکم تر گرفت.   ینگاهم رو دنید

  یاون رو محکم تو بغلش م نه،یب یم  شیرو به اسباب باز  یکیکه تا نگاه   یبچه ا هیشب
 .رتشیازش نگ  یتا کس رهیگ

رو لبم   ی کرد که به خاطر خودمم شده سالم بدم. پس لبخند یحکم م  تیو موقع ادب
 نشوندم. 

 سالم عمه.  -

 اومد.  یخوشش نم  یاز با ادب  ادیاون ز  ای گو یول

 هنوز؟  یی نجایسالم، ا -

  نجامیا ین یب ی! خب مشهیمحو م  رترید  ریخواست بگم نه رفتم، فقط تصو  یدلم م یلیخ
 کشه؟  یکه آدم از بودنش خجالت م  یپرس یم هیچه سوال  نی... اگهید

 رو حفظ کن. تی به قابلمه افتاد و از دور بهم گفت که خونسرد نگاهم

 بله، اومدم کمک.  -

 به سر تا پام انداخت.  یانداخته بود، نگاه نیکه چ ینیب با

 !یکار اومده باش یخوره برا  یبه لباسات نم -

 کردم.  یعلت مرگم رو ارائه م ، یاز االن به طور مکتوب د یکردم... با یمن سکته م یروز  هی

 وارد بحث شد.  شه،یداره کمرنگ م دی د یتمام، وقت یشعوریبا ب زیآو
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 رو داشت. نینقش کار آفر  شتریآره! ب ییوا  -

هم  هیحالت نگاه من بود، بلکه بق   نیبهش انداختم. نه تنها ا یو با تعجب نگاه جیگ
 کرد. یشروع به شفاف ساز  ده،ینفهم یکس دید  یعالمت سوال شدن. وقت

 ! نیگفت آفر  یکردم اون م یمن کار م -

به  ی. نگاهدنیو عمه و سارا هم باهاش خند  دن یبلند بلند شروع کرد به خند خودش
اونا هم مثل من پوکر بهشون زل زدن. زن عمو   دمیو زن عمو انداختم که د  شیستا 

ش   گهی به من انداخت و کف دستش رو نشونم داد، بعد با دست د  یبرگشت و نگاه
 کنم.  یش م  کهیت کهیو لب زد: ت  دیکف دستش کوب یچاقو رو  هیشب

 کنم. یم یزدم و تو دلم گفتم منم همکار  یلبخند

 مبل نشست.   یاومد و رو  نی ه جلو در پا داده بود از دو تا پل نیکه چ ینیکوکب با ب عمه

 به زن عمو انداخت.  یبیعج نگاه

 م؟ یاومد نکهیاز ا  یستیجان ناراحت که ن شیاین -

اون    زش،یکارآگاهانه و ر یشناختمش... اون نگاها  یرو از رو بست. من م ریاالن شمش از 
 داد.  ینم یخوب یتند، بو یانداخته و اون قدم ها  نیچ ینیب

 زد.  یبه من انداخت و بعد لبخند یبه اون و نگاه یعمو نگاه زن

 . هیچه حرف نینه بابا کوکب خانم، ا -

و سرش رو تند از سمت راست به عقب چرخوند.  ستادی رو گفت عمه کوکب ا نیا  تا
 ها!   لمیکاور ف ی عکس قاتال رو هیدرست شب

 جان! کوکب جان.  زم،یکوکب خانم؟ جان عز -
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زد و   ینشست و بعد لبخند دستپاچه ا شیشونی پ یرو  یجیاز گ یعمو اخم کمرنگ  زن
 گفت: باشه کوکب جان. حاال شما...

خواد بگه چون تو   یم ینشست و اون حرفش رو ناتموم گذاشت. حدس زدم چ عمه
  ومدهیکه عمه کوکب ن نهی خواست تعارف کنه بش یبساط بود. م  نی خونه ما هم هم

 صاحب خونه شد. 

بهشون   ینه رفت که زود دنبالش رفتم. از پشت اپن نگاهحرف به سمت آشپزخو یب
شونه اش گذاشتم تا منم نگاه کنم و همزمان شد با از جا   یانداخت که دستم رو رو

 .غشی زن عمو و ج دنیپر

 بلند شد. ییرا ی از پذ ز یآو یکه صدا  دمیکش غ یاز ترس ج خودمم

 اومد؟  شیپ یمامان؟ مشکل -

 . امی نشده االن م یزیاخم به من گفت: نه نه! چ هیعمو با   زن

 خورم من.  یشربت م -

 ست؟ یعمه ها انقد خوبن مال من خوب ن یچرا بعض ییعمه کوکب بود... هاع یصدا 

دادن، من همون   یداشتن سهم همه رو از شانس م یوقت ایکنم اون دن  یم احساس
خودش برداشته. آدم  بهم بده و اون واسه میلحظه رفتم دست به آب و دادن پشت سر 

 ! دی. واال! باور کننامرد همه جا هست..

 ؟ ی ای خبر م یگفت: چرا ب  یآروم ی و صدا   دیبه شونه م کوب یکی عمو  زن

 روشنتون کنم. امیخودش با همون تن صدا جواب دادم: خواستم ب مثل

 انداخت.   ییرایبه پذ یاخم آلود  نگاه

 نده تخت گاز برم تو صورتش! روشن شدم که کم مو یجور هیروشن شدم دخترم،  -
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 گرده تا دخترشو بهش بندازه.  ی م  زیها! دور آو  هینطوریا  شهیهم ن یا -

 تکون داد.  سر

  یم ییوقتا  هیاز تو چه پنهون...  ستینگاه! از خدا که پنهون ن زو یآو  نیدونم... ا یم -
 سوزه.  یچهار پا م وونی بهش بگم االغ، دلم به حال اون ح امی خوام ب

رفت.   خچالیانداخت و همون طور که اخم کرده بود، به سمت   ییرا ی به پذ گهی نگاه د هی
 شربت در آورد و شروع کرد به درست کردنش. خچال ی یاز تو 

  زیرفتار آو   نیا  لی دادم و همون طور نگاش کردم و رفتم تو فکر که دل ه یتک  نتیبه کاب منم
خونه،  یجذاب و اخمو! رمان م آدم، طرف مغرور و  نهیب یم لمیتونه باشه. ف یم یچ

 مغرور و جذاب و اخمو! 

آدم   یکنه هر چ یکه آدم فکر م یطور هیپک دار، پولدار!  کسیمدل، س  ،یچش رنگ همه
 .یشی رو به رو م زیو آو  ال یو دان  اریبا مه تی واقع  یا ی... مهیطور  نیهست ا  ایتو دن

بدش رو   یداره رو  گهی د یاد یشانسه ز  نیا یبحث سر همون شانسه، منته دیشا  حاال
که فقط با عشقشون خوبن به    یسگ اخالق ی از اون جذابا یکی ای. ..ا ی. خدادهی نشونم م
داره وقت ازدواجم  گهی. من دستیموجود ن  یزیچ نیبهم نشون بده چن ایمن بده، 

 خوام. یرو م یکه ک امیبا خودم کنار ب دی... باشهی م

زن عمو قفل شد. پوکر بهم زل زده  یبرگردوندم که چشمام تو چشما  یرو ناراض نگاهم
 . سرم رو جلو بردم و گفتم: جانم؟ دیکش  یقیبود و نفس عم

 که کنارش بودم کرد.  خچال یبه  یا   اشاره

از   خی چند تا  هی ست،یشه و دستت تو حنا ن یو زحمتت نم  یبند ی نم خی اگه   گمیم -
 به من بده. خچال یاون 

 تکون دادم.   یحواس سر یب
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 آها باشه.  -

نگاه اون ور،   هیور،   نینگاه ا  هیرفتم و در سمت راست رو باز کردم.  خچالیسمت   به
شل شد...   خچالیدر  ره ی اخمام تو هم رفتن و دستم از دور دستگ هوینشد.  دایپ یچیه
 خواستم؟  یم یچ

:  دمیداد، پرس یم لمی تحو حیپس برگشتم و از زن عمو که لبخند مل دم،ینرس ی ا جهینت به
 ارم؟ یب یچ

 تر کرد و مهربون گفت: ماست خوشگلم، ماست.   قیرو عم لبخندش

خواستم    یکه م یزینگاه به شربت انداختم و حس کردم چ هیسر جام موندم؛   متعجب
 شه؟ یماست... خب تو شربت آلبالو مگه م  یبه اون مرتبط بوده ول ارمیب

 عمو پارچ رو برداشت و تو هوا تکون داد.  زن

 ! حواست کجاست؟ خی خواستم دخترم،  خی  -

هارو در آوردم   خی رو باز کردم. از توش  زریگفتم و در سمت راست رو بستم و در فر  یآهان
زن عمو، من اگه   گمی: مدمیکرده بود پرس ریکه ذهنم رو درگ  یو دست زن عمو دادم. سوال

 کار کنم؟  یاهاش ازدواج کنم، نباشه کال، چکه بخوام ب یکس

 ها رو تو پارچ انداخت.   خی

 ؟ یچ یعنی -

گذاشتم. همون طور که   نتی کاب یو دستم رو رو  سادمی سمتش رفتم و رو به روش وا به
خاص باشه،   یلیاخالقش خ نکه یدادم گفتم: مثال ا  یاف تکون م یام د  یانگشتام رو رو 

 .نایو رمان و ا لمیف ن یمثل ا

من   یباال انداخت و همزمان نگاهش رو از شربت گرفت و رو  ییزد و ابرو  یشخندین
 سوق داد.
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. نبودم.. یدختر بودم به کم از سلمان خان راض ی. من قبال وقتیگ یم  یچ دمیفهم -
و   ی خودت داشت یکه برا   ییارای عشق تموم مع یمثل اون نبود ول  شیچیه  یمرتض

 .شهیاون هماهنگ مکنه و با  یعوض م

 اسم سلمان خان تو هم رفت.  دنیبا شن صورتم

 آخه سلمان خان؟  -

 من روش حساسم!  ،ینکن نیحواست باشه بهش توه -

 ؟ ی و ادامه داد: باشه گوگول دیرو کش  لپم

کنون بود انداختم و گفتم:  دی به چشماش که در ظاهر مهربون و در ظاهر تهد ینگاه
 باشه!

 .ارمیب ینیر یمن ش اریشربتارو ب ن،ی آفر -

رفتم. دوره مامان و زن عمو فکر کنم   رونیشربت هارو برداشتم و از آشپزخونه ب ینیس
  ر یروشن و سلمان خان و شاهرخ خان و ام کی تیبودن. ر  یهند  یگرا ی باز  نیکراش همه ا

 خان و...

 برن. یتوقع آدم رو از شوهر باال م نایجذاب بودن! کال ا  اونام تو دوره خودشون  یول

 ن؟ یدادم به ا ریچرا من امروز گ   اصال

  یتنها کس زی برداشتن. آو  یتشکر چیهارو جلوشون گذاشتم که سارا و عمه بدون ه شربت
  طیشد که اونم به گمونم به خاطر دارا بودن شرا  یبود که تو اون جمع بهش توجه م

 شد.  یر بودن باشه مازدواج که همون پس

دادم برم   حیترج ز،یسارا و دهن باز آو  یعمه و سارا و حرفاشون، نازها   ینگاه ها دنید با
 .نمیبش نایبا ا نکهیبخورم تا ا  تزایتک و تنها پ یفروش تزایپ هی

 !خداحافظ هم نگفت  هی ،یچیه ز یفقط زن عمو بدرقه ام کرد و آو یرفتن دم
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 کراش نزدم؟  زی وقت رو آو چیراه با خودم فکر کردم چرا ه  نیرفتم و ب  ادهی پ ابونیسر خ تا

که  ی! اون قدرستن ی ن تیها که وابسته به جنس  یدوسته، دوست هیواسه من فقط   اون
 نبوده!  یدوست  چیمن بوده، ه شیها و... پ کهیبا وجود تموم ت  زیآو

 

 *** 

 

 ز؟ یواسه آو یری بگ یمهمون  یخوا  یداداش م -

ها... برادر زاده م رو   یدر شان سلمان یمهمون هی خورد و گفت: آره!   ش ی از چا  کمی بابا
 بشه. یخوب  ییجشن خوشامد گو دیکردم و با  دایپ

عمه   ی رو کنار گذاشت و به صحبت ها یبود، گوش ش یگوش  یکه سرش تو نهیسک عمه
 صورتش در هم رفت و وارد بحث شد.   نا،یا  دنیکوکب و بابا گوش داد. با شن

 ...ستیالزم ن یبپاش الک زیهمه بر  نی ال به نظر من ا وا -

شون حرف دل من   یکیبار  هی ستاره بارون شدن. چطور شد که   یبه طور آشکار چشمام
 رو زد؟ 

 : چطور؟ دیشد، نگاهش رو بهش داد و پرس یم  یناش تیکه از جد یبا اخم کمرنگ بابا

. آب و هواش  التیواسه تعط  میماه اونجا بمون  هیروستامون،  میبر  میجمع کن نیپاش -
 . میکه خوبه، با صفاهم هست. خونه هم دار

بابامون خان   میدونست ینه م  یول میخانواده ا  نی واسه خودمون که تو ا رم یبم یعنی
 اونجا! یخونه ا  هیو  م یدار  ییروستا  هی می دونست یبوده، نه م

 گذروندم.  یآگاه  یو ب یخبر یو چهارسال عمرم رو در ب  ستیب نیا  کل
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 متفکر سر تکون داد. بابا

 ماه... پس شرکت؟   کی  یخوبه ول ینجوریخوبه! ا -

خودت  یکیماهو بسپار دست  هی  نیا ،یحاال داداش کل سالو باال سر اون شرکت  -
 دورادور هواشو داشته باش. مگه نه؟ 

و   میتکون داد یکرد. همه مون سر  یگفت که به ما نگاه م ینه آخرش رو در حال مگه
 شد. بیکه گفت: آ، پس تصو  میکرد  دی براش تا

 پا انداخت. یگذاشت و پا رو  زیم  یرو رو یاز چا  یاستکان خال بابا

 هماهنگ کنم تا اونجا رو حاضر کنن.  دیبا -

 به ساعتش انداخت و درستش کرد. ینگاه عدب

 ومدن؟ ی چرا ن نایا  زی آو -

ازش نداشتم. فقط صبح تو دفتر   یمن خبر  یول د یپرس یبه من بود و از من م چشمش
 . میضبط خبر رفته بود یبرا  یبودمش و وقت  دهید

  نیبپرس انای به گردنش داد و گفت: واال از و ینگفته بودم که عمه کوکب قر یچیه هنوز 
 زنه و هر روز خونشونه!  یه همه ش دم گوششون پر مک

  ایاونجا بودم   شهیبه عمه کوکب انداختم. من هم یگرد شد و با تعجب نگاه چشمام
 اون؟ 

شدم. جرعت نداشتم   رهیبابا در هم رفت و من فقط با تعجب به عمه کوکب خ یها  اخم
  نی ا شهیو اون بزرگترته. در کل هم ی سادی گفت تو روش وا  یبگم چون بابا بعدا م یزیچ

 شدم.  یمن بودم که بدهکار م
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که تو گلوم   یحرف یبا کل چاره یکوکب از گوشه چشم نگاهش به من بود و من ب عمه
  قیسکوت عم  نیکردم که ب  یم یشده بودم و با انگشتام باز  رهیخ ن یمونده بود، به زم

 واران اومد.  یجمع صدا 

 ! ینظر دار ریاز هر طرف خونه شونو ز   دمیشن ،میاز تو بپرس دیواال عمه با  -

  یرو د یبابا سر داد و بعد کش یو مات شد و نگاهش رو رو شیک یکوکب در آن عمه
 مبل تک نفره نشسته بود.  یواران که با جذبه رو 

کرد. گره   ی نگاهش عمه کوکب رو مجبور به حرف زدن م نیبود و هم رهیبهش خ منتظر
 اش رو محکم کرد و موهاش رو داخل داد.  یروسر

 باال انداخت. یا شونه

 بهشون ندارم.  ینه واال، من که کار  -

 کرد.   یتک خنده ا  واران

  یبود و نبودو نگاه م یاز سوراخ قفل هر چ  میکرد یم  یاون موقعا هم که با شما زندگ -
 . نیهم نداشت یبعد کار نی کرد

 بهش تشر زد: واران!  بابا

 کنم با عمه.   یم یگفت: دارم شوخ یبا انداخت و جد به با ینگاه

 بابت سارا؟  نیخونسرد ادامه داد: احساس خطر کرد  بعد

 رو باال آورد و تکون داد. دستاش

 شه؟ ینقشه ها داره خراب م -

 کرد.  یکوکب خصمانه نگاش م عمه

 .دمینم یداره واران جان! من دختر دست هر کس یچه ربط -
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 بخواد!  ستین یکس  چیفعال که ه -

 عمه کوکب سوخت.  ی کرد که تا اون جا دیتاک  یجور  هی  یکس چیه  یرو

 گفت: هست!  تند

 باال انداخت. ییجلو اومد و ابرو  کمی  واران

 کو؟  -

 کارخونه دار!  ی پسر مرتضو  شیچند وقت پ نیهم -

 به خودش کرد.  یاشاره ا   واران

 بود. زدهیبودم، دروغ س شش یمن پ -

اندازتش، خودش رو   یو عمه کوکب االن به جون واران م  هیبابا عصب د یکه د مامان
چرا   نینیبب  نیزنگ بزن هیحرفاست...  نیانداخت وسط بحث و گفت: عه! االن چه وقت ا 

 .ومدنین

. انتظار نداشتم ازم دفاع کنه، اونم  کردم یطول بحث فقط با تعجب به واران نگاه م در
 عمه کوکب!  ؟ی در مقابل ک

لبم نشست و با    یرو  یواران بود. لبخند  یزنگ زد و نگاه من همچنان رو زیبه آو  بابا
 بود...  یشدم. چقد حس خوب  ره یبغض بهش خ

و با دقت    زیر  ینگاهم رو حس کرد و سرش رو به سمتم چرخوند. با چشم ها ینیسنگ
 .دیفهم یزود م زارویچ نی بغض کردم شک نداشتم، ا  دینظر گذروند. فهمصورتم رو از 

تر کردم تا بفهمه چقد ممنونشم و اون فقط چند تا پلک با مکث زد و   قیرو عم لبخندم
 بعد نگاه گرفت.

 و تشکر!   ریتقد رمی همه رفتن م ی شب وقت الیخ یب
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 نکه،یمن باز فکرم رفت سمت ا نی ب نی. ادنیباالخره رس شیا یو زن عمو و ن  زیآو
 زه؟ یچرا اسمش آو  زیهم خوب، آو   شیا یانقد خوب اسمش، ن  شیستا 

طرفم   هی هم هر کدوم    زیو آو  شیا یمامان رفت و ن  شیکه کردن، زن عمو پ  کیعل  سالم
 عمه کوکب گرد شد و شروع کرد به حرص خوردن. ینشستن که چشم ها

طبق  ز ی ستا و کنسل شدن جشن که آوکردم از سفر به رو فی رو براشون تعر یچ همه
 . دیکوب شیشونیمحکم رو پ یکی معمول 

 که قرار بود من مخشونو بزنم پر؟  یاون همه دختر جذاب یعنی -

االغ ماده بذارم   ؟ی مخ بزن یخوا  یبهش انداختم و گفتم: بدبخت تو م یا  دانهینا ام نگاه
 . یپلک بزنه تو تا بچه دومو رفت هیجلو چشات 

 رو پشت دستم زد. یکیکرد و   یاخم

 چه طرز حرف زدن با برادر بزرگترته!   نیادب! ا  یعه ب -

 کرد.  کی نزد  زیو سرش رو از پشت سرم به زور به آو دیخند  شیاین

 داداش!  گهی راست م -

 گذاشت و کله اش رو به عقب هل داد.  شی ایصورت ن  یکف دستش رو رو  زیآو

 ادبا!  یب -

 م دادم. ینیبه ب ینیکردم و چ زیرو ر  چشمام

کنم تو حلقت! تو اگه برادر   یرو م  یچا  ینیس نی ا  رمیگ  یحرف از برادر بزرگتر نزن که م -
 ...نیاون روز جلو ا  یبود

 تر آوردم. نی رو پا صدام

 .یکرد  یکوکب جادوگر ازم دفاع م -
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تو تام و   اههیمثل اون گربه س  ه؟یچ یدون یمکث کردم و بعد ادامه دادم: اصال م  هی
 . نچسب و نامرد! یمون  یم یجر

 .دیبه سمتم چرخ کمیآورد و  نی رو پا سرش

 بگم؟  یچ هی -

 ؟ یچ -

 کنم دونه عشق سارا تو دلم جوونه زده!  یحس م -

 زدم.  یصدا دار پوزخند

 علفه بکنش. -

 . دیفرم رو کش یکرد و محکم مو  اخم

 درست بحرف. ندت یدر مورد زن داداش آ -

 سازه.   یمبل به من نم  گمیقفل کرد... م ییآخ پام! وا  -

صورتم قرار    یجلو  اریسمت عمه کوکب برگشت که جسم بزرگ و با مساحت بس  نگام
  یط نکهیتا ا یچیبه ه یچیور اون ور کردم ه  نیا ی شد. سرم رو ه کی تار  امیگرفت و دن

 آزاد به من رو کرد.  یدوباره نور و هوا ز،یمن و آو  ی پا  نی فرودش و نشستنش درست ب

گفت که فکر کنم دلش از هفت جهت راحت شد. منم بودم دلم   یشی نشست چنان آخ تا
با   یسر و سر چیه  زیبدم که من و آو  حیبراش توض نمیبش دیروز با هیشد،   یراحت م
 ! میو جاست فرند  میهم ندار

رو هم دور   زیآو  یمن رو کنار زد و پاها   یبهتر جا گرفت و پاها نمونی کوکب ب کم عمه کم
 شد. یتر م زونیزد و من صورتم آو  ی م  دیحرکت جد هی  قهیکرد. هر پنج دق
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شد و من منتظر بودم   یدوم بود و کم کم داشت تکون خوردناش شروع م قهیدق پنج
  کی باز اون حجم و مساحت جلو چشام اومد و همه جا تار هویکنه که  یکار م یچ نمیبب

 شد.

  یم یک یبا هم   میدار شی ا یراستم در مرز شکستنه و من و ن یبار حس کردم پا نیا
شد، تو    یکه اصال خودم باورم نم  یو من طور د یاز جاش پر  دیکش ی غیج شیای. نمیش

 بود. بیجهش کامال عج  هیدسته مبل فرو رفتم. 

 ! انای و گه ید  اهه! برو کنار -

نگاه بهش    هی. خودم رو جمع و جور کردم و  شدم   یواقعا داشتم از حرص منفجر م گهید
  هیخواد   یم  یانداختم و ناخودآگاه تند تند و با حرص پشت سر هم گفتم: عمه آدم وقت

ما جا واسه    نی. برهیگ یخودش رو در نظر م   کل یآزاد اونجا و ه ی فضا  نه،یبش ییجا
 شما رو که چه عرض کنم.  گهیهم نبود د نویدختر م

 سرش رو چرخوند و نگام کرد.  یحالت ترسناک  هی با

 د؟ یچه طرز حرف زدن با بزرگترته دختره چش سف نی تو؟ ا یگی م یدار یچ -

 .رهی گ یم ادی آدم از بزرگترش حرف زدن  -

 ظورت به منه؟ گفت: االن من  ییغوی ج غیج یخودش اشاره کرد و با صدا  به

 رفتم.  یغره ا  چشم

 .نی حرفو انداختم زم -

بگه و ازش دفاع کنه، زود دست   یچی ه ستین ی کس دید یجمع رو نگاه کرد و وقت کمی
 . افتهیرو گرفت تا پس ن شیپ

پسر عموت که نامحرمه   شی پ یفاصله ا چی بدون ه یداره تو بر یاصال چه معن -
 ؟ینیبش
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به هم محرمن که اگه  زیزدم و چشم تو چشمش گفتم: اون وقت سارا و آو  یپوزخند
 نداره؟  یمشکل زم یجلو چشتون بره تو بغل آو 

 بس کن! انای بهم تشر زد: و شهیمثل هم بابا

 مبل بلند شدم.   یبابا سوق دادم و از رو  یرو رو  نگام

ببنده!   ز یآو شیخواد به ر یسارا رو م ه؟ینطوریکنم. چرا رفتارشون با من ا یبابا بس نم -
مگس ماده از جلو صورت طرف رد   ی کنه و حت یم دایپ ینطوریرو ا یکیبار   هی یسال

 . رهینشه و سارا رو بگ مونیپسره پش  ؟ی زنتش که چ یبشه با مگس کش م

 به عمه کوکب کرد.  یو اشاره ا  دی خند واران

 عمه! گهیراست م نویا -

پاش    یرو  یکیداده بود،   ری عمه کوکب به اونم گ یچند وقت هیاز اون طرف که   لیسه
 .دیکوب

 بود.  یچه دوران بد  یوا  -

فرم که جلو   ی حرصش بدم، موها  شتریب نکهیشد... واسه ا یعمه داشت منفجر م گهید
ام همه   یداشتن شونه هام بودن رو عقب دادم و با ناز گفتم: به من چه که انقد دوست

 شن؟  یجذبم م

 کرد. یصورتش در هم رفت و خنده حرص عمه

و سر به   جی آروم و خانم باشه، تو هم که ماشاء اهلل گ دی دختر با ه؟یکجات دوست داشتن -
 هوا! 

گفته   یآورد گفت: ک یم  یاومد و همون طور که چا  رونیاز آشپزخونه ب  شیا یعمو ن زن
تمومه! ماشاء اهلل   یدختر همه چ هی  اناینظر من که و آروم و خانم باشه؟ به  دی دختر با

 هم موفقه، هم خوشگل و ناز و تو دل برو! 
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کردن و پرند هم که تا اون موقع داشت تو سکوت بحث ما رو   دی هم تا  لیو سه  شیستا 
 کرد، وارد بحث شد.  ینگاه م

 مغرور و حال به هم زن نه!   گهید یدختر آروم باشه نوپرابلمه ول -

همه   نی کردم از ا  یوسط من بودم که داشتم غش م نیانداخت. ا  کهیبه سارا ت  قیدق
 طرفدارن من.   ویالو  یخبر بودم. آه... آ یکه داشتم و ازشون ب یطرفدار و دوست دار 

به خون   یدرست وسط هالم و جلو بابا که با چشم ها  دمی نگاه به خودم کردم د هی
اومدم باال منبر، فکر بعد مهمون ها رو کردم؟ آدم رو    ینجوریشده. من ا ره یخ نشسته بهم

 منو بکشه!  رهی جو نگ ره ی سگ بگ

عمه کوکب نشستم و همراه با جمع که همه سکوت کرده بودن، سکوت   یقبل یجا  رو
 اومد.  زی آو  یصدا   هویکردم.  

بگم   دیو واقعا با دمش یشناسم. تو دفتر مجله د  یرو م انایو  شهیم ی منم دو سه ماه -
واسش حد و اندازه   شهیرو که کال نم  شی. مهربونهیدختر خوب و متواضع یلیکه خ

همه عاشقش شدن که   یجور  هیمدت کم  هی. تو کنه.. یمشخص کرد. به همه کمک م
داره و تو نوشتن خبر ها هم   یمتفاوت و جالب ی لیخ تی. شخصاناستیورد زبونشون و 

 کنه. یاعتماد نم یجز اون به کس  یمفتاح یزنه. آقا ی که حرف اول رو م

  ینجوریمن ا  دیگ یم  یدفعه ا هی دیگ ینم دی گ ینم یزیکه چ یر ی تو و واران بم یا
  زی جلو رفت که صورت آو کمیحرفاش تموم شد و عمه کوکب   ز یشم. آو یم  یاحساسات

آقا سر جاش نشست.   یلیبهم زد و دوباره خ یچشمک  هیم همه . دور از چششد  انی نما
 ! هوی یشد  یپشمک چه دوست داشتن شعوریب یا

 کرد.  یرنگ عوض م یقرمز و ه  ،یکمون شد، بنفش، زرد، نارنج نیکوکب رنگ عمه

 انداخت و طعنه زد.  زیبه من و آو یمعنا دار  نگاه

 . یخبر یو تو ب شهیداره م ایچ ر،یبگ  لی داداش تحو  -
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بگه خودش   یزیبابا چ نکهی نگاهش رو موشکافانه به من دوخت و واران قبل از ا  بابا
 شروع کرد. 

دوتا   نیا  دیهم کن یو شما هر کار  قنی رف زیو آو   اناینکن! و  ادیداغشو ز  از ی عمه پ گهید -
  ز یشما هم آو ی. سارا قبل سارا بوده  انای چون و ستنی از هم جدا بشو ن  دیتون یرو نم

 .نداره  انا یبه و  یربط رتش،ی گ یعاشقش بشه م

 کرد.  یمبل جا به جا شد و تک خنده ا  یرو  کمی

 .دمی! واال من جاش خجالت کشستی حاال خوبه سارا ن -

 خنده زدن. ریدخترا هم با واران ز  هیبق ی با واران موافق بود ول شهیکه هم پرند

  یلشون خنک شد و حتد  ینجوریکوکب با زبونش همه رو زخم زده بود که ا عمه
بود فکر   ن یشروعش ا  ه،یامشب چه شب  نایخودشم ازش دفاع نکردن. جدا از ا  یخواهرا 

گوشه خفتم کنه اون   هی ای خنجر بکنه تو قلبم و بره.  هی  لمایکنم آخر شب مثل اون ف
 رو بکنه تو گردنم. شی خوناشام یدندونا

  یزیچ ی کس گهیخرش که د نقطه گذاشت آ یرو شروع کرد و به نوع یا  گهیبحث د  بابا
  نکهیگذشت تا ا   یخوب م یل یامن و امان بود و خ ی ساعت بعدش همه چ کی نگه. تا 

زدن و من بدبخت رفتم و   دنیزنگ در خونه به صدا در اومد. همه خودشون رو به نشن
گفتم، مغازه   یم د یشد. سارا نبا انی مقابلم نما ادر رو باز کردم. با باز کردن در صورت سار 

  یزیتن چ هی  نیشد با ا یم  یدر حقش کم لطف  یخال یبهتر بود، سارا  اریس  شیلوازم آرا 
 بود.  دهیکه به خودش مال

 به باالش رو از نظر گذروندم. نی دور از پا هی دور از سر تا پاش و   هیگرد   یچشما  با

پارچه به شکل مثلث رفته باال،   هیکه   ییها یمانتو اجق وجق  نیا  دنیوقت فاز پوش چیه
از اون باال در حال سقوط رو    لیمستط  هیاون وسط و    یلوز   هیو   نی اون پا ره ی دا هی

 ...هیچ نیا  کیو پ  کی مانتو بپوش ش هی. خب دمینفهم
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 ؟ یر یکرد و گفت: کنار نم یاخم

 ! ایاز جلو در کنار رفتم و جواب دادم: چرا، ب  لیم یب

من هل   یه یچ  هیطور نگاهم بهش دوخته شده بود، خواستم در رو ببندم که  همون
 نمیکردم بب یاون هل داد بسته نشه. انقد هم هل کرده بودم، نگاه نم یدادم بسته ه

 .هیچ

 . اومد  ییآشنا ار یبس یصدا  هی هوی

 نبند درو خب! -

و باباش    اریهل دادن شدم و در رو باز کردم که پنج عدد کله که شامل مه الیخ یب هن؟
  ناهمی. اگردوندم..  نشونیشد. نگاهم رو چند بار ب انی بود، نما دیو ناه ترا یو م الیو دان

دونستن خونمون از اون طرف هم در  یخب! اصال مگه م هیدعوت بودن؟ جمع خانوادگ
 شه؟  یم از داره که به داخل خونه ب

 یلیو آقا فرهاد خ یخانم فقط با سر و تو دماغ  دیو آقا فرهاد داخل شدن که ناه دیناه
تهش زود  بهم انداخت و  قی نگاه عم هیبار  نیکه داخل اومد، ا اریگرم بهم سالم کرد. مه

  ترای که اومد تو، اون پررو پررو بهم زل زد و م الی ش و وارد شد. دان قهی سرش رو کرد تو  
نگام کرد و چند بار ابروهاش رو باال  رهیخ  الیهم بهش اضافه شد. از رو شونه دان

 انداخت. 

 موهات چه خوشگلن!   انای و -

 .دیکوب الیدان  یبه پهلو یکی بعد

 مگه نه؟  -

.  چرا شال سرم نکردم؟ خب خبر  ..دمیبه سرم کش ی. زود دستقشنگ ختیفرو ر دلم
 .ان یم  ناینداشتم که ا 
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 دوست نداره! برو شال سرت کن!  یمه  یکرد و گفت: خوشگله ول یاخم  الیدان

که بابت شال سر نکردن، تو سر خودم کرده بودم، چشمام گرد    ییوجود تموم خاک ها با
 باشه؟  یخر ک یگفتم: مه اری اخت یشد و ب

 کرد و لبش رو گاز گرفت.  یاخم  الیدان

 نذار حرمتا بشکنن. شه،یزشته! بعدا شوهرت م -

 حرص در رو بستم. با

 شاپ! یکاف  نرفته تو ادمی اون؟ اون روزم  شیبه ر نیمنو ببند   نیدار یشما چه اصرار -

 ابروش رو باال انداخت.  هیرفت، برگشت و  یکه داشت راه خودش رو م الیدان

برا بچه هات   شهینره، خاطره م ادت ینداره! دوما،  شیداره و ر  شیاوال داداش ما ته ر -
 ! یکن یم فی تعر

 . دیتند تند رو شونه اش کوب ترایباز راه افتاد که م الیدان

 ! ایسوما رو نگفت -

 داد.  لشیتحو ی قی لبخند عم  الیدان

 دانا!   یدرود بر تو بانو  -

 من سوق و انگشت اشاره اش رو تو هوا تکون داد.  یرو رو  نگاهش

 . تامام!یزن داداش خودمون یایب نی پا  یسوما! باال بر -

  افتادما، یری کردم. چه گ تشونیبگم و به داخل هدا  یچیه  گهیمادرم نذاشت د  یصدا 
  هیآمازون رفتم و اونجا   یها لهیقب نیهم داشتم، اون طرف ب گه ید یزندگ هینکنه 

  ،یبعد از اتمام اون زندگ شه،یعمه کوکب و سارا م   ترا،یم  ال،ی دان ز،یکه شامل آو اشونیسر 
 دور من!  ختهی ر هیآمازون یو خدا هر چ شش یخواهش کردن که مارو ببر پ
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 شه؟  یچرا جزوشون حساب نم اریمه -

است و   قهی . خب اون بدبخت که سر تو فرو رفتم   یقیدرونم، به تفکر عم یندا یصدا با
 که اعصاب من رو خرد کردن. نانیکنه، ا ینم یکار چیه

  یقیعم ی آقا فرهاد و بابا ارتباط قلب نیاز سر گرفته شد. ب ییرا یو باز پذ م ینشست همه
مجلس جوونا    الیهم اونا بودن. دان  یخونوادگ یجمع ها وسط   یشکل گرفته بود که حت

حرف زدنه بود   ی. وسطا دنی خند  یم هیگفت و بق یرو تو دستش گرفته بود و همش م
 نشستم؟  ومتون : تا االن به قلب کد دی پرس هویکه 

 . چکدومیگفتن: ه یبه شوخ همه

  زیخواد چ ینشست که انگار م یطور هی. دیبه موهاش کش یکرد و دست یسرفه ا  تک
 بگه.  یمهم

دونم تو   یمنم االن نم نه؟یدونه کجا بش یمعذبه نم یلیآدم خ یاول مهمون  ن یدید -
 . نمیدلتون بش یکجا

 رو باز کرد.  ششین ال یکه دان دمیو خند  رمی بار نتونستم جلو خنده م رو بگ نیا

 . نیبخند آفر -

شد. موشکافانه دستم   زی طرف گوشام ت اسم روستا اون  دنی. با شنوونستی پسره د نیا
  اریرو از رو دسته سمت چپ مبل برداشتم و رو دسته سمت راست مبل گذاشتم که مه

 نشسته بود. 

که تو ذهنمه رو   یزی کردم بابا اون چ یزدن. خدا خدا م یو آقا فرهاد داشتن حرف م بابا
 رو دارم؟  ی همه خوش شانس نی ا  تیمگه من ظرف  ینگه ول

... شهینم یچیماه ه هینفر! با   هیدست  میسپر  ی شرکتو م ن،یا یباهامون ب حاال شمام -
 .می دورادور هواشو دار 
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 شد؟  ینطوری. واقعا چرا اشدم  رهیخ اریمه  یو به جورابا  دمیاز ته دل کش یآه

  دمیداد. اولش نفهم یکالفه شد و پاش رو حرکت اریقدر به جورابا نگاه کردم که مه اون
آورد و کنار   نی و ناخودآگاه دوباره نگاهم روش رفت که آخر سر، سرش رو پا هیواسه چ

 قا؟ ی دق ید یتو جورابام د یگوشم گفت: چ

 ! دنی گفتم: سف خونسرد

 ؟ ی کن ینگاه م یدونم! واسه چ  یم -

 چونه م برداشتم و بهش نگاه کردم.  ر ینگاهم رو تو حدقه گردوندم و دستم رو از ز  کالفه

 کنم، جوراب تو سر راهه نگاهمه!  یه منگا  نیدارم به زم -

رو   الیو دان  نیماه من ا   کیاز سر تاسف تکون داد.  یشد و بعد سر  رهیپوکر بهم خ کمی
 اعصاب خرد کنه همراهمونه.  یچطور تحمل کنم؟ اصال هر چ

 م؟ یای ما م  نکهیاز ا  یناراحت -

 حرص لبخند زدم. با

 خوشحالم! یلینه، خ -

 اد؟یم  الیچون دان ای  ام؟ی: چرا؟ چون من مدیپرس نمیو واسه هم  دیرو ند لبخندم

 انتخاب کنم؟  نهیبد و بدتر گز  نی گفت ب یم  داشت

لحن و تن صدام گفتم:  یتو   یریبهش انداختم و بدون تغ یگوشه چشم نگاه  از 
 بعد اون روستا داشته باشم. یزندگ ستی! چون قرار نچکدومیه

 ؟ یتو روستا بمون  یخوا یم -
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 چرا؟!  جه؟یچرا انقد گ نی ! اایخدا

 رو بهش کردم.  تینتونستم تن صدام رو کنترل کنم و با عصبان گهیبار د نیا

 .نیاز مرگم، همون جا خاکم کن نیو مطمئن شد  ن یطناب رو از دور گردنم باز کرد ی وقت -

که باعث   دی چیتو فضا پ یبچگونه ا یگفت و پشت بندش صدا  ینیه  یکی لحظه   همون
 شد همه ساکت بشن.

 خواد خودشو بکشه.(  یم انا یخواد خودشو بوتوشه.)مامان و  یم نایمامان و -

 

خودم   کم، یسرش نزد  اریبودم... مه یهمه به سمتم برگشت. حاال من تو چه حالت  نگاه
دونستم عاشق  یسکوت و بهت همه، گفت: م  نیب الیکله ام جلوش و اخم کرده. دان

 .یکن یکه خودکش  هیدونستم عشقت اون قدر  ی ماما ن یشد  اریمه

 نگاهم به سمت بابا بود. نیاول

 شده بود، فدات بشم بابا نذار دهنت باز بمونه، من پاک پاکم! رهیدهن باز بهم خ با

  ؟ی گیم ی دار ی چ زمی گفتم: عز گلی نشستم و با اخم رو به م یسر جام درست حساب زود
 زشته!

 شد و شکم تپلش رو جلو داد. بلند

 ( دمی!)خودم شندمیتودم سن -

 . ستی که منظورش اون ن گهیم  یزیچ هیوقتا    یآدم گاه نیبب زم،یاصطالح بود عز  -

 پس؟  یگی چال م -
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خب؟ به تو   یکن ی م یطور ن ی بزنمش؟ خوبه؟ چرا ا یخوبه ببرمش تو اتاق دزدک االن
غضب و اون اخم ها و لب گاز گرفتن  مورد خشم و   نکهیواسه ا  میچه بچه؟ ما بچه بود

 ! مید یکش ینفس م یدزدک م،یریننه هامون قرار نگ ی ها

رو برداشت و رو مبل نشست و   گلیقرار گرفتم که اومد م یتو وضع بد   دیانگار فهم  نویم
 پاش نشوند. یاون رو رو 

 اشتباه متوجه شده بچه!  -

 تند ماچش کرد. و

آرومه ها،   یلی... خدمیدر یهوام رو داشت. وگرنه عمه کوکب م  نیشکر باز ا  خدارو
و سارا تو    زیبعله! آو  دمینگاه به اطراف انداختم که د هیمشکوکه! کله م رو جلو بردم و 

 نشسته.  قیلبخند عم هیو اونم با آرامش خاطر،  حلق هم نشستن 

بود که  ییون حرفا برام مهم نبود، مهم ا  زیهم حرصم گرفت. اصال آو ی لیگرفت، خ حرصم
 .یچیزد و االنم ه یبه من م

اندازن و   یم کهیت یکن  یکه م یحرص در آرن. واسه هر کار یلی از آدم ها خ یبعض
خودشونم همون کار رو   ی نیب یکه م هیانداختنه، زمان  کهیت نیاعصاب خرد کن تر از ا

 حالل اولسون!  ن،ی بکش نیر یرو بگ نای. ادن  یانجام م

 به سمتش برگشتم.  الیدان یصدا با

 ؟ یشد  رهیبا حرص به اون پسره شلغم خ یطور نی چرا ا -

نشدم که، به عمه م که   رهیبه عمه کوکب انداختم و جواب دادم: به اون خ یا  گهید  نگاه
. االنم میکنار هم نشست میدوست زی چون با آو گهیم   یساعته واسه من از محرم نامحرم هی

 دخترشو نگا! 

 کرد.  ینچ نچ
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 ! متاسفم برا هر سه تاشون. یمه شرورعجب ع-

  نمونینگفت و کال ب یچی ه گهی حرفاش تکون دادم. د دی به تا ی و سر  دمیکش یآه
 .دیگوشم سوت کش هویشدم که  هیبق یسکوت شد و منم مشغول تماشا 

 صلوات!  -

  هی یلب رینشستم. همه ز  دهیبا تعجب نگاش کردن و خودمم مات و مبهوت و ترس همه
اومد. خودشم   یداشت چشم و ابرو م یخانم از دور ه دیصلوات فرستادن اما ناه

کنن رو به آسمون گرفته بود. صلوات فرستادن ها که   یکه دعا م ییدستاش رو مثل وقتا
و سارا و    زیآو  یو آقا فرهاد که رو به رو  بابامبل تک نفره   نیتموم شد رفت اون طرف ب

 شد نشست.  یعمه کوکب م

و سارا و   زیآو  یرو بینگاهش رو به ترت یکردن که ه یسکوت به اون نگاه متو   همه
به سارا رو   یکه گذشت، با اشاره ا کم یعمه کوکب گردوند و سر تکون داد و نچ نچ کرد. 

 به عمه کوکب گفت: خانم، دختر شمان؟ 

 اش رو رو به هوا گرفت. ینیزد و ب یکوکب لبخند مغرور عمه

 بله! -

 دارن؟  یبا آقا پسر چه نسبت -

 ! شهی پسر دا -

 کرد.  ینچ نچ  الیدان دوباره

دو   نیمحل جلوس ا  نیب ی متر  یتو فاصله چند سانت دیکن یاون وقت شما فکر نم -
  طانیش د؟یشنو  یرو نم طانی ش یزمزمه ها  ایوجود داره؟ آ  طانیجوون، امکان دخول ش

داشته باشد، تقوا، عمل   مان ی ا  دیدهد، آدم با یوسوسه گر است، فرمان به کفر و گناه م 
 صالح! 
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 صداش رو آروم کرد.   نشیب هوی

 سال هفتم تا دوازدهم!  ینیکتاب د -

نامحرمان را از هم دور کرد،   د ینفس اماره را سرکوب کرد! با دیدوباره ادامه داد: با بعد
 .دی لب به سخن درست گشا  دیبا

 پسر جان... -

 .کرد یبگه و دوباره نچ نچ یچیه نذاشت

 ! دهیاز شما بع -

 من... -

 رو مجددا قطع کرد. حرفش

 بود. دیمثل شما بع یاز خانم -

کارش کرد که   یدونم چ ینم ال،ی خم شد و دستش رو برد پشت گردن دان کمی فرهاد  آقا
 گفت و از سر جاش بلند شد.  یاون آخ

 دست خودتون. گهیاز منکر کردم، د یهمن امر به معروف و ن -

حرص   یل یعمر بسش بود، امشب خ هی. عمه کوکب واسه میرفت یم  سهیاز خنده ر  همه
گذشت و همه هم ازش خوششون اومده   الیدان  یها   یشب هم به مزه پرون هیخورد. بق
قراره تو روستا هم باهامون   دن یفهم یخوشحال و مسرور گشتن وقت  یکه بس یبود. طور

 باشه.

داد و گفت   زی بود رو به آو دهیکه تازه براش خر  ی نیماش  هی چی از رفتن اونا، بابا سو بعد
  یلیفام یکارا شتریهفته ب  هی میداشت ی. چون پارتشهیکه سند خونه هم فردا حاضر م

  رنیسواد م یکه ب ی. هزار نفر.. افتهی که جلو م ی و هزار کار  هی. باالخره پارتدی طول نکش
 شن.  یکار م یکه ب یدونن و از اون طرف هزاران نفر یازش نم یچی که ه یشغل هیسر  
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 کردم.  پیبه تا  شروع

  انیکه جذام ییجا ،یغرب جانیمهاباد، استان آذربا  یلومتریدر هجده ک ،یبصر یروستا  -
با مناسبت و   ر،ی. هر ساله افراد خندارند  یشده اند و سال هاست مهمان دیبه آن جا تبع

از آن ها حالشان خوب   یاریفرستند. بس یآن ها م یخود را برا  ی مناسبت، کمک ها یب
با مردمان دور افتاده   ییهستند. روستا  ریدرگ یفیخف  صورتبه  یشده است و فقط بعض

از آن   یار ی حال بس  نکهیرا طرد کرده اند. با اآن ها  ،یاریخانواده بس  یاز اجتماع که حت
  یکرده اما ترس از نگاه و رفتار مردم است که مانع ورود آن ها به شهر م  دایها بهبود پ

روند و به مشکالتشان   یبه آن جا م یهالل احمر به طور داوطلبانه ا  ی ها رویشود. ن
 ...باستیهنوز هم ز  رتشانی ها، س ینامهربان دنی حال و با د  نیکنند. با ا یم  یدگیرس

 آخر رو نوشتم.  خط

شماست... اوضاعشان سخت بوده و سخت تر هم شده. با   یاریاکنون نگاه آن ها به  -
 ماند. یست که م ی! تنها مهربانمیهم، مهربان باش

کردن به اونا! نقطه رو  هیجذاب گزارش ته یرسه و جا یخبرا به من م تیاد  شهیهم
کرد،   یم  پ یرو تا  یزیچ هیکه داشت  زیرخ آو  می رو چرخوندم و به ن یگذاشتم و صندل

 خوبه؟  یشدگان بصر د یتبع  سم؟ی بنو یچ تر ی: به نظرت سر تدمیشدم و پرس رهیخ

 لپ تاپ حرکت داد.   بوردی ک یتکون داد و دستاش رو تند تند رو یسر

 خوبه. -

 به بدنم دادم. یبا ذوق زدم و کش و قوس یلبخند
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 شم.  یخونه حاضر م رمیم  دمیم  لی تمام پس. من تحو -

 .شهی رسونمت. کار منم داره تموم م یم سایکردن برداشت و گفت: وا  پی از تا  دست

 .انداختم  نیتند دستم رو تو هوا تکون دادم و صورتم رو چ تند

 نه تورو خدا حوصله عمه کوکب رو ندارم. -

 و برگه ها رو چنگ زدم.  فیک

 .رمیخودم م -

 باال انداخت.  ییتعجب ابرو  با

 باشه! -

  یزدم. از قبل با مفتاح رونی بخش مربوطه دادم و از دفتر ب لی عجله خبر ها رو تحو با
به  از یاجازه داد اما باالخره من هم آدم بودم و ن لیم یب یلیهماهنگ شده بودم، خ

 بشه. یو سفر  حیهمه نا متعادل چه تفر ن یداشتم. اونم با وجود ا حیتفر

کردم و   دی خر روز یرفته بود رو گذاشتم. پر  ادمیکه   یلیشروع کردم وسا   دمیخونه که رس به
  هیداشتم  میماهه آماده کردم. تصم  کیسفر    ن یا  یبود و نبود رو برا  از یکه ن یهر چ

 .نمیقراره بب یجالب یزا ی چ یلیکردم خ یکنم... احساس م هیهم از اونجا ته یخبر

اونجا هماهنگ کرد همه   م،یبر میخوا یم یمعلوم شد ک یوقت شیدرست از هفته پ بابا
  زیچون به گفته عمه ها و چ نمیرو آماده کنن. کنجکاو بودم اونجا رو هر چه زودتر بب زیچ
شده. کم کم کارام   یو تازه هم نوساز  هی عمارت بزرگ و با صفا یلیخ دم،یکه شن ییها

صورتم نشوندم. شالم رو که سر    یساده رو   شیآرا هیدم و  کر  ضتموم شد و لباسام رو عو 
و به سمت در رفتم. الش رو آروم باز کردم و   دمیشن  نی از پا ییسر و صدا  هیکردم،   یم

 . دمیرو د  ترای اتاقم م یدرست رو به رو 

 زد.  یقدم عقب رفتم که شاد و قبراق لبخند هیو   دمیکش ینیترس ه با
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 ! ؟یخوب -

 . یای دنبالت! تو با ما م میاومد ال یسر تکون دادم که گفت: با دان  چارهیب

ترسم خدا! دستم از دور  ی دو تا م نیشد. من از ا دیمثل گچ سف  هیثان هیتو    صورتم
 زدم. ی در شل شد و لبخند شل و ول رهی دستگ

 چه خوب!  -

 ذوق گفت: تازه... با

 .قدم جلو اومد و سرش رو جلو آورد  هی

 ونه.باهام  ارم یمه -

 . چه بدتر، چه بدتر! ها شد.. یمثل سکته ا   صورتم

خورده و شل و   کهیشده بود. مات و   ن یم ِسر و چشمام سنگ نهیس دم؛ی کش یقیعم نفس
دم در تا خود روستا برام واضح   نی. از همدمیول، نگاش کردم و به چهار چوب در چسب

  ایکرد. به دن یم نی که مرگ طرف رو تضم یسکته ا  یعنی ار،یو مه  ترای م ال،یبود. من، دان
 بود.  یخانم و آقا فرهاد کاف دیناه یمونیپشعمر  هیواسه   الیاومدن دان

 در رو کامل باز کرد و وارد اتاق شد. خودش

 . میبر ایحاضره، ب یمعلومه که همه چ  -

شده بودم، بغض کردم. به خاطر   ینیو رنگ نی کردم... بعد مدت ها که آدم سنگ بغض
م گرفته بود. من سفر رو به خاطر راهش دوست داشتم... تا خود اونجا    هیم گر  یتبدبخ

 دونم. یشه، م  یسفر کوفتم م نی فکر کنم و آهنگ گوش کنم و حاال... ا

رفتم. رو به راه   رونیبراش نمونده، از اتاق ب یراه چاره ا چیکه ه یآدم ورشکسته ا  مثل
 و داد زدم: مامان؟  ستادمیپله ا
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 .سادیپله ها وا  نی اومد و پا رونیاون طرف ب از 

 ه؟ یچ -

 اونجا؟  میکشه تا برس یچند ساعت طول م -

 فکر کرد و بعد گفت: فکر کنم سه چهار ساعت!  کمی  مامان

 یعنیبود چه برسه به چهار ساعت! چهار ساعت   ادی ساعتش هم ز   هیشدم...  بدتر
اعصاب   الیدان نی. به نظرم کال نرم! ا هیاش شصت ثان قهی و هر دق قهی و چهل دق  ستیدو

 ذاره که!  یواسم نم

  یآورد و دنبال خودش م یم رون یداشت چمدون رو از اتاق ب ترای رو که برگردوندم م سرم
 .دیبه شالش کش یو دست  . از اتاق که خارج شد، چمدون رو ول کرددیکش

 .نی پا ایبرو و ب یدار ییمستشو   ییبرم، دستشو یم  نارویمن ا -

بار رفت و   هیبودم. مامان   یسخت  یتو دوراه  ؟یدرد خودکش ای تر بود   نیسنگ هید
 .دیپس کله ام کوب یکی سادمی هنوز سر جام وا د ید ی برگشت و وقت

 ؟ ی کن ینگاه م واری عاشقانه به د یدار  نجایمنتظرتن تو ا ن ی اون بدبختا پا -

 ام زدم و چشمام رو گرد کردم. نهیحرص تو س با

 من بدبختم من!  -

و   یبرداشتم و گوش  شی آرا  زیم  یام رو از رو   یدست فی هم وارد اتاقم شدم و ک بعد
زدم و کل راه   رون یو با حرص از اتاق ب  لیم یو شارژر رو توش انداختم. ب یهندزفر

رفتم،  رون یکه ب یپشت ابونیگفتم. از در خ راهیبهشون بد و ب  یلب ری به اونا رو ز  دنیرس
شروع کرد بوق زدن و سر و صدا   الیپارکه. دان ابونیکه اون طرف خ دم یرو د نشونیماش

 بود و نبود با تاسف برام سر تکون دادن. ابونیتو خ یکه هر ک



 وز ی ن   انا ی و 

 
496 

 

آبروم رو نبرده، زود اون طرف   شتریهلش داد و سر جاش نشوندنش و من تا ب اریمه
 شدم که کله اش رو به پشت چرخوند. نیرفتم و سوار ماش ابونیخ

 سالم خر.  -

  نی ماش نی ا  یدپرس و گند اخالق و نچسب باشم اما خر بودن رو به تو  یلیخ دیشا  واقعا
 به سمتم برگشت. اریباشه که مهن یادب یکردم که ب یدادم. سالم یم حیبودن ترج

 م؟ یبر -

 جواب دادم: آره!  کوتاه

داد زد   الی راه افتاد، دان نیبعدش به راه افتاد. تا ماش قهیدق کی رو روشن کرد و   نیماش
 پنجره. شهیو من محکم رفتم تو ش

- are you ready ( ن؟ ی?)آماده ا 

 ! سی: دیبدتر از اون داد کش ترایم

 با تاسف براشون تکون داد و تشر زد: آروم!  یسر اریمه

 . دیبه شونه اش کوب یکی  الیدان

 ! هیباش پا هی! پااری ضد حال نشو مه -

 به من انداخت.  ینگاه بعد

 ... یخی ب یدونم چشه ول ی هم نم  انایو  ن یا -

هاش رو   شهیدر آورد. با دقت ش یدود  نکیع  هیداشبورد   یزد و از تو  یمرموز  لبخند
اگه   ستم ین الیتا بنا گوش باز شد و ادامه داد: دان ششیچشماش زد. ن کرد و به زیتم

 نرقصونمتون.  یوسط جاده بندر

 ! میدستش رو به سمت ضبط برد و همزمان گفت: بر بعد
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و اون نازهاش، آهنگ بود. هر از   الیآهنگه شروع به خوندن کرد. بدتر از حرکات دان و
زد. فقط   یبه باال محکم به شونه م م  نی آورد و از پا یم نی شونه اش رو پا ترای م یگاه

دستش رو دور   ال یدان ابونینبود و وسط خ بینص یهم اون جلو ب اریتو بهت بودم... مه
 لرزوند.  یهاشو رو م  شونهگردنش انداخته بود و 

به  دیداد. رس یها هم دستش بود و تو هوا تکون م یدستمال قرمز از مال اون لوط هی
 خواننده باالتر برد.  یاش رو از صدا آهنگه صد 

 ...نیژوپ خانمو بب ینیم ن،یژوپ خانمو بب ینیم -

 ! هی یی : ا ترایبا م ییدوتا 

 دستاش رو به دو طرف باز کرد و شونشو رو لرزوند. الیدان دوباره

 . نیژوپ خانمو بب ینیم ن،یژوپ خانمو بب ینیم -

 ! هی  ییدم گوشم داد زد: ا ترایم

وسط رقص برگشت گفت:   الیبودم... دان رکینتونستم نخندم! قشنگ وسط س گهید
 نه! ستین یفضام کاف

 . دیخند اریمه

کار   یبود چ یفضات کاف ،یلرز  ی م  یپر یور اون ور م ن یفنر ا هیشب ستین یفضات کاف -
 ؟ ی کرد یم

 و با ناز خوند. دی کوب اریشونه اش رو به شونه مه الیدان

 مد شصت و هفته.   شه،یژوپ خوب م  ینی زانو رفته، مدامنا باال گنیمردم م -

 گذاشت و همراه با خنده هلش داد. الی کله دان یکف دستش رو رو  اریمه

 خدا بهت رحم کنه بچه! -
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بهشون   ی . با حسرت نگاهمی بود  برهیو  یزلزله اومده از بس رو  نیکردم تو ماش یم  حس
هم داداشه، واران هم داداشه! حاال اون داره کم کم    اریانداختم؛ چقد خوش بودن، مه

  رهیخ  رونیو به ب  دمیکش  نی پنجره رو پا شهی . شادهی بازم فرق ز  ی کنه منته یم  ریتغ
 .وردمآ  یشدم. قشنگ داشتم هوا کم م

شده که به  یچ نمیداد و هوار راه انداختن، برگشتم بب دمیبود که د رونیکله ام ب کمی
 هو هو شون.   یبا دو جفت لنگ مواجه شدم و صدا   ترای و م  الی دان یجا

  یرو م الیکه داره لنگ دان دمی رو د اری انداختم و مه  نیبه داخل ماش یتعجب نگاه با
 کشه. 

 م؟ یبر  ی! زشته مگه عروس مالیتو دان ایب -

 . میبر یرو م انا یو  گه،ی گل کرد و بلند گفت: آره د شیکثافت خر باز  الیدان

 .دیکوب نیهم تند تند رو سقف ماش بعد

مبارکش باد.   شاالی مبارکش باد، دوماد خوش آب و رنگه، ا  شاالیعروس چقد قشنگه، ا -
 ماشاهلل به چشم و ابروش...

 ! یبرگشتن یمکث کرد و بعد ادامه داد: قسمت بعد کمی

 شله شله شله شله شله. پشتش داد زد: شله ترایم

 .سرم رو جلو بردم  یدو صندل  نیو از ب  دمیمحکم رو صورتم کوب یکی

 دو تا رو سرجاشون بشون. نیا  یدوست دار یلغت نامه جون هر ک -

.  دنیکش  یم  ییهو   هیزدن و  یشدن، همه بوق بوق م یها که از کنارمون رد م  نیماش
 بهم انداخت.   نهیاز آ ینگاه اریمه

 ه؟ یچ  گهید  لغت نامه -
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 گم.  یدو تا بهت م نی آدم کردن ا زهی به عنوان جا ه،یداستانش طوالن -

  یزنم تا بشنوه و اون شنگول و منگول هم دارن م یداد م باینبود که دارم تقر  حواسم
 کنه.  یدن، داره خرت م یبوس م زهیاز اون جا گفت: داداش جا الیشنون، دان

خودم    یکشه. سر جا  یباشه، قشنگ من رو م دهیرو شن نی... بابا ا گهیام رفت د  کله
پشتمون رو نگاه کردم تا   شه یعقب گذاشتم و از ش یصندل  یزانوم رو رو  هیبرگشتم و  

تو هم بابا بود و چهره متاسف مامان.   یاخما   دم،یکه د یزیچ نیهست. اول  یک نمیبب
  یام رو بردم سمت لنگا کله  ن،ی از پا یو همون طور ننمیآوردم نب  نی تند کله ام رو پا

سمت راستمون رو نگاه کردم و باز هم با کمال تاسف    نش،یب یو از همون فضا  ترایم
 .دمیواران رو د

سرش رو   ار یکردم نگاه بندازم. مه یاصال جرعت نم گهی سمت خودم رو د  ایچپ و   سمت 
کردم،  یکه داشتم خاک بر سر خودم م  یمن تو اون حالت دنیلحظه برگردوند و با د هی

 ! نیگفت: به نظرم اون طرف رو اصال نب

 نان؟ ی: عمه کوکب ا دمیپرس یچارگیب با

  د،یشد و ترس ریو اونم که غافلگ  دمیرو کش ترایم   یتکون سر اکتفا کرد که با حرص پا  به
 شده!  یصورت من گفت: چ   دنیزود اومد سر جاش نشست و با د 

 بدبخت شدم.  -

 زد.  الیدان یبه پا یکی اریمه

  نیکم مونده ماش یرو در بدبخت نشست کلتیبرقص، با اون ه  نیبپر تو ماش  الیدان -
 چپ کنه.

 .دینشست و به سمتم چرخ نیبا غر غر اومد تو ماش الیدان

 ؟ ی خرش کرد  -
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 یزن یحرف م  یطور ن یو گفتم: به توچه؟ داداش بزرگترته چرا ا دمیرو تو هم کش  اخمام
 باهاش؟ 

 رو گاز گرفت و چشماش رو گرد کرد. لبش

 .ری دو تا برادر قرار نگ نیب گهید یول   یدرسته قراره عروس خانواده بش -

داداشم   ید یگرفتم و گفتم: ند  شگونیحرص دستم رو جلو بردم و محکم بازوش رو ن با
  یخود م  یب یاون طرف، مامان بابام پشت سرمون؟ اون باال حرفا   زیاون طرف بود، آو 

 ؟یزن

 یلیگفت: خ اریگرد رو به مه یدستش رو به بازوش گرفت و مالوندش. بعد با چشما  تند
 . یتا فرش بشور ستهی میبا شلنگ باال سرت وا  لی سال تحو   کی خشنه! از اوناست که نزد

داد، داداشتم کال تو حال   یگوش م انیت شجر رو کرد به من و ادامه داد: نترس! بابا بعد
کال از   ز یکرده بود. آو  لکسی اومد، عمه کوکبت هم ر  یآهنگش م یخودش بود و صدا 

 خلبانش من؟  ماستی عشقمون هواپ گهی خواننده م یدیدست رفته بدونش... د

 شدم که خودش دوباره شروع کرد.  رهیبا اخم بهش خ یطور همون

 روند تو آسمون.  یم  مایمثل همون داشت هواپ  زیآو  نی! ا یدیند -

 روستا!  می تا برس نیبش ،یدار  هیو بق  زیکار آو  یبهش تشر زد: چ اریمه

 گاو و گوسفندا!  شیروستا، برم پ میزد و گفت: انقد دوست دارم برس یلبخند  الیدان

 بهش کردم.  یکج دهن

 دوستا و هم نوعات!  شیپ یکه بر  همون بهتر -

 . دیپاش کوب یمحکم رو  یکی

 دختر!   نیادبه ا یچقد ب -
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 شعور! یادبه ب ی. پسره بنگفتم  یزیچ گهیبهش کردم و د یاخم

  یتو زمانا  یبود ها، منته ی به روستا باز رو اعصاب من راه رفتن. پسر باحال دنیرس تا
 کنه.  یگل م شی رگ باحال نیا  یبد

به در و   میشد  یم  دهیکوب یشد. ه یبه بعد خاک  ییجا هیراه از   م،ید یروستا که رس به
 ور و اون ور!  نی سقف و ا

ماست بودم دوغ شدم از بس  م،یبر  ادهیشده بود گفت: آقا نگه دار پ یکه شاک  الیدان
 ور اون ور!   نیا  میدیکوب

 خونسرد فرمون رو چرخوند.  اریمه

 هوا چقد گرمه!  ینیب ینم یپز یم   ی! راهش خرابه. برسای کم مونده، وا -

 رو باد زد.  خودش

  یداره نوازشمون م یخنک می نس هیو   می ای تو سواحل آنتال نت یتو ماش نکهینه ا  یاوخ -
 کنه. 

 نگاش کرد. ره یبا حرص به سمتش برگشت و خ بعد

 الاقل اون کولر المصب رو روشن کن.- 

 با تعجب دستش رو جلو کولر گرفت. اریمه

 ست؟ یروشن ن -

 کنه. یم  ینه روشنه داره باهات شوخ -

 کرد و کولر رو روشن کرد.  ینچ اریمه

سرش رو از   الی. دانمیگرفت ی جون تازه ا هیو   دیچیپ نیماش ی تو  یخنک یکم هوا  کم
 و بلند کرد. خودش ر  کمی برد و   رونیپنجره ب
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 ! ی چقد مونده تا آباد نمیبب -

 داد زد: عه گوسفند!  هویهمون طور نگاه کرد  کمی

 یو با ذوق به سمت من برگشت که سرش محکم تو پنجره خورد. آخ دیبلند خند بعد
 توئه! یموها  هیگوسفنده شب  نیا  یگفت و ادامه داد: چقد پشما 

گرد منتظر بودم حرفش رو    یباال رفته و چشما یکه تا اون موقع کنجکاو با ابروها  من
 کلمه پوکر شدم.  یواقع   یبزنه، به معنا

 ! من تو شعورت موندم. ی! چقد باشعوریتو چقد عاقل -

 راستم رو باال بردم و تو هوا تکون دادم. دست

 !اریصد رحمت به مه  -

 روم تکون دادم. کرد و سرش رو آ یتک خنده آروم  اریمه

 ؟ ی دیشد و گفت: پسند  رهیبهم خ نهیآ یتو  از 

.  رهیزنم که آبروم م یم ییوقتا   هیرو  ییحرفا  هیهم فشردم.    یهام رو محکم رو لب
 ! یزنم به همه چ یقشنگ گند م

. اونم چه  نازک کردم.  نشستم و از منظره لذت بردم  ینگفتم و فقط پشت چشم یچیه
 ! همش خاک بود...یمنظره ا 

ور و اون ور   نی خورد و به ا یزد. سر جاش مدام وول م  یحرف م  الی فقط دان مید یرس تا
نشستن   نی فعاله چقد سخته! ا  شینفر که ب هی. با خودم فکر کردم که تحمل دیچرخ یم

 باشه.  یکار هیو انجام   طنتیدر حال ش دیو استراحت نداره که، همش با 

روستا، دور و   یاصل ری ! مسی. هوا عال رو درک کردم  ییبایز  یتازه معن م،یروستا که شد وارد 
 نداشت اصال!  یهوا معن  یبرش تماما درخت بود و سر سبز سر سبز... آلودگ
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  رونیبو با لبخند به  دمیکش نی رو پا شهیهامون بود؛ ش نیهمه با تعجب به ماش  نگاه
  یقشنگ محل  یبودن و با لباس ها یکار هیشدم. خانم ها همشون در حال انجام   رهیخ

 کردن. یبودن و نگامون م سادهیشون، وا 

تکون دادم که همون طور با   یکه مادرش به پشتش بسته بودش، دست یبچه ا  واسه
 فهمه؟  یموند. حقم داره بدبخت، بچه به سن اون دست تکون دادن م  رهیتعجب بهم خ

 جلو به عقب انداخت. نهیاز آ  یسرعتش رو کاهش داد و نگاه اریمه

برد و   رونیگل کرد و سرش رو از پنجره ب شیدوباره رگ مسخره باز  ال یفاصله دان نیا  تو
کنم به  یزد: سالم مداد، رو به مردم داد  یتکون م تمی همون طور که کله اش رو با ر

 ! رانی ا  یبمب انرژ گن،یبه من م  ست یخود ن یب الن،ی از اهواز تا گ ران،ی ا

بابا جلو افتاد و   نی بود خنده ش گرفت. ماش رونم یاون ب  یلحنش عالوه بر ما، هر ک از 
 تکون داد و پشت سر اون راه افتاد.   یبا خنده سر اریمه

 عقب آورد.  یدو صندل نیو کله اش رو از ب دیچرخ الیدان

 قشنگه. یلیروستاتون خ -

 !یلیانداختم و با شوق گفتم: آره خ رونیبه ب یپنجره دوباره نگاه از 

 در مزرعه؟  یدختر انایگفتن، و  یبهت م  ،یبود  یم  نجایاگر ا  یتا حاال فکر کرد  -

 برگشت. اریو اون به سمت مه  دمیخند  فقط

 شد.  یشد پسر چوپون که عاشق تو م یهم م اریمه -

همون به گمونم   ی جلو نیباال انداخت و برگشت. ماش ینگاش کردم که شونه ا  متاسف
بود. اونم پشت   اهیدر بزرگ س هی م،ید ید یکه ما م  یزیعمارت نگه داشت البته تنها چ

خانواده   . هشت تا عمه با خانواده، ما ومیگرفت یم  دی ... ماشاء ا... هتل بانیچند تا ماش
 . نایا  ا یمه باهمراه  گه،ی د یدو تا عمو 
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 اون رو فرا گرفته. یقیکنم تهران خلوت شده و سکوت عم فکر

  یبزرگ بود، اون قدر یلیخ اطی. حم یباز شد و همه آروم آروم پشت سر هم وارد شد در
هاش از دور به من شکمو چشمک   وهیبود و م وهی ور اون ورش پر از درخت م  نیکه ا

 زدن.  یم

 . میشد ادهیها نگه داشتن و پ  نیماش

روستا داشتم. از اون حس    نیبه ا یخوب یلیاندازه خوب بود، حس خ ش یب زیچ همه
. لبخند پت و  یشد ی دلتنگش م یگشت یبر م یبود که وقت  یی... مثل جاها نیدلنش ی ها
سارا   شیبود که پ ز یآو دمیکه د یسک  نیبه اطراف انداختم. اول یزدم و نگاه یپهن
 بود. سادهیوا 

انداخت و    ترایدر حال ورجه وورجه! دست دور گردن م شهیمثل هم ال،ینفر دان نیدوم
 .دنیچند تا عکس کش

 بود.  ستادهی شلوارش فرو کرده و آروم ا بیج یبود... دست تو  ارینفر مه نیسوم

و شلوار   اهی س شرتیت رشی ز  ،ی. تک کت نسکافه ا بود  کی ساده اما مردانه و ش پشیت
 .اهیس نیج

خواد من رو زن  یم  الیدان نی ساده بود. چرا ا  یل یمرتب! مدل موهاشم خ  شهیهم مثل
 اصال؟   میکنه؟ مگه وجه تشابه دار نیا

به  مید یرس ی. االن ممیوارد عمارت شد هیباال انداختم و همراه بق یشونه ا  الیخ یب
بحث انتخاب اتاق که البته اگر پدر ماست، همه رو خودش جمع و جور کرده و اتاق همه  

 تو اتاقم!  یکه بدونم با ک نهیمشخصه. مهم ا 

 

 *** 
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بالشت بردم و محکم فشارش دادم تا صداشون رو نشنوم. آخه سه  ر یحرص سرم رو ز  با
 کنن؟  یپچ پچ م ینصفه شب وقت حرف زدنه؟ که ه

  هیبود  فی . اگر ضعدمیشن  یسرم بود، باز هم صداشون رو م  یکه رو یتوجود بالش  با
 سرم نذاشتم.  یبالشته رو رو یبود که حت یاما متاسفانه واضح تر از وقت یزیچ

 من بدبخت شده؟ چرا؟  بینص هیچه سرنوشت نی کنم زشته؟ آخه ا هیگر   ایخدا

 ندارن. قصد ساکت شدن   نایحرص بلند شدم و با اخم نشستم. نه انگار ا  با

 هم هست؟  یحاال خبر  ،یپر یم ادی با اون ز  نمیب یم -

به سمتشون   یمتعجب ی نگاه میاز هم باز شدن. ن  کمیشدن و اخمام  زیت  شاخکام
 انداختم. 

 خنده ش رو مخم رفت. یو صدا  د یلحظه خند  همون

 نه!  ییوا  -

 . دیسارا کوب یمحکم رو رون پا   یکیدستش رو برد و  ترایم

 بگو.  گه،یلوس نشو د -

که مختص مردم   یانداخت و با لبخند معجوب نی ... سرش رو پا دیمثال خجالت کش  سارا
دو   بایو االنم تقر  مید یکه اومد حاال هم رو د یبود فقط، گفت: خبر که هست. از روز اول

 . میمچ شد یلیسه هفته ست. با هم خ

 تا با دقت تر گوش بدم.  دمیچرخ کمی و   دن یاز شدت تعجب باال پر  ابروهام

 .میدی و هم رو د  میزد یچند هفته با هم حرف م  نیبعد تو ا  -
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  ز یشما به زوره! االنم آو ی ها داریزدم؛ آره جون عمه ام که مامانت باشه! د یپوزخند
کشه تورو از سر وا کنه، وگرنه صد سال بود که در خونه شون رو به روت    یخجالت م
 بسته بود. 

 دادم و بالشت رو تو بغلم گرفتم.  هیهمون پوزخند دوباره به تاج تخت تک  با

 ه؟ یاوک یعنی -

 مثال؟   هیاوک یرو بدم... چ ترایخواستم خودم جواب م یم

 .میلبخندت باش  ریتصو   نیا کمتر شاهد اکرم بزنه دندونات رو تا م ی. ا دیدوباره خند سارا

 ابراز عالقه کرد.  زیآره، آو  -

به مرور گرد و گرد تر شدن و دهنمم همزمان با اونا باز شد. مردمک چشمام رو   چشمام
 تو ذهنم مرور کردم.  گهی بار د هیتو کاسه چرخوندم و حرفش رو  

 . ابراز... عالقه... کرد! ... بهش..زیآو

 کرد. یعقل یابراز ب  ز یشکر خورد! آو ز ی: آودیاز دهنم پر  و با حرص ناخودآگاه 

. دیهم به سمتم چرخ ترایحرفش رو قطع کرد و با تعجب نگاهش رو باال آورد و م  سارا
 .دیکم کم لبخند هر دوتاشون محو شد و سارا اخماش رو تو هم کش

 ؟ یگی م یدار یچ -

 یچ یعنیو گفتم:   دمیپر نی گوشه انداختم. از تخت پا هیرو کنار زدم و بالشت رو   پتو
 دونم اون مادرت سحر و جادوش کرده!  یمن م  ن؟ی خورش کرد زیبهم ابراز عالقه کرد؟ چ

 رو گونه ش زد.  یشیو نما   دیلبش رو گز   ترایم

 زشته!  انا؟یو  یگی م یدار یچ -

 باال رفته. یعیبدنم به طرز فج یکردم دما   یم احساس
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.  ادیمدت به خودش م هی حد خر... بعد   نینه تا ا گهید یول زونهیه! آوخر  زیآو  ن یا -
 ن؟ یابراز عالقه کرده به ا  یچ یعنی

 به سمتم براق شد. سارا

 به؟ یعج شیخب عاشقم شده! چ -

 رو تو هوا تکون دادم.  دستم

 ؟ یچ ی عنی!  شیهمه چ -

 شدم. یداشتم از حرص منفجر م قشنگ

 از خودت؟ چشت دنبالشه؟   یگیم یدار یچ  ؟ی و چ یچ یعنی -

 دوباره گرد شدن و به سمتش حمله کردم. چشمام

 شعور؟ یچشم دنبالشه ب یچ یعن یدوستمه   زی آو -

 یچ یعن ی فیکث یباز  نیکه نشسته بود محکم پاهام رو گرفت و همزمان گفت: ا ترایم
 لطفا!   دیرو تموم کن

 .گفتم  یافتادم و آخ بلند  نیتموم نشده من محکم رو زم حرفش

 . ستمی ن انای من و  ،ینشد مونی! اگه فردا پشزیآو  یریبم

 . نیبه تو داره ا  یکنم چه ربط یمن اصال درک نم  -

 گاهم کردم. هیبلند شدم و آرنجام رو تک  کمی جمع شده از درد،  یصورت با

 و شغال ها؟  ری من دوستم رو با دست خودم بفرستم تو گله ش -

 تختش برداشت و محکم تو صورتم پرت کرد. یاز رو   یبالشت

 م؟ یو شغال ری ما ش -
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 بدتر!   نیبلند شدم و گفتم: بدتر نیزم یرو از 

و به سمت    دمیرو درست کردم و کله ام رو تند چرخوندم و بعدش خودم چرخ لباسم
شه، از سر جاش بلند شد و دست سارا   یدعوا م  یجد یداره جد  دی د ترایتخت رفتم. م

 رو گرفت. 

 دادم.  هیتخت  نشستم و به تاج تخت تک یلحظه من رو   همون

 . نیستیبسه! بچه که ن  نیتختش نشوند و گفت: بخواب یرو رو  سارا

 دو تا!  نیسوسکه، بندازمش به جون ا  هیشب الیدان نیا

 با تعجب برگشت. ترایم

 ؟ یکن یم  یچرا استفاده ابزار  الیاز دان -

که اندازه سر سوزن شانس ندارم. مردم با  رم ی بم دم؛یام کوب یشونیمحکم رو پ یکی
رو بلند   یزیچ  هی  نشیب دیزنن، من حتما با  یکنن حرف م  یخلوت م نن یش یخودشون م

 بگم که آبروم بره. 

 . دیاز دهنم پر دیببخش -

 .دیانداخت و خند باال  یا شونه

 سوسک. ی که بهش گفت گمیبهش م یول یخیب -

بشه فکر بد کنه قهر   یکه عصب  هیچ  الیبعد گفتم مثال دان یواکنش نشون بدم ول خواستم
 شه! یکنه؟ اعصابمم آروم م

ازش معلوم نبود و هر از    یچیکه کال ه ترایبهشون انداختم؛ م یکه گذشت نگاه  کمی
کرد. از اون ور سارا هم نفساش منظم شده بود و نشون از خواب   یم  یخر و پف هی یگاه
داد. چه زود خوابشون برد! البته چرا خوابشون نبره؟ من بدبختم که حرص   یم  قشیعم
 ! هیو سارا هم تو اونجاش عروس ستی جاش ن چیکه به ه ترای خورم... م یم
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کردم.   یکه انجام داد فکر م یو کار بد   زیو هم نذاشتم و فقط  به آو خود صبح چشم ر تا
عمه   دی خواسته خرش کنه، شا  زی آو دیسارا دروغ گفته. شا دیهزاران احتمال دادم... شا

 !  ییکرده... وا  دش یکوکب با قتل مادر و خواهرش تهد

ز اتاق خارج و ا دم یپوش یلباس هیتند   دم،یشن رونیرو ب ز یآو یکه روشن شد و صدا   اتاق
و خودم رو   دمیسرعت دو   تی شد پس با نها  اطی که وارد ح دمیلحظه د  نیشدم. آخر

و واران رو    الی و دان  اریو مه  زینبود. آو  رونی جز پسرا ب یشکی بهش رسوندم. خدا روشکر ه
 بود.  یساده ا   زیبخوابه، چ ی نذاشته کس الیدان  نکهیا  حدساتاق انداخته بودن و   هیتو 

و    سادهیدرخت توت وا  ریز  دمیبه اطراف انداختم که د ینگاه هیو   سادمی وا اط ی ح وسط
 . رهی گ یم  یداره سلف

 ت پسره شل مغز!  افهی تو اون ق یا

به سمتم   لمایتو ف ی گاوا ن یا  هیشب یدور گرفت  هیکه از دور گفت: چ دمیسمتش دو  به
 ؟ یا یم

 ! ییگفتم: گاو تو   یبلند بایتقر  یو با صدا  دمیرس بهش

 کرد.  زیچشمش رو ر  هیو    دیتعجب کله اش رو عقب کش با

 شده؟  یچ -

 ؟ ی به سارا ابراز عالقه کرد  یجواب دادم: رفت تیعصبان با

 شونه ام گذاشت و من رو به عقب روند. یباز شد و دستاش رو رو  ششین

 ؟ ی گیاوه، اونو م -

 ؟ ی کارو کرد نیا یرفت  یاوه و کوفت و زهرمار! با چه عقل -

گفت: با   یا  فتهیرو سمت راست بدنش گذاشت و چشماش رو بست. با لحن ش دستش
 عقل قلبم! 
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 کردم.  یکه دستش رو گذاشته بود انداختم و تک خنده حرص ییبه جا  ینگاه

 باشه! قلب اونجاست؟  ی عقل قلبت چ ه،یآخه عقل خودت چ -

 به چپه!  لی ما کمیو  نهیقلب وسط س -

 به سمتش برگشتم.  الیدان یصدا با

   خکوب؟یم یکن  یکار م یکرد و گفت: چ زی نگاه به آو  هینگاه به من و   هی

 تند اخم کرد.   زیآو

 !خکوبینگو م گمیزنمتا! م یم  رمی گ یم -

 . دیبه موهاش کش یدست بعد

 . رمی گ  یدارم عکس م -

  یم یتیچه جذاب یتو سر صبح افهیگفت: آخه ق ض یداد و با غ نیاش رو چ ینیب الیدان
 تونه داشته باشه؟ 

 رو به سمت درخت توت گرفت. انگشتش

 درخت!  ری اونم ز  -

  المونیخی االن ب م،یبخواب یگفت: برو تو! امشب نذاشت یکرد و جد  زی چشماش رو ر  زیآو
 شو! 

 به ما انداخت. یسرش رو خاروند و مستاصل نگاه  الیدان

 خرمن کوب به خونم تشنه ست. ن یا -

 ه؟ یتعجب گفتم: خرمن کوب ک با

 تکون داد. نیرو باال انداخت و سرش رو به طرف ابروهاش
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 کنه.  یخرمن کوب سر از تنم جدا م هیخان داداشت! شب  -

کردم و گفتم: اون وقت داداش من خرمن کوبه    یظیشدم و اخم غل  یرتیداداشم غ سر
 ه؟ یداداش خودت چ

 بار تکون داد.  کی انگشت اشاره اش رو باال آورد و زد و   یلبخند

 عدد خرخونه!  کیاون   -

 فقط سرش تو کتاب بود. شبیاه اه کرد و ادامه داد: د  زیآو

 حرص به سمتش برگشتم.  با

 دختر!  هیبهتره که! هر بار   زونی از تو آو -

 به خودش گرفت.  هانهیعاقل اندر سف  افهیق هیاش رو صاف کرد و   قهی   زیآو

کنه   یپرت م یچوب هیرسه   یم یمونه، هر ک یدرخت گردو م  هیجانم! دختر شب نیبب -
 طرفش، گرفت که بادا بادا مبارک بادا، نگرفتم که...

 ؟ یبعد ی : درخت گردو دیوسط حرفش پر  الیدان

 زد. یبهش انداخت و لبخند  ینگاه زیآو

 ! قایدق -

 براش تکون داد. یبا تاسف سر  الیدان

 نوع خشونته! کیچوب پرت کردنه   نیببرن! ا هاتتویو تشب فاتیمرده شور توص -

زد، فقط حرص خورد و در آخر با حرص گفت: خر آخه  یکه اون حرف م  یطول وقت در
که شانستو   نهیباشه؟ منظورم ا  یمگه دختره خودش واقعا درخت گردوئه که چوبه واقع

 . یکن  یامتحان م
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 هنش رو باز کرد. د الیدان

 عه! از اون لحاظ. -

نگاه ازش گرفت و هر دومون رو کنار   هیخصمانه بهش چشم دوخت و بعد چند ثان فقط
 زد.

 که دوماد کار داره!   نیبر -

  ییشه. قشنگ بغض کردم... با لبا یاش جهنم م  یدونم زندگ یکم کم دور شد. من م و
شده   یشد و گفت: چ کی بهم نزد الیشدم. دان رهی رفت خ یکه داشت م یبه راه زونیآو

 جذابمون؟  یفر فر

 شه.  یکوفتش م شیسارا! زندگ  یخواد بره خاستگار یم  نیبغض جواب دادم: ا با

 باال انداخت. یشونه ا  الیخ یب

 ؟ یخور  یپاره ش کنن. تو چرا حرص م کهیت  رنیبشه! بذار بگ -

 خب!  قمهیآخه رف -

  یزیچ نیخودشون نشه. با ا  ه یفقط دعا کن بچه شون شب. اریبابا سرتو درد ن الیخ یب -
تو کارتون موانا   جهیاون خروس گ  هیبچه شون شب دم،یکه از دختر عمه و پسر عموت د 

 .شهیم

 رو شونه ام زد. یکی بعد

 جنبه ندارنا!  نای! ا ایب میبر  ایب -

 : چرا؟ دمیو پرس دمی کش یقیعم نفس

گذاشتم، حنجره ام رو ترکوندم، دستم رو درد   گانینشستم براشون کنسرت را  شبید -
 بندازن؟  رونمیتو قابلمه که تهش از اتاق ب  دنیآوردم با کوب
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بندازن و بعد قابلمه رو پرت کنن تو صورتش، خنده ام   رونیرو ب ال یدان نکهیتصور ا  با
 شد.  شتریگرفت. کم کم خنده ام ب

 رو من تک و تنها تو هال بودم. شب رو تنها صبح کردم. شبی! دجاتیشعورینخند ب -

  ای شما، اونم خدا بهم رحم کرده! گو نیب امیکه گفت: تازه به سرم زد که ب  دمیخند باز 
 سگ و گربه بوده.  یدعوا 

 که داد زد: اون سگه ست.  دمیتو پهلوش کوب یکیحرص   با

 کرد.  یشی افتاد و اخم نما یز ی چ هی ادی  هوی بعد

 ادب!   یسوسک! دختره ب یدونم بهم گفت یفکر نکن نم -

و    قهیکه  م یبود یدر ورود کی . نزد میبرام نازک کرد و به راهمون ادامه داد  یچشم پشت
 کرد.  ستیلباسش رو راست و ر

  الیام واسه خودم... گوگل سرچ کن! بزن دان یآدم شاخ یلینگام نکنا! من خ یطور ن یا -
 .یقی صد

 ش کردم. حواله ا  یپوکر نگاه

 ! دمتونیبله زدم، د -

 زد.  یبه خودش کرد و لبخند مغرورانه ا یا   اشاره

کنم از جنبه ام    یکه فکر م یکنم، اون قدر یم   یاحساس شاخ ی لیخدا شاهده خ -
 خارجه.

 ! ایب میبر  ایپشتش زدم و گفتم: ب یکی

 اومد.   رونیبه سمتم برگشت و ب هویافتاد و وارد عمارت شد اما  جلو

 .MDV م،یذار  یهم م پمونیاسم اک  م،یش  پی اک  هی  ایآقا ب -
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 . دمی عقب کش  کمیکردم و سرم رو  یاخم

 .هیچ گهی اون د -

 !انا یو  ال،ی دان ترا،یم -

سرش رو جلو آورد و آروم گفت: اون خ م خ رو هم    کمیانداخت و   نی اش رو چ ینیب بعد
 . مید یابدا راه نم

  یرو به پا دنمیدونستم خند ی. مدمیلند خندنتونستم خودم رو کنترل کنم و ب واقعا
شد به  ی بشم اما... واقعا نم مونیدونستم قراره مثل سگ پش یذاره، م  یم  تمیرضا
بود که عقلش رو سارا   زیآو  هیندارم،  ی. با خودم فکر کردم من که دوستدینخند نی ا  یکارا

گه چون   ینم  یزی ! هم بابا چال ی و دان  ترایم شیپس برم پ ست،یکال ن  گهیخورد و االن د
 گذرونم!  یدوستشن، هم من خوش م یبچه ها 

 زدم و قاطع گفتم: هستم!  یپت و پهن لبخند

 تکون داد.  نی بار سرش رو از باال به پا کی  تند

 . میری رو جشن بگ یدوست  نی صبحونه تو رگ، ا  هیتو و با زدن  میبر ایتمام! ب -

 گفتم و پشت سرش وارد عمارت شدم.   یا باشه

و واران بود. خرخون،    زیو آو   اریخ م خ دوباره خنده ام گرفت. منظورش مه یآور ادی با
 خرمن کوب! خکوب،یم

سرش تو بشقاب بود و مردمک   یجور هیهمه به سمت ما برگشت و عمه کوکب   نگاه
 . ادین گهیمردمکه بره پشت و د  دمی ترس یچشماش رو باال آورده بود که م

 برام نازک کرد. یدادم که زود پشت چشم  لشیتحو  یپوزخند

زود   الی اما دان  ترایم شیبودن که خواستم برم پ یخال اریو مه  ترایم  ن یب یتا صندل دو
 ابرو باال انداخت.   طونیاونجا نشست و بعد ش
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 نگام کرد و زود نگاهش رو ازم گرفت.  هیثان هینشستم که  ارینگرفتم و رفتم کنار مه سخت

 بم نکن!پسر خوب، معذ نیآفر

و صبحانه رو خوردم و همون جا هم همه قرار مداراشون رو گذاشتن که کجا    نشستم
 .میر یرو نشون داد و گفت: ما سه تا با هم م  ترایزودتر از همه، من و م الیبرن. دان

و    ترایو م  یو من رو با لبخند زور گهی رو م یک  نن یهمه به سمت ما برگشت تا بب  نگاه
 . دنیباز د یها  شیرو با ن الیدان

 زد.  یلبخند  بابا

 .نیشما جوونا با هم بر  نهیدرستشم هم -

بابا بود؟   نیبه بابا انداختم. ا  یگرفتم و نگاه یصندل یم رو از پشت  هیتعجب تک با
 حرف بزنه کبود کنه همه رو؟   نیخواد بعد ا  ی م  ه؟یخوابه؟ شوخ

شده. احتماال عمو   ش یزیچ هی بابا   دم یبرگشت و من واقعا فهم یجمع به حالت قبل دمید
 فرهاد طلسمش کرده.

به من   ینگاه  میدادم. ن هیتک  یصندل یسرش رو جلو آورد و من زود دوباره به پشت اریمه
 رو صدا کرد. الیانداخت و بعد دان

  یم! ا ی اریدر ب یخر باز  یگفت: مواظبشون باش، نر  اری به سمتش برگشت و مه الیدان
 . ستی تهران ن نجایزننت ا

 تند تند سر تکون داد. الیدان

 نگران نباش حواسم هست. -

 د،یپوست سف ده؟یبشر چرا انقد سف نینشست. ا  اریمن نگاهم رو صورت مه ن یب نیا
 مو بور! 
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و آروم گفت:    دیمحکم پس کله ام کوب  یکی الی کردم که دان یطور داشتم فکر م همون
 شه.  ینگاه کن بدبخت وگرنه پررو م یداداشمو! دزدک ی خورد

از    یکیبهم انداخت. کاش  ینگاه کوتاه  اریشدم که حس کردم مه رهی خ زیکرده به م  هول
 یه  الیدان نی. ا دمیکش  یرو به دوش نم یخفت  نیبودم و چن ز یم  یرو یزا یچ  نیا

خب بنده خدا حق   یکرد ول یم   مونیبا اون دوست شده بودم پش نکهیداشت من رو از ا 
 .رم ی بگ ادی رو  زایچ نی ا  دیهم داشت، با 

نگفتم و تا تموم شدن صبحانه و بلند شدن همه، خودم رو مشغول   ال یبه دان یچیه
رو جمع کنن. خدمتکار گرفتن؟   زیکردم. باالخره همه پا شدن و چند تا خانم اومدن تا م

کنن... چقدر  یکار م انیپرتالش رو دوست داشتم که مردونه م  ینا ز  نیچقدر من ا 
مثل همه به فکر مد لباس هاشون باشن و    تنتونس یسن م  نیان، تو ا   یدوست داشتن

 کنن... یدارن کار م یول ننیخانم تو خونه شون بش

 بهشون سخت گرفته بشه! یانقد تو همه چ ستین حقشون 

اون دور و   یو هر چ ترای و م ال ی خودم، دان ار،یاب مهزدم و بلند شدم؛ بشق یکمرنگ لبخند
 برمون دم دستم اومد جمع کردم و به آشپزخونه بردم تا کمکشون کنم.

اش رو   ره یو نگاه خ  اریلحظه موقع خروج از آشپزخونه سرم رو بلند کردم و لبخند مه هی
برگشتم و با برداشتن   زیانداختم و دوباره سر م نی . دستپاچه سرم رو پادمیخودم د یرو

 به آشپزخونه رفتم.  گه،ید  زیچند تا چ

  یکند بودم ول یلینداشتن. من خ یتموم فیکث یکه جمع کردن ظرفا  میبود ادی ز  انقد
 اومدن.  یرفتن و م  یاون چهار تا خانم تند تند م

  یبزرگا م ی نیس نی از ا  اش هیواسه بق  ن،یبذار  نجایها رو ا  ن یاز خانم ها گفت: هم یکی
 .نیشما زحمت نکش م،یبر

 زدم.  یلبخند
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 کنم. یرو براتون جمع و جور م نجایجانم، منم ا  یچه زحمت -

روشون بود رو   یبودن رو مرتب تر گذاشتم و هر چ ییظرفشو نتیکاب یکه رو  ییبشقابا 
 .دمیرو، رو به روم د  اریکه مه دمی. کارم تموم شدو چرخختمی سطل آشغال ر  ی تو

دست هاش نشست. چند تا   یشدم و بعد نگاهم رو رهی لحظه تو چشماش خ چند
باال  ییدستش بود... دوباره نگاهم رو به چشماش دوختم که ابرو  وانیبشقاب و ل
 قدم جلو اومد.  هیانداخت و  

بودم،  که جلو داده  ییابروهام نشسته بودن و لبا  ن یکه ب یفیظر  ی گرد و اخما یچشما  با
 مماس شد.  ییظرفشو   نتیقدم عقب رفتم که پشتم با کاب هی

که دست هاش رو از هم باز کرد و بشقاب ها رو که تو   یکن یکار م  یبگم چ خواستم
که تو دست    یا  گهیو چند تا بشقاب د   وانی گذاشت و ل  نتیکاب یدست راستش بود رو

 گذاشت.  نک یس ی تو گهیچپش بود رو از طرف د

شد اصال نتونم   یو استرسشون باعث م  هیو حضور بابا و بق  میبود ی بد  یلیحالت خ تو
  یبود و دستاش دو طرفم رو کیکه بهم نزد  دمی د  یفکر کنم. فقط اون رو م یچیبه ه

 ! نتیکاب

کار   یخواد چ یم  نیآورد. تف! ا  نی دو تا چشمام گردوند و سرش رو پا نیرو ب نگاهش
 . شهیم  ریزنه و فکر من بدبخت درگ یم  یحرکت هی  ادیم شهی کنه؟ استغفرا... هم

 ! یرو آب بخند ی! ا دیکه کثافت خند دمیتر کش نی رو پا خودم

رو باال داد و   نکشیحرص سرم رو باال بردم که دست هاش رو برداشت و دور شد. ع با
 ذاشت. اش گ ینیب یرو رو  نکیو دوباره ع  دیبه چشم هاش کش یدست

 کله خره!   یلیپسره خ نیا ن،ی گفت نر  الیخواستم بگم هر جا دان -

 گارد گرفتم.   ششیپ قهیچند دق  یرفتارا  یآور ادی با
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 . میر یو هر جا دلمون بخواد م م یماها دوست -

 باال انداخت. یا شونه

 خودت!  یباشه، عواقبش پا  -

با خودت    فتیقدم جلو رفتم و گفتم: از تو بهتره که تکل  هیطرف در آشپزخونه رفت که  به
 . ستی مشخص ن

 کردم. زیو چشمام رو ر   دمیپوزخندش رو شن یاما برنگشت... صدا سادیوا 

 شدم.  مونیمشخصه! "االن" پش -

 ؟ یچ یعن یاالن باعث شد وا برم.  یرو  دشیتاک 

 ت؟ یشده به خاطر موقع مونیکنه و بعد پش یخواسته کار یم یعنی

 . ستیآدم نرمال دورم ن هی... تف

  اری نبود و مه ختهیکس جز خودم تو آشپزخونه بزرگ و به هم ر چیخودم که اومدم، ه به
  انای که پشت سر هم و دمی شن ییرایرو از پذ الیدان یرفته بود. صدا شی وقت پ یلیخ
 گفت.  یم  انای و

فقط و فقط  اومدم.  رونی و از آشپزخونه ب دمی به لباس هام و سر و صورتم کش یدست
سرش رو باال   الیرنگ عمارت نشسته بودن. دان یشکالت یمبل ها   یرو  الیو دان  ترایم

  یداد و صدام م یبسته سرش رو به چپ و راست تکون م یگرفته بود و با چشم ها 
 کرد.

 . یو گفت: اومد بسه! سرمو برد  دیتو بازوش کوب  یکی د، یکه من رو د ترایم

 کرد.  یاخم دیمن رو د  یآورد و وقت  نی سرش رو پا تند

 برمتون.  یجا نم چیه یا یباش! ن نی پا یا  قهیبرو حاضر شو و دو دق -
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. همون طور که با خنده سر تکون  اومد  یبودنش خنده م گرفت، اصال بهش نم یجد از 
  میدار یهمه چ م،یهم چشم دار م،یهم پا دار م،یدادم گفتم: نبر! هم دست دار یم

 . میر یخودمون م

 . دیکش یقیمتاسف سر تکون داد و نفس عم   الیدان

 .دی خوشگله رو ندار یشما دن -

مبل بلند شد. اومد    یگاه کرد و از رو  هیزد و دست هاش رو تک یپوزخند صدا دار ترایم
 بهم کرد.  یو اشاره ا  سادیکنار من وا 

 ! یسوسک ،یستیخوشگله ن یدن نیخوشگله جان، از نظر ا  یدن -

 .دیزاپ دارش کش نیبه شلوار ج یاز جاش بلند شد و دست  الیدان

 سوسک عمه شه!  -

 من سوق داد. ی نگاهش رو رو  بعد

 برو حاضر شو.  -

سرعت وارد اتاقم شدم.    نیکردم و با آخر شونیکیحرف به سمت پله ها رفتم و دو تا   یب
  رونیرو ب و موهام رو محکم بستم، از جلو هم چند تار مو  دمیمانتو اسپرت پوش هیزود 

 اسپرتمم پام کردم.   یانداختم و کفشا فمیک بیج ی رو تو میگذاشتم. گوش

 . دمیبدبخت رو باز در انتظار خودم د یترا یو م الیپله ها دان نی رفتم و پا رونیاتاق ب از 

  دم،یکه امروز من انتظار تورو کش یبه سر تا پام انداخت و گفت: انقد  ینگاه پوکر الیدان
 کشم.  یتظار عشقمو نمانقد ان ندهیدر آ

 شونه ام انداختم. یطرف شال رو رو  هیو   دمیخند

 ! ادیداره باهاتون م ینگاه چه دختر خوشگل ،یزن یغر م یاومدم خب... ه -
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 و در افق غرق شده تند تند پلک زدم.   ستادی دستم به کمر ا  بعد

 تا نرفته تو سقف!  ر یبگ نویا -

 .دیخند  الیگفتم که دان ییگرد شدن و عه بلند باال چشمام

 ! یخوشگل و ناز و بامزه ا  میدون  یشو جار بزنه که! ما خودمون م یخوشگل  دی آدم نبا -

 جلو افتاد و دستاش رو باال برد و به ما اشاره کرد. بعد

 از جلو نظام!  -

 رو گفت از خنده منفجر شدم و بلند گفتم: خبردار!  نیا  تا

 نابود است. کایاست، آمر  روز یدش تند تند خوند: اسالم پخو الیدان

اهلل   تی و در صفوف منظم دنبال، آ  بیادامه داد: به ترت یجد یلیبخنده خ نکهیا  بدون
 .م یو روستا رو نابود کن  میتا بر  نیایب ،یقی صد   الی دان نیحجت االسالم و المسلم

 سوسکه!  یخنده داد زدم: پشتتم دن با

 رفت متقابال داد زد: سوسک عمته. یجلو افتاده بود و هنوز هم م یکه کل  یحال در

 بود. الیدان ی! عمه کوکب درست جلو دی رنگ از رخم پر هوی

 عمه م جلوته!  -

کرد، خورد تو عمه کوکب و    یدونم کجا رو نگاه م یکه نم الیبود. دان ری د گهید  یول
 برگشت زد.

 عمته؟  ا ی  وارهید ن یا -

آب دهنش رو   د،یالجثه رو که د  مید و عمه کوکب رو، اون عظسرش رو که باال بر بعد
 گفت: عمته!  یبیعج یقورت داد و با صدا 
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 عمه تکون داد.  یبرا  یسر

بذاره بزرگ تر   یکم نکنه، خشت خشت چرب تونی بزرگوار! خدا از بزرگ یسالم عمه   -
در مشکالت هم به  دوارمی. امنیقدرتمندتون، سفت مثل سنگ کلی. ماشاء اهلل به هنیش

 کمرتون رو خم کنن. نی و نذار  نیشکل باش نیهم

 . میزد کم کم جلو رفت یکه اون حرف م یوقت ترا یم با

 آورد.  نی صداش رو پا   الیدان

 .ستیکمر خم بشو ن نیالبته ا  -

 بهش انداخت. ینگاه یجد  د،یعمه کوکب رو که د سکوت 

 ورته؟ به چه ص  یسوال دارم! خونه شما زندگ هیحاال من   -

 ! یعمه کوکب من گفتم: حکومت نظام یجا به

 ابروش رو خاروند.  یبه من انداخت و باال  ینگاه مین

 ...ای  نیشما شوهر  گه،یسوال د  هیاون وقت  -

 تر آورد. نی الجثه تر صداش رو رفته رفته پا م یاومدن شوهر عمه گران قدر و عظ با

 شوهرتون... ای -

 رو به شوهر عمه گفت: ارادتمند شما!  هوی بعد

 و از کنار عمه کوکب رد شد. دی رو کش ترایم  دست

 .میش یمزاحم نم میر یم  گهیما د  -

  رونی. از عمارت که کامل ب میو از کنار اونا رد شد  دیدم آخر دست منم محکم کش ترایم
 دستاش رو به حالت دعا کردن رو به آسمون گرفت.  الی دان م،یاومد
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 منو بخوره!  یکه نذاشت یمرس ای خدا -

  مین الی خنده و دان ری ز  میزد ترایگرفت. با م یافتادم خنده ام م یحرف هاش که م ادی
 بهمون انداخت. ینگاه

 . نیبا خنده خوشگلتر  ن،یخوبه بخند -

هم اون طرفا نبود... همه  ی د. کسمعلوم نبو یجاط  چیفعال ه یول  میو رفت  میرفت کمی
خان بودن،  نایعمارت بود و اون موقع پدربزرگم ا کی چون نزد یمسافت هیآروم! تا   یچ

 وجود نداشت.    یبود، خونه ا ادیز  اطشی هم مساحت عمارت و ح

و باغ بود. با  نیش کال زم  هیشدن. بق انی خونه ها نما میراه رفت  قه یده دق یوقت  تازه
بودن   سادهی جا وا هی ای کردن و خانم ها  یم یکردم، بچه ها باز  یبه مردم نگاه م جانیه

 کردن. یکار م ای زدن  یحرف م

با  یلیها خ  یشدن و بعض  یم  رهیبهمون خ یاد یمدت ز  م،یشد یکنارشون که رد م  از 
 کردن. یمحبت و لبخند نگامون م

قابلمه بود،   ای . دست همه سادنیآدم وا  یاد یخونه عده ز  هی  یجلو می د ید م،یکه رفت کمی
 . وهی جعبه م ایدبه و   ای

 : اونجا چخبره؟ دیسرش رو جلو برد و بعد با تعجب پرس کمی  الیدان

 باال انداختم. یا شونه

 دونم. ینم -

 . میبهمون کرد تا دنبالش بر  یا   اشاره

 . مینیبب نیایب -
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برام   نینداشت و ا  اطی. خونه حمید یو زن رس مرد ادی ز  تی و به اون جمع میرفت دنبالش
  یمیکه داشتم قد یدارن. خونه ها بر خالف تصور اط یبود چون فکر کنم اکثرا ح  بیعج

 نبودن و اکثرشون معلوم بود تازه ساختن.

 چخبره؟   نجایگفت: ا  ی از مرد ها زد و بعد سالم و احوال پرس ی کی رو شونه  الیدان

 داد. حیتوض جانیچشماش رو گرد کرد و با ه مرد

. ی ری گ یجواب م هیثان  کی ! تو جنجایاومده ا  ی بزرگ سیو دعا نو   سیطلسم نو  -
 کنه. یهم م نده یآ  ییشگویپ

 ام دادم. ینیبه ب ینیچ

 راسته؟  -

 گفت: بله!  یبلند یبه سمتم برگشت و با صدا  هوی مرد

خورد. با تعجب برگشتم که    یکیورت و دستم تو ص   دمیبود از جا پر یدفعه ا  هی چون 
 ! هیگر ر ی بچه زد ز  هی  دمید

 انداختم.  تراینگاه به م هیو   الی نگاه به دان هیگرد   ی! با چشم هاوا

 شد؟  یچ -

 باال انداخت.  یشونه ا  الیدان

 . یقرار گرفت  یسندرم دست ب -

 بچه رو زد؟  نیا  یگفت: کدوم خر  یم ادکشانیخانم بلند شد که فر   هی ی اون ور صدا از 

 خنده و به من اشاره کرد.  ری زد ز  الیدان

 خر!  ن یا -
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نگاه به   هینگاه به دستم انداختم و   هی.  دیهم به حرف خودش دوباره هر هر خند خودش
رحم کن من   میخودت به جوون ایاومد. خدا  یم  کی داشت نزد  انیزنه که نفس کش گو 

 زنه؟  یمرده داد م  نیجا بدونم که اصال ااز ک  نجاست؟یبچه ا نیچه بدونم ا 

 انداختم.  الی و دان  ترایبه م  یا   چارهیب نگاه

 کار کنم االن؟  یچ -

 بازوش رو بلند و دستش رو مشت کرد.  الیدان

 من پشتتم.  -

 سر تا پاش رو از نظر گذروندم.   لیم یب

 برتت.  یتو که فوتت کنن باد م -

 ! شعوریب یا -

. دمید یداغون ینیکشه، نگاه که کردم اون بچه رو با ب یمانتوم رو م یکی  دمید هوی
باز کرد و داد زد: مامان   صدری صورتم رو از چندش جمع کردم که دهنش رو اندازه غار عل

 ! نهیا

بدون دخالت مامانت حلش    ای گوشه و بگم ب هیببرم  رمی تونستم دستش رو بگ یم  کاش
کرد و دورش رو گرد و غبار گرفته بود.   یت و تاز مبود... چون مامانش تاخ ری د یول میکن

  یماه تو  هیتونست من رو    یاومد که فقط برخوردش م یبه سمتم م یبا چنان سرعت
 که تو دستش گرفته بود. یرگکما ببره. چه برسه به اون چوب بز

رو   یروز  هیبس سوزناک و دردناک آماده کردم. خدا   یمرگ یو خودم رو برا   دمیرو گز لبم
 منه.  یمرگ مقدر کرده و امروز اون روز برا یبرا 
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هم اومد سمت چپم. سه تن در   ترای اومد سمت راستم و م الی. دانسادی و جلوم وا اومد
تن، جنگ تن به تن، تهش کشته شدن آن سه تن و همانا بازگشت همگان به   کی برابر  

 خداست.  یسو 

 از ترس زدم.  یبه بچه انداختم و لبخند کج و کوله ا  ینگاه

 ... یدار یما شاء اهلل چه بچه ناز  -

 ها موهام رو باد برد.  یرو تلفظ نکرده بودم که داد زد و حس کردم مثل کارتون نون

  نجا یا  یاومد یاز تهران پا شد   ؟ی کش یخجالت نم کلت یچه وضعشه؟ از قد و ه ن یا -
 ؟ یکن یقلدر

 موهام کرد. به  یا   اشاره

 ! هی ظرفشو میس ه یموهاشو نگا شب -

 شدم و چشمام گرد شدن.  یرو گفت عصبان نیا  تا

چوب  یدونیمن؟ الت چاله م  ای  یخجالت بکش دی: تو بادمیخودش داد کش  مثل
  ری کردم. تو اول برو دماغ بچتو بگ ی اکتفا نم یل ی س هیزدم به  یاگه از قصد م  ؟یبرداشت

 داد بزن.  اینره تو دهنش بعد ب 

 ساکت شد...  زن

 استفاده و شروع به دست زدن کرد.   یخر باز  یبرا  الی سکوتش دان از 

 دختر!  ریش نی آفر -

 شونه اش گذاشت و با دستش نگهش داشت. یو چوب رو رو   دی با حرص خند زن

 دماغ بچم رو بکنم تو حلقت؟  امی ب ؟یتو االن سر من داد زد -
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  یبهداشت ر یغ یگفت: لطفا بحث رو به جاها  الیکردن و دان  یعوق ییدوتا ترای و م  الیدان
 .نینکش

 زد. الیزن چوب رو برداشت و سرش رو کوتاه تو شکم دان هوی

 زردک دلقک!  یگیم  یتو چ -

تهش  یبگه ول یزیدهنش رو باز و بسته کرد چ کم یشد.  رهیشوکه به زن خ الیدان
 شد. آخرش موهاش رو خاروند.  یم مون یپش

 .ن ی اومد. به دعواتون ادامه بد یبهم م -

 نگاه ازش گرفت و به سمت من سوق داد.  ضیبا غ زن

  نجایا  یاومد   یهست یشهر هرته؟ اصال تو ک  نجایا  یکنم. فکر کرد یم  ساتوی اون گ -
 ؟ ی کن یم ینجوریا

 خان!  یمصطف دختر -

. در دمی رو د ارینور آفتاب من مه ن یو ب دیهمه مون هماهنگ به سمت صدا چرخ کله
االن من رو نجات   یعنیشد.  یزد و بازتاب م  یم نکش یع شهیتو ش دی که نور خورش یحال

 داد بهم.  ی حاللت پسر! چه غرور  دیناه ریداد؟ ش

 برداشت.  یکم جلو اومد که زن دوباره فاز الت کم

 ؟ یباش یتو ک -

  دنیمرده که با د لی ذل الینگفت و آروم و محترم دوباره جلو اومد اما دان  یچیه اریمه
 خان!  یمصطف  ندهیزبون وا کرده بود باز، گفت: داماد آ  اریمه

 بهش تشر زد: ساکت شو!  اریمه

 ش بود. و رو کرد به زن که چوبه دست  ستادیا بعد
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 ن؟ یکش یو شاخ و شونه م نیزن ی داد م ینطوریشده که سرشون ا یچ -

 بهم کرد.  یآروم تر شده بود، اشاره ا یبار کم نیکه نگاهش ا  یدر حال زن

 . دست رو بچه بلند کرده  -

کرد، انداخت و بعد به من   یبه بچه که دامن زن رو گرفته بود و هق هق م  ینگاه اریمه
تکون   نیبه طرف یبا تعجب باال انداخت که سرم رو به نشانه نف ییچشم دوخت و ابرو 

 دادم.

 رو باال داد. نکشیانگشت سبابه ع با

 شیپ یاومده. بازم اگر مشکل  شی پ ی. احتماال سوتفاهمست ین یدختر  نیچن انای و -
  راهیبد و ب یطور  نیو ا نین داد بزنسرشو  نیخوام اما حق نداشت یاومده من معذرت م 

 . دیبارشون کن

  دیکه دستش دور چوب شل تر شد... با ترد   دمیبهم انداخت. د  ینگاه مردد  مین زن
 خان و معصومه خانم هستن؟ دختر باقرخان؟  ی: واقعا دختر مصطفدیپرس

  انای خوام از و یدونستم معذرت م یسر تکون داد که زن گفت: من نم  تیبا جد  اریمه
 خانم.

اون لحظه اصال خوشحال نشدم و بدتر غصه م گرفت. چقد قدرت و پول احترام رو   تو
 خانم. انایبودم و االن و  یدخترِ قلدر تهران شیپ قهیکرد. تا دو دق یم ادیز 

 یکردن و اصال خوشم نم ینگام م  یطور خاص  هیزدم و رو برگردوندم. همه   یپوزخند
ذارن.  ی که فقط به پولدارا احترام م ییاومد. هم از خودم بدم اومده بود و هم از کسا 

 . بازم هم درد داشت. هم بود اما..   یاز سر ناچار  دیشا

 شدم و به سمت زن برگشتم.  مونیپش یتوجه برم ول یب خواستم
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شدم، برگشتم و دستم   ریداد غافلگ  یپسرتون پشت سر من بود و من چون از صدا  -
 به صورتش خورد. قصد زدنش رو نداشتم.  یاتفاق

هم پشت سرم    ترایو م الی. دانسادمی رفتم و وا واریزدم و به سمت د  یکمرنگ لبخند
 اومدن... پچ پچ مردم و نگاهاشون شروع شد و من معذب شدم.

 هم اومد... اریبا فاصله تر از ما مه کمی

 ؟ ی : خوبدیپرس الیدان

  اهشیشلوار س بیج یکه دستش رو تو   یدر حال  اری تکون دادن سر اکتفا کردم که مه به
 تر اومد. کی تک کت سبز پررنگش عقب رفته بودن، نزد  ی فرو کرده بود و لبه ها

 ن؟ یکن  یکار م یچ نجایا -

 رنگ خونه کرد.  دیسف کی به در کوچ یو اشاره ا ساد یکنارش وا  ترایم

 مینیبب میاومد   می. کنجکاو شدسهیو طلسم نو  سی و دعا نو  شگویزن هست پ هی گن یم -
 اومد.  شیاتفاق پ  نی که ا هیچ

به در   یدر آورد و گوشه لبش رو خاروند. اشاره ا  بشیزد و دستش رو از ج یشخندین
 ن؟ یخرافات رو باور دار  نیخونه کرد و گفت: واقعا ا 

 ؟ ی: پس چدیکه پرس میبه نشونه نه تکون داد  یسه تامون سر هر

 شدم. رهیباال انداختم و تو چشم هاش خ یا شونه

 ! یکنجکاو -

 تکون داد. میکه ازش اومده بود  یبه سمت راه ی و سر  دیچرخ کمی

 . میبر نیای ب ن،یکنجکاو نباش -
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به سمت   کمی شده بود،  ر ی که غافلگ اریبه سمتش رفت و دستش رو گرفت. مه الیدان
  رونیاز دستش ب  مت ی خت. دستش رو با مالبهش اندا  یاومد و نگاه متعجب  الیدان
 .دیکش

 ؟ یکن یکار م یچ -

 خودش رو مظلوم کرد. الیدان

 یتون ی. تو ممیا یچه خبره. بعدا م مینیفقط بب میر یضد حال نزن، ما م یمه ایب -
 واران.  شی پ یبرگرد

طرف چوب گرفته باال سرتون داره داد   نمیب یم  هویبعد  نجایا  نیروزه که اومد نیاول -
 ترسم تنهاتون بذارم.   یزنه. االن کجا برم؟ خدا شاهده م یم

تکون داد. تا   هیبه نشونه چ یبهش رفتم که از چشمش دور نموند و سر یغره ا  چشم
  ی ها شهیچشمش رو کبود کنم و ش یکنه که بزنم پا یم  یکار هیکنم  یم فی ازش تعر 

 رو بکنم تو چشش!  نکیع

 شه؟ ی م یچ نکیدسته ع  ف یاون وقت تکل -

بودم، کم کم باال رفت و چشمامم باهاش   ستادهی دوخته شده بود و ا نیکه به زم نگاهم
سه تاشون گردوندم.   نیگرد شد. دستام رو آروم آروم از هم باز کردم و نگاه متعجبم رو ب

 موقع فکر کند!  یکه ب  یلعنت به ذهن

 اری... مهاری انداخت اما مه یبرام ابرو باال م ترای باز بود، م ششین  شهیمثل هم  الیدان
انداختم...   نی سرم رو پا  ی. با شرمندگدنیخند یم  یبود اما چشما  یصورتش خنث

 برا خودم. ننه بابام تا به امروز چطور تحملم کرده بودن؟  رمیبم

 شدم.  یشد و من داشتم ذوب م نی سنگ تی نها یب جو

  یچ ؟یبگ یچ یبر یخوا  ی: م دیو پرس  الیرو کرد به دان د،یفهم وضعم رو ای که گو اریمه
 ؟ ی بپرس



 وز ی ن   انا ی و 

 
530 

 

که فکر کرد گفت:   کمیشد.  ره یو متفکر به آسمون خ  دیکش شاشیبه ته ر یدست الیدان
 ... نهیگنج ن یخوام بدونم ا  یم

 بشه. یک بیخودش اشاره کرد و ادامه داد: قراره نص به

 

 بهش چشم دوختم. پوکر

 ؟یدون یم  نهیاالن تو واقعا خودت رو گنج -

 باال انداخت. ییابرو 

 ستم؟ ین -

 . دخترا همه روم کراشن. یدون  یبه نشونه نه تکون دادم که گفت: تو قدر من رو نم یسر

کنه  ینم  فی شناسنت، چون باهات نبودن. به هر حال آدم از خودش تعر یچون نم -
 انقد. 

  یرو م ی دوست نی ا  یستون ها  یدار ،یکن یم ران ی رو و یدوست نی ا  یها  هیپا یدار -
 بهت دادم!  ارو یاگه مه ،یزیر

 حرص و خنده به سمتش براق شدم. با

 کنم تو حلقتا!  یستوناشو م -

 کردم. اریرو به مه بعد

 چسبونه به تو!  یمنو م  ادیرا به را م یه یگینم  نیبه ا  یزیچرا چ -

بلند  یلیکه گفتم دستش قطع شد. صداش خ دیکوب اریمه  یبه بازو  یچنان ضربه ا  الیدان
 بود.
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 . ادیچون خودش خوشش م -

 شونه اش گذاشت. یبهش انداخت و دستش رو رو ینگاه بعد

 داداش به نظرم وقت اعترافه.  -

 شونه اش برداشت. یکرد و دستش رو از رو الیحواله دان یتند و اخم آلود نگاه  اریمه

 بسه!  -

بار اخم کرده و با اوقات   نی ا  اری دوتاشون گردوندم. مه نیو مات نگاهم رو ب  متعجب
  یدوسم داره؟ با حرص نگاه ی عنیاعتراف کن؟   یچ  یعنیشده بود.  ره یخ نیبه زم یتلخ

 بازم، مطمئنم.  نهیا یانداختم، مسخره باز  الیبه دان

 

 

  رونیاز در اون خونه ب   انسالیخانم م هیشدم که  رهیخ نیبه زم ری درگ یاخم و فکر با
 اد؟ یمونده ب ی اومد و داد زد: کس

 ما نشست.   یو رو  دیو چرخ د ینگاهش چرخ بعد

 بهمون انداخت. یقی دق نگاه

 خانم؟  رای سم شیپ  نیشما هم اومد  -

 خونه کرد. به  یکه اشاره ا   میتکون داد یسر

 .دی بفرما -

هم  ار یکه در کمال تعجب مه میو به سمت خونه رفت  میبه هم انداخت ینگاه همه
و    دی. با تردنی زم ریخورد به ز  یچند تا پله م هی  م،یباهامون همراه شد. از در که گذشت
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پله   یو مخوف بود پام رو  کی راه اون قدر که فضا تار نیرفتم. ب نی تعجب و استرس پا 
 از پشت محکم کمرم رو گرفت.  اریکه مه افتمی سر خورد و اومدم ب

کمرم بود و من   یهمچنان رو  اری. دو دست مهد یکوب یمحکم م  جانیاز ترس و ه قلبم
 بودم. پشت سرم بود و من جلوش.  سادهی راست وا

 ب باش. رو به نرده گرفتم که کمرم رو ول کرد و دم گوشم گفت: مواظ دستم

 هی م،ی تر که رفت نی خوند. پا یم  یزیچ هیاومد که داشت تند تند  یم یزن هی  یصدا 
  هیشده  و  بیترک زیو عود و همه چ شی آت یمحو بود. بو نشیکه زن ب دم یرو د یدود

 رو به وجود آورده بود.  بیعج یبو

 چنگ زدم.  اریناخودآگاه به کت مه م،ید یزن رو که د افهی و ق میکه رفت جلوتر

 ه؟ یچه سم  نیا

تنش هم مثل   ی! لباسا غیبنفش و رژ لب قرمز ج  هیبا سا  اهیس اههیچشماش س دور
 و جمع کرده بود.  چوندهیهم دور سرش پ یبودن. روسر  نایجومونگ ا  نیا  یلباسا 

 قهوه!   یفنجان ها  زی م یپارچه رنگارنگ قرار داشت و رو  کهی ت یسرش کل پشت

بسته   یما زن با چشم ها   دنیبودن و با د  ستادهیا  واریتا دختر تو اتاق کنج د چند
 رو جمع کنن.  زیم  یرو  یزا یبهشون اشاره داد تا چ

 دو تا انگشتر بزرگ توش بود باال برد.   ییانگشت اشاره اش رو که به تنها زن

 .دیخوش آمد  -

 اشاره کرد.  زی م یاز هم باز و به جلو  ی دستش رو با حالت آروم همون

 .دینیبش -

 . میبه هم آروم نشست ینگاه متعجب با
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 نشسته بود. الی دان ترایو کنار م  اریوسط و کنار من مه ترای و م  من

هم   یگذاشت و تو  زی م یشد. دستاش رو رو  ل ی به جلو ما یرو باز کرد و کم چشماش
 قفلشون کرد.

 بلندش ثابت موند.  یدست هاش و ناخن ها  یر تو اون همه دستبند و انگشت  یرو نگام

... ستیدونم کجا با اون حجم از خفن بودن انقد بلند ن یزن شاهزاده نم ناخن
 یهم نم  یزندگ یطور  نیا گهی بذار د یحد وسط  هی  یکن یکجاست. آقا بلند م تشیجذاب

 شه کرد. 

 شد.  رهیانزجار نگاه ازش گرفتم که بهم خ با

 دعا و طلسم؟  ای نی خوا یم  ندهیآ  ییشگویپ فال قهوه و  -

 ! ییشگویگفت: فال و پ الیدان

 لبخند مرموز نگاه کرد و دستش رو باال برد و تکون داد.  هیهم با  الیبه دان کمی

 .نیار یقهوه هارو ب -

 خورمون نکنه.   زیلب زد: چ فاصله، سرش رو جلو آورد و آروم نیتو ا  الیدان

  شهیگذاشت و کنارش زد و بعد زمزمه کرد: باورم نم الی کله دان یآروم دستش رو رو  اریمه
 بشنوم.   نویا  یتا چرت و پرت ها  نجا یدنبال شما سه تا راه افتادم ا 

فنجان گذاشت. همه مون مردد  هیهر کدوممون    یقهوه ها رو آورد و جلو  یجوون دختر
  یش م یشد، نشون از داغ  یکه از روش بلند م  ی... بخارمیکرد یگاه مبه فنجان قهوه ن 

 شدن. ی وقت سرد نم چیبود که ه یمهمون یها  ییداد. از اون چا 

  رهی بهمون خ یداد و با لبخند مرموز  یخودش رو آروم تکون م را،یسم  یبه قول ای  ری فالگ
قهوه    یخورمون نکنه و سم تو زیچ نکهیاونم ا  می کرد  یفکر م زیچ هی بود. همه مون به 

 نباشه؟ 
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 که سرد شد، اشاره کرد.  قهوه

 .نیقهوه تون رو بخور  -

  یبا تاسف سر دیما رو که د  اریو مه  میبهش دست نزد چکدومیه ترا یو م الیو دان  من
 تکون داد و فنجان قهوه رو برداشت.

 گفتم. یفیجرعه ازش خورد، نه ضع هی تا

 قهوه رو هم خورد.  هیداخت و بقتو همون حالت بهم ان ینگاه مین

 فنجان رو برعکس بذار! -

 و کالفه، فنجان رو برعکس کرد و آروم رو به من گفت: نترس!  نینگاه سنگ  هیبا   اریمه

رنگ رو با   ییو طال  دیشدم که با چشم به فنجان اشاره کرد. فنجان سف رهیبهش خ مردد
نبود که   یش در حد  یتلخ یول نی ری برداشتم و ازش خوردم. هم تلخ بود و هم ش دیترد 

  یاالن دوست نداشتم اصال تموم بشه... به حد ی خوردم ول یحالت رو بد کنه. اولش نم
 هم ازشون بخوام.  گهیفنجان د  هیخواستم  یبه دهنم مزه کرد که م

 داشتم، دهنم خشک شده بود. حقم

هم به دنبال ما قهوه رو خوردن و   ترای و م الیاشتمش و دانبرعکس گذ اری مثل مه منم
 کار رو کردن.  نیهم

رو برداشت. با هر دو دست گرفتش و به سمت خودش   اریفنجان، فنجان مه نیاول رایسم
 به گردنش داد.  یزد و قر اریمه  یبه رو ی چرخوندش. لبخند 

 کنه.  یرو نگاه م زی اخم کرده م دمی نگاه کردم که د  اریگرد به مه یچشما  با

  تابیشد که بهش ت یم یخر  هیبود شب زی خوشم اومد... االن آو تی نها یب تشیشخص از 
  هی ایکه اطرافم بعض یکرد دواریباز هم من رو ام  زیدادن. درود به شرفت مرد! بعد از آو 

 اخالقاشون جذابه.
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 سوق دادم.   رای سم یکه نگام کرد، تند سرم رو چرخوندم و نگام رو رو  اریمه

  ومیاوران  یاتم ها نشیخواست از ب یشده بود که انگار م قیاون فنجان دق  یتو یجور هی
  ینجوریکه ا نهیب یم یچ مین یتا بب م یبکشه. ما هم با دقت سرمون رو جلو برد رونیرو ب

 کنه.  یصورتش رو کج و کوله م

به  یحالت احساس  هیخورن و چشماش  یهم گره م یوقت ها تو  یبعض ابروهاش
 زد. یداد و لبخند م  یهم ابروهاش رو تند تند تکون م یگرفتن و گاه یخودشون م

  یگذاشت. نگاه نافذش رو به چشم ها  زی م یدور کرد و آرنجش رو رو  کمی رو  فنجان
 دوخت و شروع به حرف زدن کرد.  اریمه

 ... نمیب یم چیدر پ چیپ یلیراه خ هی -

 ؟ چهیدر پ چیپ یلی: خدیوسط حرفش پر  الیدان

 رو نگاه کنه، سر تکون داد.  الی دان نکهیابروش رو باال انداخت و بدون ا  هی رایسم

و تا مدت    زهیر یمشکل سرتون م  یادامه داره. انگار کل  تینها یو انگار تا ب  یلیخ -
 مشکل ها ماندگارن. یطوالن یلیخ

 . دیقاپ رای و فنجان رو از دست سم د یزود خودش رو جلو کش الیدان

 تا آخر عمر با همن! دهی هم نشون م  تینها ی. اون تا باناستی کله و  نی! ا رمینخ -

 پس گرفت.  الیچشماش رو با حرص تو کاسه چرخوند و فنجان رو از دان رایسم

 ساکت لطفا! من کارم رو خودم بهتر بلدم. -

 شروع کرد.   رای گفت و دوباره سم  یباشه آروم الیدان

 که انگار خرده مشکالتن.  نمیب یم  کتریکوچ چیدر پ چ یراه پ هیکنارش   -

 ! اونم بچه شونه.گهینه د -
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  گهید کمیحساب کار دستش اومد و آروم نشست.   الی رو صدا زد و دان الیآروم دان اریمه
 رو سر جاش گذاشت.  اری کرد و فنجان مه لشیتحل

 .دیبه مال من رس نوبت

شدن بهش، شروع به   رهیخ کم یداشت و دوباره همون حرکات رو تکرار کرد... بعد  برش
 کردنش کرد. لیتحل

 .نمیب یچشم م هی -

 داداشمن. یچشما  -

  تیزندگ ینگفت و ادامه داد: انگار قراره به زود یچی و ه دیکش ی قینفس عم رایسم
که تا   یهست... زن یزن جد هی  نیب نیاما ا  نمیب یراه هموار م هیکنه. برات   یراتیتغ

 هست که حواسش به توئه.  یکیاما   دهی تورو آزار م یحدود 

 شناسمش. یزمزمه کرد: فکر کنم م دیبا ترد ترایم

 ه؟ ی: کدیبا تعجب پرس الیدان

 به نشونه تاسف تکون داد و ناراحت نگاهش رو به من دوخت. یسر  ترایم

 .دیمامان ناه -

 یعنی...  یعنینگاش کردم.   یچرخوندم و همون طور ترای ترس سرم رو به سمت م با
از   اوردمی شانس! من هر چقدر از شوهر شانس ن  ن یمادرشون انقد ترسناک بود؟ تف تو ا

 هم رفتن... مگه اصال من شوهر کردم؟ اخمام تو   هوی.  اوردمیمادر شوهر هم شانس ن

 رو گرفت.  من   نجایاستغفرا... جو ا  توبه

کنه   یروح رو احضار م هیکردم هر آن  یشده بود و احساس م یکامال حرص گهی د رایسم
کنه، از روده مون طناب بسازه و   یباز  لهیباهاش ت اره یهمه مون رو در ب یچشما  ادیب

 توپ فوتبال! کنه و از مغزمون   یباهاش طناب باز 
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 دو تا ازدواج کردن؟  نیگفت: ا  الیرو به دان تیعصبان با

 بود. اریتا انگشت سبابه و وسطش به سمت من و مه دو

 آروم سر جاش نشست.  رای کرد که سم ی نچ دهیترس الیدان

 . یهم ببند  شیرو به ر  نایکه به زور ا  یتون ینگو! تو نم یچیپس ه -

داشت خرد   گهینگفت. اعصاب منم د  یچیکرد و ه شهیسکوت پ یب یبه طرز عج الیدان
  یدلم م ییوقتا  هیواقعا  گهی کرد. به عنوان دوست مهرش به دلم نشسته بود اما د یم

 تا صدا گوسفند بده.  واریانقد بکوبم تو د  رمیخواست کله ش رو بگ

از خونه  بایزود زود فال همه رو گرفت و بعد گرفتن پولش همه مون رو تقر رایسم
 .دیکوب الیپس کله دان  یکی اریمه  م،ی. از در که خارج شدرونی ت بانداخ

 ؟ ینیجا مثل آدم بش  هی یستیتو بلد ن -

 . ستینشستن ن یجا جا  نی بلدم اتفاقا اما ا -

 تکون داد. ی با تاسف سر اریمه

در   یشلوغ باز  گهید یول   نیبگرد  نیگرد  یدخترارو تو دردسر ننداز! قشنگ م  ن یا -
 . نیارین

 سه تامون گردوند.   نیکه نگاهش رو ب میکرد  یهمون طور نگاهش م همه

 باشه؟  -

کرد و به سمت جهت مخالف   ست ی که کتش رو راست و ر میسه هماهنگ باشه گفت هر
 ما به راه افتاد. 

برگشت و با سرعت به سمتمون اومد. با  هویکه   میما هم از اون طرف بر  میخواست
 موندن.  ضشیعرا  از  یگفتم: فکر کنم بخش یآروم یصدا 
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  ستا،یشهر ن نجایا  ،یری با دختر مردم گرم بگ یگفت: نر یو جد  سادیوا  الیدان یبه رو  رو
 .شناسن  ی تازه اونام تو رو نم

 کرد.  یاخم  الیدان

 ! هیعاد  زی چ هیروابط دختر و پسر که  -

 .دیکوب الی شونه دان یرو  یکی

زننت تا صدا   یانقد م رنیگ یمردم م   نجایا  ه،یکامال عاد گهی د یتو کشورا  نایپسر جان، ا  -
 ! یبز بد

 حرف ها بلد بود؟   نیمگه از ا نمیا  ؟ی بز بد ی نشست. صدا  اریمه یمتعجبم رو   نگاه

 .دیرو کش اریو لپ مه دیخند  طونیش الیدان

 هم...  انا ینکن. و  ریتغ ایدوست دارم. ب یلیورژنتو خ نیداداش ا  -

 یسانت  هیو کوفت و زهرمار! من از   انای و گفتم: و  دمیتو پشتش کوب یحرص مشت با
 رفاقتو خراب نکن. ای. بانایو  انا یو  یگذرم! عه عه! ه ینم یکه تو باش یخونه ا  یمتر

 حواسم هست. ار،یمه  گهیباشه غلط کردم. برو د -

به سمت ما برگشت و گفت:   الیواقعا رفت. دان گهیبار د  نیتکون داد و ا  یسر اریمه
 ...گهی د میبر

 به من انداخت.  ینگاه مسخره ا  بعدم

 .ستادی ا  الی دان هویکه  میکرد یو دور و اطراف رو نگاه م میرفت  یم  میداشت یه

 براتون آهنگ بخونم؟  نیدوست دار  -

 تند تند دست زد. ترایم
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 شه.  یم یعال  ییو -

 : صدات خوبه؟ دمیباال انداختم و پرس ییتعجب ابرو  با

 به نشونه آره تکون داد. یسر

 کنم.  یوقته دارم بهش فکر م یلیبعد ها خواننده هم شدم... خ دیشا -

گفتم و اونم خودش شروع کرد آهنگ خوندن و انصافا   یتکون دادم و موفق باش یسر
! از سر و کول  شهیم یخواننده بشه چ نیکردم ا  یداشت. داشتم فکر م  یخوب یهم صدا

 .رهیطرفداراش باال م

 عمارت. میبرگرد  میگرفت میتصم  میخسته شد  یو وقت  میگشت  گهید کمی

 . انیدارن به سمت ما م شیواران و ستا   دمیکه د میراه بود یوسطا 

شد.  یهم قدم نم  یهم با کس  یزد یرو دار م  نیکرد؟ ا یکار م یچ  شیبا ستا  واران
 اومدن.  یساکت داشتن م یلیاحتماال مجبورش کردن چون خ

  یکار م  یچ رونی: سه ساعته بدیبه ساعتش کرد و پرس یواران نگاه  دن،یما که رس به
 پزه!  یگرما م نیواقعا؟ آدم تو ا  دیکن

 خوش گذشت.  یول م یرو باد زدم و گفتم: ما هم پخت خودم

واران گفت:    یدفعه ا هی. میگفت  یم  یزیچ هیما    یبگه ه یزیاومد چ  یم یه  شیستا 
 گه. یم  یبچه چ نیا دینیبب  دیبابا ساکت باش

 که شروع کرد.  مینگاه کرد  شیو منتظر به ستا  میمون ساکت شد همه

 . یکن یسارا رو واسه من خاستگار دیاال و بال امشب با  گهیبه مامان م زی آو -

 .دی به پشت گردنش کش یکرد و دست  یتک خنده ا  واران
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بال دور شه، تو   دهیآدم صدقه م یگرده! مرد حساب یم مغمه دنبال غ یب زم یآو  ن یا -
 ت؟ یتو زندگ یاریبال رو م یدار

 باال انداخت.  یشونه ا  الیدان

 ندارم. یحرف   گهیحرف حق رو واران زد، من د -

 م؟ یکار کن یناراحت ادامه داد: چ شیستا 

 به من دوخت. می هم مستق  نگاهش

 پسر چرا انقد خر شده؟   نیکار کنم، ا  یدونستم چ ینم خودمم

زنم، شد شد نشد بذار  ی نکنم گفتم: باهاش حرف م دیرو نا ام  شیستا  نکهیا  یبرا 
 ! رتشیبگ

دهه  نیو بغلم کرد. قدش با شانزده سال سن اندازه من بود. ا  دیتند پر   شیستا 
 ها چه درازن! یهشتاد 

فرو کرده بود و   باشیج ی. واران جلوتر از همه مون دست تو میسمت عمارت راه افتاد  به
رو هم تا   ناشیو آست دهیپوش  دیو سف یچهارخونه سورمه ا  رهنیپ  هیکرد.  یحرکت م

 . پمی. داداش خوشتهم تنش بود  نیشلوار ج هیکرده بود. 

  نیوقت ا   چیه نکهیتوجه به ا یتا قدم بلند برداشتم و خودم رو بهش رسوندم. ب چند
 نبودم، دستم رو دور بازوش حلقه کردم.  یمی باهاش صم یطور

 لحظه آروم شدن و بهم نگاه کرد. هیقدماش   کم یکردم  حس

 شد؟  یچ  سایو گفتم: پر  اوردمیخودم ن یرو به

 قهره!  -

 .دمی کش یقیعم نفس
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 کن.  یباهاش آشت یاما اگر دوسش دار ومدیاصال ازش خوشم ن نکهیبا ا  -

 اون ور تکون داد. ور نی خونسرد گردنش رو چند بار به ا یلیخ

 دونست.  یخودشم م م،یدوسش ندارم. فقط دوست بود -

 کردم و انگشت اشاره ام رو باال بردم و تکون دادم.  یاخم

 ؟ یدون یزشته، م یلیکارت خ -

 دونم! یجواب داد: م  کوتاه

 انگشتاش قفل کردم. نیرو از دور بازوش باز و انگشتام رو ب دستم

 دوسش دارم، چقد خفنه! یطور  نیچنقده ا  یلعنت

 خوب شده!  یل یاخالقت خ  یول -

 به صورتش انداختم. ینگاه

 اخالقم بد بود؟  یلیزد و گفت: خ یتلخ لبخند

  رمیجاها تحق یلیبد بود، خ ی لیچشمام رد شد. خ یاز جلو  اشی لحظه تموم بد رفتار هی
 دوسش داشتم.  یلیکرد، پشتم نبود، من رو مقصر دونست اما... االن خ

 خوب شده. یوم، ولاه  -

 دستاش فشرد.  ن یرو محکم ب دستم

دارم تالش   نمیحق باتوئه واسه هم  دمیفکر کردم و د  ی... کلشهیبه بعد بهترم م نی از ا -
 کنم خوب بشم.  یم
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لحظه بغضم  هی... دم ید  یو غم رو م یمونیسردش پش  یمحبت نگاش کردم. ته چشما با
  ی م دمش،ید یم  یطور  نیاز نبودش ناراحت بودم اما االن که ا شهی هم نکهیگرفت، با ا

 رو هم نداشتم. کیکوچ زیچ ن ی چقد هم دمیفهم

 .می با هم قدم بزن یطور نیبار ا  هی دمیحسرتش رو کش چقد

و تهش باز با هم   میکن یلجباز  م،یدعوا کن گهی د  یخواست مثل خواهر برادرا یم دلم
بابا! اون    خی به توب دیرس یشد. م ینم یطور نی ما ا  یوقت دعوا ها  چیاما ه میبخند
 شد.  یو سر به هوا که اون روز بهم زهر م جیگفتن گ یبهم م یقدر

  میکه گر ننیخواستم بب ی. نمادیچشمام رو بستم و محکم فشار دادم تا اشکم در ن زود
 گرفته...

 تو بغلش بودم. یدستم رو رها و دستش رو دور شونه هام حلقه کرد و به نوع واران

 ... ی کرد  ریتو هم تغ -

 ؟ ی ریتعجب گفتم: چه تغ با

 یلی... خستین یخبر یقبل یانا ی. از اون و یزد و جواب داد: بزرگ شد یکمرنگ لبخند
خوشحالم که  . یاالن محکم شد  ،یکرد  یم  هیگر  یلی. قبال خیکن یرفتار م دهیجاها سنج

  یتو اون شهی زنن. هم یم نتیشکننت و زم یم  ،ی... محکم نباشنمتیب یم  یطور  نیا
 . یزن یباش که به دشمنات مشت اول رو م

 یلیمدت خ  نیهم خوشحال بودم و هم ناراحت! تو ا  ر یتغ ن یزدم؛ از ا یپر رنگ لبخند
همه   ی کردم با مهربون یکه اصال دوست نداشتم بدونم. فکر م ییزا ی... چدمیفهم زایچ

که  ییکه پر گرگه... گرگا دمید ییا یخودم رو تو دن هویشن اما هار تر شدن.  یخوب م
شون   یانسانن و پشتت اون ذات وحش شتیکه پ ییگرگا کنن تا بدرنت.  یم زی دندون ت

 شه. یم  انی نما
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بزرگوار، نشسته بودن. نگاه   یدو تا از عمه ها مامان و زن عمو و  م،ی عمارت که شد وارد 
  ی. با چشما دمیهمه به سمتمون برگشت و تو اون لحظه تعجب رو من تو نگاه مامان د

تو   یبه اشک  لی تعجب موند و تهش تبد نیا  هیکرد اما فقط چند ثان یگرد نگامون م
 چشاش شد.

 داد.  لمونیتحو یبه روش زدم که اونم لبخند  یلبخند

فرستمش  یهم داخله االن م  زیاونا! آو  شیرو شونه ام زد و گفت: برو پ یکی  واران
 .یتا باهاش حرف بزن رونیب

و دستام رو دور    سادمیمامان وا   یرفتم. پشت صندل نایگفتم و به سمت مامان ا  یا باشه
 بوس رو گونه اش کاشتم. هیگردنش حلقه کردم و 

 دستام گذاشت. یمحبت دستش رو رو با

 خوش گذشت؟  -

 یزدم و پر انرژ یلبخند  ار،یو اون زن و اومدن مه الیدان یا یمسخره باز  یآور ادی با
 !یلیگفتم: خ

 انا؟ ی و -

که دستم دور گردن مامان بود، برگردوندم   یسرم رو تو همون حالت زی آو یصدا   دنیشن با
کردم و به  گهی بوس د هی مامان رو   دمش،یتنها د   یو پشت سرم رو نگاه کردم. وقت

 .سمتش رفتم 

 باهام؟  یکرد و گفت: کار داشت ستیلباسش رو راست و ر   قهی

تاب دو نفره اونجا بود، اشاره   هیبه نشونه آره تکون دادم و به سمت درختا که   یسر
 کردم. 

 اونجا.  میبر -
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  ینگاه م ی. نمیو با فاصله کنار هم روش نشست م یراه افتاد  دیبه سمت تاب سف ییدوتا 
 اختم. بهش اند

 برا حرف زدن باهات!  میر یوقت بگ  دیروزا با ن یا -

 نهیحالت نشستنم رو از دست به س  نکهی. بدون ا نهیخم کرد تا صورتم رو بب کمیرو   سرش
 ؟ یانداز  یم کهیبدم، نگاش کردم که گفت: ت  ری بودن تغ

 آره!  -

 اومده برات؟   شیپ یمشکل -

 شده؟  ی: پس چدی رو به نشونه نه تکون دادم که پرس سرم

 زدم.  یپوزخند

 ره.  ینم ادشی رو  قشی کنه، رف دایپ وی باشه، هر ک ی . آدم هر چیمعرفت شد  یب -

 رفته؟  ادمیخودش اشاره کرد و با تعجب گفت: من تو رو   به

 .نمشینشستم که بب یسر جام جا به جا شدم و طور یکم

 نرفته؟  ادتی -

 جواب داد: معلومه که نه.  یا مهیخنده نصفه و ن با

سرم مرتب کردم و پشت موهام رو که داخل مانتوم   یرو که در مرز افتادن بود، رو  شالم
 رفته بود، در آوردم.

 نکهیدور بشم. با ا  یمیقد یانا ی که باعث شد از اون و ی. کسیبود قم یرف نیتو اول -
  یحس کردم وقت ...یداد یدرس م هیبهم  شهیاما تهش هم یکرد  یمسخره م م  شهیهم

 .یستیروزا ن نی اما کال ا  شهیمحکم تر هم م مونیتو خانواده، دوست یایب
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کرد،   ی. مسخره ام م میداشت یخوب یروزا یلیخ  زیبراش تنگ شده بود... قبال با آو  دلم
 .می دی خند یهم م یکرد اما کل یناراحتم م

 عاشق شدم. انا،ی... ورمیدرگ یهستم ول -

 : عاشق سارا؟ دمیو پرس دمیخند یحرص

 یم ،ی دیتو رفتار عمه کوکب رو د  زی عشقه؟ آو یتکون داد که ادامه دادم: مطمئن سر
 کرده، بعد تو... وونهیمدت کم د  نیچطوره! مامانت رو تو ا یدون

 . دمیپاهام کوب یزدم و دستام رو رو  یشخندین

 تونم درکت کنم. ینم -

 زد. یو لبخند تلخ  دیموهاش کش یتو  یدست زیآو

 نداره!   یرفتار خوب گهی. مستین یمامانم راض -

  یباز  تی با زندگ ز یآو ؟یی االن واقعا عاشق سارا ،یزن یکراش م هیبار  هیتو هر دو روز  -
 .یبش گهی د یکیعاشق  ینکن... فردا پس فردا نر

 بهم انداخت.  یاز گوشه چشم نگاه  پوکر

  ؟یزن یتو م   هیچه حرف زشت ن یکنما! ا یم تیک یزنم با تاب  یم -

 تو هم رفت.   صورتم

 یخواهرت دوست نداره، تو چرا ه ست،ین ی... مامانت راض گهید  گمی خب راست م -
 ؟یزن  یحرف خودت رو م

بهم  ی تاب بود، کوتاه نگاه یپشت یدستش رو  هیطور که رو تاب نشسته و  همون
 و سرش رو جلو آورد.  دیخودش رو جمع و جور کرد، به سمتم چرخ  هویانداخت و بعد 

 رو بهت بگم؟  یزیچ هی -
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 جلو بردم.  کم یسرم رو    کنجکاو

 ؟ یچ -

 به مامانش کرد.  یسر اشاره ا  با

 ه؟ یمخالفتش چ  لی دل یدون یم -

 خواد با تو ازدواج کنم. یرو به نشونه نه تکون دادم که گفت: م سرم

 ! ؟ی زدم: چ غیج بایتقر 

 برگشت. ی باال انداخت و به حالت قبل یا ونهش

 !  گهی د نیهم -

 م؟ یقی من و تو فقط رف ی! مگه بهش نگفت گهید  نیزهرمار و هم -

 .دیحرص به سمتم چرخ با

 دونم و تو!  یمن م یبزن غیج گهی بار د هی -

  یحرف خودشو م  ینگم؟ ول شهیتر ادامه داد: مگه م میگفتم که مال  یباو  مینیب نیبش
 هم باشن. قیاول رف دیزن و شوهر با  گهیزنه، م

  No  هیرو کنار هم تصور کردم که دو تا ضربدر محکم روش خورد و  زیذهنم خودم و آو  تو
.  .. ستیخوب ن ادیهم ز  یلیفام  یازدواج ها  جهی ... تف! نتزیهم روش. فکر کن من و آو

 بچه ممکنه مشکل داشته باشه.

 و ندارم.به ت یمن حس  یول -

من عاشقتم، تورو خدا باهام ازدواج    یعوض شد و تند تند گفت: ول  هویصورتش    حالت
 !یل یتر ریاندازم ز   یخودمو م یکن! جان من، با من ازدواج نکن
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روشن خاموشش رو   دیکه ساکت شد. من گفته بودم کل دمیمحکم پس کله اش کوب یکی
 کردما!  دایپ

 و با آخ و اوخ شروع به حرف زدن کرد. دیبه سرش کش  یدست

 انا؟ ی ... وگهی! آخه مگه من به تو حس دارم؟ مامانمه د یبشکنه دستت وحش یا -

 نشستم و مغموم جواب دادم: هوم؟  نهیبه س دست

 رو مظلوم کرد. خودش

 کن مامان دست من و سارا رو تو دست هم بذاره!  یشو و کار ر یمسبب کار خ ایب -

وزنش رو رو تاب انداخته بود که    یجور هی ز یآو ن یا  یحرکت بدم ولکردم   یرو سع تاب
 شد. ینم

 ؟ یخودم کمک کنم بدبخت ش یگیم یعنی -

 کن.  یدر حقم خواهر ایشم، تو ب یبدبخت نم -

 نگفتم که کله اش رو جلو صورتم آورد.  یچیه

 باشه؟  -

 هتر! بهش انداختم و کنار سارا تصورش کردم. اصال خر با خر ب ینگاه مستاصل

 اش رو کنار زدم و از سر جام بلند شدم. کله

 باشه! -

 من به قربونت...   یا -

اش رو    یدور شدم و رفتم کنار مادر و زن عمو نشستم. تا نشستم زن عمو صندل ازش
 گه؟ یم  یشد؟ چ ی: چدیکرد و پرس کی بهم نزد
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دوسش دارم و امشب   گهی جواب دادم: م یآروم یشدم و با صدا   کی زن عمو نزد  به
 کنه برام.  شیخاستگار  دیمامان با 

 .دیکش  یقی و نفس عم دیحرص رو پاش کوب با

 شه.   ینم دایجا پ چیاز پسر من خرتر ه -

  هیهم   دیخودش رو گرفته. شا میتصم گهیحاال که د ن،یش الیخ  یبه نظر من که ب -
 دونه خوبه.  یکه م  دهیتو سارا د یزیچ

سوخت،   زی آو  ی است. دلم برا ی فیکث اریبس زیاجبار چ ینبودم ولحرفم ابدا مطمئن  ن یا از 
  یهم سارا واقعا اون دیشکنه... شا یحاال، شاخ غول م  هیکنه مزدوج شدن چ ی بچه فکر م

 .مید یبده. خدا رو چه د  زی به آو یعال یزندگ  هینباشه و بتونه  می کن یکه همه فکر م

 کنم؟  شی امشب خاستگار ی گیم یعنی:  دیشد و بعد پرس رهیمتفکر بهم خ کمی عمو  زن

 به نشونه آره تکون دادم.  یسر

 .یمن دوست داشتم تو عروسم بش -

 شد. د یمثل گچ سف رنگم

شدم،  یجور  هینبود.  ییبا یز  زیبشم؟ تف! اصال تصورش هم چ ز یبه دور! من زن آو بال
 خوب!   قیرف کی نگاه نکردم، کال برام پسر عمو بود و  ینجوریوقت ا   چیرو ه زیمن آو 

 دستپاچه شدنم رو نشون ندم. ن یا  ادی کردم ز  یسع

. حاال هم که سارا رو  میبه هم نداشت ی حس نیوقت چن چیو ه میقیفقط رف زیمن و آو  -
 راحت شه.  الشیپسر خ نی تو دست هم ا دیدوست داره، دستشونو بذار 

 کراش زد.  یهر ک یرد از بس رو و ادامه دادم: بدبخت م  دمیخند

 گفت که مامان وارد بحثمون شد.  یو باشه ا  دیخند اونم
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 ن؟ یگ ی م نیدار  یشده، چ یچ -

. خودم رو جلوتر  نهیش رو عقب برد تا مامان هم بتونه من رو بب ی صندل کمی عمو  زن
 رو گفتم. مامان صورتش تو هم رفت. یو براش همه چ دمیکش

 کنه.  یکب پوستش رو مبگذرونه، کو ریخدا به خ -

 باال انداخت.  یعمو شونه ا زن

 که خودش کرده. هیانتخاب گهیاما حقشه! د زمیواال خواهر منم نگران آو  -

 حرف بزنم بهش بگم؟  یبا مصطف  یخوا  یدرسته، م -

 عمو قدر دان نگاهش کرد.  زن

 معصومه جان.  شمیممنونت م -

 تا لبخند رد و بدل کردن و مامان رفت تا به بابا بگه.  چند

 ن؟ یش  یبپرسم، ناراحت نم یزیچ هیافتادم و رو به زن عمو گفتم:   یزیچ  هی ادی  هوی

 باال انداخت و گفت: نه چرا ناراحت بشم؟  ییعمو ابرو  زن

 ز؟ ی شد آو زیچطور شد اسم آو  گمیم -

 و از خنده ش منم خنده ام گرفت. دیخند

 شد؟  ی: چدمیپرستعجب  با

رو دورمون   یچکی اومد ه ایکه به دن زی و جواب داد: آو  دیچشماش کش  ریرو به ز  دستش
جور  یلیمون خ هی. با خانواده همسا ی. نه خانواده من، نه خانواده مرتضمینداشت

هر کدوم    میکن یم  یقرعه کش  میو گفت  مینوشت نای چند تا اسم رو کاغذ ا  می... نشستمیبود
اسمش    گهیدر اومد و د زی آو  م،یکه کرد یقرعه کش تش یا. در نهمیذار  یاومد، اون رو م

 ! زی شد آو
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  یی... وادمیخنده. تا جون داشتم خند ری با تعجب نگاش کردم و بعد زدم ز  کمی  اولش
 .ادیدر ب ز یکنن تهش آو یفکر کن سر اسمت قرعه کش

درصدم   ه یداد،  شنهادیرو پ ز ی آو دیم آقا ساضافه کرد: مرحو   دیعمو که خنده ام رو د زن
 .میهمون رو گذاشت اش ی به احترام خوب گه ید اد،یاون در ب می کرد  یفکرش رو نم

 کم داشتن.. ز یگفتم رخت آو یبراش گذاشته بودم. م  یی... من چه استدالل هادمیخند باز 
 بشه اما روحم شاد شد. نایبه زن عمو نگفتم که نکنه ناراحت ا نارویا

اما با    زیکرد و آو  ینگام م یجد اری . مهدمیرو د زیو آو  اریکه به تاب افتاد، مه نگاهم
 شد تکون داد. یدست هاش رو به نشونه چ دیاسترس و تا نگام رو د

 ازش گرفتم و دوباره با زن عمو مشغول شدم.  نگاه

. شه، پس بلند شدم و آروم به سمتشون رفتم  ی داره پر پر م نیا  دمیکه گذشت د کمی
قشنگ بهم حمله   ده یچش در زیشد اما آو  رهیخ  نیو به زم  دینگاهش رو ازم دزد اریمه

 کرد.

 . دمیتو کله اش کوب یکیزدم و   یغیج

 .یکن یگاو حمله م هیچته شب -

 شد؟ قبول کرد؟  ی گفت: چ جانیه با

 کردم. یقدم ازش دور شدم و اخم هی

 بله، قبول کرد.  -

 ؟ ی : کدیپرس شتریب یجانیستاره بارون شدن، با ه چشماش

 گفتم: امشب.   پوکر

 و دستاش رو از هم باز کرد و به سمتم اومد.  دیشوق و ذوق خند  با
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 ! ایبغلت کنم، ب ایب -

 ادب!  یگفتم: عه ب زونش،ی توجه به صورت آو یدستش در رفتم و ب ریاز ز  تند

 .یجنبه! جنبه آغوش گرم منو ندار یکوفت ب -

 ا؟ ی  یری م ز یزدم: آو غیحرص ج با

 ! رمی شد گفت: م یطور که ازم دور م همون

گرفت ضدحال خورده بودم. با   یداشت سارا رو م  نکهیحوصله ش رو نداشتم؛ از ا قتا ی حق
 اون طرف تر با فاصله نشستم.   اریتوجه به مه یبه سمت تاب رفتم و ب  زونی آو یصورت

 تونم برم.  یاگه مزاحمم م -

کرد.  شی کار  هیشد   یانقد مودب نبود م  نیبهش انداختم. ا یصداش، نگاه  دنیشن با
 کردم و سرم رو کوتاه به نشونه نه تکون دادم.  زی ر کمیچشمام رو  

 نه، راحت باش.  -

دونستم چرا اصال   ید. نمبو  زی آو ریبه سکوت گذشت اما ذهن من کامال درگ قهیدق چند
چرت بود...   یلیحس خ هی . ته ته دلم رهیگ یداره سارا رو م  نکهیاز ا   ستمی خوشحال ن

 . رهیام بگ هیخواست گر  یانگار م

 ؟ ی ناراحت زیبه خاطر آو  ،یای ناراحت به نظر م -

 جواب دادم: آره. کوتاه

پاهاش قرار   یتاب گرفته بود و آرنجاش رو یشو از پشت  هیبهش انداختم. تک ینگاه
 داشت و دست هاش رو تو هم قفل کرده بود. 
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به صورتش   یشد و دست مونی پش یبگه ول یز ی بهم انداخت و خواست چ ینگاه مین
اونم   دیرس یکه گذشت... دوباره همون حرکات رو تکرار کرد. کالفه به نظر م کمی. دیکش
 !یلیخ

 ؟ یبگ یخوا یم یز ی تعجب گفتم: چ با

 آره. -

 ؟ یکن یپس چرا دست دست م -

بمونم و نگام   رهیرو بلند کرد و به چشمام زل زد که نتونستم همون طور بهش خ سرش
 رو به پاهام دوختم.

 ؟ یرو دوست دار  زی آو -

داد و رگ به رگ شد   یترق تروق مشت یسرم رو بلند کردم که گردنم دو سه تا صدا   چنان
ش کردم تا حرفش رو هضم کنم و بعد اخمام رو تو هم  نگا کمیگرد    یقشنگ. با چشما 

 .دمیکش

 ؟ ی پرس یم نویا یرو چه حساب -

 رو لباش نشست. یبه چشمام زل زد و لبخند تلخ رهی خ دوباره

که تو ظاهرت   هیاز اون  شتریب  تی و ناراحت  یستیزنن اصال خوشحال ن  یچشمات داد م -
 .ید ینشون م

 شدم. رهیرو از هم باز کردم و مات بهش خ اخمام

 یلیچشمات بخونه، خ یتونه حالت رو از تو  ی که م یگفت اون یافتادم که م  یکی  ادی
 دوست داره...
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کردم   ی. ضربان قلبم باال گرفت و حس مدمیکش یق یدهنم رو قورت دادم و نفس عم آب
قلبم گذاشتم و    یذاره. نامحسوس دست رو یقلبم به جا م  یهر ضربانش جاش رو رو 

 .دمیکش قیدو تا نفس عم

 .نهیو اونم من رو نب نمشیدادم تا نب هیتاب تک یو به پشت  دمیچرخ زود

 . سر اون ناراحتم. ستین یدوستمه و سارا دختر خوب زی آو -

اون به تو ربط نداره. خودش خوشحاله تو هم براش خوشحال   یانقد ناراحت؟ زندگ -
 باش. 

 : برام مهم نباشه؟ دمیپرس آروم

 نه! -

به سمت مخالف برداشت و من قدم به   یتاب بلند شد. چند قدم ی مکث از رو   کمی با
شد و   رهیچشمام خ یو به سمتم برگشت. تو  سادی وا هویکردم.  بشیقدم با نگاهم تعق

 زد.  یلبخند گرم

 . ناراحت نباش! یخوشگلتر  طونن،یو چشمات ش یخند  یم ی وقت -

 لحظه همه جا ساکت شد... هی

حالت، دورمون    نیتو ا  ار،یجز من و مه  چکسی کردم زمان متوقف شده و ه یم  حس
 . ستین

به هزار   بی. صداش قر دمید یرو م  اریو لبخند مه  دمیشن یضربان قلبم رو م یصدا   فقط
 قلبم ضربان گرفت.  شتریسرم اکو شد و من هر بار ب یبار تو 

باال رفته و هزاران حس متفاوت به قلبم هجوم آورده بود.  یعیبدنم به طرز فج یدما 
 شده و چم شده اما دوست داشتم دوباره و دوباره بشنومش.  ی دونستم چ ینم
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ه ها که  مونده بود و نه زن عمو و عم اریمحو شد. نه مه یزدم و همه چ یکوتاه پلک
 .دیدر یام رو م   نهیکه داشت س یاون طرف نشسته بودن. من بودم و حس هام و قلب

آب رفتم. چند مشت آب برداشتم و   ری تاب بلند شدم و به سمت ش یسست از رو  یتن با
. سوختم  ی شد؟ داشتم م یتنم کم م یمگه گرما  ی ول  ادیتا حالم جا ب  دمیصورتم کوب ی تو
 ه؟ یچه امتحان نی ا  ای. خدارخ شدن..دونستم اصال لپ هامم س یم

داشت؟   یبهم حس  اریمه یعنی تاب نشستم.  یو مودب رو بیعج یلی برگشتم و خ دوباره
 داد چرا؟  ینشون نم

 . ادیافتادم که گفت خودش خوشش م الی حرف صبح دان ادی

 شد؟  یچرا عصب ادیاگه خوشش م  خب

 . دمیکوب نیزم یپام رو رو محکم

 دورم رو گرفتن.  یمشت موج هیزهرمار اصال!   -

در   یتاب بلند شدم و به سمت عمارت حرکت کردم. جلو ی خرد از رو یاخم و اعصاب با
ذاشتم   یشدم و م  یظاهر م  اریمه  یجلو  دینبا دم،یکش  یقیو نفس عم  ستادمی عمارت ا
 .نهیمن رو بب

و   یرفت  یبعد به اتاقت مو   یشد یم  ییرا یوارد پذ  دیبود که با یعمارت جور متاسفانه
 .ستادمی شدم. از در رفتم تو و تو راهرو ا  یحتما باهاش رو به رو م

نشسته بودن، شالم   ییو واران که تنها  اریمه  دنیانداختم و با د  ییرا ی به داخل پذ ینگاه
 طرفش رو تو دست چپم که به سمت اونا بود گرفتم. هیرو باز کردم و  

صورتم گرفتم و با استرس تند تند به سمت راه    یشدم و شالم رو باال جلو  ییرایپذ وارد 
 انا؟ یواران اومد: و  یپله ها رفتم که صدا 
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شال رو   نکهی. بدون ا میشانس! االن وقت صدا زدنه؟ خوب شدنتم نخواست یبه خشک یا
 کنار بزنم جواب دادم: بله؟ 

 .نمیشده؟ شال رو کنار بزن بب یزی صورتت چ -

 . خوبم. ستیتند گفتم: نه نه، الزم ن تند

 .گهی بذار برم د یریکوفت بگ ی راه افتادم که دوباره صدام زد. ا  دوباره

 ؟ ی کرد هیشده؟ گر  یچ -

و قبل از   دمی به قدمام سرعت بخش ینه گفتم و به راه افتادم که به سمتم اومد ول دوباره
  برخورد کردم  یکیمحکم به   هویو تند تند باال رفتم که   دمیبهم برسه، به پله ها رس نکهیا

آورد. خواستم   نی زد و شالم رو پا غیمن هول کرد و ج غی. اونم از جزدم  یبلند غیو ج
 که تند گفت: خفه!  زنمب غیدوباره ج

 عقب برد.   کمیکرد و سرش رو  یاخم

 ه؟یچه سر و وضع ن یا -

گفتم؟ پس اخمام رو تو   یم ی نبود. چ یحیتوض چ یه یبدم ول یمنطق حیتوض خواستم
 و اون طرف شال که تو دست اون بود، ازش گرفتم.  دمیهم کش

 . فضول! به تو چه، عه.. -

خوشحال بود  یلی. حتما خدمیتاقم رفتم و درش رو باز کردم که سارا رو د سمت ا به
 ! شی... اشی خاستگار رهیم  زی امشب آو

 زد.  یکردم. داشت با تلفن حرف م یبهش رفتم و دهن کج یغره ا  چشم

 نگو خب... خدا نکنه! ز،ی آو -
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باسام  . چون حوصله نداشتم حرفاشون رو بشنوم، زود لرهیقربون صدقه اش م یه کثافت
کردم   یآهنگ پل هیرو تو گوشم گذاشتم و  یرو برداشتم. هندزفر میرو عوض کردم و گوش

 فکر کنم. کمیاون رو نشنوم و هم   یتا هم صدا 

حرف زدن رفت... دوست نداشتم تو   کمیشب تو همون اتاق موندم. سارا بعد   تا
 مجبور بودم!  یباشم ول  یخاستگار

  یتونستم رو حرفش حرف بزنم البته اون ته ته ها  یو نم یا یب دیگفت حتما با  مامان
 گن.  یکنن و چه م یچه م نمیدلم دوست داشتم برم بب

و به صورتم رنگ و    دمیهم به خودم رس کمیو    دمیو مرتب پوش  کی لباس ش هی زود
کردم آهنگ خوندن تا   یمن شروع م یاومد تو ذهنم، ه  یم اری مه  یدادم. ه یلعاب

نبود و فکر کنم رفته بود اتاق مامان باباش حاضر شه. به  داشیورا پ ن یبره. سارا ا  ادشی
 !هینکنه کاف  ت یلیرو ت اعصابم نجایا ادیهر حال برام مهم نبود، ن

 نامزدن، من موندم و واران!  یهم نصف هیهم رفت، بق زی آو ییهع

 آهنگ شدم. هیکردم مشغول خوندن  یکه موهام رو درست م یهمون فاز در حال  با

 اومد...   ابونیخ یبارون آروم، تو  ینم نما -

 دستام رو به طرف باال حرکت دادم. جفت

 ! ومدی شاخه گل من ن -

 ام رو انداختم. ینیخوشگل نگ  گوشواره

 ! ومدیآسمون شد، ماه آسمون در اومد. شاخه گل من ن بونمیسا  -

 داداش من هستا!  -

  زیم  یاومد تو اتاق؟ گوشواره از دستم رو ی. کدمیاز سر ترس کش ین یه  ترایم  یصدا با
 قلبم گذاشته بودم، به سمتش برگشتم.  ی که دستم رو رو یافتاد و در حال  شیآرا
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و با اخم بهش  ره یخ یزدم و همون طور یزده شده بودم نفس نفس م جانیه چون 
 کردم. ینگاه م

 !شعور یگفتم: ب دهیکه جا اومد، کش حالم

 و به طرفم اومد.  دیرو گز  لبش

 خواستم بترسونمت شرمنده!  ینم -

 دادم.  رونیرو به شدت ب  نفسم

 دمت؟ یند یاومد  یزهره ترک شدم، ک  -

 من گوشواره تو بندازم. نی بش ا یتازه االن، ب -

گفت:   ترای به خودم کردم که م یبرداشت و برام انداختنش. نگاه زیم  یرو از رو  گوشواره
 .نهیش یبه دل م یلیچهره ت خ ،یچه قشنگ شد  انای و

  ی داشتم و خودمم م یزل زدم. چهره معمول نهیغرور من رو گرفت و فخر فروشانه به آ آقا
  گنیبودم. م یراض یندارم اما از خودم بس یآن چنان ییبا یو ز   ستمیدونستم خوشگل ن

فکر رو   نی ال همخودت رو دوست داشته باش، به خودت احترام بذار، تا مردم هم متقاب 
 بذارن. احترامدر موردت داشته باشن و بهت  

 . میرفت رون یاز اتاق ب ییهم اومد حاضر شد و دوتا  ترایم

مرتب    یساده ول یلیخ م،ی کرد شی آرا لویدو ک ی انگار نفر نا،یا  میحاضر شد  گمیم  حاال
...  به! دختر عمو ها چه ها که نکردن  میدید م،ی که شد ییرا ی هر دومون. وارد پذ میبود

  غهی. فوقش صگهیساده ست د  یخاستگار هی. بابا رنی بگ یخوان نامزد  یانگار امشب م
 شون کنن. 

که ماشاء ا... هزار   الینشستم، البته خواهر دان ال یگوشه دور از دان ه ی  نیسر سنگ یلیخ
 کم نداشت، کنارم بود.  یزی ماشاء ا... از اون چ
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بابا با دو تا سرفه جمع   نکهی تا ا دن یخند  یگفتن و م یزدن و م یف محر شهیهم مثل
 رو به سکوت وا داشت. جذبه ش فقط من رو کشته. 

  میبشه و بهترم هست ما زودتر بر یامشب قراره چدونن   یم نجایخب فکر کنم همه ا -
 منتظر نمونن.   یلیسر اصل مطلب تا دو تا جوونم خ

تو همون لحظه دو تا نگاه چندش به سمت هم انداختن که پوکر شدم و   زی و آو  سارا
  یو واران بودن، نم اریبه دوتاشون رفتم. ابدا نگاه سمت راستمون که مه یچشم غره ا 

 کردم. اون طرف ممنوعه بود امروز! 

 ...ستین  نمونیب گهیکه د یادامه داد: مرتض  بابا

 بلند شد. امرزهی ب خدا رحمتش کنه و خدا یگوشه و کنار صدا  از 

برادرزاده   یخوام که سارا جان رو برا  ی. امروز من مامرزهیخدا اموات شما رو هم ب -
 کنم. یخاستگار  زیآو  زمیعز

عمه کوکب تا بناگوش باز شد و چنان من رو نگاه کرد انگار من عاشق دلخسته   شین
 گذرونم. یرو م  یو االن دارم دوره شکست عشق  زمیآو

 به اون دو تا بوقلمون چشم دوختم.کردم و  یکج دهن

و عرقش رو پاک    شیشونیرو پ  دی کش یم یدستمال کاغذ یانقد استرس داشت ه  زیآو
کرد. صورتشم قرمز قرمز شده بود. از اون طرف، در کمال تعجب، سارا هم داشت   یم

 بود. یبودن و فازشون درک نشدن بیبرام عج یلی. خدیکش  یخجالت م

 برن جوونا با هم حرفاشون رو بزنن. -

خنده و نگاه همه سمت من برگشت و من زود تو افق غرق   ر یرو که بابا گفت زدم ز  نیا
و واران    ریرو سر به ز  اریافتاد که مه ارینگام به طرف واران و مه ییهو یخنده  نیشدم. ب

 . دمید  یرو با لبخند کمرنگ
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احساس   خودم  نشیاش رو محکم تر کرد که از تلق  یاخم به من، روسر هیکوکب با   عمه
 .دمیبه گردنم کش یکردم و دست  یخفگ

تکرار کرد و من باز بابا همون رو  نمیخنده من جو عوض شده بود و واسه هم با
که نشست،   زیآو  ی . نگام رودمی بار آروم تر خند ن یناخودآگاه دوباره خنده ام گرفت اما ا 

. نامحسوس اشاره کرد که ساکت بشم... بدبخت استرس  دمیتو نگاش فقط فحش د
 بگم هم گرفته. یزیمن چ نکهی االن استرس ا  ستی بسش ن یخاستگار

  دمیکردم. با چشم دنبالش گشتم که د یساکت بود و من داشتم تعجب م یلیخ الیدان
  یبود که حس م یکنه. ژستش جور یمتفکر بابام رو نگاه م یلینشسته و خ لیکنار سه

 هم شد. نی بگه و هم  یزیکردم االنه که چ

 هم مونده که بزنن؟  یاون وقت دو تا جوون حرف -

 گفت و بعد صداش رو بلند تر کرد.  یزیچ هیتند تند   یلب  ری کرد و ز  یکوکب اخم عمه

 حرف بزنن.  دی! باهیعمر زندگ  هیبله! بحث  -

 نشست.  کیش  یلیسر جاش جا به جا شد و خ  الیدان

  زیآو  مید یمونده؟ ما تا د  یحرف  ای که آ نهیبحث ا  ست،ی نو نو نو نو، بحث حرف زدن ن -
 دستش بود. یگوش

پا انداخته بود،  یکنار مامان نشسته و پا رو  تی خانم که باز با همون وقار و جد دیناه
 کرد.  الیحواله دان   ینگاه جد 

  طونهیکه توجهش به اون جلب شد گفت: مامان اخم نکن، بحث ورود و دخول ش الیدان
 .می داشت یما نظر  دیرو بگن شا شونیزندگ یبرنامه ها نجایو مشورت با بزرگان. ا

شده بود، اسمش رو صدا زد و   نیلبخند تزئ هیکه با  ی گونه ا دینم با لحن تهدخا دیناه
 حساب کار رو دستش آورد. 
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  هیو سارا بلند شدن و طبقه باال رفتن تا تو   زیو آو  کلمه هم حرف نزد  کی  گهی د الیدان
 ه؟ یجد یلیگفتم: مامانت خ ترایاتاق حرف بزنن. اونا که رفتن، دم گوش م

 خانم کرد.  دیبه ناه ینگاه میال انداخت و نبا ییابرو  ترایم

 ...یول شه یمورد غضبش واقع م شهیهم هم چارهیب الی! دانیلیخ -

 کرد.  اریبا سر به مه یا   اشاره

 داره. یشوم  یدوست داره. جونش به جونش بنده و براشم نقشه ها  یلیرو خ اریمه -

 جلوتر رفتم.  کمیاز تعجب گرد شدن و   چشمام

 ؟ یی چه نقشه ها  -

بدشکل   یلی که خ ییسرش مرتب کرد و چند تا تار مو  یافتاد رو  یداشت م رو که  شالش
 رو داخل داد. رونیافتاده بودن ب

  یبدتر! م یلیخ یگفت حت شهی سارا شما و م  هیدختر داره، اخالقش شب هیخاله ام   -
 .رهیبگ اریمه یخواد اون رو برا 

 بدبخت!  اریمه  وا

به زور دختر رو شوهر   ای رنیگ یپسرشون زن م یکه به زور برا  ییا وقت فاز کس چیه
  یبه خودش ربط داره به شما چه که دخالت م یهر ک یفهمم. خب زندگ ینم دنیم
 د؟یکن

 دوسش داره؟  اری: مه دمیپرس دیترد با

 شد.  رهیمتاسف بهم خ  یلیو خ  پوکر
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  یاون رو بخواد؟ مگه دختر قحطه؟ حاال واقعا سارا هم دختر بد  دیچرا با اریمه  ؟یخر -
حتما    اد،یباهاش تو اتاق در ارتباط بودم، بد به نظر نم کمیچند وقت   نیمن ا   ستا،ین

 مادرشه اون رفتارا.   ریتقص

شد،  یبه سمت ما انداخت. خنده از رو لبش پاک نم  یلحظه عمه کوکب نگاه  همون
 چرا خنده پاک شه اصال؟   ره،یگ یم  داره دخترش رو یکیباالخره  

 ! دیشا -

. میخون  یم نشونیرو ب غه یو سارا باالخره اومدن و بزرگتر ها گفتن خودمون ص  زیآو
 و سارا به هم محرم شدن...  زیراحت آو  یلیرو خوندن و خ غهیص

کلمه بغض کرده بودم.   یواقع  یداشتم و به معنا   ب یعج یلیحس خ  هیشدم؛   یجور هی
از دستم   یگفتنام... وقت ز یروز اول افتادم، رخت آو  ادیبود،  زیعز  یلیمن خ  یبرا  زیآو

  یاومدن و اون گفت پسره برا تو دختره برا  ادی و فر ای که سوف یخورد، اون روز  یحرص م
 من...

 . میه بودافتاد  ری که همه مون گ یافتادم، وقت ه یترک ادیبود...  وونهی د شهیپسر هم نیا

پسر با   بی آورد اما... عج یدر م یباز  شعوریکنارم بود و هوام رو داشت. ب شهیهم  زیآو
کردم   یفکر م یهر چ دوارمیحقشه و ام  یخوشبخت ،یبود. بعد اون همه سخت یمعرفت

 اشتباه باشه.  هیدر مورد سارا، 

 بلند شد. غیسوت و دست و ج ی گفتن و صدا ک ی بهشون تبر  همه

و   دیشدم. من رو که د رهیو لبخند بهش خ یاشک یکه به من افتاد، با چشما  نگاهش
 .دیبهم لبخند زد، نتونستم تحمل کنم و اشک از گوشه چشمم چک

 بغلم کرد.  هوینرفتم که خودش به سمتم اومد و  جلو

 کوچولو!  انای و -
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. دستم رو دور کمرش حلقه کردم و  زنیبر  یشتریبود تا اشک هام با سرعت ب یکاف نیهم
 کنم.  یموهاشونو م  امیکردن به خودم بگو، م تتیبغض دار گفتم: اذ  ییبا صدا

  ی... دلتنگیداشت، مثل دلتنگ انیجر  یبیحس عج هیسوخت و تو قلبم هم    یم دماغم
 انداخت.  یم هیکه داشت، من رو به گر  یکه با دوست داشتن همراه بود. حسه هر اسم

 . تیترب یبا زن من صلح کن ب ایکشه، ب  یو گفت: کار به اونجا نم دیخند

به هر   ی شونه ام بود، سارا رو صدا کرد و نگاه  یدستش هنوز رو   یجدا شدم ول ازش
 دومون انداخت.

 .نمیبب دی باهم، صلح اعالم کن نی قهر بود ای گو -

خواستم به   یمنبودم اما ن لی ما   ادی. ز میگ یم یچ  دنیشن یازمون دور بودن و نم هیبق
به   یهمسرش پس لبخند گه یبود و سارا هم د  قمی ناراحت بشه. اون رف زیوجه آو  چیه

 سارا زدم و دستم رو جلو بردم. 

 ؟ ی بعد چند سال صلح رو هست -

صلحم    یهم که از شوهر کردنش خر ذوق بود، دست داد و گفت: قهر که نبودم ول  سارا
 هستم. 

 . دیمن رو دزد قیرف شعوریدختره ب ؟یکش  سی و گ  سیشد االن من برم گ ینم

 چند تا رو شونه هر دومون زد.   زیآو

 .نیباش یخوب یدخترا نی آفر -

از اون   الی رگشتم. دانب  ترایم ش ی عمه کوکب و شوهرش، ازشون دور شدم و پ نیاومد  با
پسر   هیدماغت شب ؟یکن یم  هیگر یکش یور خودش رو به ما رسوند و گفت: خجالت نم

 اون کماندوئه شده.

 کال حال نداشتم...  یعنی نگفتم.  یچیگه و ه یم  یکه الک دمینگاه خندونش فهم از 
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 بار کنار هم نشستن. نی دوتا ا  نی تفاوت که ا نی برگشت، با ا یبه حالت عاد جمع

 هیشد،   نیبر ا  میتصم تی و سارا بود و در نها   زیآخر جمع بحث بحثه ازدواج و آو  تا
 . میری جا بگ نیبراشون هم یساده به عنوان نامزد  یلیو خ یجشن خودمون

دادن   ینظر م ک یمجلس زنونه مردونه شد و خانم ها در مورد جشن کوچ  گهیشب د آخر
 بود. گهید ز یچ هیو مردا هم کال بحثشون  

وجود نداشت. به اتاقم رفتم و    یبحث جذاب چ یبرد، ه یداشت کم کم خوابم م گهید
 رفتم.  اطیسر و صدا به ح یرو برداشتم و بعد ب میهندزفر

 متوجه من نشد اصال!  ی بحثشون بودن که کس ری قدر درگ اون

 یهم هندزفر  نیواسه هم  دم،یترس یداشت و روشن هم بود و نم  یبزرگ اطیح  عمارت
 گوشم گذاشتم و شروع به قدم زدن کردم.  یرو تو 

 "بذار دست گرمت، پناهم بشه 

 امشب از مرز تو رد بشم  بذار

 بارم شده من به جات بد بشم  هی

 امشب بساز و خرابم نکن  هی

 امشب نگو نه، جوابم نکن  هی

 زنم یتو پر م یشب از هوا  هی

 امشب چشاتو عذابم نکن"  هی
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وسط    نیخوند... ا یآهنگ ناله دار م ینجوریم بود واسه ما اه  یکیکاش   ،ییهع
خط صاف   ن یبه ا  یموج هیخواستم که  ی اتفاق خوب م کمی  کنخواختم،ی  یزندگ یمسطا 

 بده.

تا خوشبخت بشه   رهیاومد من رو بگ  یکه زودتر نم یشعوریجلو رفتم و به ب گهید کمی
  ینم دهیوسط باغ نشسته. از دور د  یها  یصندل  یرو  یکیکردم که حس کردم    یفکر م

تازه   دم،یسرش که رس  یشدم. باال کی شد، آهنگ رو قطع کردم و کم کم و آروم بهش نزد 
  یرو بسته بود و فکر کردم برم بهتره، نم ماش . چش ارهی مه دمیو فهم  دمیصورتش رو د 

 باشم. نجایتونستم ا 

  یچرا نم  یاومد  نجا یا ا قدم به سمت مخالف برداشتم که گفت: حاال که ت  کیو    برگشتم
 ؟ ی مون

و    دمیکش  قیشدم. چند تا نفس عم عی کردم به شدت ضا یاحساس م سادم،یجام وا  سر
داشته باشه. به سمتش برگشتم   یچهره ام حالت به خصوص دیبا خودم تکرار کردم که نبا

 خلوتتون رو خراب کنم. نیدوست نداشته باش دیو خونسرد گفتم: فکر کردم شا

 زمزمه کرد: خلوت...  یلب ری زد. ز  یانداخت و پوزخندباال   ییابرو 

شد، دوباره خواستم برم که سرش رو بلند کرد و گفت: اگه   یسکوتش طوالن  دمید  یوقت
 ؟ یچ یبخوام باش

به دور   یننداخت... نگاه نی نگاه نبود و سرش رو پا دنیاز دزد یکرد، خبر ینگام م نافذ
تنها... اصال درست   اریمن و مه  ک،یو اطراف انداختم. پشت عمارت، وسط باغ نسبتا تار 

 بود.  دیبع اریها از مه یز یناپره نینبود و ا 

 به اطراف کردم. یتعجب و پوکر اشاره ا  با

 نجا؟ یا -
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قلبش گذاشت و آروم   یزد و خاص نگام کرد دستشو رو  یبلند شد، لبخند یصندل  یرو از 
 ! نجایکرد: ا زمزمه

 .ختیتو دلم فرو ر یز یلحظه حس کردم پس افتادم و چ هی

. مات سر جام مونده  همون حس ها به دلم هجوم آوردن و صورتم غرق گرما شد   دوباره
  نی. نگاهم بستیوسط درست ن ن یا  یزیچ هی ا ی دم،یکردم اشتباه شن ی. حس مبودم..

 و لبخندش در گردش بود. اریدست مه

 نشسته.  شرتینکرده بودم که کتش رو در آورده و با ت دقت

 یحس شده بود، نم ی. تموم تنم بدیکوب  یامان م یآروم گرفتن نداشت انگار... ب قلبم
 خوام اصال!  یم  یدونستم چ یکنم، نم فی تونستم اصال حالم رو توص

  شتری. با هر قدمش بشد..  کی م نزد نتونستم. به یول  یلبام رو تکون دادم بگم چ  آروم
 و تموم صورتم رو از نظر گذروند.  ستادیشدم. رو به روم ا  یآشفته م

 فالم؟  ری تعب یشیم -

 گرفت. یشد و نگاه از چشمام نم ی نگاهش داشت کم کم عوض م حالت

  یدونستم چ یرفت و اصال نم ادمی رو  دنیکه نفس کش یبود... طور رهیپروا بهم خ یب
 .کنم یکار م

 .رونیزد ب ینداشتم و صورتم فقط ازش گرما م یکال وزن انگار

  یبگم... قلبم تو دهنم م یدونستم چ یمنتظر چشم به لبام دوخته بود و من اما نم اون
حرف زدن رو هم   یکنم اما انگار حت فی گشتم که پشت هم رد یزد و دنبال کلمه ها م

 رفته بود.  ادمی

آورد و تا   ن ی پا کمیشد. سرش رو   یمانع م یزینه قاطع بگم اما چ  ه یخواست   یم دلم
 واران اومد. یواو اسمم رو تلفظ کرد، صدا 
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 ...ایمه -

بهت زده   اریمه  شیمن پ دن ید نکهیو رو به سمتش بر نگردونم اما حدس ا  دمشیند
 نبود. یسخت  زی اش کرده چ

 رو که صدا زد، به سمتش برگشتم.  اسمم

دونستم االن رنگ   یم  دنیلرز   یم خونسرد باشه اما دستام به وضوح ما  افهی کردم ق یسع
 صورتم سرخه. 

 ابروهاش نشسته بود، آروم آروم جلو اومد. نی که ب یفیظر یو با اخم ها  مشکوک 

 کرد و بعد دوباره به من زل زد. اریبه مه یباال انداخت و نگاه ییابرو 

 ؟ یکن  یکار م یچ نجایا -

 بودم و اومدن واران شوک بزرگتر بود. اریهم تو شوک حرف مه هنوز 

سکسکه هام شروع   نشیخنده و ب ر یواکنش و حرف کم آورده بودم که بلند زدم ز   انقد
 شدن.

 

جلو اومد و با تعجب نگاهم کرد.   اریکال تو شوک موند و از اون ور حس کردم مه واران
گفتم و زود از کنارشون رد   یچیه هیخنده ها،   نیبه هر دوشون انداختم و ب ینگاه
 شدم.

کردم هر بار خودمم   یبود که احساس م ادیصداشون و شدتشون ز  یهام به حد   سکسکه
 پرم. یباهاشون م

 توجه به همه از پله ها باال رفتم و خودم رو تو اتاق انداختم. یتو خونه و ب دمیپر زود

 دادم و چشم هام رو بستم. هیبه در تک دم،یکش یم، نفس آسوده ا رو که بست در
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... پشت سر هم نفس  یزد. لعنت ینم یطور  نیوقت ا  چیقلبم گذاشتم، ه یرو رو  دستم
  یاومد جلو  یم  اریقلبم منظم بشه اما هر بار صورت مه  تمیتا ر  دمی کش یم  قیعم ی ها

 شدم. یشد و بدتر م یچشمام و حرفاش تو سرم اکو م

آب   وانی ل هیپارچ رو برداشتم و   یعسل یسمت تختم رفتم و روش نشستم، از رو به
 شد. یدرونم کم کنه اما نم یتا بلکه از گرما دمیال جرعه آب رو سر کش  ختم،یخودم ر  یبرا 

 شدم... رهی خ نیساکت نشستم و به زم کمی

جا نشستن رو   هیباال رفته بود. نتونستم اون سکوت و   یعیور فجخونم به ط  نیآدرنال
زدم و پاهام   غیدهنم گرفتم، تا جون داشتم ج یبالشت برداشتم و جلو  هیتحمل کنم و  

 .دمیکوب  نیزم یرو رو 

 پسر؟  یبود گفت یچ  نیا

 

 

 و بالشت رو تو بغلم گرفتم.  دمی تخت دراز کش یرو

دونستم و تنها  ینه رو نم ای موقعش  یومدن ببودم بابت ا  یممنون م  دیواران با از 
نداشتم به   یاومد، من جواب ی بود که اگر واران هم نم ن یکه ازش مطمئن بودم، ا یزیچ
 بدم.  اریمه

 ابراز عالقه کرد؟  یعنی

که دستش رو   ی تموم اون لحظات رو تصور کردم. لحظه ا گهی بار د هیرو بستم و   چشمام
 ؟ ی ش یفالم م ری که جلو اومد و گفت تعب یقلبش گذاشت... لحظه ا   یرو

 کرد... الی بود که دان یریفهمم منظورش تعب  ی شد اما االن م یچ  دمیلحظه نفهم اون
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  تیموقع ن ی ا  یبود که تو یبار نی تونستم بدم؟ اول یم یتونستم بگم؟ چه جواب یم یچ
 هم حسابش از همه جدا بود.  اری و مه  رمی گ یقرار م

  یدارم لبخند م دم یچشمم اومدن و به خودم که اومدم د  یهمون لحظه ها جلو   وبارهد
 زنم؟  یرو بستم و به سقف چشم دوختم، من چرا لبخند م شمیزنم. با تعجب ن

بدم. بهش بگم که ما   لشیآماده کنم و تحو ییذهنم دنبال کلمات گشتم تا حرف ها تو
کنه که مناسبش باشه، دم از   دایپ یا  گهیتونه آدم خوب د یم م،یخور  یبه درد هم نم

 یخوب ی لیخ یحس ها  هیبودم اما ته قلبم   یحس ناراحت  هیهام بزنم... دنبال   اریمع
 شد. یاما نم نمخواستم سرکوبش ک   یم  یداشتم که ه

 

 شد.  یانه مانع مساخت و اما قلبم قاطع یجمله ها رو م  عقلم

  اریمه ه یشدن و   یاش کنم، همه شون محو م  سهیهام مقا  اریخواستم با مع یم تا
 بودم.  ششیکه پ یموند و تموم لحظات  یجا م نشونیب

 حرفش به شدت آشفته ام کرده بود.   نیا

 ... هیبه چ یدونستم اصال چ ینم

 حس هام، نه عقلم و نه قلبم تحت کنترل خودم نبودن.  نه

 گفت تا شد...  الیدان انقد

 ! الیتوت دان تف

هامونم.   جهی نوه هامونم تصور کردم و نت دم،ید یبستم بچه هامونم م  یچشمام رو م تا
دو تا مبل تک   یو فرسوده، با دو تا فنجون قهوه، رو   ریکلبه، پ هیتو   اری من و مه  تیدر نها

 . میکرد ینگاه م ونیز یبه تلو  م،یرو گرفته بود گهی که دست هم د ینفره در حال

 . میدی نال یبچه هامون م ییوفا  یب از 



 وز ی ن   انا ی و 

 
569 

 

 االن باهاش حرف بزنم؟   ستین یچرا کس اا،یخدا

 بگم؟  ترایم به

 دارم.  یانرژ هیبه تخل از یمن االن ن ا ی. خداگهی به همه م رهیناالن شد... اون م صورتم

 . رهیآهنگ بذارم خوابم بگ هی رو که وسط اتاق افتاده بود برداشتم تا   میو هندزفر  یگوش

 شد.  یاول پل آهنگ

 ترس  یبشه ب ی"ک

 هست  یکی یبگ

 و قلبم واسه اون زندس  رهی م یبرام م که

 خوابه  هی  نی چقدر نابه ع آخ

 تابه یب گهیجور د  هیتو   واسه

 تنگ و تنگه برات  یه دلم

 کن از غصه دراد یکار هی

 جز تو  یدون یم خودت

 ادی به کار من نم یکس

 نش یعشق فقط بب ن ی خنده به ا نیا به

 چشماش، چه خوبه حال من باهاش"  هی ای رو چه

 

تخت نشستم و سرم رو تو    یو کالفه رو  دمیکش رونیرو از گوشم ب یحرص هندزفر با
 دستام گرفتم. 
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ساخته    وی دیو  ک یو موز  مید یدو  یکه دنبال هم م میبود  اریطول آهنگ من و مه تمام 
 ری! همش تقصیشدم من؟! لعنت یجور نیچرا ا دم؛ی. با حرص موهام رو کشمیبود
 ! ارهیمه

 کننده گفت. ر یو غافلگ بیبا احساس و عج یلیخ

 بودم.  یجور هیدو دل و  یبس

  یشب به تموم جنبه هاش فکر کردم... بگم آره، بگم نه! اگر بگم آره آمادگ ینصفه ها  ات
 کار کنم؟  یحس بد رو چ  نیرابطه رو دارم؟ اگر بگم نه ا  هی

 کو؟  ارامیمع  اصال

جلو روم ظاهر   اریمه  دمیترس ی شد. م ینم یقدم بزنم ول اطیخواست برم تو ح یم دلم
 هزار برد و نگه داشت. یبشه... امروز دوبار تپش قلب من رو رو 

  اری... پسر معیستبر نهیرفت سمت بازوهاش! چه س یفکر من م  یری و  یری ه نیا  تو
 من... ی ها

همون   دمش؟ید یروز ک نینمونده بود. اول  یاری ادامه نداشت، انگار کال مع  گهیجا د نیا
بار دم خونمون   نی بود که اومده بودن خونمون و من مخش رو به کار گرفتم... دوم یروز 

 تونست انقد با احساس باشه؟  یم ی عنیها بترس!  زه یبود و اون از پاستور 

 باز شده بود... شمین دوباره

 !انا یلعنت به تو و   یا

 به سقف زل زدم.  یکیو تو تار دمی کش یقیعم نفس

چرا   ترایاما پس م  زهیآو شهیبه اتاق برگشته بود و نه سارا! سارا که معلومه پ ترایم نه
 ستم؟ ین ای هستم   نهیبب ومدین
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 بشه؟  یکه چ انیبهتر! ب اصال

 

 . دمیرو سمت راستم د ینور هیکردم که  یبودم و سقف رو نگاه م دهیدراز کش 

رو برداشتم...  یششدم و با تعجب گو زیخ می . نمهیگوش  دمیرو که برگردوندم، د سرم
 از دستم افتاد.  یهول کرد و گوش  دم یاسمش رو که د 

فرستاده بود.   امیکرد و پ یم  ییدرشت رو صفحه خودنما  دیلغت نامه با فونت سف  اسم
طرف اون   نیتخت برداشتم. چند بار ا  ریرو از ز  یو گوش دم یپر  نی تخت پا  یاز رو

 رو باز کردم. ام یمطمئن شدم، پ  ینشده و وقت شیز یچ نمیطرفش رو نگاه کردم تا بب

 باغ؟"  یا یب یتون ی"م

گذشت و من جواب نداده بودم، دوباره فرستاد:  یاز ارسالش م  یزمان نسبتا طوالن چون 
 !" یداریب دونمی "م

 شد خوابم ببره؟  یاصال مگه م دارم،یکه ب معلومه

ب حرفامو بشنو بعد جوا  یباغ پشت ای بده خب، الاقل ب یجواب هی  انایومد: "و ا  امی پ دوباره
 بده." 

 شه. ی نم الیخ یب دمید

  هیخواست برم.  ی هم دلم م ی از طرف  یباهاش رو نداشتم ول ییارو یرو  یاصال آمادگ  االن
  ییشد، تا اونجا یم ال یواو  دم ید ی هم ته ته دلم بابت واران بود... اگر با اون م  یترس

 شدن. قیبا هم رف یلی دونم خ یهم که م

 !" شهیم  داش یکردم: "واران دوباره پ پیرفت و تا  بوردیک یرو  دستم
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 ." دیکه جواب داد: "خواب دی نکش یطول

 ! رو ندارم اه شی ... بابا من االن آمادگشهینم الیخ یب

زنگ   یگوش دمیدر جوابش نفرستادم که د یام ی دادم و پ هیحرص به تاج تخت تک با
 ! ای خورد. خدا

رو ندارم االن!   شیبگه گفتم: آقا بفهم من آمادگ یزی چ نکهیبرش داشتم و قبل از ا زود
 شد. یعه... زمان بده الاقل هضم کنم چ

کنم برات...  ی: خالصه مدمی آرومش رو شن یکنم که صداشدم و خواستم قطع   ساکت
 دوست دارم! 

 

 شل شد. یگرد و دستم از دور گوش چشمام

و مات شده    شیکردم. قشنگ ک یقلبم گذاشتم و سکسکه ا  یام رو رو  گهی د دست
 کردم قند خونم افتاده. ی بودم... احساس م

 . دیلرز دلم   د،یچیپ یکه دوباره تو گوش صداش

 ؟ یبگ  ی زیچ یخوا  ینم -

دونستم با خودم چند چندم.  یگفتم دوست دارم؟ آخه من که هنوزم نم یم  دیبا
 کردم و کوتاه گفتم: چرا!  ی سکسکه ا

 مشتاق شد.   صداش

 ؟ یچ -

 رو به روم زل زده بودم، زمزمه کردم: فردا کنار چشمه منتظرتم.  واریکه مات به د  یحال در

 متعجب داد زد: چشمه چ...  بایتقر 
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 رو قطع کردم.  یحرفش رو کامل کنه و گوش نذاشتم

 

 *** 

 

 غر غر راه افتاد. با

 گن خر جماعت رو تنها نذار!  یآخه م -

 . دمیپس کله اش کوب یکیمحکم  نمیو واسه هم   ومدیلفظ خر ابدا خوشم ن از 

 ! شعوریخفه شو ب -

 سمتم و داد زد: آخه چشمه؟  برگشت 

 باال انداخت.  یانداختم که شونه ا  ترایبه م یمظلوم  نگاه

 آخه؟ ی گفت نویا ی! رو چه حسابگهی راست م -

 شد. یدوباره حرص  الیدان

من  االن    ؟ی چشمه داره؟ اصال راهش رو بلد بود  نجایا  یدونست یآخه تو مگه اصال م -
 کنم؟ دایچشمه از کجا پ

کردم، مظلوم زمزمه کردم:   یم  یکه با انگشت هام باز  یانداختم و در حال ن ی رو پا سرم
 ذارن. یدختر پسره سر چشمه قرار م دم ید لم یف هیتو 

 ؟ یدختر پسره راهش رو بلد بودن! تو چ  -

 به موهاش زد. یو چنگ  دی کش یقیعم نفس

 کالس بذارم.  دیواسه تو هم با   اریفکر کنم جز مه -
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 ؟ ی: چه کالسدمیگرد پرس ی سرم رو بلند کردم و با چشما تند

 آموزش روابط!  -

 کردم.  میتسل نیرو گفت قشنگ جان به جان آفر  نیا  تا

کالس   ست ی! الزم نایرو مثل خودت نکن اریتند دستام رو تکون دادم و گفتم: مه تند
 براش.  یبذار

 داد.  لمیتحو   یکرد و اخم زیرو ر  چشماش

 گردم. یدارم دنبال چشمه م   یآفتاب سوزان واسه ک رینمک نشناس! من رو بگو ز  یا -

 گفت... یم  راستم

  یلب چشمه، بدبخت از صبح رفته اون وقت من نم ای گفتم ب اریجو گرفتم به مه شبید
 ؟ ی دی منو بهر چه آفر ا یدونم اصال چشمه کجاست... خدا

چشمه   ن یبب اریذوق زده گفت: آقا زنگ بزن مه ی زد و با لحن و صورت یبشکن ترایم  هوی
 کجاست.

 

 به اطرافش انداخت. ینگاه

 به ما بگه چشمه کجاست؟  شهینم  دایآدم پ هی یعنی -

 تکون داد.  ترایبه سمت م یکرد و سر بشیج یتو  دست

 آگاهه!  انای خودش از وجنات و اریزنگ بزن مه -

و با   سادی اومد کنارم وا  الیور شد تا باهاش حرف بزنه. دان بهش زنگ زد و از ما د ترایم
کم باز بود گفت: ابر و باد و   د،یتاب یکه بهش م یمیکه به خاطر آفتاب مستق ییچشما 

 .رهی گ یرو م یبفهمونن داره ک  اریو فلک در کارند، تا به مه دیمه و خورش



 وز ی ن   انا ی و 

 
575 

 

  

  مونیباشه که پش یاقعبا استرس باال انداختم و تو دلم گفتم اگه عشقش و یا شونه
 شه. ینم

چپ، از دور   چیبرو بعد بپ میراه رو مستق نی ا  انایبرگشت و گفت: و  قهی بعد چند دق ترایم
. وارد باغ  یکیرود کوچ هیتو   رونیب ادی معلومه که آب ماب هم هست م یکیباغ کوچ هی

 شو.

 

 صدام زد و برگشتم.  الیگفتم و اومدم برم که دان  یا باشه

 م؟ یایباهات ب یخوا  ینم -

 به پهلوش زد.  یکی  ترایم

 تنها باشه. ارینه بابا بذار خودش بره با مه -

 لبخند خوشگل زد.  هیتکون داد. بعد  یباال انداخت و سر ییابرو  الیدان

 جذاب!  یمو فرفر یموفق باش -

گرفتم و    یام م گهی دست د  نیزدم و راه افتادم. مدام انگشتام رو ب  یدستپاچه ا لبخند
اما مگه    رمی شکوندم. با خودم فکر کردم من که دارم م یدادم و قلنجش رو م یفشار م

 نیبه چن  اریوقت به مه  چیمن ه  ستم؟یدارم بزنم؟ بگم آره هستم، بگم نه ن یحرف
است که ازش شوهر   زهیپسره پاستور هیکردم   یم  فکر  شهینگاه نکرده بودم... هم یچشم
 .ادیدر نم

تو   یز یچ هیتونم! کال   یعاشقم شده... بخوام نه بگم، نم   زهی پسر پاستور نیهم حاال
هم اخالقش   یلیهست، خ یپسر آروم و منطق  یلیجذبش بشم. خ شه یرفتارش باعث م

 مردونه است.
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دم فکر  خواستم اما االن دارم با خو یم  یآن چنان تیپسر مغرور با جذاب هیذهنم من   تو
 کرد؟  یزندگ یفرد  نیبا چن شهی کنم که مگه م یم

به چپ. همون کار رو کردم و    دمیچیپ یم  دیبودم که با ییخودم که اومدم درست جا  به
خلوت بود چون صاحب باغ ها تو   تی نها ی... امروز روستا بدمیرو د کیاز دور باغ کوچ
 کردن براشون هم تو باغ!  یکه کار م هیباغ بودن و بق

 

کرده بود... مثل داخل   نیدلنش  یلیگنجشک ها اونجا رو خ کیج  کی آب و ج یصدا 
فضاش   دن ی آب به فضاش هم منتقل شده بود. ناخود آگاه با د یروستا گرم نبود و خنک

و   دیتاب ی م  نیبه زم ینور کم یها  کهی برگ ها بار نیبباغ از  یلبم به خنده باز شد... تو
سطح   ییجا هی... ینیخودت رو توش بب یتونست ی م که زی بود. اون قدر تم یرنگ آب، آب

تو فضا   ی شالق مانند یسنگ ها، صدا   یافتاد رو  یم  نی آب باالتر بود و از اونجا که پا
 انداخت.  یم نیطن

 

 کردم و لبام به خنده باز شده بود. یبه اطراف نگاه م فتهیش

اش به سرعت تو تنم  یشدم و دستم رو تو آبش فرو کردم و خنک  کیچشمه نزد  به
خوردم   یک یعقب رفتم که محکم به   یآوردم و چند قدم رونی. دستم رو با لبخند بدیچیپ

که دو تا دست کمرم رو    افتم یو هل کرده جلو رفتم و کم مونده بود داخل چشمه ب
 گرفتن...

استرس و ترس    نمینبود و واسه هم یسخت زیچ ارن،یدست ها متعلق به مه نکهیا  حدس
 و از چشمه دور کرد. دیبا هم به جونم افتادن. آروم و نرم من رو به سمت خودش کش

 . یب کرد رو انتخا یقشنگ  یجا -
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به سمتش   دمیکش یخجالت م یمن حت  یهاش رو برداشت تا معذب نباشم ول دست
  یکه حت یکن یبود. آروم زمزمه کردم: مسخره م ساده ی هم برگردم و اون پشت سرم وا

 کجاست؟   نجایدونستم ا ینم

کردم.  یصورتم  حس م  یکرد. هرم نفساش رو رو  کی کردم سرش رو بهم نزد احساس
 اومد .   کی نزد یآروم و بمش، تو فاصله ا یچشمام رو محکم بستم که صدا 

 . هیقشنگ  یجا نهیمهم ا   ،یدونست ینم ستینه... مهم ن -

رو فراموش کردم. چرا انقد نسبت بهش   یلحظه همه چ هیباز شد... تو  یبه لبخند  لبم
 دم؟ یفهم یشده بودم که لحن واو به واو کلماتش رو م قیدق

 مجذوب رفتار جذابش شدم.   شتریو من ب  اوردین روم به

 .دمیرو دوباره تو همون فاصله شن صداش

 ؟ یکن یو با موهات دلبر ی سیجا وا   نیهم  یخوا یم -

از سر   یشدن مگه؟ اخم  یبه سمتش برگشتم و با تعجب نگاهش کردم. موهام چ آروم
روندم. چشماش  دو ابروم نشسته بود و با همون حالت صورتش رو از نظر گذ نیب یجیگ
 کرد.  یبودن و مشتاقانه جزء به جزء صورتم رو نگاه م یحالت خاص هی

کار کنه.  یخواد چ یم نمیدستاش نشست تا بب یباال اومد و من نگاهم رو  دستش
گردنم آورد و دو گوشه شالم رو گرفت. تازه متومه شدم شال از سرم   ک یدستاش رو نزد 

 افتاده...

 چشمام رو بستم... دهیکش خجالت

هستن موهام لخت نبود و   دمیکه نفهم یبار  هیوقت جز اون  چی ه  نایا  اریمه  یجلو
 بارم بعدش شال سرم کردم.  هیهمون 

 . دیسرم کش  یشال رو رو متیمال  با
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 چشمات بسته باشن؟   نجایز اقراره تا رفتنمون ا  -

 دونستم شالم افتاده.  ینم دیزمزمه کردم: ببخش معذب

که آروم گفت: نکن دختر،   دمیدوختم. لب گز  نیچشمام رو باز کردم و نگاهم رو به زم بعد
 نکن! مونمون ی و ا نید ینشده ب  یچیهنوز ه

 

 و صورتم داغ شد. دمیکش خجالت

 زد و از جلوم کنار رفت و با دست اشاره کرد برم.  یلبخند

 بود، رفتم. دیدرخت ب هیسا  ر یکه اونجا ز  یراه افتادم و دنبالش به سمت تخته سنگ آروم

تر قرار داشت   نی که پا یتخت سنگ یتخته سنگ نشستم و اون با فاصله از من، رو  یرو
 نشست. 

  نیزم یرو  یچوب  کهیکرد و با ت یرو نگاه م نیسکوت بود... اون زم   نمونیب قهیدق چند
  افهیو من نگاهم به اون بود. موهاش لخت و بور بودن... ق دیکش ی م یفرض یخط ها 
 داشت اما جذاب بود.  یساده ا 

 من شروع کنم؟   ای یکن ی تو شروع م -

 نمیکردم مچم رو گرفته، به خاطر هم یحس م ی ول  اوردینکرد و سرش رو باال ن نگام
 ...دی انداختم و آروم گفتم: بفرما نی دستپاچه سرم رو پا 

کش اومد اما   کمیبه صورتم انداخت و گوشه لبش   ینگاه میرو باال آورد و ن سرش
 اونا پررنگ تر بود.   یداشتن، انگار لبخند تو یچشماش حالت قشنگ

... صادق باشم باهات، اون  می تو زندگ ادی دختر م ه یباره که  نیام، اول ی ناش زایچ  نیتو ا -
  یشد، اون روز تو  یدونم اصال چ ینبود، نم یحس  تی اول اول ها که اومدم خاستگار
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دلم   هویرفت و دنبالت اومدم.  ادتیو    فیک یوقت یاومدم ول  الیکافه فقط به اصرار دان
 و...  دیلرز 

 مثل قبل نشد.  گهیادامه داد: د یگرفت و با مکث کوتاه ینفس

لباش   یرو  یقی پروا به چشماش زل زده بودم. لبخند عم یمتوجه بشم، ب  نکهیا  بدون
 نگام کرد.  فتهینشست و ش

 کرد... ری فر موهات گ ن یب ییجا  هیدلم  -

 

 هی... ستی ن ییو صدا می خلسه شد  هیقدر با احساس گفت که حس کردم وارد  اون
و    رهیگ ی که تازه داره خوابت م یی... مثل اون حس اون لحظه ها نهی ر یسکوت مبهم و ش

 . یهست یداریخواب و ب نیب

 قلبم...  یرو  دیکش یحرفاش انگار دست م با

 با مکث زدم و اون دوباره جزء به جزء صورتم رو انگار با نگاه گرمش لمس کرد. یپلک

با اسم و   ی که حت یورط رمیگ یم  ادیاما با تو دارم   ستمیکردن رو خوب بلد ن یعاشق -
 کنم... یم  یهم عاشق الت یخ

 

کرد. انگار تموم   یم  یقرار یزد که قلبم براش ب یحرف م  یو اما طور ستم یگفت بلد ن یم
که نگاهم به نگاهش   یلحظه ا  نیلحظه به وجود اومدن، درست تو ا   هیحس ها تو 

 کرد.  یتالق

 

  یدوراه ه ی  نیگرفت و نه من! ب یشد. نه اون نگاه م رهیبه چشمام خ فتهیو ش  مشتاق
 ! اریشد به مه یکه قلبم جلو روم گذاشته بود و ختم م یراه هیبودم که مغزم ساخته و 



 وز ی ن   انا ی و 

 
580 

 

  یاالنش مدام تو   یداشتم، دود شده بودن و فقط حرفا  اریکه راجع به مه  ییفکرا تموم
گشت فرق   یدورم م یمردونه و جذاب بود، با هر ک  یلیشد. اخالقش خ یسرم اکو م

 باختم. یداشت و من کم کم داشتم منطق رو به قلبم م

 بودن که عقل و منطق رو کنار بذارم.  نیریاون قدر ش  حرفاش

بشه هر چند که به خودم   ی خواستم امتحان کنم، باهاش باشم و بعد اگر شد، جد یم
  نیم و ا تند قلب یچون تپش ها  ستی ن یتونستم بگم حس یتونستم دروغ بگم، نم ینم

 گرفت.   دهیشد ناد یرو نم  نیری حس ش

  یزنم به چشماش نگاه کنم. قلبم تو  ی حرف م یتونستم وقت یانداختم، نم ن ی رو پا سرم
 زد و لبام از استرس خشک شده بود که با زبون ترش کردم.  یدهنم م

 من... خب...  -

 کرد. یقدر استرس داشتم که حرف زدن رو برام سخت م اون

  نیشده ا  ی ا شهی. کلخوامت..   ی... با اصرار دلمه! مستمین نجایا دیبار با اصرار ناه ن یا -
 مردونه پاتم.   یحرف اما قبول کن

 خفه ت کنم؟  ای حرفم رو بزنم  یشیشد بگم خفه م یم  کاش

 خفه شدم. -

 

 قانه!و عاش  یاحساس یزدم به لحظه ها  فر

به زور خنده ش رو نگه   دمی بهش انداختم که د   ینگاه چاره،یب یگرد و حالت یچشما  با
کردم... سرم رو    یم یشدگ ع یاحساس ضا  یل یخندن. خ یداشته و چشماش دارن م

 من هستم.  ،یقبولم دار  یجور نیانداختم و تند تند گفتم: آقا اگه هم نی پا
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تخت سنگ بلند شدم و چند   ینفس حبس شده ام رو آزاد کردم و مثل جت از رو  و
 دور بشم. اریهم عقب رفتم تا از مه یقدم

 عاشقت شدم!  یجور نیزد و گفت: هم یلبخند

انداختم، من خجالت   نی و سرم رو پا دمیبزنه. لب گز  یاحساس ی حرف ها یه  نیا  حاال
محکم   ادیب ن یاالن ا دینداشتم که... مگه نبا یکار کنم؟ تجربه ا یچ  دیکشم، االن با  یم

 ؟ یکه تو دلم کاشت یدونه عشق  نیبغلم کنه بگه ممنون، ممنون بابت ا 

 

 از سر جاش بلند شد... اریمه  دمید

انداختم، با  نی دونم! خودم رو آماده کردم و سرم رو پا یکنه، من م یبغلم م ادیم  االن
و منتظر بودم هر آن بغلم کنه و تو هوا   دمیکش  یم یفرض یخط ها  نیزم یپاهام رو 

 نشد...  یخبر  یبچرخونتم ول

 . هیکار هیمشغول انجام   دمیرو که باال آوردم د سرم

  رمیبگ یفضول  یخودم رو برا   یو جلو سمی کردم همون جا وا  یتونستم جلو برم، سع ینم
 طرفش بودن.   هیتاج برگ بود که چند تا گل  هیکه همون لحظه برگشت و تو دستش، 

  یسرم گذاشتت و با لبخند  ی... تاج رو رو سادیلبخند به سمتم برگشت و اومد جلوم وا  با
 نگام کرد. 

 

 

نگام کرد و لبخند زد. دست آخر، چند  یحرف چیه  یتو همون حالت ب  ینسبتا طوالن مدت
مرتب نبسته بودمش، اومده  تار از فر موهام رو که صبح چون استرس داشتم قشنگ و 

 ؟ یصورتم، کنار زد و زمزمه کرد: چرا انقد خوشگل ی بود جلو
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 یخر هیکرد که بالنسبت شب یم  یکار هی نهیر یمتعجب بودم و هم باز اون احساس ش هم
 دادن.  تابیباشم که بهش ت

 نه! ای تا بدونم واقعا خوشگل شدم  نمیداشتم زودتر خودم رو بب دوست

  یخودم نبود تصور م هیکه اصال شب یطور هیکرد که خودم رو  ینگام م اریمه  یجور هی
 کردم. 

 به موهاش زد.  یقدم عقب رفت و چنگ هیو   دی کش یقیعم نفس

 م؟ یبر -

داد. دروغ چرا؟ خودمم دوست نداشتم برم.   یبه رفتن نشون م لیم   یب یلیخ نگاهش
نم که چرا نموندم و به  ک ی م یخودزن رمیبعد م دمیور اون ور نگاه کردم و د  نیا  کمی

 تخته سنگ نشستم.   یاز کنارش رد شدم و رو  نمیخاطر هم

 بمونم. نجایا کمی خوام   یمن که م -

 

 کردم. یکجش رو حس م لبخند

. دیکش  یدور لبش م یمحو کردنش دست یلبخند کج کنج لبش بود که برا   هی شهیهم
 حالم خوبه.   نجایکه ا نهیمعذب هم شده بودم اما خب... مهم ا یبس

 همون تخته سنگ نشست.   یو دوباره رو  اومد

مرتب و ساده بود.   یلیخ پی ت هی  شهیکنم. مثل هم یرو تازه تونسته بودم وارس پشیت
رو تا آرنج تا کرده بود و ساعت   ناشیمردونه که آست دیسف  رهنیکتان و پ  اهیشلوار س

 هم دور مچ دست چپش بسته بود.  یاسپرت یمچ

 برام حرف بزن... -
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به صورتم نگاه   میتعجب نگام رو روش سوق دادم... همون لبخند رو لبش بود و مستق با
داد و در عوض   یدست نم ی کرد آدم رو، بهت احساس بد  یکرد. نگاهش معذب نم یم

 .یکرد  یم ف ی ک یخودت هم کل

 

 بگم؟  ی تعجب گفتم: چ با

 انداخت و نگاهش رو از من گرفت و به چشمه دوخت. باال  یا شونه

 . میوقت به اون صورت با هم حرف نزد چیدونم، تا حاال ه ینم -

زدم از کنارم بلند شد و رفت.   یبراش حرف م یو وقت   دمشیافتادم که د یشب نیاول ادی
 کردم. زیچشمام رو ر 

 خونمون.  ن یکه اومد ی. همون شب اولیرفت یپا شد  میحرف زد -

 .میحساب شد  ی! بیو گفت: تو هم تو کافه فرار کرد دیخند

دونستم   یاگه م   یداد تا قلنجش بشکنه و بعد ادامه داد: ول هیرو به دو طرف تک گردنش
 رفتم. یوقت نم  چیه شم،یعاشقت م یطور  نیا

 

 

  نی انداختم که شال سر خورد و از سرم پا نی صورت من داغ کرد و سرم رو پا  دوباره
 افتاد. 

 نشه...  یطور  نیبستم که ا  یموهام رو باال م   دیبا
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خودم   ی نگاهش رو رو  یشونه ام برداشتم. گرم  یو خجالت زده شال رو از رو  دم یگز  لب
  یکنم االن دستات رو  ی خواست بگم نگاه نکن که حس م یکردم، دلم م یحس م

 موهامه...

 اومد.  اریمه  یکه صدا  دمیسرم کش یرو رو  شال

 مو کافر شد  چشیپ کی بر سرِ   یعارف-

 رند و سه وجب زلف پر از ِفر، چه شود!؟  منِ 

 شد اصال!  یجور هیو حالم   ختیر  یهر قلبم

پسر چرا انقد با  نیلبم اومد... ا  یرو یچرا انقد قشنگ بود؟ لبخند پررنگ صداش
 کنه؟  یاحساساتش غرق م یاحساسه من رو تو 

 ندارم؟  یشدم؟ چرا حرف یجور هیندارم بهش بگم اصال، چرا انقد  یچی ه من

دونم  یتو بوره، چشات تنگ بلوره، تو دلت سنگ صبوره، نم ی: رنگ موها گمیمنم م  اصال
 چرا اما مغروره! 

 

مم نامحسوس رو قلبم   گهیو دست د  دمیتند رو صورتم کش  ی! دست هیچ  نیا  ییو
 جنبه خر! یگذاشتم. نکن ب

ان. سه وجب    یبتیفر عجب مص یموها   نیا ،یاومد گفته بود سه وجب... هع   ادمی  هوی
 به؟ یتخر ای  فهیتعر

تخته سنگ بلند شدم و به سمت چشمه رفتم تا   یاز رو  ار،یمه یزنگ خوردن گوش  با
 راحت حرفش رو بزنه. 

نامفهوم بود و انگار از شرکت   ار یمه  یداد واسه عکس گرفتن. صدا  یجون م  نجایا  ییوا
 زد. یحرف م  یرسم ینجوریبود که ا ییجا نیچن ای
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  دیکه اون درخت ب یمانتو در آوردم و پشت به چشمه و جور بیج یرو از تو  یگوش
 ... ستادمیا  ادیعکس ب یکنارش هم تو 

 شد.  یچهره ام قشنگ بادم خال دمیبا د یول  رمیبگ یرو باال بردم تا سلف دستم

 گفت قشنگ؟  یم  نی به ا اری مه واقعا

پشت به   دمیانداختم که د  اریبه مه یرو کنار گذاشتم و نگاه یگوش زون، یآو  ییلب ها با
 . یکنه با گوش یو داره هنوز صحبت م  سادهیمن وا 

شونه هام انداختم. خم شدم و تموم   یگذاشتم و شالم رو رو  یتاج برگ رو کنار پس
 آوردم و تند تند با کش باال بستمش.  نی موهام رو پا

انداختم که   اریبه مه یا گهی موهام انداختم و نگاه د یکه تموم شد... شالم رو رو  کارم
سرم گذاشتم   یو تاج برگ قشنگ رو رو   دمیکش ی . نفس راحتستینگاش به من ن دمید
 گرفتم.  یسلف  هیو 

 

رو صورتم افتاده و   کی نور کوچ کهیبار هی. قشنگ شده بود یلیبهش انداختم... خ ینگاه
 . افتهی باعث شده بود عکس قشنگ ب

لبخند مکش مرگ ما    هیگرفتم. تو همه شونم  گهیعکس د  هیو   سادمی وا   گهید هیزاو  هی
 ذاشت.  یم  شیو دو تا دندونم رو به نما  یلبام بود که هر س  یرو

. مثل سکته  دمید  نیدورب یرو پشت سرم تو  اریمه رم،یعکس رو که برگشتم بگ نیسوم
 گفتم. یا  دهیکش نی ها ه  یا

 ! یتو که االن اونجا بود -

 . نجامیاالن ا یگفت: ول آروم
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 یلیخ ی تا شونه اش بودم و تو سلف  بایرو گرفت و دستاش رو بلند کرد. من تقر  یگوش
 افتادم. یکوچولو م

 .افتمی منم خوشگل ب نی پا ارشیگفتم: خب ب یلحن معترض با

 یشونه سمت راستم گذاشت و به نوع یبود و دستش رو آورد و رو ساده ی چپم وا سمت 
 تر آورد و عکس رو گرفت.  نی پا کمیرو   یبغلم کرد و بالفاصله گوش

 . یافتی خوشگل م شهیتو هم -

 

 

 

  یلحظه دما  هیشونه هام، تو   ی دستاش رو  ی قند تو دلم آب کرد و گرما  لویک  لویک حرفش
داشتم، اخالق مردونه و   یآرامش خاص هیها    نیباال برد. با همه ا یعی رز فجبدنم رو به ط

 کرد.  یاطرافم متفاوت م گهید  یبرام با پسرا  یلیمردونه پا جلو گذاشتنش، اون رو خ   نیا

  یباهاش در ارتباط نبودم اما م ادیز  نکهیکردم، با ا   یشرکت رو ثبت م  غیکه تبل یمدت اون
و  یادب یگردن و اون نه با ب یهاشون چطور دورش م یشرکت بعض یکه دخترا  دمید

 یلیرفت، خ یانتظار م تش یکه از شخص یز یبلکه درست طبق همون چ ،یبداخالق
 کرد.  یمحترمانه باهاشون برخورد م

 غرور اون ها بشکنه.  یمتواضع بود که نذاره حت  یقدر اون

هم    یا گه ی د یها  اری تونم بگم، کاش مه  یلحظه فقط م  نی... االن تو ا گهیعبارت د به
 بودن. 

و    افتهیاز دهنش نم اریمه اریشدن که بابا مه تشیشخص نی بابا و واران هم جذب ا دیشا
 واران هم باهاش دوست شده. 
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و رمان    لمیداخل اکثر ف هیدونه مغرور بد اخالق شب هی نمیب یکنم، م  یخودم که فکر م با
  ی با بچه ها یمثل بابام که حت  یکی  شهی. تهش مستی قابل تحمل ن  یزندگ یها، تو 

که  یشبانه روز  کی  نیمدت کم، تو هم  نیکردم تو ا  یشه. حس م ینم  یمیخودشم صم
تموم   یبه دلم نشسته و اون جا  بیعج ده،نش ل ی و چهار ساعتش هم تکم  ستیب یحت
 هام رو گرفته.  اریمع

 بود... نیهم عشق هم  دیشا

 یکی  یقدر ساده که وقت  نیهمزد.  یدر موردش حرف م شیایکه زن عمو ن  یهمون
که تو   ییزایش چطوره و با اون چ  افهی ق ستیبرات مهم ن ،یدوست داره و دوسش دار

 نه، فقط همون برات مهمه. ای هیک ی  یخواست یقبال م

و تا شب فقط نگات کنم اما   نمیو دوست دارم بش  لمیم یبه رفتن ب یلیخ نکهیبا ا  -
 و با بابات و واران بحثت بشه و... ادیب شیبرات پ یترسم مشکل  یواران زنگ زده، م

زد و   ینگاش کردم. چقد ساده حرف م  رهیصداش رشته افکارم پاره شد و خ  دنیشن با
رو لبم نشست و به   یجمله آخرش پوزخند دنیداد. با شن یعالقه ش رو نشون م نشیب

  یزی: چد یکرد و حرفش رو ناتمام گذاشت. با تعجب پرس یدوختم که مکث چشم نیزم
 شده؟ 

 

 تکون دادم. ن یرو لبام نشوندم و سرم رو به طرف یگرفتم و لبخند زور ن یرو از زم نگام

 .ستین یزینه چ -

.  نمشیتا بب رمیکه مجبور شدم سرم رو باال بگ سادی و رو به روم وا  دیبه سمتم چرخ  کامل
فرو کرد و مهربون گفت: بابات درسته اخالقش خشکه اما مطمئن   بشیج یدست تو 
 به فکرته! یلیباش خ
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 زدم.  یتلخ لبخند

 اهوم.  -

 م؟ یبه پشت سرش کردم و ادامه دادم: بر یا   اشاره

  طونیبه پشت سرم کرد و ش  یدر آورد. خم شد و اشاره ا  بشیو دستش رو از ج دیخند
 ور!  نی از ا   یول  میگفت: بر

به پشت سرم انداختم و با   یشد. خنده م گرفت و نگاه طونیاندازه ش یش ب  چهره
 ور بود.  نیاز ا ،ییشد گفتم: وا یم  دهیحرص د  کمیناالن بود و تهش   شتریکه ب یلحن

 اهوم.  -

سکوت کوتاه، با همون لحن   هیکردم دوباره سرش کنار گوشم اومد و بعد  احساس
 با من باشه.  یابی در کل راه می ر یگ یم  جهیادامه داد: پس نت  طونیش

 

 

 خجالت دستم رو به صورتم گرفتم.  با

  نکهیا  یشدم به جا  نیپسره سوار ماش هیبا  یبار اشتباه  هیوقت نفهمه   چیکاش ه یا
 بابام بشم. نیسوار ماش

 ندم.  یتونم سوت یامروز نم هیچرا؟ چرا    ایخدا  یهاع

 . گهید  میبر گمیم -

خنده ش هوا رفت. امروز من فقط   یخودم جلو افتادم و جلوتر از اون رفتم که صدا  و
 ...دیخند ی. قبال انقد نمنمیب یرو م اریمه  گهید یتیشخص یدارم بعد ها 
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  الیاومد دان ادمینرفته بودم که   رونیراه بودم و هنوز از اون قسمت باغ مانند ب یوسطا 
کافه   یگذاشتم. بعد تمام ماجرا   اریه واسه مهواست کالس بذارم همون طور ک  دیگفت با

 چشمام نقش بست.  یجلو

 بود. الی سر دان  ری اون روزم ز  پس

  یلیبود و خ بشیج یکه دستش تو  یرو در حال  اریبرگشتم و مه یدفعه ا هیفکر   نی ا با
 .دمیبود، د نی اومد و سرش پا  یآروم دنبالم م

 یدو روز بگذره! پس ب هیبا خودم گفتم زشته بذار الاقل  یول ارمیاسمش رو ب خواستم
 صدا کردن حرفم رو زدم.  الیخ

 گوش نده.  الیدان یبه حرفا گهی خواهشا د -

 کدوم حرفا؟  ؟ی: چدیپرس  جیباال رفته گ یتعجب سرش رو باال کرد و با ابرو ها  با

 رو به دو طرف تکون دادم و صورتم رو درهم کردم.  دستام

 . ناشیآموزش و ا  ن یا  دونم یچه م -

به ته  یتک خنده کرد. بعد دست  هیرو نگاه کرد و   گهیسمت د  هیباال انداخت و  ییابرو 
عالم و آدم آبروم   شیبار پ ه ی... همون الیخ یب  گهیو گفت: اون! نه د   دیکش شاشیر

 رفت واسه هفت پشتم بسه. 

 

 . سادمیکردم و دست به کمر وا   یتعجب اخم با

 بردت سر قرار؟  گهی مگه با چند نفر د -

 و با لذت بهم نگاه کرد.  دیلبش کش  یرو رو  زبونش
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  الشیخ ی ب ،یکرد  یها م وونهیکه انگار به قاتل و د  ییکه بعد اون نگاها  یفقط تو بود -
 شدم.

 بلغور کردم.  یچرت اریدادم و حرف بس یمی عظ یسوت دمیفهم

که بهش  ی باال انداختم و در حال یونه اشده و دستپاچه، ش ع یضا  یبا احساس فرد  پس
نکنه... آبروت بره...  گمیدونم... م یکردم تا دوباره راهم رو برم گفتم: چه م یپشت م

 مردم... مثل... اون!  شیپ

 . دی فرما یپشت سر با خنده گفت: بله بله درست م از 

بزنمش با اون داداشش. نفسم رو با حرص به   رمیزهرمار! واسه من زبون در آورده، بگ  یا
 م،یاز اون قسمت خارج شد  نکهیکه بالفاصله بعد ا  میفوت کردم و راهمون رو رفت رونیب

خونه نشسته و   هیشده پله مانند جلو   مانی قسمت س هی  یکه رو  دمیرو د  الیاز دور دان
 کنه. یبستن و گوسفنده نگاهش م لهیم هی گوسفند هم به   هی

. اون قسمت هم  دید یپشتش به من بود و نم ال یشدم اما دان کیتعجب کم کم نزد  با
شده بود    رهیافتاد. گوسفنده چنان با عشق و عالقه بهش خ  یام نم ه یبود و سا هیکال سا 

 کرد که دهنم باز موند.  یو ساکت نگاش م

 

 ه. زن ی داره حرف م دمیجلوتر که رفتم د کمی

 بود؟  یفالم چ یبه نظرت اون مغزه تو  -

هوش باالم اشاره   زانیکنم به م یکرد و اون ادامه داد: خودم حس م  یبع بع هی گوسفند
 کرده. 

تو   رهیکه گوسفنده چشماش رو به شکل اون دا  دیکش یا  رهی دا هیرو باال برد و  دستش
 کاسه گردوند. 
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به دست   ادی که ثروت ز  نهیهست و واسه ا یضیگفت ب  یم  رایهم که سم  یا  رهیاون دا  -
 ده.  یتوش رخ م یاد یو تحول ز   ریمن تغ   یکه به دستا استیکنم دن یحس م ارم،یم

 

 به خودش داد و مگس رو پروند. یمگس رو پشت گوسفنده نشست که گوسفند حرکت هی

 تکون داد. یبا تاسف سر  الیدان

 نه؟  شعورنا،یب یلیمگس ها هم خ ن یا -

  ریکنم اون اسبه هم تغ یگفت: به هر حال حس م  الیکرد که دان یبع بع  هیباز  گوسفند
 منه.  یپا  ری دختراست که ز  یاها ی رو دی و اسب سف  ستین

 من پوکر نگام کرد.  دنیخنده که به سمتم برگشت و با د ریتحمل کنم و زدم ز  نتونستم

 ؟یزن  یکوفت! چخبرته؟ با گوسفند حرف م -

  یکس ا،یدن ن یخوند: تک و تنهام، تو ا تمی به اطرافش انداخت و با ر ی و نگاه دیکش یآه
 . ستی دور و بر من ن

 به گوسفند کردم. یا   اشاره

 گذره.  یبهت خوش م یلیفعال که انگار با گوسفنده خ -

 با فاصله تر از ما به سمت روستا حرکت کرد.  یلیخ اری با فاصله نشستم و مه کنارش

 ون داد. تک اری به سمت مه یسر  الیدان

 ن؟ یدیشد، به تفاهم رس یچ -

گفتم که همون لحظه گوسفنده جلد اومد و کله اش رو تو حلقم   یباز شد و آره ا  شمین
پا   الیتونستم فرار کنم. دان یتونستم عقب برم، نه م  یکرد. نه م ینگه داشت و بع بع م



 وز ی ن   انا ی و 

 
592 

 

بسته شده بود،   لهیسرش به م  هیسرش دور گردن گوسفند و  هیکه  یشد و به سمت طناب 
 . دشیرفت و محکم گرفت و کش

 . ستیعروس ماس، دوستت ن نیا شعوریگوسفند ب ایب -

 

 ! شعوریداد زدم: ب الی از ترس و هم از حرص دان هم

همزاد   ینیب یکار کنم نم یتا گوسفنده کنار بره و گفت: چ  دیدوباره طناب رو کش الیدان
 کنه باهات. یم یپندار

 تند تند ادامه داد: پاشو پاشو!  الیلحظه گوسفنده کنار رفت و دان  همون

 رو پشت گوسفند زد.  یکیطناب رو ول کرد و   الیکه دان سادمیدورتر وا  یلیشدم و خ بلند

 .تیشخص یب تیترب یب -

 نشست.  لهیپوکر بع بع کرد و رفت کنار م گوسفند

  یبودم دوباره سکسکه گرفتم. دستم رو رو  دهیزد، از بس ترس یدهنم م یانگار تو  قلبم
 . دم ی کش قیقلبم گذاشتم و تند تند نفس عم

 م گرفته بود هم خنده!    هیبودم که هم گر یجور هی یعنی

 ندارم که!  شانس

 . دیدستاش رو تند به هم کوب دیبا خنده به سمتم اومد و بهم که رس الیدان

 گوسفنده؟  یپشما  هیگفتم موهات شب  یدید -

 . دمیمحکم تو شکمش کوب  یکیحرص نگاش کردم و   با

 خفه شو. -
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 گرفت.   یا  لسوفانهیو به اطراف اشاره کرد و ژست ف  سادی وا کنارم

عشق  زی گفت به همه چ  ی. ممیداشت یمیمعلم ش   هیبودم،  رستانیدوم دب ادمهی -
 . نیر یبگ لیتا عشق تحو  نیِبَورز 

 به من کرد. یا   اشاره

ورزه،    یاونم بهت عشق م ،یو عاشق اون یکن  یبه گوسفند با عشق نگاه م یتو وقت -
 .ادیاونم ازت خوشش نم  اد،یزنه و اگر تو ازش خوشت ن یانگار داره باهات حرف م

 

 رو به دو طرف باز کرد.  دستش

 باش؛ گاو، گوسفند، چمن، آشغال، سنگ. زیپس عاشق همه چ -

 : سنگ؟ دمیدادم و پرس نیام رو چ ینیب

 تکه سنگ!  کی گفت:   یو با احساس  بیرو به شکل سنگ گرفت و با لحن عج دستش

 گفته بود؟  نارویشدم... واقعا معلمه ا رهی بهش خ پوکر

ها، بنده خدا تو کار گاو و    تهیواقع ؟یکن یگفت: باور نم دیناباور و پوکرم رو که د نگاه
 . یمیگوسفند وارد تر بود تا ش

 

 .د یاز سه فازم پر  برق 

کرده. به هر حال   شیطور  نی ا  الیدان ای داشته معلمه  الیبا دان ینسبت هیکنم  یم  حس
 وضع آموزش!  نی کنه با ا  ریخدا به خ

 ! ایب م،یبر  ایب -
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اومد. با تعجب برگشتم و    ادمی  یزیچ  هی هویگفتم و باهاش همراه شدم که    یا باشه
 کو؟   ترایگفتم: پس م

 ته.با سارا رف  ترایم -

  اریمه ک ی و همه، من را  زی آو  الیخ یب ییباال انداختم... پس با سارا رفتن. هاع ییابرو 
 شدم. رهیخود به خود باز شد و به آسمون خ شمیبس است. ن

 . طونشیاون لحن ش  ییو  لبخندش،

 بودم؟ اصال فرصتش رو داشتم مگه؟  دهیرو ند تشیبعد شخص  ن یوقت ا چیه  چرا

 . نمشیخواست زودتر برسم عمارت بب یدلم م همش

  گهیبه سنگ جلو پاش زد و گفت: د یلگد هی  الیکه دان  میقدم مونده به عمارت بود چند
 . تونیسر خونه زندگ  نیبر  نیزود سنگاتونو وا بکن اریبا مه

 . دیکش  شیتونیز   یموها   یتو یدست

 گمشده خودم. مهیخوام تمرکز کنم رو ن یگشتن ندارم. ممن حوصله دنبال چشمه  -

 

 به سر تا پاش انداختم.  یدادم و نگاه نیم رو چ ینیب

 حاال؟   شهیزنه تو م یک -

 اشاره ش رو باال آورد و تو هوا تکون داد.  انگشت

 آخه؟ شهیم   دایمثل من کجا پ  ی. آدم گلگلرمیگ یم   دیحرفتو ند ن یا -

 زدم و به خودم اشاره کردم. ی مغرورانه ا لبخند

 عالم زدم.  ی ها یمن خودم رو دست تموم گلگل -
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 همون طور نگام کرد و بعد شروع کرد بشکن زدن.  کمی

 . تویسوپر استار  تو،یفرفر  یمو  تو،ی اروپا  پیتو، ت  یدار ییچه چشا  -

رو که   الیدان اومد و  رونیبود، از در عمارت ب شی گوش  یکه سرش تو یدر حال اریمه  هوی
 با تعجب و مات سر جاش موند.  د،ید  یتو اون حالت در مرز قر مر

خر   الیآقا! دان ن یکردم. چنقده خوشمله ا یفقط مات و با لبخند اون رو نگاه م  من
 قربونت بره.

 ! یعه مه -

 ساکت شد.  الیلبش گذاشت که دان ی زود انگشت اشاره ش رو رو اریمه

 یبینگاه عج د،یاومد. من رو که د رونیواران از عمارت ب ار،یلحظه پشت سر مه  همون
 م؟ یگفت: بر  اریبهم انداخت و بعد رو به مه

 

اومدن از کنار ما رد بشن. واران اول رفت و پشت سرش    ییتکون داد و دو تا یسر اریمه
شه ها،   ی نم ینطوریگذاشت و آروم زمزمه کرد: ا  اریشونه مه یرو یدست  الیکه دان اریمه

 داشته باش! جرعت 

 . دمیکوب الی دان یتو بازو  یک ی  دمیرو شن نیا  تا

 کن. دایگمشده تو پ مهی نده، برو ن ادشی  زی م زیچ -

 کرد.   زیبهم انداخت و چشماش رو ر  ینگاه پوکر و حرص الیدان

 جذاب.  یمو فرفر یرو داشته باش شعوریبعد ب ن یکردم ا  یفکر نم -

مشغول حرف زدن    ییرو پس زد و با واران هم قدم شد و دو تا الیدست دان اریمه
 شدن.
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 . دیدو بایتوجه بهش به سمت در عمارت حرکت کردم که دنبالم تقر  یب

دونم   یچه وضع رابطه عاشقونه ست. من که م ن یا ن،یچندش یلیشما خ ییخدا یول -
 گفته کنار چشمه. نوسیو س  نوسینشسته واست از کس اریمه  نیا

 

بهم کرد.   یبهش گفتم که دهن کج یعمارت رو باز کردم و با حرص ساکت خفه ا در
کنه. من   یشما رو نم  شیپ یول   کهیرمانت یداداشت بس رم،یدوست داشتم بگم نخ یلیخ

 به دلم نشسته... یلیکه خ

 .یدل عاشقم تک یتو  ،یبا نمک ینکیع

که من داشتم تموم اون لحظات   ینیشونه به شونه م حرکت کرد و تو همون ع الیدان
  دیکن یم  یکه شما ط  یدوره ا نی االن ا ن،یآوردم، ادامه داد: بب یم ادیکنار چشمه رو به  

 عاشقانه هاتون شروع بشه. دی! با هیدوره مهم و سرنوشت ساز 

 چپ نگاش کردم. چپ

 ؟ یکش یاالن تو خجالت نم -

 .ینبود یطور نی ا  دمتی که تو دفتر د ی!... اون بار اولایعوض شد یلیختو  انای و -

 .زدم  یا فتهیو لبخند ش  سادمیوا   جلوش

 .میداشته باش یآرام اریرابطه بس میخوا یما م -

 .دمی خط صاف کش هیلحظه با دستم   همون

رابطه آروم دار، ضربان   یرو پس زد و ابروهاش رو باال انداخت و گفت: خانم و آقا  دستم
بشه؟ مرگ به   یکه چ نیبر  ش یصاف پ  نیخوا  یقلب خودش موج داره، بعد شما م

 مرگ!  ادی وجود م
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 االن؟  ی: موافقدیحرفاش تکون دادم که با تعجب پرس دی رو به تا سرم

 دست عمه کوکب!  دمتی... میوج دارش کنوسط رابطه ما م ینه! مثل سوسک نپر -

 به اطراف انداخت. ینگاه دهیترس

 هم داره؟  گهی دختر د -

 ابرو باال انداختم. طنتی زدم و با ش یلبخند

 ش؟ ی خوا یم -

 به آسمون انداخت.  ینگاه هیتا تقه به در زد و  چند

 توبه استغفرا...، بال به دور!  -

 رده بود.نک تی کنم، کم اون من رو اذ تشی اذ خواستم

 .هیدختر خوب  ؟یچ ینه بابا بال  -

 قدم عقب رفت.  هیشد بعد   رهیهمون طور بهم خ کمی

 خوام. یبابا ِوَلَکن! من زن نم -

 رو باال بردم و داد زدم: عمه کوکب؟  صدام

چند روز رو   شم یخوره ها! بعد مجبور م یمنو م  ادیم  نیا  الیخ یب انا ی تشر زد: و الیدان
 تو شکم نهنگ سر کنم.

 

 .دی تو سرش کوب یکی ال یکوکب از اون طرف تند تند به سمتمون اومد که دان عمه
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ترمز گرفتن به   ادی م  نیکه ا  یسرعت  نیبستگان! با ا  ری و سا  ژنیامامزاده سوسن و ب  ای -
 . دهیموقعش بع

 بودم آب دهنم رو با سر و صدا قورت دادم.  دهیکه از حالتش ترس منم

 کنه؟  یم یبرابر یلیبا تر یعنی -

 تره!  نیبه نظر من که سنگ -

 ! انای کوکب از دور داد زد: و عمه

 به سمت جلو هلم داد. الیدان

 برو با تو کار داره. -

چون با   رونی زدم ب میکه کارم داشت ج یشده. سر صبح یعصب یدونستم سر چ یم  من
هم همون صدا زده، صبح   ترا ی . مارهی ش رو سرم در م  یقرار داشتم، االن داره تالف اریمه
دخترم فردا شب  نیسارا، کاراش رو انجام بد یبرا  نیلباس انتخاب کن ای گفت ب یم

 جشنشه، خسته نشه.

 مالحظه صداش کردم.  یخاک تو سر من که ب فقط

 گفتم: من چرا انقد خرم؟  ناالن

 داش رو نازک کرد.ص  الیدان

 بالنسبت خر زن داداش!  -

 

گفتم.  ی چند قدم دور تر از ما استپ کرد که خدا رو شکر هیو   دیکوکب بهمون رس عمه
 .دیاخماش رو تو هم کش

 خدارو شکر؟  ویچ یچ -
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 طلبکار! فقط به خاطر دخترش؟  چه

 م؟ ی جواب دادم: خدا رو هم شکر نکن پوکر

 سرش رو به طرف عمارت تکون داد.  نگام کرد و بعد یحالت خاص   هی کمی

 برو به سارا کمک کن. -

 رو کالفه تو کاسه چرخوندم. چشمام

 م؟ یرو از امروز شروع کن  یبتن کار نی خوا ینبردن! م  اوردنین ینجور یرو ا ندرالیس -

 ! ایشد د یچش سف یلیخ -

  ینگاه هی به من و   ینگاه هی . دمیرو پشت سر عمه کوکب د ز یبگم که آو یزیچ خواستم
رو به عمه کوکب   دیبه عمه کوکب انداخت و بعد قدماش رو تند تر کرد. به ما که رس

 شده؟  ی: چدیپرس

برو به سارا کمک کن.  اصال   گمیرو داد: م زی به من انداخت و جواب آو یخصمانه ا  نگاه
!  یلش کردو تحم یدوست نیدونم تو چطور با ا یبه بزرگترش احترام بذاره. نم  ستیبلد ن

 ذاره.  یم   ریتاث تونیتموم بشه... رو زندگ یدوست نیا  دیفکر کنم بعد ازدواج با سارا با 

 

 د؟ ی واقعا خجالت نکش ن یگرد شدن و با تعجب به عمه کوکب نگاه کردم. ا  چشمام

 بزنمش که قطع نخاع بشه. یجور هیجواب بده اون وقت   زیمنتظر بودم آو   فقط

رو شونه عمه کوکب گذاشت و   یکرد و ابروهاش رو باال انداخت. دست یتک خنده ا   زیآو
هم اندازه سارا ارزش   انا یکنه. و  یم ینیشما از االن رو رابطه ما سنگ ه یگفت: واال فعال سا

دونم شما چه   یکنه، نم ی. سارا جان هم خودش داره کاراشو مستینداشته باشه، کمتر ن 
 ...دیآوار کنسرش   یرو رو  نفرپنجاه   یدار یاصرار
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 عمه کوکب زد. یبه صورت حرص یلبخند

 نباشه مادر زن جان!   یادب یالبته ب -

  یاز حرصش کم شد و ب کمی   زیگرفت، با جمله آخر آو  یم  شیکوکب که داشت آت عمه
 و به سمت عمارت برگشت.  دیحرف چرخ

 شونه اش گذاشت. یشد و دست رو  کی نزد  زیبه آو  الیدان

 . یصحبت کرد  بای مرد، ز   ریش نی آفر -

 

بهت   یه ن یمن واسه هم  ؟ی دیانداختم و گفتم: د  زی به صورت آو یا  دهیرنج نگاه
 دادم.  یهشدار م

 .دیدو تا انگشتاش گرفت و کش نیام رو ب ین یجلو اومد و ب زیآو

 اخالقش رو گرفته ها اما...  کمی. حاال ستینترس فنچ کوچولو، سارا واقعا مثل اون ن -

 به روش زدم و حرفش رو قطع کردم. یلبخند

 دارم؟  یا  دهی چه عق یدون یم -

 ابرو باال انداخت.  کنجکاو

 ؟ یچ -

.  یکه اون طرف بسته شده هم گوسفند تر ی! از اون گوسفندیلی! خیخر یلیخ نکهیا -
 گوزن!  مونهیم

 . دیکش یسوت  زیآو

 . مگه باغ وحشم؟ ید ینظام خلقت رو به چالش کش -
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 ؟ ی نیب یم بایبا نظم و ز  یلیحرص گفتم: االن خودت رو خ با

 .دیاش کش قهی به  یدست

 ستم؟ ین -

 نامنتظم.  یمعلومه که نه چند ضلع -

 . دیمسخره خند  زیآو

 ؟ یکنه انقد زشت یتو صورتت درد نم  -

 کنه؟  ینه مگه مال تو درد م -

 شد و بعد بحث رو عوض کرد.  ه ریبهم خ کمی رو بست. همون طور  ششیشد و ن ساکت

 .ادی هم داره کم کم ازش خوششون م  شیمامانم و ستا  -

 . استیش مثل سوف هیکنم قض یتوجه به حرفش گفتم: حس م یب

 کم بحث اون رو وسط بکش. -

 .گهی اون م یکی  یگیتو م  یکی یداد زد: عه بسه! ه هوی  الیدان

 زد. زیرو شونه آو  یکی

 آقا برو مبارکه، به ما چه اصال، شام عمه کوکبت شو.  -

 چپ چپ نگاش کرد.   زیآو

 دما.  یعه، امشب تو اتاق رات نم -

 .دمیمانتوم رو گرفت و کش  نیآست الیدان

 باو، انگار زنمه! مینیب نیبش -
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 *** 

 

  یعنی روز ی بودن. از د دهیرو چ زیخوب همه چ یل ی؛ خانداختم  اطیبه ح یپنجره نگاه از 
 کار کردن.  ی چ زیادب سارو  یتو راهن؟ نگاه تورو خدا، واسه زوج ب  نایا

روستا دعوت بودن، عمه کوکب بود و حرفاش! البته بابا که موافق سر سخت بود...   کل
 . میها دعوت کن  میروستا هم به رسم قد یگفتن حاال که قراره تو روستا باشه جشن، اهال

 باشه!  کی جشن کوچ هیقرار بود   مثال

 

تخت نشستم   یبودن. رو  رونیهمه ب  هیکه حاضر و آماده تو اتاق نشسته بودم و بق من
 برداشتم.  یعسل  یرو از رو یو گوش

 " رون؟ یب ی ای ب یخوا یداده بود: "نم امیپ اریمه

 باشه؟   یتونست دوست داشتن یآدم چقد م ه یلبام نشست؛    یرو یلبخند  اریاخت یب

 نوشتم: "نه فعال زوده!"  براش

  دنی رو کنار گذاشتم که زنگ خورد. فقط د یجواب نداد، گوش  دمی که گذشت و د  کمی
  یعسل  یرو از رو  یشد ضربان قلبم باال بره. گوش یباعث م یصفحه گوش  یاسمش رو 

 جواب دادم: الو؟  قینفس عم هیبرداشتم و با 

 ؟ یخوب -

 داشت... یبمش عجب آرامش یصدا 

 ؟ ی بتو خو یمرس -
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 اهوم... -

بود...   یل یهم برام خ نی. همدمیشن ینفساش رو م یسکوت شد و فقط صدا   نمونیب
 تک تک حس هام دست بذاره. یپسر خوب بلد بود که رو  نیا

 .دی کش یقیعم نفس

 داشته باشم؟  نجایواسه موندن ا ید یام هیمن   یا یب یخوا  ینم -

: جشن و  دمیشد، با تعجب پرس یقند آب م لو یک لویقلبم داشت ک یکه تو   یحال در
 ؟ یدوست ندار  یمهمون

 شد. یجور هیصداش    حالت

 با تو چرا!  -

رفت.   یم  ادمی رو  یزدم همه چ ی. باهاش که حرف مدمی سکوت کردم و لب گز  دوباره
 موند که باهاش جمله بسازم و بگم...  یاصال کلمه نم

 .یکن  یچرا سکوت م -

 بگم؟  یزمزمه کردم: خب چ آروم

 خوا...  یدلت م یهر چ -

 

 گفت. ییخدا  ایکرد و بعد   یسکوت کوتاه اریسر و صدا به پا شد. مه هوی

 تعجب صداش کردم.  با

 ار؟ یمه -

 جانم؟  -
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 ه؟ یچ ی: سر و صدا دمیتعجب پرس با

 کنم. یفعال قطع م ال،یتند با عجله گفت: طبق معمول دان  تند

 .دیچیبوق تو گوشم پ یصدا  کردم اماصداش    دوباره

بلند تر از همه بود. بلند   الیدان یصدا نیب نی شد و ا  یم  شتریو صدا هر لحظه ب  سر
 .دمیرو د الیرو نگاه کردم که دان رونیشدم و از پنجره ب

 ! یتو چه وضع اونم

هم با   هیگرفتنش. بق  یکرد م  یکه م یبودن و هر حرکت سادهی و واران دو طرفش وا اریمه
 بودن.  ره یتعجب بهش خ

باز کردم تا صداشون رو   کمیهم رفته بودن، پنجره رو   یتو  یجی که در اثر گ ییاخم ها  با
 واضح تر بشنوم. 

 و واران زد. اریپشت دست مه الیدان

 .گهیشم د یم یج ی من د  دیساز و دهل رو ول کن ال،یخ یآقا ب -

 

 که اونجا بودن.  ییبرگشت سمت اونا بعد

 ن؟ یدوست دار یج ید -

داشت و آخه اونا   ییاونجا بود، سن باال  ی. هر کدر سکوت و با تعجب نگاش کردن  همه
 کرد. عیقشنگ خودش رو ضا  ه؟یچ یج ی دونن د  یاز کجا م

 . دیبه پشت گردنش کش یدست

 د؟ ی کن یم  عی چرا ضا -
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با تاسف تکون دادن و  یهم سر هیدوباره با سکوت نگاش کردن و بق ینفر چند
 دستشون رو پشتشون تو هم قفل کردن و رفتن. 

زن   یآروم دستش رو گرفت و اون رو داخل عمارت آورد. از داخل عمارت هم صدا اریمه
  یمنتظر بودم صدا  یکنه. ه یخانم پوستش رو م دیاومد و مطمئن بودم ناه  یها م

 اومد.  ینم یول ادیخانم ب دیو ناه  اری و مه  الیدان

 اومد.  الیو دان اریمه  یو پشت بندش صدا   ادیپا م یصدا   دمید وهی

 

 ؟ یا  وونهیآروم بهش گفت: آخه مگه تو د  اریمه

 . سادمیتند به سمت در اتاق رفتم و گوش وا  تند

 اد؟ یصدا ب نی کل شب هم ه،یجشن نامزد  ینا سالمت ،یآخه مه -

  یکار دار یباشه. بعدم خودش قشنگه، تو چ  دیبا مشونه،یقد  یساز و دهل از رسما  ن یا -
 . میاصال؟ زشته ما مهمون

 دوماد آقا مصط... یبش ستی نچ، مگه تو قرار ن -

 اومد. اریمه  یسکوت کوتاه صدا   هیانگار نذاشت حرفش رو کامل کنه و بعد  اریمه

 فهمن.  یکه بهت گفتم! االن همه م یکن یم مونمیپش یدار الیدان -

 تر آورد.  نی صداش رو پا   الیدان

 ...ا ی شی د یخوام، م یمن دخترتو م ،یکن، بگو آقا مصطف شیبابا برو باز خاستگار -

 تو آموزشاتت!  تف

بنفش  یپاشنه بلند و لباس مجلس  یبذاره با اون کفش ها  ری تاث اریمه یرو  نکهیترس ا  از 
 . دمیپر  رونی بود کامال، از اتاق ب دهیآستر داشت و پوش رشیکه ز  پوریگ یبادمجان
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 ؟ یمنو بدبخت کن  یخوا یتو م -

 .دمی کوب الی دان یبه بازو  یهم مشت همزمان

از   تی هو یاومدن    رونیوضع لباس و کفش و ب ن ی االن با ا نیتوجه گفت: بب یب الیدان
 بغلت کنه و بعد ببوس... اریمه  ،یافتی ب یبشه. تو بخوا  جادیصحنه عاشقانه ا  د یاتاق با

شرم لباش   یب یلیرو که خ الیشد و دست دان یگ قشنگ صورتش رنگ گوجه فرن اریمه
 کرد، گرفت و هلش داد. یرو غنچه کرده بود و داشت فعل رو ادا م 

 برو!  ال،یفقط گمشو دان -

رفت برگشت و دوباره لباش رو غنچه کرد و   یو همون طور که راه م د یخند الیدان
 انگشتش رو روش گذاشت. 

 نره!  ادتون ی -

 

داره رو   دمی برگشتم که د  ارینگاه ازش گرفتم و به سمت مه ضی! با غا یشرم و ح یب پسره 
 ننه!  وتهی چقد ک نی ا  ییکشه. و یصورت سرخش دست م

بود خدا    دیکارا از من بع نیباز شد. ا شمیخجالت بکشم ن نکهیا  یدونم چرا به جا ینم
 شدم. ینجوریگفته دوست دارم من ا ن یا  یشاهده! از وقت

 نشسته بود.  شیشونیکردم... بدبخت عرق شرم رو پ یش مبا لذت نگاه  یطور همون

. دستش رو  دیتا بناگوش باز و اون طرز نگاه د  ش یسرش رو باال آورد و من رو با ن هوی
 لحظه کج کرد.  هیانداخت و سرش رو   نی پا

 نگام نکن. یاون طور -

 و ابروهام رو باال انداختم.  دمی لذت و آروم خند با
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 چرا؟  -

 !انای طاقت صدا زد: و ی ب رو کالفه و اسمم

 باهاش حرف بزنما!  دم یکش یبودم که خجالت م یکرمم گرفت. من همون دوباره

 جانم؟  -

به سرم   ینگاه د،یدزد یتا اون لحظه نگاه م نکهیداد و با ا  رونیرو به شدت ب نفسش
 انداخت. 

 دارم.  یوونگیواسه د  لی االن با اون موهات، هزار دل -

 

با   هیثان ک ی   ی. برخورد دستش برادیکش یقیاومد و شونه هام رو گرفت و نفس عم جلو
دور   هیو هم اون رو! زود دستش و از اون ناح  رهی پوستم، باعث شد هم خودم رو برق بگ

ش رو برد و در اتاق رو باز کرد و آروم به داخل اتاق هلم    گهیکرد و برم گردوند. دست د 
 داد.

 .میم جفتمون بدبخت شنکرد یکار هیبرو تا   -

 اتاق انداختم و در رو بست. تو

کردم و   زی. با حرص چشمام رو ر دمیرو شن عشیسر یقدم ها   یکه بسته شد، صدا در
 . میبچه و من نفس بکش نیا  یذار ینم ال،یدان ریگفتم: بم

 زود بلند شدم. رمهی ز  یزیچ هی  نکهیبا احساس ا یتخت نشستم ول  یحرص رفتم و رو  با

به   نهیشالم، تند سرم رو باال بردم و تو آ دنیتخت انداختم و با د یرو  یتعجب نگاه با
 . دم یسرم کوب  یلختم محکم تو  یموها   دنیشدم. با د رهیخودم خ

 ! خاک بر سرم.ییوا  -
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 . دمیکش ینیه

  جانیسرم گذاشته بودمش ا   ری نرم؟ خ نی ا  یجلو ینجوریکه ا  یچرا هوام رو ندار  ایخدا
 رفتم سرم کنم. رونیب

 ام کردم.  قهی به  ینگاه

 بسته ست.  نیالاقل ا  خوبه

 

 

  ترایاومد هم خودم و هم م ادم ی محکم موهام رو بکشم که  یشگیبه عادت هم خواستم
 . سنی مرتب وا ی طور نی تا موهام ا  میوقت گذاشت یکل

. االن  رونیانقد خجالت بکشم و نرم ب شهیم ی جور هیتا  دمیخجالت نکش گمیم یه
  هی  نیجلو چشمام. البته هم ادیشال م یچون بهش گفتم موهات قشنگن همش ب گهیم

 بار بود اما نه! 

ساعت با    کی  نیبرم. ا  رونی تو اتاق موندم تا ساعت شش بشه و بعد ب گهیساعت د  هی
رم کردم و لباسام  رفتم و شال رو قشنگ س  نهیکه جلو آ یهزار تا فکر گذشت. درست وقت

کنار زدم   کم یآهنگ اومد. به سمت پنجره رفتم و پرده رو   یصدا  رونیرو چک کردم، از ب
 باشه؟  نی جز ا  یا   گهیشد کار کس د ی. اصال مگه مدمیرو د  الیکه دان

  نیباالتر از سطح زم ییجا هیطرف اون طرف گذاشته بود و تو    نیبزرگ ا یتا بلندگو  دو
  یکرده بود. من که م میرو تنظ  گهی د لی عمارت وجود داشت، وسا  اطی که تو خود ح

 شه. ینم الیخ یب ن یدونستم ا

چشم گردوند. به پنجره اتاق ما که    کمیآهنگ رو باالتر برد و سرش رو باال آورد و  یصدا 
 به من، چند بار ابروهاش رو باال انداخت. یطونیبا نگاه ش د،یرس
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 ترسم. ینگاه هاش م ن یخواد بکنه. من از ا  یم کاریشدم... چلحظه نگران    همون

 ی خند یموهات، م یبرم ال یدست م ی"ه

 یکنم عشقم تو به من دل بست  یم  حس

 یی شدم عاشقت خدا  ییچه بال  یلیل

 یچشات، ناز و ادات بشم اله قربونت

 تو ی اروپا پیتو، ت یدار ییچشا چه

 " تو ی سوپر استار تو،یفرفر  یمو 

 

داشت. همون لحظه   یچه معن طونشینگاه ش  دمیتازه فهم دمیرو که شن یفر فر یمو 
 انداخت و تند تند دست زد.  اریبه مه یهم نگاه خر ذوق

 یی " ساز دل من کنار تو کوکه خدا

 یباحال  یلیخ ریحال خوش رو ازم نگ  نیا

 یلیخ یلیتو خ ،ینفس من ،یعشق من آخه

 " یلیل  یلیل یلیل یل یل ،یلیو ل یلیل آخه

 

  الیدان اط،یخواننده تو ح یدوباره صدا دنیچیکرد و ازش دور شد. با پ ی بهش اخم اریمه
سرش گرفت که به  یشروع کرد ادا در آوردن. با هر دو دستش عدد دو رو نشون داد و رو 

عاشق که  ،یبیموجود عج ه یکرد: تو   یسرش و همراهش لب خون  یاصطالح شاخه رو 
خنده هاتم، همه جوره باهاتم،   ری من اس  ،یلیل آره ی ریم  یذار یم ییهوی  ،یگینم یشیم

 .یلیاون چشماتم آره خ  یفدا
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گاو و    نیاندازه ب  یکنه، تورو هم م یم  ییظرفشو میقشنگ من رو س نهیبابام بب االن
آقا فرهاد رو   نکهی... با ا ستیهنوز از قدرت پدر من آگاه ن نیگوسفند ها با اون شاخات. ا 

 کنه. یخشتک هر دوتامون رو پرچم م ادیم نهیرو بب  نیا  یکارا   نیاگر ا یدوست داره ول

  دمیبا یی! هاع ارهیمه تیشخص فتهیو اما ش ادیاصال خوشش نم الیهست از دان معلومم
 باشه.

 انا؟ یو  ی ای: نمدمیرو خارج از اتاق شن ترایم  یصدا 

 داشتم گفتم: اومدم!  یرو بر م می که گوش یاومدم و در حال رونیفکر ب از 

  شیبه سر تاپام انداخت و با ن یبود. نگاه سادهی پله ها وا یرفتم... باال رونی از اتاق ب و
 . یباز گفت: واو! چنقده خوشگل شد 

 تور کرده. ویرو آروم تر کرد: داداشم ک صداش

 شوهر رو باش!  خواهر

 بشه! ننه باباش قربونش برن.  یباز شد و با خودم فکر کردم بچمون چ شمین نا،یفکر ا با

 ام گذاشتم.  ینیب  یانگشتم رو به نشونه سکوت رو  تند

 ! شیه -

 تند دستاش رو تکون داد. تند

 .می بر  ایباشه باشه، ب -

 

و آبروم نره، دنبالش راه   رم ی و نم  افتمین نکهیا  یبرا  نه،یزدم و آروم و با طمان یلبخند
 م. افتاد 
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سارا انقد آدم دعوت    هیو   زی آو هی یشد برا  یعمارت فقط خدمه بودن، باورم نم  ی تو
رفتن   رونی رفتم... متاسفانه به محض ب رونیباال انداختم و از عمارت ب یکردن. شونه ا 

هام    ییبایمحو ز  امیدر منتظرم نبود که تا ب ی هم جلو  اری نشد و مه خمیم  ینگاه کس
 بشه.

... ستی. انگار کال ننمیرو بب اری خواست مه یدلم م ینشم ول عی چشم نگردوندم ضا ادیز 
  ترای بره. با حرص دنبال م یبا خودش م  رهیگ یرو م  نی دست ا یداداش ما هم ه نیا

نشستم و پا   یصندل  هی  یرو ت،ی. رو به جمعمیرفت  یخال زیم  هیراه افتادم و به سمت 
 پا انداختم. یرو

ساعت قبل   هیشدم.  ی واقعا داشتم کالفه م ینشستم ول یرهمون طو قهیدق چند
 اما به شدت دلتنگش بودم. دمش ید

دور تر از خودمون، در حال صحبت   زی بار نگاه که گردوندم، اون رو چند م ن یهزارم یبرا 
 . دمیکردن با واران د

 شدم. رهینشستم و با لبخند بهش خ یصندل  یدلم آروم گرفت... راحت تر رو  انگار

  یبود. تو دیبع اریاز مه نی خواست سرش رو برگردونه و اونم نگاهم کنه اما ا یم دلم
... میبود که تنها بود ییوقتا   یهاش فقط برا یزیزد و ناپره یوقت بهم زل نم  چیجمع ه

 گذشت. ی وقت از حدش نم  چیاونجا هم ه

 

فس هاش رو حس کنم، صداش رو بشنوم، تپش  تونم ن یفاصله، م نی کردم از ا  یم  حس
 قلبش رو!  ی ها

لبخند  د،ینگاهم رو حس کرده بود... من رو که د ینیسنگ  دیلحظه سر برگردوند، شا هی
 لحظه نگام کرد و بعد نگاه گرفت.  هیگوشه لبش نشست. فقط   یمحو 
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 ارزش داشت.   یمن کل  یبرا  نیندن و ا ریرو داشت تا واران و بابا گ هوام

بود، آروم گرفت و همه نگاه ها   دهیچیپ اط ی که تو ح  یهمهمه ا ال،یدان یصدا   دنیچیپ با
 اون نشست.  یاستثنا رو  یب

 ...یج ید نی! با ا نی سست یلیاند جنتلمن، خ زی دیل -

محترم تقاضا    ونی. از خانم ها و آقا نهیبش دینبا یخودش اشاره کرد و ادامه داد: کس به
  ستی که معلوم ن ی اون دو تا مرغ عشق یدارم در صفوف مرتب، جدا از هم برقصن و برا 

 کنن. یرفتن، آرزو خوشبخت چوندنیکجا پ

 راستش رو باال برد، چشم هاش رو بست و بلند داد زد. دست

- are you ready ( ن؟ ی?)آماده ا 

  زمی عز یفرزندان عمه ها هیبقو پرند و    لیخودمون، سه یها  ریگجو  نی جز ا چکسیه باز 
 الخصوص خواهرش، جوابش رو نداد. یو عل

 به جمع انداخت.  یپوکر نگاه

 نو!  هی  ،یاوک هی س،ی   هی. آقا نیکرد  عیامروز فقط منو ضا  -

من بدونم دلتون با   نیهوار بکش هیتا دستش رو باال برد و اعتراض گونه گفت: الاقل   دو
 منه!

 

 .دیاش زد اما واران خند یشون یتو پ یکی  دمیانداختم که د ارینگاه به مه هیو   دمیخند

 کشتن. یما باز داشتن خودشون رو م ری جوگ ی ور بچه ها  نیا

 

 . دیدستاش رو به هم کوب الیدان
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 به جمع بدم.  یحال  هیخوام   یم  ن،یانرژ  یحاال که انقد ب -

 حیبه همه انداخت و تصح ی نگاه متعجب الیکه دان  دنیمحکم رو گونه هاشون کوب همه
 رقص!   یکرد: با آهنگ، برا 

رو خودش   ستم ی س نیندارم ا  داده البته شک  ن یدست ا  کروفونیم   یدونم ک ینم من
 دست و پا کرده.

 رفت تا اون آهنگ حال بده رو بذاره.  یطرف اون طرف م نیکرد و ا  یتند کار م تند

  گی م گیکه داداشت داره رو م  یجنب و جوشسرعت و  ن یو گفتم: ا ترا ی کردم سمت م رو
 نداشت.  یرحمت

که  دم یشدم که بابا و آقا فرهاد رو د  رهیخ  الیو دوباره به دان م یدیدومون خند  هر
دم و   الیخ  یهم ب  الیجلو. دان ادیکردن ب الیبه دان ی. با دست اشاره ا سادنی کنارمون وا

 دستگاهش شد و به سمتشون اومد.

 جانم؟  -

  یم یکنن و محل  یحال م  شتریبا ساز و دهل ب نجایگفت: پسرم ا مت یفرهاد با مال  آقا
 جمع کن. نارویرقصن. ا

 حاله!   یشوره و ب یادامه حرف آقا فرهاد رو گرفت: حق با باباته، نگاه جمع چه ب بابا

 

 نگاه به آقا فرهاد انداخت. هینگاه به بابا و  هی زیر ی با چشم ها الیدان

 دستش عدد دو رو نشون داد.  با

جمع چطور مثل ذرت بو داده   نی ا دینیبب د،یبه من فرصت دفاع از خود بد قهیدو دق -
 پرن.  یم  نی تو قابلمه باال پا
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 خودش برگشت.   یمنتظر جواب بابا و آقا فرهاد باشه سر جا  نکهیبدون ا  بعدم

داشت، تو   زای چ نیبه ا یعالقه خاص  یو گفت: از بچگ  سرش رو آورد کنار گوشم  ترایم
 وضعشه! ن یخودمونم ا  یها  یهمه مهمون

 گوشش قرار داد. یاش انداختم که هدفون رو رو  یجد افهیبه ق ینگاه

 بودم.  دهیجا ند چیشو ه یجد افه ی ق نیمعلومه! ا  -

 وسط؟  یا یکنه فقط. م یکار م یچ نیجو گرفتش، بب گهید -

 بهش انداختم. یتعجب نگاه با

 کنه؟  یجمع رو بلند م نیواقعا ا  یعنی!  یدواریچقد ام -

 باال انداخت. ییابرو 

 کنه فقط!  یچه م ن ی! ببشینشناخت -

  زیداره به سمت م اریمه  دمیباال انداختم و لب هام رو غنچه کردم که د  ییتعجب ابرو  با
 .ادی م سادنی ما که بابا و آقا فرهاد اونجا وا

خاص   شیهمه چ  ی. لعنتدیچی م پ ینیب یعطر خاصش تو  یارمون که گذشت، بو کن از 
 بود.

داد   ییکه درست پشت سر ما بود، چنان صدا ییبلندگو  هویاون بودم که    یحال و هوا  تو
 و پشتش خواننده شروع به خوندن کرد. دمیکه از جا پر

 ! سپاردی جان م تی تن برا ن ی"من روزگارم طمع تو دارد؛ ا

 ندارد  یکنارت باران ببارد؛ دل جز جنون که راه یوقت

 کوردانه…  یرکلپه و هه ییرزانه؛ شارزان هو له له   رزانله
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 کوردانه…  یرکلپه و هه ییرزانه؛ شارزان هو له له   رزانله

 ره یبه س پ یپ کمانیتزمهخه  ره؛یستبم چاو ئه  قوربانت 

 ره… یماوه ل ومانمشهیئ رهه

 " ره…یل  ماوه ومانمشهیئ رهه

 

بلند شدن دست هم رو گرفتن   یجور هیرو از ترس برق گرفت، مردم رو از جو! همه   من
  یدهن بابا و آقا فرهاد و هر ک چ،یکه دهن من ه  دنیپر  نی تند آهنگ باال پا تمیو با ر 

 بود و نبود باز شد.

ش   گهیدستش رو پشت کمرش برده بود و با دست د هیاون باال،   ییخودش تنها  الیدان
 چرخوند.  یکرده بود رو تو هوا م  دایدونم از کجا پ ی که نم یدستمال هی

 

 است ی تو در یغرق تو هستم مو  است؛ی رو ری نابت تعب ری"تصو 

 شد هرچه بادا باد تی تو در باد؛ آباد  ی دل همچون موها نیا

 شده  وانهیشد؛ کز تو د   زیجنون آم عشقت 

 خبر از حال خودم! یمست لبخند تو؛ ب  من

 کوردانه…  یرکلپه و هه ییرزانه؛ شارزان هو له له   رزانله

 کوردانه…  یرکلپه و هه ییرزانه؛ شارزان هو له له   رزانله

 له چاوم ناکه وه   یو پبه شه وه؛ خه  یبم ا  قوربانت 

 ده وه  یده وه، دل مجنونه و هر تو  یمجنونه و هر تو  دل
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 کوردانه…"  یرکلپه و هه ییرزانه؛ شارزان هو له ه ل  رزانله

 

رقص گذاشتن، هالک شدن.  یرو رو  شونیکه تموم شد، قشنگ مردم از بس انرژ  آهنگ
اون باال گرفته بود که انگار خودش آهنگ رو خونده. رو کرد    یا افهیهم چنان ق الیدان

 . دیتک کتش کش قهی به  یسمت بابا و آقا فرهاد و دست

 زد!  یم  پیت یطور نیبار بود ا  نیاول

 اومد.  یکه بهشم م الحق

 باال انداخت. یو شونه ا   دیکه خند هیعکس العملش چ نمیبه بابا انداختم بب ینگاه

 ندارم!  یحرف گهی من د -

 

  پیگذشت گفتم: به داداش خوشت یهم به جمعشون اضافه شد، از کنار ما که م واران
 مارو! 

بود که زود سرم   رونیموهام که از شال ب  کهیزد و دست آورد سمت اون چند تا ت یلبخند
 . دمیرو عقب کش

 خرابش نکن!  -

عمارت   ینشستن. نگام به در ورود  مونی کنار زیم  یو بعد همون رو   ستادنی اونجا ا کمی
 درخت چنار جلو روم سبز شد. هویکه  ان یم  رونی و سارا ب زی آو یک نمیبود که بب

به من انداخت و من   ینگاه  میعدد پسر. ن  کیبه  دم یپاهاش گرفتم تا کله اش که رس از 
خوشگل بود... سرش رو که برگردوند و   یور میچهره ش شدم. از حق نگذر  رهی متعجب خ

 تند سر جام نشستم و بهش نگاه نکردم.  دم،یاخماش رو د 
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مرد هم سن و سال    هیاومد و    یطال بود م نی تری و  هیخانم مسن که شب هیسرش   پشت
 خودش شونه به شونه ش.

 چناره بودن.  ن ی پدر و مادر ا انگار

پسره که انگار از  نیبا همه! ا یال پرسو شروع کردن احو  سادنی مامان و بابا وا  زیم کنار
الغر نبودا،   یهم تنش بود. از اون دراز ها  اهیکت و شلوار س  هیافتاده بود،  لی دماغ ف
 بلند تر بود. سادیکنارش وا  یهم وقت اری! قدش از مهیکلی کامال ه

وقته   یل یدخترتون؟ خ ست؟ی : معصومه جان ند یکرد پرس یکه با بابا احوال پرس خانمه
 .دمشیند

 

  نیکه ا  دمیاون رو د   یعالمت سوال شد. من ک ه یچهره م شب ده؟یوقته ند یلیرو خ من
 به من کرد. یبهشون انداختم که بابا اشاره ا  یبارم باشه؟ با تعجب نگاه نیدوم

 ! ای جان ب انای. و نجاستیچرا دخترم ا  -

. بلند شدم و رفتم کنار بابا  دن ی انگار به من فحش م  گهیمواقع م  نیجان رو تو ا یوقت بابا
 . دستش رو پشت کمرم گذاشت.سادمیوا 

 دخترم سودابه خانم هستن.  -

زدم و باهاش دست دادم. با   یبودم، لبخند  جیکامال گ نکهیشناختم... با ا یسودابه نم من
 به پسره کرد.  یکردم. بابا اشاره ا  یمرد هم احوال پرس 

 .یکرد  یم یباز  یرفت یهمش دنبالش م  یبچه که بود ن،یهم شاه ن یا -

 زد. یکج و سرد  لبخند

 ادب!  یبود من سالم کنم؟ چقد ب منتظر
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کرد.    یشده بود و جزء به جزء صورتم رو با نگاه سردش رصد م  رهیمحابا بهم خ یب
 کرد.  یم ینیهم روم سنگ  اریمعذب شده بودم و عالوه بر نگاه اون، نگاه مه

 اخماش تو همه.  دمی بهش انداختم که د   یبرگردوندم و نگاه  رو نامحسوس سرم

 

شدم، چرا   یجور هیچرخوند.  یا  گهیو سرش رو سمت د  دیبه پشت گردنش کش یدست
نگام رو ازش گرفتم.  خته،یبه همش ر یکامال کنجکاو بودم که چ نکهی کرد؟ با ا یطور  نیا

دستش رو جلو   د،یفتارم رو دکه ر نیو شاه دیطول کش قهیدق ک ی کمتر از  دیشا  نایهمه ا 
 آورد. 

 ! انایسالم و  -

 خش داشت، ترسناک نه ها، اتفاقا قشنگ بود.  کمی ته ته صداش   انگار

  یرفت. تند تند نفس م اریبه دستش انداختم و دوباره نگاهم سمت مه ینگاه مستاصل
نشه، تو   یاحترام یب نکهیبهم گفت ابدا باهاش دست ندم. واسه ا  یحس هی... دیکش

 . نیزدم و گفتم: سالم آقا شاه یچشاش نگاه کردم، لبخند محترمانه ا 

بود، ابدا دوست نداشت   ریمتعصب و سختگ نکهیشد. با ا ادیدست بابا دور کمرم ز  فشار
جلو رفتم تا فشار   قدم هیداشته باشم.  ییرفتار ها  نیکه براش مهمن چن ییکسا  یجلو

 دستش کمتر شه اما نه. 

. دیزد و دستش رو عقب کش یبه دستش انداخت و پوزخند صدا دار ینگاه نیشاه
 شلوارش فرو کرد. بی ج یتکون داد و دستاش رو تو یسر

. اومد کنارم  دیبهش انداختم که انگار منظورم رو فهم یا  چاره یرو به روم بود، نگاه ب واران
کمرم برداشت و به سمت خودش   یدست بابا رو از رو  ننیاونا نبکه   یطور ساد،یوا 

 .دمیکش

 داد. لمیتحو   یبهش زدم که متقابال لبخند یلبخند  یقدردان با
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 باال انداخت.  ییسرش رو کج کرد و ابرو  نیشاه

 . یبزرگ شد  -

شن؟ انتظار داشت   یمن م ال یخ ینگم، مگه ب یبه کس یچیه  گمیمن م یه آخه
 بمونم؟  یجور  نی روش، درخت چنار بشه، اون وقت من، هم ادیخودش شاخه به شاخه ب

گفتم. واران دستش رو به سمتش دراز کرد و گفت: مارو    یحفظ ادب اهوم  یبرا ناچار
 خان!  نیشاه  یری گ ینم لی تحو

 زد و محکم دست واران رو گرفت.  یلبخند محو   نیشاه

 جلو. ومدمیمن کم آوردم ن  ،یگرفت ل ی تحو یلیشما خ -

  نکهیا  یصورت من بود. برا   یرو یه  نیشدن و اما نگاه شاه یعاد  یصحبت ها  مشغول
. مدت  نمی رو بب اری گرفته باشم، تو اطراف چشم گردوندم تا مه  دهینگاهش رو ناد ینیسنگ

 گذشت. ی از رفتنش م  یادیز 

کرد اما معلوم   ینگاه نم ادی. بهم ز دمشید گه،یآخر در حال حرف زدن با چند نفر د دست
به  یپشت گردنش و طور  دیکش یدست م ی. هر از گاه نجاستیبود تمام حواسش ا 

 .گنیم   یفهمه چ یداد که انگار کال نم یاونا گوش م یحرف ها 

 شد؟  یچرا عصب  نیا

خانواده    شیو کم شد، حواسم برگشت پ ادیدفعه ز  هیدست واران که دور کمرم   فشار
 . نیشاه

کنه. دست   ینگاه م نیکالفه به زم دمیشده که د  یچ نمیبه واران انداختم بب ینگاه مین
فکش رو به راست و چپ تکون   یرو باز کرد و چند بار دشیسف راهنیدکمه پ هیبرد و 

 داد.
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 ومد؟ ی چرا ن بیشهباز جان داداشت شک -

 .دی کش دشیسف یها   شیبه ر یبودم اسمش شهبازه، دست  دهیکه االن فهم مرد

 کار داشت. کمیهنوز شب نشده، پروانه خانم همسرش   انیم -

 واران سوق دادم.  یدوباره نگاهم رو رو  آروم

 شده؟  یچ -

 هینگفت. مطمئنم  یچیه  یابروهاش رو باال انداخت ولو جفت    دی کش یقیعم نفس
 .ختهی به هم ر یطور نیا  نی شده که ا یزیچ

 انا؟ یو  ییدانشجو  -

کلمه از اون ور کمت   یتنگش بچسبون یخانم هی! دهیو کوفت و زهرمار چشم در  انای و  یا
 اد؟ یم

 

 شده.  یزیچ هیبفهمه  نیشده بود که ا  یجور هیکه حالت چشم هام  مطمئنم

از حرص داخلش معلوم نباشه، گفتم: نه، درسم تموم    یزیکردم چ یم   یکه سع یلحن با
 شده، خبرنگارم! 

کرد. به   یمن رو واقعا معذب م نی و ا دیچرخ  یمحابا رو همه جام م یهاش ب چشم
  اریدادم که با صورت سرخ مه یا  گهی و نگاهم رو به طرف د دمیلب گز یشگیعادت هم

 رو به رو شدم.

 تو هم اه!  هیچ

 ترم، پس لبخند به جمع زدم.  نیرنگ نی سنگ  اریلحظه برم بس نی کردم تو ا فکر

 برم، دوستم رو تنها نذارم.  گهیبا اجازه تون من د -
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از خودش بدتر بود. واران دستش   نی.. نگاه مادر شاه.جوابم رو دادن  ییبا خوشرو  همه
ثابت موند. با   یدر ورود  ی نگاهم رو یکمرم برداشت و برگشتم که برم ول یرو از رو 

 شدم... رهیخ دمید یکه م یتعجب به کس

 کنه.  یرو نگاه م نیزم دمیرو باال بردم و متعجب به واران چشم دوختم که د سرم

 سا؟ ی بهت گفتم: پر  با

 بیت: عه، شکگف  یبلند  یو با صدا  دیلحظه هم آقا شهباز دستاش رو به هم کوب  همون
 هم اومد. 

تو   زدی م د یزده بود که فقط واران با یپیرفت و چنان ت یراه م یبا چنان وقار  سایپر
  سایعاشق پر یعنیبه صورت واران انداختم...  گهی نگاه د  هیرو چرا پروندم.  نیسرش که ا 

 شده؟ 

 سرش رو باال آورد. یشدم و تو چشم هاش نگاه کردم که شاک  کی بهش نزد  کمی

 ها؟  -

 خوردم و دور شدم.  یتکون هی

 شناسه؟  یعاشق، عاشق رو م گنی چرا م پس

 

 رفتم و نشستم.  ترای طور با تعجب به سمت م همون

 کرد. نیبه شاه یکنجکاو جلو اومد و با چشم اشاره ا  دم،یتا د ترایم

 کرده؟  یعصب  ارویمه هیپسره نردبون ک ن یا -

از   دی جا نبود. نا ام چیه  یگشتم ول اریرو گفت سر جام صاف نشستم و دنبال مه نیا  تا
 شد. کجاست؟  یرو دادم: چرا عصب ترا یجواب م زونیآو یی گشتن، با لب ها 
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 پسره؟  نیکرد ا یچطور نگات م  یدیرفت تو عمارت. خب ند -

 .باال انداختم  یدادم و شونه ا   هیتک ی صندل یحال خورده به پشت ضد

 خب من که نگاش نکردم.  -

به  یندونستن تکون داد و سر جاش نشست. برگشتم و نامحسوس نگاه یاز رو   یسر
  یرکی ز  ریز  یبود و واران هم هر از گاه سادهیکنار مامانش وا  سایپشت سرم انداختم؛ پر

دونم چرا به دل من   یهست... فقط نم یدختر خوشگل میکرد. از حق نگذر ینگاش م
 ننشسته.

 .شونیباهات باشن تا بشناس شتریدارن ب از ی هم آدما ن دیشا

رو   میجا به جا شدم و گوش کم ی یصندل ی دادم. رو رونیو کالفه ب دمی کش یقیعم نفس
. پس ننیپشت سر منن و امکان داره بب نایا  دم یبفرستم که د امی برداشتم. خواستم پ

 گذاشتم که پشتم بهشون نباشه. یررو جو یصندل

 یزی چ ؟یی کردم. تند تند براش نوشتم: "کجا  کی کل اری اسم مه ینشستم و رو  راحت
 شده؟" 

  شهیهم  م،یهم که باهم بود یدو روز  نی بود... تو ا ششیپ یگوش شه ینداد. هم جواب
 !یچیبه ه یچیه یبود ول ینگاهم به گوش  یداد. ه یدادم زود جواب م یم  امی پ یوقت

هم داد  ام یگذاشتم تا اگر پ زی م یرو به صفحه رو  یحرص سر جام نشستم و گوش با
 ره؟  یم شه یپا م ینجوریمثال ا یچ یعنی. نمینب

 

بود. شالم رو که در مرز افتادن   یجور هیم گرفته و ته قلبم   هیکلمه گر یواقع  یمعنا به
 شدم.  رهیخ تیو به جمع دمیسرم کش  یبود رو دوباره رو
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  یمجلس رو م یجور هیبود.  الیگذشت، دان یواقعا بهش خوش م   نجایکه ا یتنها کس 
هم  ییجا  هی. دنیرقص یچرخوند که مردم نشستن نداشتن و همش اون وسط م 

 کرد.  بیگذاشته بود، ترک که خودش یکیموز  هیبرگشت ساز و دهل رو با  

 گرفت.  یاز کاراش خنده م م ییخدا

  یدونم با اصرار ازش م یرو گرفت. نم  رمردیپ  هیجلو   دم یبراش تکون دادم که د یسر
بارش کرد و با   زی چند تا چ یجوابش رو نداد و تهش عصب رمردیکار کنه که پ یخواست چ

 .د یکوب الیدان ی محکم رو پا  یکیعصاش  

 .دیبه صورتش کش یو دست  سادی پوکر وا  الیدان

انداخت و به ما    نی پا یهر دو تا دستاش رو به کمر زد و سرش رو با تک خنده ا  بعد
 نگاه کرد. 

 بدو بدو به سمتمون اومد. د،یمن رو که د خنده

برداشت و همراهش پارچ هم   زیم  یبار مصرف از رو  کی   وانیل هی و   سادیمن وا  کنار
 .ختیشربت رخودش  یبرداشت و برا 

 شده نه؟  یچه جشن -

 سر تکون دادم.   یلبخند محو  با

 اهوم.  -

 ! رمردهی گفت اون پ یم  ی: چدیسرش رو جلو آورد و پرس  ترایم

 هوا تکون داد.  یتو یهم رفت و دست ی صورتش تو  الیدان

باغ رشد  نیا  یدرختا هیشدم که شب یاریآب یاون قدر  دیرو بدون نی فقط هم ،یخیب -
 کنم. 
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دپرس شده   اریاز نبود و جواب ندادن مه  یاما من اون قدر  دنیبلند خند الیو دان  ترایم
 لبخند زدم.   هیرو نداشته باشم پس فقط  ی چیبودم که حال ه

 موند و بعد دوباره برگشت سر جاش.  کمی  الیدان

 انا؟ یشده و  ی: چدمیرو شن ترایم  یصدا 

  یچیلبخند رو لبام نشوندم و گفتم: ه  هی یاومدم و تند  رونیفکر ب یصداش از تو  با
 چطور مگه؟ 

رفت. با تعجب و   شیگوش یباال انداخت و بعد سرش تو  یرو کج کرد و شونه ا  لبش
 دوست بود؟  یبا کس یعنیبهش انداختم؛  یکنجکاو نگاه

 ؟ یتو رابطه هست  یبا کس ترای: مدمی و پرس  ایرو زدم به در دلم

 باز شد.  ششیهاش برق زدن و ن چشم

 نی کرد. صداش رو تا حد امکان پا کی اش رو بهم نزد یتند سر تکون داد و صندل تند
 آورد. 

هم   میاز سفر برگشت نکهیان شاء ا... بعد ا م،ی. همو دوست دارالمونی از فام یکی آره، با  -
 . یخاستگار ادیم

 گذاشتم.  زیم ی و آرنج دست چپم رو رو  دمیبه سمتش چرخ جانیه با

 دعوتم کن. تیواو! عروس -

  ادتی مگه   ،یقراره زن داداشم بش ،یبه شونه ام زد و با خنده گفت: تو که هست یکی
 رفته؟ 
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  یشدم و حرص م یم یعصب یکه کل شهیبار بر خالف هم نیلفظ زن داداش، ا  ن یا از 
تصور کردم و بعد   اریقند تو دلم آب شد. خودم رو کنار مه  لویک لو یخوردم، خوشم اومد و ک

 رو لبم نقش بست.  ینیر یلبخند ش

 یدونم تو دو روز چ یدوسش داشتم. نم یلیچند االن از دستش ناراحت بودم اما خ هر
جواب ندادنش داره   ن یکه االن ا یشده، اون قدر  زی عز  یلیبرام خ یشد و چطور شد ول 

 کنه. ی م م وونهید

 

لبخند، مشغول   هیبه دستام و با   رهیرفت و منم خ ش یگوش  یدوباره سرش تو ترایم
کنه، اصال دوست   ینگام م رهی خ یاون طور یکنم وقت یم ف یشدم. چقد ک یپرداز  الیخ

برات با ارزش و   یکی ی نگاه ها ی... حتبهیحس عج  نی. چقد ا رهیندارم نگاهش رو بگ 
بشه و   رهی جز اون بهت خ  یکس یندارکه دوست  ی. اون قدرشهی م  یدوست داشتن

عشق،  ،یخوا  یخودت م  ینفر رو برا هی. تمام اون  نهیجز تو رو بب یچشم هاش کس
 کنه. یخودخواهت م

حس بد رو از   نیکردم به خودم حس خوب بدم و فعال ا  یو سع دمی کش یقیعم نفس
  دیکنم نباشه، نبا یمکه من فکر   یاون طور  دی... شامیزد  یخودم دور کنم. بعدا حرف م

 زود قضاوت کنم.

به موهام   ی با تعجب به سمتش برگشتم که نگاه دم،یشن ترایرو که از زبون م اسمم
سنجاق بزن بهش تا حالتش مثل   هیموهات خراب شده. برو   ی جلو نی انداخت و گفت: ا 

 پاک شده.  کمیقبل شه. خط چشمتم 

 .گهی داد، راست م یداد ب یا  دمیبه موهام زدم و د یتعجب دست با

 سر جام بلند شدم. از 

 باهات؟  امیب -
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 زدم.  یبه نشونه نه تکون دادم و لبخند  یسر

 کنم. یخودم درستش م یمرس -

کردم و اون   یسرم مرتب م  یکه شال رو رو  یبرداشتم و در حال  زی م  یرو از رو یگوش
 فتم.دادم، به سمت عمارت ر یقسمت موهام که خراب شده رو داخل شال م

راه به چند نفر خوردم و چند تا بچه هم بادکنکاشون رو تو سرم زدن. االن وسط   نیب
 بادکنک!  ؟یاونم با چ ه؟ یوقت باز   یمهمون

 مردم.   یقشنگ از حرص داشتم م گهید

 

  یزد. حت ی خلوت بود که پشه هم پر نم یدر هم وارد عمارت شدم. اون قدر ییاخم ها  با
 کردن.  یکه داخل آشپزخونه کار م یز اون چند نفرخدمه هم داخل عمارت نبودن ج

ردشون   ی کیکردم، دو تا   یلب غر غر م ریکه ز  یبه سمت پله ها رفتم و در حال  میمستق
 کردم. 

 نحسه! شی همه چ ز یآو نیشانس مائه، ا  -

 چند تا اتاق فاصله بود.  نمونی... اتاق پسرا، جلوتر از اتاق ما و ب دمیهم کش یرو تو  اخمام

بهش  یعی اومد. نگاه سر رونی ب اریکنار در اون اتاق خواستم بگذرم که همون لحظه مه از 
 رو باال زده بود. شی مردونه مشک  رهنی پ ینایانداختم؛ کتش رو در آورده و آست

 نگاه رو بهش انداختم و از کنارش رد شدم. هی همون

  تمیاعصابم رو خرد کردن. عصبان  بیعج دم،یرو د لکه روش  هیموهام و شالم که تازه    نیا
 نبود که بشه انکار کرد. یزیهم چ اریاز مه
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 یندادم. چندبار صدام کرد ول  یتیخودم حس کردم اما اهم یمتعجبش رو رو   نگاه
دستم رو گرفت و نگه م   یکی   هویدر بودم که  کی برنگشتم و به سمت اتاقم رفتم. نزد
 ؟ ی خوا یم یز یم و تند گفتم: هوم؟ چداشت. با تعجب به سمتش برگشت

 شده؟   یزی: چدیپرس دیشد و با ترد  رهی چشم هام خ یدقت تو  با

 

که دست   ارمیکه شده بود. دوباره اخم کردم و خواستم دستم رو از دستش در ب معلومه
 م رو هم گرفت. گهید

 ؟ ی د  یآورد و آروم گفت: جواب نم ن ی پا کمیرو   سرش

 چشم هاش دوختم.  یرو تو  نگاهم

 ؟ یمگه تو جواب داد -

دو تا دختر   یبگه که صدا یز یمکث خواست چ  هیبهم چشم دوخت و بعد  جی گ اولش
گرمش گرفت. در  یدست ها  نیم رو محکم ب گه یدستم رو ول کرد و دست د  هیاومد. 

 اتاق ما رو باز کرد و اول خودش و پشت سرش من رو داخل برد و در رو بست. 

 ادم؟ جواب ند یک -

 حدقه چرخوندم. ی چشم هام رو تو کالفه

  امیپ شم،یمن نگران م ،یر یم  یشیبعد پا م ، یکن یمنو نگاه م یعصب  یاونجا عصب -
 شه. ی که اونجا نشستم کوفتم م یساعت هی ،ی دی جواب نم دم،یم

 .دمیتو شکمش کوب یمشت آروم   اریاخت ی گفت که ب یباال انداخت و آهان ییابرو 

 ! اتیادب یب -
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 .د یو مشتم رو گرفت و بوس د یخند آروم

تخت که   یزنگ نزنه و رو  ی کرده بودم کس لنتی رو امشب سا میشد، گوش فیکتم کث -
 رفت. ادمیکنم   زیگذاشتم رفتم کتم رو تم

شد...  رهی چشم هام خ  یکرد. تو یطور که با انگشت شصتش مشتم رو نوازش م همون
  شیداشتم آت کی بودن، تو اون فاصله نزدنگه داشته  شی آت یرو میدستم رو انگار مستق 

 گرفتم. یم

 بودم.  سادهیداده به در وا   هیداده بود و من هم کامال تک هیراستش رو به در تک دست

 ه؟ یپسره ک ن یا -

که به ذهنم اومد، اسمش رو    یکس نیطرف اون طرف کردم و اول نیچشم هام رو ا  جیگ
 ن؟ یبه زبون آوردم: شاه 

 ! نیو با تعجب تکرار کرد: شاه دن یباال پر ابروهاش

 

 

  دم ینگاه کردم. نگاش که روم نشست پرس نکیع  ری کج و به چشماش از ز  کمیرو   سرم
قدم جلو تر    هیشد و  رهیشده بهم خ زیر یش رو از در گرفت و با چشم ها  هیکه تک هیچ

 اومد.

 ! ن؟یبعد اون اومد شد شاه ،یبودم و تا االنم اسممو صدا نزد یقی صد  یمن کال آقا  -

کنه و    یم یحسود  نکهیکردم از ا  ف یبا حرص گفت که ک یجور خاص هیرو  نیشاه
 حرصش در اومده. 

. نمشیمون در اون حد کم نبود اما بازم معذب شدم و سرم رو باال بردم تا بب  فاصله
 ! یخند یرو لبم نشست که گفت: م یلبخند
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به خنده شد. با لذت و لبخند و چشم  لی و لبخند تبد رم ی خودم رو بگ یجلو  نتونستم
 شیپ  یدون یخنده گفتم: خب تو از کجا م نی شد. ب رهیزدن، بهم خ یکه برق م ییها
 کنم. یصدات م   یدم چخو

 ؟ یکن یصدام م ی: چدی تکون داد و تو همون حال پرس نیرو آروم به طرف سرش

 

کردم. دستم رو باال بردم و همراه با    زیدهنم بردم و چشم هام رو ر یرو تو  نمی پا لب
 که بهش دادم، شمردم. ییگفتن لقبا 

 لغت نامه... -

 از کجا اومد؟  ن یا -

 کنم!  یباز جواب دادم: از استدعا م شی با ن دمشیکه د ی روز اول یآور ادی با

 . دیدور لبش کش یو سرش رو به سمت چپ برگردوند و دست د یخند آروم

 ! گهیخب، د -

 برگشتم سر بحث شمردن. دوباره

 ! یبا نمک ینکیع ،یمه  زه،ی پاستور -

 شلوارش در آورد. بیج یکرد و دستش رو از تو زیهاش رو ر  چشم

 ! ایمن چسبوند   شی به ر یرو الک زهیپاستور  ن یا -

 

 در گذاشت.  ی با تموم شدن حرفش، دستش رو پشت سرم رو  همزمان

 .یازش صرف نظر کن یتون یاالنم م  نیهم -
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 . دمیرو بازوش کوب یکیرو آروم جلو آورد که   سرش

 ! دهیعه برو کنار، از تو بع -

باره سرش رو باال  دو دنیخند کمیانداخت. بعد  نی و سرش رو پا دیصدا خند  یو ب  آروم
 شد. رهیچشم هام خ ی تو میآورد و مستق

 ...ستین دیاز من بع یچیتو ه شیپ -

 گرفت.  طنتیرنگ ش نگاهش

 نه؟  ای  ارمیاز اشتباه درت ب  دیبا -

بگم   یگرفتم، چ ید ینداره. استرس شد  یو انگار واقعا شوخ ادی داره جلو م یه  نیا  دمید
 اومد من قهر بودم.   ادمی هویخب... 

 

 شونه هاش رو گرفتم و هلش دادم.  تند

 ! ستی ن زیجا  تی موقع  نیمن قهرم، تو ا  -

 ست؟ ین زی جا یچ -

 فکر گفتم: بوس!  یب

که زده   ی باال انداخت. من که تازه داشتم به حرف و گند ییباز شد، ابرو  ششین آشغال
  اریبکوبم، مه میشونیمحکم تو پ  یکیبردم، چشم هام گرد شد و تا اومدم   یم یبودم پ

 گونه ام گذاشت.  یدستم رو گرفت و لباش رو رو 

  هیتو  میکردم هر دو رفت ی گرفت. حس م شی قطع شد و انگار اون قسمت آت نفسم
 چشم هام رو بستم... اریاخت ی. بسادی خلسه و زمان همون جا ثابت وا
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  یتو  ین یر یش یلیحس خ هی  رات،ی تغ نیهمه ا   نیزد و ب یم مدهن یقشنگ تو  قلبم
  هیبره اما دوباره و دوباره همون  یفکر کردم سرش رو عقب م د،ی. آروم بوسدیچیقلبم پ

 نقطه رو بوس کردم. 

 آب قند الزم بود. دایشد

نبودم و   یچ یبود که اصال نگران ه بیشد و من برام عج یصورتم پخش م یرو  نفساش 
 بردم.  یآرامش مطلق به سر م ی تو

 

 انداختم.  نی رو عقب برد و همزمان من هم چشم هام رو باز کرد و سرم رو پا سرش

از دست هام رو ول کرد و به سمت صورتم آورد. موهام رو کنار زد و پشت گوشم   یکی
 گذاشت و با پشت دست آروم گونه ام رو نوازش کرد. 

گوشم  یتو  ن،یری ش یاز همون شعر ها یکی با   ن،یدلنش شهیبمش مثل هم یصدا 
تونم نفس ها و ضربان قلبش رو   یکردم م یکه حس م یکم یلیفاصله خ  ی. تودیچیپ

 تک به تک بشمرم. 

 است و  نیچشم اگر ا  -

 ن یو ناز و ادا ا  نیا  ابرو 

 صبر و تقوا   یا  الوداع

 ... نی عقل و د یا  الوداع

 

دو روز، قلب و احساسم رو بهش   نیبار تو ا نیچندم ینبود اگر بگم، همون جا برا  دروغ
 باشه. نی ری انقد ش م،یزندگ یمرد تو  نیکردم، حضور اول یوقت فکر نم چیباختم. ه
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بارم بابا با   کی   یسال ها، نشد حت  نیاحساس! تو ا  یسرد بود و ب دم،ی که د یک هر
بابا و   یمحبت به مامان نگاه کنه و بهش ممنون بگه. مامان سوخت و ساخت با سرد 

 ش تباه شد.   یجوون

مثل اون ها سرد و   یکیخواستم   یکه من م  یلحظه با خودم فکر کردم، اون مرد هی
 مغرور بود واقعا؟ چرا؟ 

شعر   نیاز ا  یکی با  بمش یوقت صدا   یرو دارم کنارم، االن که وقت و ب اریکه مه االن
 .هیچ یفهمم عشق واقع یم چه،یپ یگوشم م  یکننده تو وونهید ی ها

 لحظه کنارم! نی جاست و هم نیهم یفهمم آرامش واقع یم

لحظه دلم براش رفت و محکم دست هام رو دور کمرش    هیشد و چرا اما  یدونم چ ینم
 طول بکشه. ادیاش گذاشتم اما نذاشتم همون هم ز   نهیس یحلقه کردم و سرم رو رو 

 تو بهت بود. اری هم مه هنوز 

جدا شدم و تند هلش دادم و در اتاق رو باز کردم. با خجالت دست هام رو به  ازش
 صورتم گرفتم و گفتم: برو برو! 

 

 ! انای زده اسمم رو صدا زد: و بهت

 دستام رو پشتش گذاشتم و دوباره هلش دادم.  جفت

 کشم! یبرو خجالت م -

رفت وگرنه هل دادن اون کار من نبود. پشتش در رو محکم   رون یگفت و خودش ب یعجب
 دادم.  هیبستم و بهش تک
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  یو صورتم برداشتم و ر ی. دستم رو از رو دیکوب یزدم و قلبم محکم م ینفس م نفس
  یتا نفس هام منظم شن ول  دمیکش قیعم ی قلبم گذاشتم. تند تند پشت هم نفس ها

 شدن؟  یمگه م

بودم   تیهمون وضع یصورتم، انگار دوباره تو  یبوسه هاش رو  یگرما یآور ادی بار با  هر
 شد. یو ضربان قلبم تندتر م

 حرص به خودم غر زدم: د خفه شو خب! با

 اه...  اه

م و موهام رو درست کردم، نشستم و خط چشمم رو هم  رفت نهیحرص به سمت آ  با
 رفتم. رونی کردن لباسم، از اتاق ب زیو بعد تم  دمیکه خراب ترش نکنم، کش یجور

و االن هم داشتم   دمیکش یخجالت م یلیچون خ  نمیرو بب اریخواست اصال مه ینم دلم
 رسوندم. یم  ترایبه زور خودم رو تا م 

آرومه، من    یبرداشته شه، تو دلم واسه خودم خوندم: همه چ اریفکرم از رو مه نکهیا  واسه
 بالم!  یحاال به خودم م  یهست شمی چقد خوشحالم، پ

 

خواننده  هیخورده.  یو شکست عشق یا... همه آهنگاهم از دم عشق و عاشق  ماشاء
من!   تیتو موقع ایبود،  نگلیس یکی  دیتو جامعه از عشق نخونه؟ شا  میندار نگل یس

 ...افتهیب یشکیه ادی نخواست با آهنگه 

 .نی ریمختلف رو در نظر بگ  یدسته ها کمیرو درهم کردم؛  صورتم

  داشونیو سارا کجان که پ  زیآو  نیا  نمیاطراف رو نگاه کردم بب یه سادمیعمارت وا  وسط
 اومدن. نایهمه آدم به خاطر ا  نیا  ست؟ین
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  زمونی، سمت مبه اطراف نگاه کنم نکهیرفتم و بدون ا  رونی از عمارت ب دمشون،یند  یوقت
نشسته   ترای م  شیهم پ اریآراسته شد؛ مه زیبله! گل بود و به سبزه ن دمیحرکت کردم که د

 کرد.  یدقت بهم نگاه م  تی بود و داشت با نها 

بهش انداختم   ینگاه میباهام هم قدم شد. ن یک یرفتم که حس کردم   یسمت اون م به
 !ادی کرد و گفت: فکر کنم از من خوشت نم  بشیج ی. دست تو دمید رو  نیکه شاه

من   یقبل  یها  اری مطابق مع قا یدر هم و چهره ش، دق یاخالق و اخم ها  نی با ا نیشاه
 خواستم.  یرو م اریمثل مه  یکیبود اما االن، من فقط 

 

 نخورتم. نمیبدم که بابام خشتکم رو پرچم نکنه ا  یجوابش رو چ  موندم

 .افتهین اریمه  یبود، نگام به چشا نیام بر ا  یکردم و تموم سع یسرفه ا  تک

 .نیکرد  یفکر ن ینه خودتون چن -

 . میخوام که باهم باش یمن ازت خوشم اومده و م  یول -

 .ستادمی کلمه خشکم زد و از حرکت ا  یواقع  یمعنا به

که   یا  مهینصف و ن دارید  کیحرفش، اونم بعد    نیه بر تعجبم از ااون لحظه عالو تو
 کنفش کردم، دوست داشتم چنان بکوبم تو دهنش که دندوناش خرد بشه. 

به دلم نشسته، از در و   اری! حاالم که مهادیو نم  ادیام که ب یخر هیساله من منتظر  چند
 ! نی پا زهیر  یپسر داف م وارید

 جلوه نکنم.  یدستپاچه و حرص ادی کردم ز  یسع

که همه   ستمی ! اما من آهن ربا نشنیبارز منه که همه جذبم م یها  ی ژگیاز و   یکی ن یا -
 رو ور دلم نگه دارم. 
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 کرد.  یباال انداخت و تک خنده ا ییابرو 

 منظور؟  -

نبود. پس  یتو دلمه پنهون شدن اریکه مه نی ، انگه  ای شدم به بابا بگه  نیا  الیخ یب
شما چطور تو   نکهیدوست دارم بعد ا  ویکیمن   نکهیا یعنیباال انداختم و گفتم:   یشونه ا

 ن؟ ید یرس جهی نت نیبه ا مه ینصفه ن دارید هی

از شما چه پنهون، خودمم   ست،ی همه رک بودنم جا خورده بود، از خدا که پنهون ن ن یا از 
  نیو ا   رمی بگ دهیرو ناد اریکه مه نی گفت ا یدرونم م یحس  هی یتعجب کردم از خودم ول

 . ستیبمونه، درست ن یدماغم باق  یمو  یجور نیهم

اما محترم ادامه دادم: با   یزدم و جد یحیکنه، لبخند مل یتو سکوت نگاهم م  دمید  یوقت
 اجازه تون. 

 رفتم. ترایو م اریبه سمت مه و

به   رهیکرده بود نشستم. خ دای که دوباره اون حال قبل رو پ یاری مه یو رو به رو   ترایم کنار
کردم. دوست   دایپ یفشرد و من واقعا حال بد   یهم م  یدست هاش رو محکم تو زیم

 .نمشیبب یطور نینداشتم ا 

اشاره دادناش، نگام روش ثابت موند. تمام   دن یانداختم که با د  ترای به م ینگاه مین
رو از   ن یخرده و ا نیاعصابش از دست شاه ار یبود که مه نیا  دمی که ازش فهم یزیچ

 .دمیاتاق هم فهم ی لحن حسودش تو 

 

 خوردم.  یبعد اون همه اشاره و سکوت تکون  ترایبلند م یصدا با

 الق؟ یگفت اون پسره د یم یچ -
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هم جمع شده، معلوم شد که    اریحواس مه  دمید  یو وقت  دهیپرس اریبه خاطر مه  دمیفهم
 خواد بدونه. ی دلش م

جواب گرفت و   یچ هیگفت و   یچ  هیتفاوت جواب دادم:  یباال انداختم و ب یا شونه
 کارش. یرفت پ

 بار کنجکاو جلو اومد.  نیا  ترایم

 گفت؟  یخب چ -

مام رو حرکت  دوست نداشتم بحثش رو، چش  ادیکه انگار ز  یکردم و جور  یفیظر اخم
 دادم.

 . الیخ یب -

 باشه. -

 ثابت موند.   اریمه  یرو  نگاهم

شد که جلوش بگم پسره گفته ازت   یشدم. نم یکرد و کم کم داشتم دلخور م  ینم نگام
 شد؟  یشد، نم یبدتر م یطور  نیا  اد،یخوشم م

فقط اخم   ن ی هم عجب دردسر شد. امشب ا نیشاه نیو نگاه ازش گرفتم، ا   دمیکش یآه
 کوفت من شد و هم کوفت اون!  یو تخم کرد، هم مهمون

 

و عروس خانمم خبر   ایهمه آدم اومدن، خودت ب نیقار قارو سر کن، ا  اه،ی کت س زی آو -
 کن.

 براش زدن. یغیخنده و دست و ج ریزدن ز  همه

 همه دوسش دارن!   نیا  نکهیکنه از ا یم   یفیو چه ک  نشونیمحبوب شده ب چه
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 اومدن.  رونیو سارا باالخره دنبال هم از عمارت ب ز یآو نگذشت که یچند

  هیدونم چطور شد اما  یداد، سارا هم نم یکه باز بود و داشت لبخند صدقه م زی آو شین
 .رفتی م  زیآروم دنبال آو  یلیتر رو لباش، خ ح یلبخند مل هیکرده بود و   حیآرامش مل

شروع کرد به دست زدن و مردمم که ازش خوششون اومده بود،    دشونیتا د الیدان
 دنبالش شروع به دست زدن کردن. 

 . زهیری م  دنشی برگ ماها با د زه، ی آو زیآو  زی آو -

 

 

 انداختم. زی به چهره پوکر و غر زنون آو یو نگاه  دمیخند بلند

  یکی. عمه کوکب رو زهیر یزن گرفتنش م  دنیبا د  زه،یر ینم ز یآو دن یبرگ ما با د واال
 .دیپر  نی گرفت، خودش رو کشت از بس داد زد و باال پا یاومد م یم  دیبا

که جلوش بود  یکروفونیبه عمه انداخت و بعد سرش رو به م ی نگاه متعجب الیدان
 کرد.  کی نزد

به   دیخودتون رو حفظ کن یخونسرد ون، یخانم ها و آقا  ن، یبش گاهتی زودتر تو جا زی آو -
 ه تو راهه! گمونم زلزل

 به عمه کوکب انداخت.  یدوباره نگاه و

  ینمونده. با تعجب چشم به جا دمیبگم که د ترایبه م یزیخنده سر برگردوندم چ با
 باال انداختم.  ییش دوختم و ابرو   یخال

 سارا!   شیرفت پ -
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. چطوره که جذب بود نشست  سادهی که کنار سارا وا ترای م یو بعد رو   اریمه  یاول رو   نگام
 سارا شده؟  تیشخص

جذب   ترایداشتم گفت: م  زیکه از آو یبابت همون نگران ای از نگام خوند   اریدونم مه ینم
 نگران نباش. ه،یسارا دختر خوب شه،یم یکمتر کس  تیشخص

کرد و بعد  یبه من اخم و تخم م نی اومد ا یم  نیگرفته بود ازش، تا شاه حرصم
 زد.  یم خودشم باهام حرف 

 باال انداختم. یاخم بهش چشم دوختم و شونه ا  با

 که کرده.  هیانتخاب ست،ی برام مهم ن گهید -

 شد. رهیرو کج کرد و با دقت بهم خ سرش

 باز؟  یقهر -

 

لحظه باهاش    نیهدف به اطراف زل زدم؛ اصال دوست نداشتم تو ا  یگرفتم و ب نگاه
اون وقت   ست،یتوجه ن یهم نسبت به سارا ب   طی شرا  نیتو بدتر ز یآو  ن یحرف بزنم، ا

 ...اریمه

 گاه سرم کردم.   هیگذاشتم و تک زیم   یو آرنج دست چپم رو رو دم یگز  لب

 ! انای و -

 برگردم جواب دادم: هوم؟  نکهیا  بدون

رو به   نجای. خدا شاهده ا زیبدتر به همم نر  گهیاعصابمه! تو د   یپسره بد رو نی نگاه ا -
وقت بود گردنشو   یلیشدم، خ یار با نگاه کردن بهت آروم نمو هر ب  یروم ننشسته بود 

 شکسته بودم.
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 ناراحت!  ایحرفش خوشحال بشم  ن یدونستم با ا  ینم

اخالق ها اصال    نیداد، از ا ی م ری گ زیکه بابا داشت و به همه چ ییجا  یسر تعصب ب از 
 شد.  یقند توش آب م لو یک لویاومد. از اون طرف هم دل خرم ک یخوشم نم

آروم بشه،   نکهیا   یفقط برا یول  هیبه چ یبدم که چ حینبود بهش بگم و براش توض جاش
 دادم. لش یتحو یبه سمتش برگشتم و لبخند 

کنم، خوشحال   یمن آرومش م  نکهیو حفظ ظاهر نبود، بلکه واقعا از ا   یشینما لبخندم
 بودم.

 

. احساس  رهیگ  یاز وجودت آرامش م یکی ،یفهم یم  یوقت هی بایحس جالب و ز  یلیخ
 . دهیارزشمند بودن بهت دست م

 و... کردن.   یطبق رسم روستا کم کم کنار عروس و داماد رفتن و آرزو خوشبخت همه

 

 

  نکهیدوستم بود، با وجود ا ز ینباشه باالخره آو یبلند شدم و به سمتشون رفتم. هر چ منم
 لبم نشوندم.   یرو  یلبخند  دم،یکه رس  کشونی در آورد. نزد یخر باز  یکل

عاقل شده،   کمیکردم چرت و پرت نگه، البته   یباز شد؛ خدا خدا م ششین دنمیبا د زیآو
 ! کمی

ضد حال نزنم دستم رو جلو بردم که گرم   نکهیا  یزد، برا  یلبخند  دیهم من رو که د  سارا
 فشرد. 

 .نیبش ری هم پ یبه پا -
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 تر شد. قیعم  لبخندش

 .زمیعز  یمرس -

 زل زدم.  زیشده به آو  زیر ی لو بردم و چشم هارو ج دستم

 . نیخوشبخت بش -

 ان شاء ا... قسمت تو.  ،یمرس ،یبار ابروهاش رو باال انداخت و با ذوق گفت: مرس دو

که   یهند   لمیرفتم تو ف یقشنگ داشتم م  ار،ی و کنار مه یروز  نیتصور خودم تو چن با
 به خودم اومدم و ضربان قلبم باال رفت. یزود

 

اونا رفتن، رفتم پشتشون و از وسطشون کله ام رو   یبودن، وقت کشونینزد  ینفر چند
رو   نمیمنظورم به سارا بود اما دل شکستن کار من نبود، به خاطر هم نکه یبردم. با ا رونیب

کارم به حرف   ن،یا یجفتتون باهم کنار ب ن،یشد ی زندگ هیوارد   گهیبه جفتشون گفتم: د
 دخالت کنه.  یکس نی رو نذا ن ینداشته باش یکس

زد و من رو که   یعمه کوکب بود که دورتر از ما داشت با چند نفر حرف م  قایدق یکس
 نگاهش به من بود. هیهمش   د،ید

 بهش زل زد. یدست سارا رو محکم تو دست هاش گرفت و با لبخند عاشق زیآو

 کنه، عشقمونه و ما!  یدخالت نم یکس م،ی من و سارا گهینه د -

 کش اومد. هیثان هی هی ثان  هیسارا تا بناگوش به فاصله  شیکه ن دمیقشنگ د یعنی

 بلده خر کنه! نمیا نه،

 رو شونه اش زدم.  یکی

 . نیفرمون رو برو جلو، خوشبخت ش ن یهم نی آفر -
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  دیجد  یشد. جنس نگاهش از جنس نگاه ها رهیبرگشت سمتم و با محبت بهم خ زیآو
سرم    یزد و دستش رو رو  ینیر یواران بود، همون قدر مهربون و برادرانه، لبخند ش

 گذاشت.

 آورد.  نی سرش رو پا   مهربون

 چند وقته.  ی! سرد شدمای قیما هنوز رف -

 . یرو لبام اومده بود گفتم: وقت نداشت اریاخت یکه ب  یو با لبخند  دمی کش یقیعم نفس

ارزشت  ،یارزش نداشته باش شی از ستا  شتریتو وقت دارم. برام ب   یبرا شهیمن هم -
 . ستیکمتر ن

  یباشه که روز اول در به در دنبالش م یمتحرک زی همون رخت آو  نیشد ا  ی نم باورم
  یداشت که من رو از خودش دور کنه و حت یبود و همش سع زاریگشتم. از بودن باهام ب
 تالش کرد اخراج بشم.

 باز کرد.  ایبود که چشمم رو به دن یدوست خوب هیواقعا   ز یاول، آو  یاز روز ها جدا

 

رو ساخت. لبخندم  انای و ن یوقت ها حرصم داد، دلم رو شکوند اما همون ها ا  یلیخ
من رو    نیازدواجش و ا  شد به واسطه یشد، مطمئنم باهاش ارتباطم کمتر م قیعم

 کرد.  یدلتنگ م

  یواقعا حال و هوا  یبرگشتم ول زمون ی به سمت م زه،یکه بغض نکنم و اشکام نر نموندم
حالم رو به راه بشه، به سمت پشت عمارت   کمی نکهیا  یاونجا موندن رو نداشتم. برا 

 راهم رو کج کردم. 
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داشتم   از ی اما خب واقعا ن د یرس یترسناک به نظر م کمی  ک،یشب بود و هوا تار  چون 
از   یکیو آروم آروم به اون سمت رفتم. کنار  دمیکش یاز اون سر و صدا دور باشم. آه کمی

 اون نشستم.   یقرار داشت و رو یصندل هیدرخت ها که  

  یدو تا درخت بزرگ هم واقع شده بود که از هر طرف م نیدرخت قطور بود و ب تنه
 .دید یمن رو نم  یاومدن، کس

 

 .دیترک یکرده بود که سرم داشت م ادیانقد ز   شعوریب الیآهنگ رو دان  یصدا 

 فکر رو کردم صدا کمتر شد.  نیشد که تا ا  یدونم چ ینم

 . دیشام بخور دیوقت شامه، بر  ،یشگیدوستان و همراهان هم -

  یصندل یداده به پشت  هیشکرت" گفتم و سرم رو رو به آسمون گرفتم و تک ایدلم "خدا  تو
و چشم هام رو با تعجب باز   دمیدور تر از خودم رو شن ییپا  یبستم. صدا  چشم هام رو

 کردم. 

و چون دور بودن    دمیرو شن یدختر فیضع یبه دور و اطرافم انداختم که صدا  ینگاه
واضح   با یتر شدن و صداشون تقر  کی که گذشت انگار نزد کمیگفت.  یاصال چ دمینفهم
 شد.

 چخبرته تو؟  -

کجا   نمیشدم تا بب رهی خ نیکردم و متفکر به زم زی آشنا بود! چشم هام رو ر چقد
 هست.  یپسر امون نداد و بهم فهموند ک یصدا   یول  دمشیشن

 ؟ یکه چ   یدینم امیجواب زنگ و پ یرفت -
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دونه   یو خودش م  ستی گفت مهم ن یکه م  نیبود؛ ا  سایواران واقعا به فکر پر  پس
 که شکسته. غرورشه  ینبود هم فقط برا  یجد

غرور چرتت دست بر   نی دونم چرا از ا یبا حرص گفت: نم ه،یکه معلوم بود عصبان سایپر
مگه    سای برو؟ پر سایپر  یگیم یمنو برسون  یایب یخودت پاش  نکهی! اون روز جا ایدار ینم

 برو بره!  یبگ اد،ی ب ایب یغالم حلقه به گوش توئه بگ

 !یل ی! خیرفتارات رو اعصابم نی با ا یلیخ -

 کنم. یتو عشق م ینه که من با رفتارا  -

معلوم   نکه یا  یدو تا شاخه درخت برا  یسر و صدا بلند شدم و از ال   یب یصندل  یرو از 
 نشم بهشون نگاه کردم. 

 رو. ستادن ی ! حالت اتف

 بود.  سادهیرو به روش وا  ،یداده و واران با صورت برزخ هیبه تنه درخت تک سایپر

زشت باشه، تند  نمیبوسش کنه من بب رهیکرد، نکنه بگ کی نزد  سایرو به صورت پر سرش
زود  یبزنم ول  غیجلو روم، اون قدر هول کردم که خواستم ج اریمه  دنیبرگشتم که با د
 دهنم گذاشت.  یدستش رو رو 

 

آروم!   ار،یمه   یبودن اما چشم ها  ی وحش یلیخ نی شاه یباشه، چشم ها  نیشاه دمیترس
 کنارش همون آرامش قبل رو به دست آوردم.   دهینکش هیبه ثان

 نکشتتش!  ا یکشتتش   نمی و واران قطع شده بود و من کنجکاو شدم بب سایپر  یصدا 

 من بود.  یکرد و تموم نگاهش به چشم ها  یبه پشت سر اصال نگاه نم اریمه

داره. همراهش اخم  دهنم بر ینامفهوم در آوردم تا دستش رو از رو  یچند تا صدا  آروم
 هم بود. یهامم تو 
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 باال انداخت و دستش رو برداشت. ییدهنمه و ابرو  یدستش هنوز رو  دیتازه فهم انگار

 ؟ ی ا یهوا م  یو پچ پچ کنان گفتم: چخبرته ب  آروم

بدون   اریمه  ینگاه بندازم ول سایهمون لحظه هم خواستم برگردم و به واران و پر  بعد
 برم گردوند. یکه اون طرف رو نگاه کنه، زود شونه ام رو گرفت و دوباره به حالت قبل نیا

 ؟ یکن  یرو نگاه م یلبخند گفت: زشته! چ با

 

 بهش چشم دوختم. پوکر

 ؟ ی دیزشته؟ مگه خودت د یچ  ستمیبچه که ن -

 تر شد. قی کم کم کش اومد و لبخندش عم لباش

 ؟ ی کار به اون دوتا دار یچ ینه ول -

  ییدونه چه فکرا  یو خدا م دتم ید نجایزشته که ا یلیشدم و خ عی ضا یلیردم خک  حس
 کرد.  یم تمی واقعا اذ نی هم داده بودم و ا  ی میعظ  یکرده. سوت

خواستم با حرف زدن خودم رو تبرئه کنم  یرو غنچه کردم و مظلوم بهش زل زدم. م لبام
نگام   ی طور نیشد و شمرده شمرده لب زد: ا  ره یکه زود نگاه برگردوند و به آسمون خ

 نکن.

 شد.  زونیپوکر شدم و لب هام آو دهینکش هیثان به

 . دمیکوب شکمش  یتو  یمشت  زیر  یچشم ها  با

 نگاه نکن!  یاون طور یگیم   یچته تو هم ه -

  یکه با اون صدا  یلحن خاص هیو با    دیموهاش کش ینگام کنه دست تو  نکهیا  بدون
 . ینی خودت رو بب یچشما  یستیمن ن  یود گفت: تو که جاآرومش جذاب تر شده ب
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 من مگه چشونه؟   یچشما  -

 چشم هام زل زد.  یآورد و تو نی بار سرش رو پا  نیا

 کنه. یها که تو قلبم به پا نم شی و چه آت از ی چشات پر نازن و من پر ن -

 

  نیتر  نی ر یتونستم بگم ش ی گرفتم... م یقینفس عم خت؛یخوردم و قلبم فرو ر  یتکون
 گذشتن. یلحظه ها بودن که م 

 مماس با کتش شد.   کمیانداختم که  ن ی رو پا سرم

 جنبه ما!   یب یلیمن خ نن،یر یش یلیحرفات خ -

 متوقف شد.  کمیاومد و نزد  نی پا سرش

 . شمیو زنده م رمیم  یکه هر روز هزار بار م یستین یجنبه تر از من عاشق یب -

 سرم رو باال آوردم که همراه با من سرش باال اومد و مقابل صورتم قرار گرفت.  معترض

 ! ایقلب منو از کار بنداز  یامشب با خودت شرط بست -

 زد.  یجذاب لبخند

 ؟ یکن  یم یباز  یقدر خوب دار نیکه ا  یشرط بست یتو با ک -

 

 

 و کنارش زدم.  دمیخند

 بگم. یدونم چ ینم  گهید رم،یمن م -
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  ی .  تودیاز کنارش رو نشده بودم که محکم دستم رو گرفت و به سمت خودش کش  هنوز 
 بغلش بودم...

 . دیشونه ام گذاشت و آروم بوس یرو رو  سرش

 ی هم قمران را قمر یهم خبر  یهم نظر -

 ی شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکر هم

مشب  همه رو نداشتم، ا نی هم فشردم. من تحمل ا  یهام رو محکم بستم و رو  چشم
 کردم. یشال هم حس م ی شدم. هرم نفس هاش رو از رو یم  وونهیواقعا د  گهید

  یادامه داد: آخرش امشب عقاب م  یجد یینگفتم و خودش کنار گوشم با صدا  یچیه
 .نی کشم پا یرو م  نی شم و شاه

فکرهام افتادم و   ادیاما   نیشاه یداد از نگاه ها   یخاص بود و رنگ حسادت م حرفش
 اون تعصبات. 

 

اون   ینیر یخواستم ش یبود که م نیا  یبرا  دی تونستم چشم هام رو باز کنم، شا  ینم
 لحظه ها رو کامل حس کنم.

 ؟ ی لب زدم: چرا انقد روش حساس  آروم

 و آروم باشم؟  نمینگاهش رو روت بب ی: انتظار دار دیبم در جوابم پرس ییصدا با

ندارم،  زای چ  نیاز ا یدل خوش ادیانگشت هام قفل کرد که گفتم: ز  یهاش رو ال   انگشت
 ! یاطرافم سر به تعصب الک  یمذکر ها  ی حساس بودن رو

شده چون لحن صداش فرق   یکردم جد  یشونه ام برداشت. حس م یرو از رو  سرش
 داشت. 
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 فرق داره.  یبا اون تعصب الک رتیغ -

 نمونه.  یبود که حرف یاون قدر جد  لحنش

 .نهیب یم ادیم  هویبرم؟ واران  یذار  یتم: نمگف  آروم

نداشتن. اون   دیبهش د  نایجوره واران ا  چیاصال ه م یکه بود ییبهونه بود چون جا  واران
 گرمم بود که فقط بخوام فرار کنم و برم. یقدر

 بهونه ست اما باشه برو.  -

 

بود؛ حس کردم از حرفم ناراحت شده که اون   یبهش انداختم، صورتش جد ینگاه
 کنه.  یبهم نگاه م یطور

اون با   یول   افتهی بود که نگام بهش ن نیسرم مرتب کردم و تموم تالشم بر ا  یرو رو  شالم
 کرد.  ینگاهش تموم حرکاتم رو دنبال م

 ؟ ی پاکش کن یخوا یقدم برداشتم که صداش اومد: رژت پخش شده. نم هی

اش دنبال    ینگاه جد  یدو ابروم نشست و با تعجب به سمتش برگشتم. تو  ون ی م یاخم
 داده بود.  هیبه در خت تک یگشتم اما جد یاز شوخ یاثر

 ن...  ی: چرا؟ خب ما که کاردمینال ی ا  چارهی تعجب و لحن ب با

بود گفتم؟ تند دهنم رو بستم و لب هام رو محکم   یچ  نیسرم ابر سرم، خاک بر  خاک 
  اریمه طون یهم از نگاه ش نکه یا  یهم فشردم. نگاهم رو به اطراف چرخوندم و برا   یرو

 ؟ یرژ پاک بشه، گفتم: دستمال دار نیفرار کنم و هم ا 

 در آورد.  زیدستمال تم هیو   بشیسر تکون داد و از ج  یلبخند کج با
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:  دمیتو چشماش تند تند پرس ره یو بعد خ  دمیرو از دستش گرفتم و دور لبم کش دستمال
 پاک شد؟ 

 

 

 زمزمه کرد:  یلب ری و ز  دیبه صورتش کش یدست

 کردن من بسته.  وونهیال اله اال ا... کمر به د -

ش رو جلو آورد و چونه ام رو نرم    گهی و دست د  دیاومد و دستمال رو از دستم کش جلو
 گرفت. 

  یطور نی دونم من ا ی. نمدی م کرد و با دقت و آروم دستمال رو دور لبم کشرو خ سرش
  یحرف عاشقانه م هیکه اون   یی قرار شده بود که مثل وقتا  ینه و واقعا ب ا یاحساس کردم  

شن، نفس هاش کش دار شده   یو نفس هام کش دار م  شهیزنه و من نفسم حبس م
 بود.

 . مشتش گرفت  نیو دستمال رو ب  دیعقب کش زود

 تمام. -

  یکار مهم هیو ادامه ادامه داد: فردا کنار چشمه منتظرتم،    دیش کش  یشونیبه پ یدست
 باهات دارم. 

 گرفتم.  شیگفتم و متعجب ازش دور شدم و راه مخالفش رو در پ  یا باشه

 دوست داشتم برم و با حرفش کنجکاو شده بودم.  خودمم

 خوردن. یآروم شده بود و همه داشتن غذا م یبرگشتم؛ جو تا حدود یمهمون به

 م نشستم. ی صندل  یو رفتم رو دم ید زیرو از دور پشت م الیو دان  ترایم
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 شد.  رهیشده بهم خ زیر ی با چشم ها الیدان

 ش؟ یها؟ داداشمون کو؟ خورد  نیرفت نیچوندیکجا پ -

 

سکوت نگاه کرد و بعد  تو کمیپشت سرم ثابت موند.   ییلحظه نگاهش جا  همون
 کنن در آورد. یم ه یکه گر ییصورتش رو به شکل وقت ها 

 . ستی ها ن نگل یس  ی جا ده،یعشق م ی بو  گهید  نجاینگاه لبخندشو! ا  ،ییوا  -

 به پاش زده. دمی گفت و فهم ترایرو حرکت داد که آخش رو م پاش

 رو ندارم.  ییمن تحمل تنها   میپاشو بر  -

حالت صورتش زل زدم و به حرف هاش    عیسر   ریتغ  نیگرد به ا  ی و با چشم ها  متعجب
 معلوم بود عاشق شدم؟  یعنیفکر کردم.  

 اومد و سرجاش نشست.  اریمه

 قاشق برنج دهنش گذاشت.  هی  الیدان

 خان داداش رنگ و روت باز شده.  -

  الیدان  یمحکم تو پا یکیکه بود ثابت موند که دلم سوخت و   یتو همون حالت  اریمه
 .دمیکوب

 . یالک  یگیم یدار یحموم که نرفته! چ  -

 بکوب تو سرم تا فکرم اونجاها نره.  ترای و گفت: م ترا یموند و رو کرد به سمت م  مات

به صورتش   یکالفه دست ار یکه گفته بودم نگاهشون کردم و مه یز یاز چ  مونیپش من
 .دیکش



 وز ی ن   انا ی و 

 
650 

 

 غذاتو بخور! الیدان -

 باشه بابا!  -

 

حرف و   هیبعد گفتن   نی د یشد، د یجور هیکرد به غذا و تند تند خورد، شکمم  حمله
 همون حال رو داشتم.  ره؟ی گ یدرد م شهی م  نایحس و ا  یازش انگار ب یمونیپش

 بود.  ارینگاهم به مه هیهمش  نشیشروع کردم به خوردن غذا و ب سست

  نیکنم ا یحس م  یسر بلند کرد و گفت: ول ال ی که دان میغذا خوردن بود یها وسط
 جالبه.  یلیعاشقانه هاتون خ

 

 خواست بهش تشر بزنه که دست هاش رو باال گرفت.  اریمه

 حرف بزنم خب! سایوا  -

 مهم گرفتم.  میتصم ه یبهش رفت و ادامه داد:  یغره ا  چشم

اش خارج از تصور همه مون   ی به هم انداختن، لحن جد یبا تعجب نگاه اری و مه  ترایم
 شوک برد. یبود و قشنگ همه رو تو 

 ؟ ی میچه تصم -

 هم مشخص بود. اریمه ی از صدا  یحت بهت

اش   قهی به  یهمه گردوند و دست ن ینگاهش رو ب لسوفانهیباال انداخت و ف یا شونه
 .دیکش

 ازدواج رو بدم.   ط یه خودم شرا ب ،یو چهار سالگ   ستیخوام در سن ب یم -
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اما نگاهش به آسمون   الی. دانمیداد هیهامون تک  یصندل یو به پشت میپوکر شد  همه
  یشده و داشت آروم پلک م  رهیخ یبه نقطه نامعلوم بیو غر  بیلبخند عج هیبود و با  

 زد.

 بهش انداختم. یدیرو کج کردم و نگاه نا ام لبم

 شه؟ ی زن تو م یآخه ک -

نبودم اما حاال که   نیبه گفتن ا  لی ما یلیجواب داد: خ رهی نگاه از آسمون بگ نکهیا  بدون
من   یبرا   یکیاخالقش، قطعا خدا   ن یبا ا شهیم ار یهم زن مه  یکیو   ی کرد دایتو شوهر پ

 گذاشته.

 

 رو کوتاه به سمت ما سوق داد.  نگاهش

 قراره من مثل شما بشما!  دیاصال فکر نکن  یول -

 کرد. اریبه مه یا   اشاره

سر قراراتون واست   نهیش یم  گهی بدم، د ادشیقبول نکرد من راه و رسمش رو   ن یا -
 کنه.  یم  فیداستان شنگول منگل تعر 

که با اون دختر خوشگله سر قرار   ستین عی نامربوط گفت: واران هم اصال ضا یلیخ بعد
 بوده. 

. رنگ و روش باز شده، دمیشدم که واران رو د ره ی رو برگردوندم و به پشت سرم خ سرم
 چرا باز نشه؟ 

واران نشسته و لبخند    یکه درست رو به رو دمیکنم و د دایرو پ سای نگاه کردم تا پر شتریب
 نیچن  دیبا  شهیهم هم  یو خارجک یترک یلما یف نیکردن! تو ا  ی رو لباشه. پس آشت

 کنن. یترخ بده تا آش  یزیچ
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 رو تور کرد.  نیواران با اخالق بدش ا  نی ا  یحت -

 داد. هی تک  یصندل یشد که به خودش اشاره کرد و به پشت الیدوباره جمع دان حواسم

 من که جذاب دو عالمم! لب تر کنم دخترا دنبالمن. -

 

 قربون صدقه ش رفت.  ترایم

 قربون داداش جذاب خودم برم، عشقه عشق! -

 ؟ یستیخانواده ن نیکنم تو از ا یگفتم: چرا حس م  اریرو به مه و دمی کش یقیعم نفس

 .دیرو پاش کوب یکی  الیدان

  یدونم چرا نور چشم یکردن، فقط نم داش یمامان بابا تو جوب پ گمی ! منم میآخ گفت -
 هم هست. 

 . دمیکوب الیدان یتو پهلو  یکیآرنج  با

 ! داداش بزرگترته ها! اتیادب یب -

حس   یشی م یزن داداش رو مخ م؟یرو حفظ کن ی همون وجه قبل یا ی تو چرا نم گمیم -
 کنم. یم

 . دمیکردم و خند فیلفظ زن داداش ک  از 

 !یماه  ن یمن کجام رو مخه؟ دختر به ا -

 .دیرو آورد و محکم گونه ام رو کش  دستش

 قربونت بره.  اریمه  ییو -
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 هیتک یصندل  یشد، به پشت  رهیگفتم که دوباره به آسمون خ یرو دستش زدم و آخ یکی
 سرش گذاشت.   ریدادم و دستاش رو ز 

و جلو همه    رمی گ ی. دستش رو مستمین زهیمن اگه عاشق بشم، مثل شما پاستور  یول -
 بدونه.  دی با ایسر و صدا! عشق منو دن ی عشق ب یچ یعنیگردونمش. اصال  یم

 رو!  گهی که م یزی تو ذهنم تصور کردم چ قشنگ

 عشق منه! نیود که دختر مردم رو کول کنه تو شهر بگردونه بگه ا هم نب دیبع الیدان از 

 تصورش خنده م گرفت که سرش رو به سمتم برگردوند. از 

 داره!  شیعشق من خنده نداره، ستا  -

 زدم.  یپوزخند

 نداره؟  شیاین -

 گرفتم. یسنش کم نبود همون رو م شی رو اسم  زن عموت داره!  ستا شی این گهینه د -

 گفت.  یو آخ  دیکه پاش رو عقب کش دمیمحکم تو پاش کوب یکی

 چته؟  -

 ؟ ی من چش دار ی به دختر عمو -

 .دی پاهاش کوب یمحکم رو  یکیو با دو تا دستش   دیکش یو پر حرص قیعم نفس

 رو قشنگ چپر چالغ کرده!  نی مغز ا  اریعشق مه -

دارم؟ من شبا به   زیکار به خواهر آو  یرو به من دوخت و ادامه داد: آخه من چ نگاهش
 کنم.  یفدو مدو رو تحمل م ن یزور ا
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 داد زدم: فدو مدو؟!  بایدو ابروم نشست و تقر نیب  یجیاز سر گ یاخم

  یانداخت، سر تکون داد. نگاهم رو رو  یم نی و همون طور که سرش رو پا  دیخند اریمه
 جلو رفتم. کمیگذاشتم و   زیم  یو آرنجم رو رو اون سوق دادم  

 ه؟ یشده؟ فدو مدو چ یچ -

به غبغب داد و   یبه وجد اومده بود، باد یآروم و خنث شهیهم اریکه از خنده مه الیدان
  یم یکه فقط با اشعار طنز شنقل منقل خان نا کجا آباد  نویچقد خفنم؟ ا ی دیگفت: د

 خنده، به خنده انداختم.

 خنده اش کمرنگ شد.  هوی اریمه

 صدا نکن؟   یطور  نینگفتم شاعر هارو ا -

 خب بابا، اسمش رو بلد نبودم گفتم جو بدم. یلیخ -

 و حواسم بهش جمع بشه.  رمی بگ اریتا نگام رو از مه دیبه دست من کوب یکی بعد

  یفدات بشم فدات بشم م یرو گوشش ه رهیگ یم   یاز شب تا صبح گوش  زتونیآو  ن یا -
 کنه. 

 

 پسره خز!  ش یا

 و سارا انداختم.   زیبه پشت سرم و آو ینگاه ناخودآگاه 

 خزمزگانن!  -

 به خرج بده. تی خالق کمیبودم!  دهید نویا ،یستیماهر ن ادی تو انتخاب اسم و لقب ز  -

 باال انداختم. ییسمتش برگشتم و ابرو  به
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 ! هیبه خرج دادم که االن اسم تو سوسک موج تیخالق -

با مکث بهم زل زد و بعد انگشت اشاره ش رو باال برد و تکون   کمیگرد شد و   چشماش
 داد.

 باشه؟  یتونه موج ی سوسک چطور م -

 

 

از سرم بازش کنم   نکهیا  یباال انداختم و برا  ینداشتم پس شونه ا   یقانع کننده ا  لیدل
 . یگفتم: فعال که تو هست

 !ادیاز سوسک خوشم نم -

 نگاش کردم و ابرو باال انداختم. طونیش

 ! ای با خودت کنار ب -

 

 *** 

 بهم کرد. یکه اشاره ا  نمیشد. موندم کجا بش رهیتخته سنگ نشست و منتظر بهم خ یرو

 .نی کنارم بش ایب -

به سمتش رفتم   یبلند ی خر ذوق شدم و با قدم ها یاما تو دلم بس  اوردمیرو خودم ن به
 و کنارش نشستم.

 خب! -

 پاش گذاشت و با دستش نوازشش کرد.  یرو گرفت و رو  دستم
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 از تنت در رفت؟  شبید  یخب به جمالت، خستگ -

 باال انداختم. یا شونه

 قشنگ بود. یلیخ یهمه چ   میری خسته نشدم اصال، عروس دوماد رو فاکتور بگ -

 ؟ ی رو چ نیشاه -

 اش انداختم.   یبه چشم هاش و اخم ساختگ ینگاه

 . میر یگ یاونم باهم فاکتور م -

 لباش نشست.  یرو  یلبخند

 ان!  یقشنگ  یبا هم رو دوست داشتم، کلمه ها ن یا -

 . دمینرس شی در مورد قشنگ یا  جهی در موردش فکر کردم اما به نت کمی

 خاصه؟  شی چ قایدق -

 کنه. یو با تو جمع م  من  نکهیا -

تونم   ی. من چرا نمختیهمه طبع شاعرانه و عاشقانه اش ر نی از ا مان یبرگ ها  قتا ی حق
 چرت و پرته!   ادیبه ذهنم م یمثل اون باشم؟ هر چ

روزا   نیفکر ا  دیخوندم با  یآوردن و من نم  یدر هم شد؛ همون روزا که کتاب م صورتم
عسل   کهی چ کهیچرا داره از دهنت چ زه،ی پاستور ار یمه  یبودم. االن در جوابش بگم ا  یم
 . زهیر یم

 یبه من بگو چرا انقد با نمک ،ینکیع اریمه  یا

 تنگ بلور  تی بور، چشم ها اریمه  یا

 و با من بمون، نشو از دل من دور!  ایب
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 ! انای : وشاعر

 

الزم   یخواد شکوفا بشه. کود قو  یاون ته مه ها دارم که به زور نم  یزیاستعداد ر   کی 
 داره! 

 . تیخاستگار  امیخوام دوباره ب یم -

قلبم گذاشتم، به   یکه دستم رو رو یمکث هی و نگاه گرد و متعجبم بعد    سادی وا  قلبم
 سمتش برگشت. 

 رو داشتم؟  ینامزد  یو آمادگ  تیظرف ای روستا؟ من آ یتو  نجا؟یا

  یک  رمینداشتم... االن بم ینگران چیدانش آموز بودم و از بابت خرج کفن و دفن ه کاش
 ده؟ یخرج من رو م

 کردم. یهام باز انداختم و با انگشت  ن ی رو پا سرم

 شه. ی که نم نجایخب ا -

 چشم هام نگاه کرد.  یتو  میرو چرخوند و مستق سرش

  یرو اونجا م یران جشن نامزدته  میبر م،یر یبگ نای جشن ا میخوا  یچرا نشه؟ ما که نم -
 . میریگ

 

 

کار کنم،  یدونستم چ  یدو دل بودم، هم دوست داشتم و هم دوست نداشتم. نم یلیخ
  کمیاتفاق افتاده و    نمونیب ی زیچ هی  نجایا فهمنیم  میخاستگار  ادیکردم اگه ب  یحس م

 .کشمیجلو همه خجالت م 
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 .دمیبه صورتم کش یدست

 . یخاستگار  ایتهران ب ینگذره؟ اومد  ییماه تو روستا به آشنا  هی ن یا -

اگر   م،یشناس  یشناسمت و م ی. مانایو  ستمیراحت ن یطور نی صداقت گفت: من ا با
دنبال دوست   ستمیش کنم. پسر هجده ساله ن  یخوام جد  یم م،یخوا  یو م  یهست

 باشم. یدختر دوست پسر باز 

 .دیبه پشت گردنش کش  یکرد و دست یمکث

 . گهیجلو و م ادیمردونه م ست،یرابطه ها ن نی به ا یرو بخواد راض یکیآدم  -

وقت   چی که من هم بلند شدم. چشم هاش رو ه ستادی سر جاش بلند شد و مقابلم ا از 
 یلی: خدیچ یگوشم پ یبمش تو  یبودم... نگام رو ازش نگرفتم که صدا دهیند یانقد جد 

  نی ا ،یریبگ  میخوام با چشم باز تصم ی. میدونم انتظارش رو نداشت یگفتم و م  ییهوی
اگر   شمیاتفاقا خوشحال تر م نایبگم ناراحتم و ا ستین نیابدا واسه ا  گمی م نارو یکه ا

با خودت   فتیرابطه رو. تکل میکن یجد یوسط هست و دوسم دار  نیا  یواقعا حس
 .میریو م ر  یچه راه میدون یروشن باشه بهتره و جفتمون بهتر م

 

هم   دی کردم دلخوره، شا  یشد. احساس م  یجور هیهاش که تموم شدن، ته دلم    حرف
 لحنش.   نینداشت اما عادت نداشتم به ا یفقط حس من بود و دلخور

 بودن. یمثل قبال. فقط حالت چشم هاش جد  ، یعاد یلیخشن بود و نه مهربون، خ نه

 زد.  یلبخند

 م؟ یبر -

شد؛ ته دلم آروم گرفت و من هم  قیبهم تزر یلبخندش انگار جون گرفتم و انرژ با
 .دمیبه روش پاش یلبخند
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 . میبر -

 تکون دادم که با دست به جلوتر از خودش اشاره کرد.  ینگاش کردم و بعد سر کمی

 بفرما خانم گل. -

با   هویکردم.  یگشتم عقب و نگاهش م یبر م یباز جلو افتادم و هر از گاه شین با
 خونه؟   یو م  دهیوقت آهنگ گوش م چیه یعن یخودم فکر کردم صداش چقد خوبه، 

 و به سمتش برگشتم.  سادمیوا 

 شد.  رهیم جا خورد و با تعجب بهم خ  ییهو ی  سادنیوا  از 

 شده؟  یزیچ -

 ذوق دستام رو به هم چسبوندم.  با

 ؟ یخون یآهنگ نم هیتو صدات انقد خوبه، چرا برام   -

 کردم.  یمشتاق بهش نگاه م  یلیو اما من خ د یرو لباش نشست و نگاه دزد  یلبخند

 نگام نکن؟   یطور نینگفتم ا  -

 !اریگفتم: عه مه دهیاخم کردم و کش معترض

 شتن.فرق دا شهیزدن و با هم  یزد. چشم هاش برق م یرو باال آورد و لبخند جذاب سرش

 ! اریجان مه -

 

 ساد،یاز رو لبام کم کم محو شد و مات نگاهش شدم. آروم جلو اومد و مقابلم وا  لبخند
 شد.  یکه به زور چند سانت م یکم یلیفاصله خ هیتو 
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و نگاه کردنت   دنیخوام هر لحظه با د ی! نمتی خاستگار  امیب گمیم   ناستیواسه هم -
 حس گناه کنم. 

 .ست یگناه ن زمزمه کردم: عشق اریاخت یب

 لبام سر خورد اما عمرش کوتاه بود و نگاه گرفت. یلحظه رو  هی  نگاهش

 .ستی خوب ن ادیز  یوونگیکنه و د  یم  وونهی اما د  ستی گناه ن -

شونه  ی که رو یچشمم به زنبور نیانداختم و اون ب نی داغ کرد و سرم رو پا صورتم
 بود افتاد. اریمه

 یلیحرکت خ هیته شالم رو گرفتم و تو   هویهام کم کم درجه درجه گرد شدن و  چشم
  دمیکوب ار ی شونه مه یزدم و هم رو  غیبود، هم ج بیکه واسه خودمم عج  ییهویو    عیسر 

 که تهش به صورتش خورد. 

 زنبور! -

 آخ! -

 

 افتاد. نی پا  اریشونه مه یاز رو هویور اون ور شد و  نی ا  کمی زنبوره

و نگاهم رو با   دیم و نفسم گرفت و دستم از دور شال شل شد. چونه ام لرز موند  مات
 همون تعجب و دهن باز به دستام دوختم و آروم زمزمه کردم: نه... 

 کرد.  یهنوز داشت آه و ناله م اریمه

ور اون ورش کردم و هم به کف و هم به پشت دستم    نیهام رو باال آوردم و ا  دست
 انداختم.  ینگاه

 .هیگر  ری و بلند زدم ز  دیآوردم و چونه ام لرز  ن ی دستام رو پا هوی
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 . دیقاتل کثافتم که زورم به زنبور عسل رس  هیهم بلند گفتم: من کشتمش! من   هیگر نیب

 شونه اش رو ول کرد و با تعجب به سمتم اومد.  اریمه

 انا؟ ی و -

بود  ساده ی باز کرد و سرم رو به طرفش که سمت چپم وا صدریرو اندازه غار عل دهنم
 چرخوندم. 

 ! اریمه -

 

 شده؟  ی: چ دیپرس ینگران با

صدر باز کردم و تو صورتش همرا با    یام گرفت و دوباره دهنم رو اندازه غار عل  هیگر شتریب
کرم   یرو یکنه و با تخم گذار یم  دیما عسل تول  یرو که برا  یزار داد زدم: من زنبور عسل

 رو...  کنهی کمک م اهی گ یتنباکو به سالمت اه ی گ یرو

 : خب؟ دیبا حرص و کالفه تند پرس ار یگرفتم و مه ینفس

 زدم: کشتم!  داد

ش گذاشتم و همون   نهیس ی موند. سرم رو رو  رهیخشکش زد و با دهن باز بهم خ اریمه
که   شعورمیب هیگفتم: من قاتلم، من   هیبا گر دمیکوب  یاش م نهیطور که با کله آروم به س

توجهم به  یام که ب ی. من کسستمی زنبور ها ن یبا گرده افشان اهانی گ شیبه فکر رو 
 .ستیز  طیمح
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ه  ک کمیهوا بودن.  یبود و دستاشم دو طرفم خشک شده رو  سادهی خشک زده وا  اریمه
  ییشونه ام گذاشت و با صدا  یکردم که دستش رو رو  یگذشت من هنوز قاتلم قاتلم م

 نداره!  یکرد، گفت: اشکال یداد م یکه بهت توش ب

 رو عقب بردم.  سرم

 نداره؟ من کشتمش! -

 بود. ین ینگاه غمگ یلیبهم انداخت. عاشقانه نبودا، خ یبیو نگاه عج  دی کش یقیعم نفس

 زد مرد.  شی منو ن -

مانند و اون دهن باز، موند. حرفش رو که کم کم   هیتو اون حالت جمع شده گر   صورتم
 .برگشت و دهنم رو بستم  یهضم کردم، صورتم به حالت قبل

 خفن بهم دست داد... یشدگ عی احساس ضا هیشد.  یجور هیدلم   تو

 دوختم و چشم هام رو تو کاسه چرخوندم. نیرو به زم نگام

 عه! -

 فوت کرد.  رونیرو به شدت ب نفسش

 کنم هست هنوز!  یحس م  ؟یاریرو در ب ششین یا یم -

  یکه تند دستش رو رو دمیکش یغیزده و االن درد داره، ج ششیزنبور ن نکهیا  یآور ادی با
 دهنم گذاشت. 

 ! انای شنون و یم -

 

 بندشم دستم رو گرفت و با خودش دوباره کنار چشمه برد.  پشت
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 زد؟  شیگفتم: کجاتو ن ینگران با

 شونه امو.  -

لباسش رو باز کرد که تند چشم هام رو    ییتخته سنگ نشست و چند تا دکمه باال یرو
 بستم. 

 کنم. یراحت باش من نگاه نم -

 ارم؟ یو در بر ششین نمیشونه مو بب  یخودم رو  یتعجب گفت: انتظار دار با

 چشم هام گذاشتم و برگشتم. یرو رو  دستم

 مورد خود کفا باش لطفا. هی  نیتو ا  گهید -

 صدام کرد. معترض

 دختر!  ایب -

 ارم؟ یاالن؟ اصال من سر در م یچ یعنیشه خو من جنبه ندارم.  ینم الیخ یچرا ب  نیا

 گناهه!  ی خجالت سرخ سرخ شده بودم و با حرص گفتم: نامحرم از 

 شو تورو خدا!  الیخ یمن، بگردن   -

 

 ینم یول   نمینب یچینگاهش نکنم و ه قیکردم دق یم یو نگران برگشتم. سع یحرص
 .دمیکش یتمام باز نکرده بود اما باز هم خجالت م  نکهیلباسش رو با ا  یشد! دکمه ها

شدم و فقط شونه اش رو نگاه کردم... با  کشینزد رون،یزد ب یکه ازش گرما م یصورت با
زنبور عسله   شینقطه قرمز دستم رو جلو بردم و اون نقطه رو فشار دادم که ن هی  دنید
 اومد. رونیب
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ازش دور   در اومد، شهین نکهیو زود بعد از ا  دمیبرخورد دستم با پوستش به خودم لرز  از 
 شدم.

 داشت؟  یکار -

 تو دهنم. ادیجنبه ام قلبم م یب  دونست من یکه نم  نینگفتم ا یچیه

 

دادم و با   رونیام رو ب نهی، نفس حبس شده تو سعقب که رفتم  گه یقدم د   هی قشنگ
 شالم خودم رو باد زدم. 

که با  ودی  شیاتفاقات چند لحظه پ ری و فکرم درگ نمیرو نب اریانداختم مه ن ی رو پا سرم
 خنده اش به خودم اومدم.  یصدا 

 بودا!  برهیو   یقشنگ رو  یعنی

اخم هام رو تو   به خاطر منه، نکهیا  دنیخنده اش و فهم دنی تعجب سر باال کردم و با د با
 . دمیهم کش

 ! ؟ی خند یم یبه چ -

 . اره یاونم نتونست خنده ش رو بند ب یو اما حت دمی پرس یحرص یلیخ

شده بودم،    عیخورد. بد ضا  یخونم رو م که گذشت و من همون طور داشت خون  کمی
 هم االن و هم سر اون زنبور!  

 داشتم.  یمزخرف یل یحساس خ  هیروح

 و خنده اش رو بند آورد.   دیبه صورتش کش ی باالخره دست اریمه

خنده توش معلوم بود گفت: اطالعات   ی ها  هیکه ته ما  یینگام کرد و با صدا  کمی
 در مورد زنبورا باالست. تمیعموم
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 واقعا؟   یآورد  ی: اون حرفارو از کجا مدیکرد و پرس یخنده ا  تک

 حرص و معترض گفتم: عه، نخند! عذاب وجدان گرفتم.  با

 دست هاش رو باال آورد و رو به روم نگه داشت.  جفت

 باشه باشه!  -

 

 خنده ام گرفت. خودمم

درس دوران مدرسه بود رو تند تند و   یکانال ها و هر چ  نیتو ا یاطالعات عموم  یچ هر
  دیاحمق، با گهی طرفت فرار کن د ادیبود، خب شال م ج یفکر گفته بودم. زنبوره چقد گ یب

 ؟ یریاونجا؟ تهشم خودت بم یرو بکار  شتین قیدق

 نکرد خنده اش رو کنترل کنه.  یسع  گهید د،یکه خنده ام رو د اریمه

 ...اریمه  یخنده گفتم: ول با

 جا جواب داد: جانم! در

کنم، بلند بلند فکر   یم یقاط دم،یم  یسوت ،نم ینه! من ا ای  یریبگ یتون  یمنو م نیبب -
 نظرته! دیفرصته تجد  نیآخر ن ی ا گهیکنم... د یم

 نظر؟  دیتجد -

 تند سر تکون دادم. تند

 ! یریپذ یکلش رو م  تی مسئول یقبول کن گهید -

 کرد.  ستی اش رو راست و ر  قهیزد و   یلبخند

 عاشقت شدم. یجور ن یشناختم و هم یجور  ن یتو رو هم -
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 .دی خند  طونیباال انداخت و ش یا شونه

 ! گهید نهیلرزشم بش یپا  دی خوره با یآدم خربزه م -

 . دمیبازوش کوب یتو  یشد و به سمتم اومد که با خنده مشت بلند

 ادب!   یب یا -

 

 به گردنم دادم. یو قر دمیبه موهام کش  یدست

 هستم و از خداتم باشه جواب بله بدم.  یهم دختر خوب و خانم یمن ور -

که ازش   یداد با لحن  یجلو م نه یکرد و همون طور که س بشیج یگرفت و دست تو  افهیق
 : با قاتل زنبور؟ دیبود پرس دیبع

 . دمیاز سر حرص کش یغیج

 ادب!  یقرار گرفتم ب ری تحت تاث -

 

 شد.  رهیچشم بهم خ  یباال انداخت و از ال یا شونه

 نبود.  نیکشتم حالم بهتر از ا   یمنم زنبور م -

و به رو به رو اشاره   دیو اسمش رو صدا زدم که خند  دمیبازوش کوب یتو  یحرص مشت با
 کرد.

 ! ایب میبر  ایب -
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که پاهام رو با هر  یی. با سرعت و قدم هادمیهام رو جمع کردم و تند چرخ لب
خنده بلندش رو    یرفتم که صدا  رونیاز باغ ب دم، یکوب یم  نیزم یکدومشون محکم رو 

 .دمیشن

 تونم بدم!  یفقط سه تا احتمال م  اریمه ری اخ یتوجه به رفتار ها  با

 خورده!  ییتخت افتاده و کله اش به جا ی: از رو کی

ها که پشتش رو باز   یکارتون اسباب باز  یتو  ریت یخباثت مثل باز ال  ت یدر نها  الی: داندو
 شهیبه عاشق پ لی تبد  هویخشکش  تی رو به هم زدن و از اون شخص  ماتشی کردن و تنظ

شده و در اوج عاشقانه   نیکرده و ا  زمشیپنوتیرفت، ه یشد و دنبال دختر گاو چرون م
 .شهیم ی به همون قبل ل یکنه و تبد یم  کیدو تا حرکت ربات هویها 

 : مامانش بهش تخم کفتر داده! سه

 نشم.  چارهیب زیآو  هیهر حال خدا بهم رحم کنه و شب به

 

 *** 

 

  یکس دمیجلو رفتم و واسه خودم خوندم: ند یو با سرخوش دم یبه مانتو قرمزم کش یدست
 ی را، از آن دم که تو بود

   یآسان همگان را، ز چشمم بربود  چه

 پنهانم  مهیجانم، ن زی عز یا

 همه وجودم   یا  شانم،یتو پر  یب

 ی گرچه که آزرد  ،یعاشق من را برد  دل
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.  ستادمیشد و سر جام ا  زیاز خونه ها، چشمام ر  یکیاز طرف  یبیعج یاحساس صدا  با
ثابت    یه سبز رنگدرواز  یکنم که رو  دا ینگام رو تو اطرافم چرخوندم تا منبع صدا رو پ

  یحت  ایعدد آدم و   کی از  غیدر  یعنیتنها بودم،  یکس نبود و تنها  چی موند. دور اطراف ه
. با تعجب جلو  ستیکس خونه ن چیکه ه میاومد یرو، چه فصل یپشه و مگس! بدبخت

اومد و کرم    یم  بیعج یکرد،  هنوز اون صدا   یرفتم و کله م جلوتر از خودم حرکت م
 به جونم افتاده بود. بیعج یکنجکاو 

برم تو کار   نکهیدونستم ا  یدر باز بود و نم ی. الستادم ی ا  دم،یدروازه سبز رنگ که رس جلو
 نه!  ای هیخوب

 

اشکال که نداره   ه،یرفع کنجکاو  یو با خودم فکر کردم برا   سادمیدر وا  یطور جلو  همون
تو حموم باشه حوله رو انداخته باشه تو   یکی  د یباز با خودم فکر کردم زشته و شا یول
حوله ش رو برداره   رونیلباس اومده ب یب نی و ا ستیخونه ن یشکیخشک بشه، ه اطیح

 شم؟ یعالم نم شعوریب ا یآ نمشیو برگرده، من بب

 ! یعقب گرد کردم اما امان از کنجکاو دوباره

که   ینجوریبه در زدم که در کامل باز شد. ا  یرفتم جلو و لگد یحرکت انتحار کی  یط
 ا؟ ی اشکال نداره، داره آ گهید

 زدم و از همون رو به رو نگاه کردم. یلبخند

  یقرار داشت که ستوناش چوب  وانیخونه با ا  هی سنگ فرش بود و جلو روم    اطی ح کل
 معلوم نبود...   یچیبودن. ه

 و وارد شدم.  ایرو زدم به در دلم
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 بهش انداختم. یچون نگاهم به سمت چپ بود، نگاه یزیتو و اول از هر چ رفتم

 شدن... یتر م دیاما صدا ها داشتن شد  دمیند  یچی... بازم هیچیبه ه یچیه

  یهمون لحظه نگاهم به حدود س قیبرگردوندم و تا پشت سرم رو نگاه کنم... دق سر
 کنن. یور اون ور م نی چهل تا بوقلمون افتاد که چطور بهم زل زدن و سرشون رو ا

 بود. یکاف دنمیفقط واسه ترس نگاهشون

  وی ترسناک بودن و قشنگ سنار یلیم گرفتم. خ نهیکردم و دستم رو به س ی ا  سکسکه
 .دمی مرگ خودم رو چ

و   شمیزنن تا کور م یکنن و اون قدر بهم نوک م ی سرم بهم حمله م ی اومدن رو  یم  االن
  نیبه حرمت ا  اریمه رم،ی. ننه من دارم میچه جوان ناکام ،ی. چه مرگ دردناک رمی م یم

 .یکنم بعد من عاشق بش یشعر حاللت نم تیچند روز و اون چند تا ب

 قدم جلو اومد.  هیور اون ور کرد و بعد  نی خودش رو ا کمی شون  یکی

 

 کار کنم حاال؟  یچ ییو

کوچه و   ن ی وقت وارد ا چیقدم متقابال عقب رفتم و دستم رو به دروازه گرفتم. کاش ه هی
 شدم.  یخونه نم

رفت،   یجا م هی مونهیاون قسمت کارتون دورا و دوستان افتادم. داشت با اون م ادی
 گفتن؟  یم یبوقلمون دنبالش افتاد، چ

 تو ذهنم بود رو بلند بلند گفتم و عقب رفتم. ی تند هر چ تند

 نعنا.  بیدو س -

 آلبالو.  بیاومدن جلو که دوباره تکرار کردم: س  یه
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بارم   فیشر  وانی عدد ح  کیو من قدر  ستیجلو دارشون ن یچیه دمی فهم گهیبار د نیا
 . ستین

با سرعت به سمت دروازه رفتم تا خارج بشم که محکم خودم رو به چهار چوبش   پس
 نبود.  زیجا  چ یدن هکر هیو گر  ستادنی گفتم اما ا  یو آخ بلند دمیکوب

 

بوقلمون ها که چطور   دنینگاه به پشت سرم انداختم و با د هیاومدم    رونیخونه که ب از 
 . دمیکش یداد ان،یدنبالم افتادن و م

هم   نیو اون ب  دمیکوچه دو   ی که از خودم سراغ داشتم به سمت انتها یسرعت تی نها با
 زدم: چخه چخه! یداد م

 اومدن.  یبلد نبودن و قل قل کنان دنبالم م یزبون چ یه یول

 سر برگردوندن نداشتم!   جرعت

  دنیاومد و با د یاز اون طرف داشت م  الیهمون لحظه دان دم،یکوچه که رس  یانتها به
 . دیمن چشم هاش گرد شد و با همون سرعت دو 

  کی با ی. تقر دمیدو یتند تر م نمیشده بود و واسه هم ادیز  یلیاز ترس سرعتم خ من
نفس نفس   الی و هم بوقلمون ها دنبالم بودن که دان ال یشده بود که هم دان یا  قهیدق

 ؟ ی دو  یزنان داد زد: الاقل بگو چرا م

 

 ؟ یا ی چرا دنبالم م یدون یاون همه ترس بلند و با حرص گفتم: اگه نم نیب

 . یدو  یم  یخب تو دار -

دوباره نفس گرفتم و   دنشون،یکم آوردم اما نگاه که به پشت سرم انداختم و با د نفس
 داد زدم: پشت سرتو نگاه کن! 
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 برگشت و پشت سرش رو نگاه کرد و همون لحظه من هم دوباره برگشتم. الیدان

انگار کج شده بودن و کله شون جلوتر و دورشون    یجور هیها شده بود،   لمیمثل ف قیدق
 اک گرفته بود.رو گرد و خ 

خدا!   ا یزد:  ادیفر  یبیشد و با لحن عج ادی به طور خودکار سرعتش ز   دشون،یکه د  الیدان
 لشکر بوقلمونو! 

 .دیرو به من رسوند و کنارم دو  خودش

 دنبالتن. نهیمانتو قرمز تنته االغ واسه هم -

 

 . رمی خوام بم یگفتم: من نم یشینما هی و گر  چارهیلحن ب با

 مروت و نامرد!   یگله ب نینجاتمون بده از ا  ای خدا -

 شد. رهیبرگشت به پشت سرش خ بعد

 ! انیبه هم نم کلیسرعت و ه  ؟ی آخه احمق مگه تو گوشت خوار -

 . دیو با سرعت تر دو د یرو گرفت و دنبال خودش کش دستم

 رو نگا. یکنم. بدبخت یقطعا خودم خفه ت م ییجا  هی  میبرس -

 به آسمون نگاه کرد.  همزمان

 نباشم. یمن خر رو آدم کن دنباله رو کس  ای خدا -

 ذوق اسمش رو صدا زدم که جوا داد: ها؟  با

 عشق بده بهش.  -

 .دمیکش یفیخف غی فشار داد که ج یجور هی  هویرو   دستم
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 ...ایب ایمن عاشقونه از خودم در کنم؟ آ ب   ستنیم ی اصال وا  نایآخه ا -

 

 . میتو خونه و در رو بست  دمیو پر  دی دو  یباز خونه ا  مهی به سمت در ن بعد

 زد.  یدهنم م یقشنگ تو  قلبم

  یرمق رو یسوخت و پهلوهام درد گرفته بودن. ب یام از زور نفس نفس زدن م نهیس
 زانوهام گذاشتم. ینشستم و سرم رو رو نیزم

 ؟ یتو؟ مرض دار یکارشون دار  ینفس نفس زنان گفت: آخه چ الیدان

 اب دادم: ساکت! رفته جو لیتحل ییحرص و صدا  با

 رو در آورد: عشق بده، عشق بده!  ادام

 بهش انداختم که دو تا دستش رو به سمت خودش گرفت.  ینگاه

 ... رم یبال و پر عشق خودم بگ ری چهل بوقلمون رو ز   یآخه مگه من کوه عشقم س -

 صداش رو کامال متعجب کرد. بعد

 با بوقلمون؟  یآخه عاشق -

 .دم یبهش کوب یکی رو جلو بردم و   پام

 .یگفت یکه خوب فلسفه شو م روز ی با گوسفند داره؟ د یچه فرق -

 شد.  رهیبهم خ پوکر

  یم یفرد دانارو باز  کی مختلف نقش   یوقت اون موجود دانارو که تو کارتون ها  چیه -
 نکن. سهی مقا یرنگ رنگ  یزبون نفهم هوس ی کنه با بوقلمون ها 
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 . دیکش شیشون یبه پ یدست بعد

 حاال کجا دنبالت افتادن؟  -

 از خودم حرصم گرفت.  تمیخر  یآور ادی با

  نارویکنجکاو شدم رفتم تو ا دمیاز خونه ها شن  یکیتو  یبیعج یصدا  هیچه بدونم،  -
 . دمید

و با تاسف سر تکون داد. دو تا دستش رو باال برد و شکل بال بال    دی کش یقیعم نفس
 زدن تکون داد.

  ششونیپ یبوقلمونه، بفهم! بعد با مانتو قرمز رفت یعنیقل قل قل،  گهیم  یچ هی ی توق -
کنم باهاشون آشنا شو   یبرات نصب م واناتی ح یبرنامه صدا  نی . از ایکرد  تیقشنگ خر 
 برو دو تا راز بقا نگاه کن.  ز،یاشک بر   نیبب یهند لمیف  نینش یبدبخت! ه

نگاه به اطراف انداخت و گفت: پاشو   هیبرد.  رونیدر رو آروم باز کرد و سرش رو ب  یال بعد
 رفتن.

 ن؟ ی هست ی : شما کدیکش غیج  یکی لحظه   همون

  دیعربده کش هیکرد و اونم پشتش  ری در گ یدستپاچه شد که دستش ال یجور هی  الیدان
و قشنگ   دمیکوب  پشتم واری بودم که از ترس محکم سرم رو به د یخفن! بدتر از اون من

 لحظه کر و کور شدم. هی

 آخ! -

 ن؟ یهست یشما ک گمیصداش اومد: م  دوباره
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به رو به روم انداختم و درست کنار پرده   یکه دستم رو به سرم گرفته بودم، نگاه  یحال در
تو هم   یعی که اخماش به طور فج دمیدختر رو د  ه یبود،  زونی که جلو در هال آو یدیسف

 بودن. 

 

در   یش گرفت و با صورت  گهیدست د یکه معلوم بود بدجور دستش درد گرفته، تو الیدان
 !یبافق  یو همکارش وحش یابولقاسم فردوس میهم گفت: حک

کرد و از    یانداختم و از سر جام بلند شدم که دختر دهن کج  الیبه دان ینگاه حرص مین
 اومد.   رونیپشت پرده کامل ب

 ن؟ ی هست یک  دم،یهه هه خند -

 دم؟  ای  میداره؟ شاخ دار غیسوال ساده انقد ج هی: دیبا حرص پرس  الیدان

 .سادیوا    دختره

 گفتم دزدمون نکنن. اطیتو ح  دهیپر  هیفکر کردم جوجه همسا  -

کرد و   یتک خنده ا  هویهمون طور بهش زل زد و بعد  کمیگرد موندن...  الیدان یچشما 
انداخت. دست راستش رو بلند کرد و انگشت اشاره اش رو به سمت   نی سرش رو پا

 دختره گرفت و به من چشم دوخت.

 االن جوجه رو با من بود؟  ن یا -

دختر   یپروا  یو نگاه ب ی به چهره خونسرد و جد  ینگاه میو ن دم یرو گز نمی پا لب
 انداختم. 

 گفتم: فکر کنم. دیترد با
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نگفتم که   ی چی ده. پس ه یسکته م  گهیو پرت م  دونستم االن دختره رو انقد چرت یم
 .نهیکه کامل دختره رو بب ستادی ا یو طور دیچرخ الیدان

 ه؟ یبور چ ی! از کجا بدون یبور جذاب رو ندار هی دنی د اقتی بدبخت ل -

 باال انداخت.  ییابرو  دختره

 ؟ یناز   یم ت یزرد چوبه ا  اقه ی ق نیواقعا به ا  -

ش رو   افهیدختر، ق یکردن و حاضر جواب یکه بار هم م ییتوجه به حرف ها  یب ن یب نیا
. ییرنگ بودن و پوستش سبزه و موهاش خرما  ی. چشم هاش قهوه ا از نظر گذروندم 

 داشت.  یمعمول   یلیصورت خ

 ؟ ی زرد چوبه رو با من بود -

تو   گفت: خوشمزه ست که،  طنتیبا ش الیحرف تند تند سر تکون داد که دان  یب دختره
 کمه... ش یزیچ  هیغذا نباشه انگار 

 شد.  کی قدم بهش نزد هی بعد

 طون؟ یش یزرد چوبه دوست دار -

 

خونه  وونهی : داداشت رو از ددی به روش زد و رو کرد به من و پرس یفقط پوزخند دختره
 تخته کم داره!   هیانگار  ده؟یکوب ییسر و کله شو به جا  ای  ؟ یداد  یفرار

 و صورتم در هم رفت.  ومدیلفظ داداشت خوشم ن از 

 باشم؟  نیخواهر ا  ادیبه من م -

 کرد. یانداخت و نچ ال ینگاه به دان هینگاه به من  هی  دختره

 .یهست  یتو گل گل -
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 گمشو گفت.  هی یلب  رینگاه پوکر هم انداخت و ز  ه یبرگشت و   الیدان

 عاقل*  گرانی د  لیباشم تا به م وانه ی د شی به ذوق خو دهمی م حیترج -

 ناشناس( سندهی )*نو

 دستش رو تکون داد تو هوا و مسخره اش کرد.  دختره

 شدن. دیوقته ازت نا ام یلیخ گرانید -

 

  ستادمیهر دوشون ا  نیآوردن و مجبور شدم برم و مداخله کنم. ب  یکدوم کم نم چیه
 . الیروم رو کردم به دان یمنته

 کارمون اشتباه بود.  میمزاحمش نش م یبر  ایب ال،یخ یب -

 شونه من رو گرفت و از سر راه کنارم برد.  یادب ی ب تی در نها الیدان

. چشم هاش رو خمار کرده بود.  یو ژست افهیشد، اونم به چه ق کی قدم به دختره نزد قدم
 . سادی دختره وا یتو چند قدم

 .میدعوا کن ایب یدعوا دار -

دستش ناخناش رو نگاه   هیزد و دستش رو که باال آورده بود و با همون  ی لبخند  دختره
 زد. ی کرد، لبخند کج یم

 سه تا داداش قلچماق دارم.  -

 ! ایخودت ب ینکن. مرد یقاط یتند تند گفت: نو نو نو نو، داداشاتو الک الیدان
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 . سادی وا شی قدم  هیتعارف قشنگ جلو اومد و جلو روش تو  یب دختره

 ! امی خودم م دخترم و -

 گرفت. یا  گهیشد و بعد سرش رو طرف د رهیهمون طور بهش خ کمی  الیدان

 .میکن  یما رو دختر جماعت دست بلند نم -

 !یجرعتش رو ندار -

 باال انداخت.  ییابرو  الیدان

 ت... یم د یفینو از بس ظر -

هم رفت    یتو  ال یکامل نشده بود که مشت دختره تو شکمش خورد و صورت دان حرفش
 و قشنگ حس کردم که نفسش حبس شد.

 چشمم رو آروم باز کردم. ه ی ی گفتم و چشمام رو بستم و ال یاوخ

 !یاری حرفو به زبونت ن ن یا  گهیزدم د  نویا -

د سرش رو باال آورد  پر از در یکه خم شده و شکمش رو محکم گرفته بود. با صورت  الیدان
 و به دختره نگاه کرد.

 ه؟ یاسمت چ -

 

 رو لبش نشست.  پوزخند

 کنه؟  یاسمم دردتو کم م  -

 آورد.   یدر نم یهم دست از مسخره باز   طیشرا  نیپسر تو ا نیا

 کنه. ینه، باهات آشنام م  -
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 کلمه جواب داد: فاطمه.  هی دور شد و تو  ازش

و گفت: چه اسم پر   ستهیکرد راست با  یکمتر شده بود، سع کمیکه دردش   الیدان
 . ییی مسم

 . دیبه صورتش کش یدست بعد

  ی داد م ستی راه آخرت باشه و بعدم صدات انقد خوب ن شهیباشه خشونت هم ادتی -
 . یزن

 به من کرد. یا   اشاره

 دوستم؟  میبر -

 . میتکون دادم و گفتم: بر یسر

 بود اما محکم هم بار اومده، معلومه. یدختر خشن ییاز فاطمه کردم... خدا  یخداحافظ و

 

 سر خوش و سوت زنان به راه افتاد.  الیدان م،ی رفت رونیدر که ب از 

 کرد.  ینم  تمی اذ  یچیبودم و ه ن یمثل ا  کاش

و گفتم:    سادمی شدم. با تعجب جلوش وا  کی و بهش نزد دمیقدم هام سرعت بخش به
 ؟ ی نشد یواقعا چطور عصب

 باال انداخت. یا شونه

 خواد که! ینم تیعصبان -

 بود. یعجب دختر -
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  یدر داخل برد و بلند گفت: با  یو تند اون چند قدم رو برگشت و سرش رو از ال دیخند
 کماندو!  یفاط یبا

 ! یبندم که نصف بش یدر رو م یطور  هیداد فاطمه اومد: گم شو و اال  یصدا 

 ؟ ی: تا کله ام رو واسه خودت حفظ کن دیپرس طنتیبا ش الیدان

 تا بندازمت جلو سگ!  رینخ -

 

 تونه درسته بخوره!   یسگ م ی... منتهگنای خشن به تو م -

 پاره کردنت خسته بشه. کهیت یخوام دهنش برا  ینم -

 ناراحت رو قلبش گذاشت. یلیدستش رو خ  الیدان

 .یکن  یپارم م کهیت  یفعال که تو دار -

 بود. ییمحکم به در خورد که شک ندارم که دمپا  یزیچ هی

 من سگم؟  -

 جمله خالصه کرد: پاچه مو ول کن. هیتو  الیدان

 ! کنمیتکه تکت م یگم نش -

 اما مرد کم آوردن نبود.  الیدان

به ورود خشونت در کار   از ین ارمیرو در ب ییباال  نیتنمه، خوشت اومده ا  رشیز  یگلگل هی -
 . ستین

پس به سمتش رفتم و   کننیم  اهیاالن اون سه تا داداشه برگردن روزگارشو س  دمید
 .دم یدستش رو گرفتم و کش
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 .میبر  ایب -

 .ارهیکرد دستش رو از دستم در ب یسع

 گذره!  یداره بهم خوش م ساینه وا  -

 

 شد. وونهی د فاطمه

 .گذره یکردن داره که بهت خوش م یمگه اعصاب من باز  -

 جان من! میبر  ایو ملتمس گفتم: ب دمیلباسش رو کش  دوباره

به من انداخت و همون طور   ی. نگاه اخمدیکش رون یخونه ب یزود سرش رو از تو  الیدان
  ی با موها یبافق یرو به فاطمه داد زد: به خاطر دوستم وحش م،ی تا بر  دیچرخ یکه م
 رفتم. ینبود، ابدا نم  یفرفر

 شکل در رو گرفت و پشت سرش بست. ره یدا  رهیدستگ بعدم

نگو   یغر زد: بذار آدم از کلکلش لذت ببره، قشنگ بهش مزه بده. ه  م،یکه دور شد  کمی
 ! ایب ایب

بعد  شهیاعصاب آدما خرد م  یطور نی حرص گفتم: انقد کل کل نکن، چته تو؟ ا با
دوستت نخواهد   یکن داشمی . پیکن ینم دایگمشده تم ابدا پ مهیدارن و ن یدوستت نم

 داشت. 

 

داد گفت:   یکه دستاش رو تو هوا تکون م ی. در حال سادیزد و رو به روم وا  یپوزخند
اخالقم   نی هم قیبدون که دق یدون یهمه راهو! خواهر جان، اگر نم  نیا  رهیم  یاوهو! ک

 . نهیکه دوسم دارن روم کراشن واسه هم ییمنو جذاب کرده و نصف کسا
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دونم   ینبود، من م میمستق ی صراط چ یبه ه نیهام رو کالفه تو حدقه چرخوندم. ا چشم
صدا گوسفند بده.  زننش تا   یزننش انقد م یانقد م رنشیگ یم یروز  هیروستا   نیتو ا 

 شه که! یآدم نم

: دمیحرف راهم ادامه دادم که صداش رو از پشت شن یبهش انداختم و ب ی دینا ام نگاه
 حاال دل شده خسته خسته، قهر نکن بسه بسه.

 .ستمیقهر ن -

 مخاطب بود. یب -

:  دمیپرس یزیچ  هی یآور ادی بهش انداختم و با    یکنف کن. نگاه بد  ی شعور آدم گلگل یب
 انت اخالقش چطوره؟ مام

 .د یاز ته دل کش یآه

  پی. کال عاشق تیعال اریخوبه و با مه ی تا حدود  ترایبا من که کال تو فازه سرزنشه! با م -
 پر تالش!  ن،یاونه... آروم، مت هیتیشخص

 چطور باشه. اریکه با زن مه نهیاز سر تعجب باال انداختم و گفتم: و حدست ا  ییابرو 

 تکون داد.  ی باال انداخت و سر یا شونه

 !هیکش سیو گ سیگ ار،یبگم که با زن مه  دیواال اگر نخوام دلت رو نگرونت کنم با -

 کردم و سرم رو عقب بردم.  یاخم

 وا!  -

 واال.  -

 چطور بود؟  رهی بگ اریخواست واسه مه یخانم م  دیکه ناه  ی: اون دختردمیپرس دیترد با
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 بهم انداخت.  ینگاه  میو از گوشه چشم ن سادیوا   هوی  الیدان

  یادیز  ی لیخ یزا ی! تو خودت چیایتا به چشم ب یو مثل اون بش ی نکن بفهم یسع -
 . یواسه به چشم اومدن دار

 

 !یلبم اومد. چه جمله قشنگ  یرو  یلبخند

 ...یراست -

 شدم.  رهیاون سوق دادم و منتظر بهش خ یدوخته بودم، رو  نی رو که به زم نگاهم

 . انتوی به بابا گفت جر شبید اریمه -

 احساس کردم تا چند کوچه اون ورتر روستا رفت. غمیج یصدا 

 ! ؟یچ -

 هم رفت.  یرو به گوشش گرفت و صورتش تو  دستش

 . چخبرته؟ یدوست دار یداد نزن جون هر ک -

 به بابات گفت؟  یچ  یعنیهمون حرص و تعجب گفتم:  با

 زد.  یلبخند

 ...نکهیا یعنی -

 . دنیشروع کرد دست زدن و رقص هوی

 . شهیعاشقته، عاشق ترم م ارمونیمه  نیا شه،ینگو نه، نگو نم تی خاستگار میا یم  میدار -

  رمیگ یم ش ی پوست صورتم و از گرماش گرمم شد. حس کردم دارم آت  ری ز  دیخون دو انگار
 و تند دستام رو به صورتم گرفتم.
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من چرا   ای شده که جواب من برگشته. خدا یزی چ هیفهمن   یزشته... االن همه م چقد
 زنده ام؟ چرا انقد سمم؟ 

درهم به سمت عمارت   یبدبخت فلک زده زدم و با اخم ها الیبه دان یحرص تنه ا  با
  ییکنم، ا  یکله ت رو م من اریگفت. مه یبهم نم  الی دونستم و کاش دان یرفتم. کاش نم

 خدا!

خواست    یافتادم، دلم م یکه ممکن بود بهم بندازه که م   ییها کهی عمه کوکب و ت ادی
 افتادم.   نایا  ریکنم. انقد بدبختم که گ  زیخودم رو حلق آو 

 خانم!  دیازش، ناه  میعمه کوکب فاکتور، بگذر  اصال

  دیآماده کنم، ناه اشی مادر شوهر باز  یخودم رو برا  دیگفت قشنگ با الیطور که دان اون
! اگر شانس منم هست که پنجاه تا  یطور نیو خانمانه و من ا  یجد  یخانم اون طور

 .دمیم  یسوت

  هیام   یبدبخت هیمن گناه دارم،   یدون یتو مادر شوهر بهم رحم کن لطفا، خودت م  ایخدا
 و االن نندازم تو بدتر از اون. تو چنگال عقابم   ینداره. از ک یام که دوم  یبدبخت

خبر از   یهم به اون ب ینگاه حرص هیو من   رونیاومد ب  زیبودم که آو ک ی در عمارت نزد  به
 همه جا کردم.

 انا؟ ی : ودمیقدم هاش رو از پشت سرم شن  یلحظه هنگ کرد و بعد صدا هی

 .سادیندادم و همچنان راه خودم رو رفتم که اومد و جلوم وا  یجواب

 شده؟  یچ -

 

 دستم کنارش زدم.  با

 شده؟  یچ ویچ -
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 بهم انداخت.  ینگاه

 ؟ یخوب -

 به صورتم کرد. یتر قی تند سرم رو تکون دادم که نگاه دق تند

 صورتت قرمز شده. -

 که واسش دم دستم اومد رو به زبون آوردم. یبهانه ا تنها

 .بوقلمون دنبالم کرده  -

 ؟ یزد: چ داد

 .نی پا اریحرص گفتم: کوفت صداتو ب با

 سرش رو عقب برد.  کمی مردد

 ؟ یگیواقعا م -

 کنم؟  یخوشم اومده بخوام شوخ ختتیاز ر یلیخ ای دروغ دارم بگم؟   -

 کرد.   بشیج یپوکر شد و دست تو  صورتش

 . فتهیخالق امروزت همون بوقلمون دنبالت ما نیبا ا  -

 

  یپوزخند یزیچ  هی یآور ادی بعد با  یشدم ول رهیشده بهش خ زیر ی با چشم ها اولش
 . سادمی زدم و  وا

 ! یاالن تو هم دنبالم افتاد  -

 کرد،  یبود و داشت مسخره بهم نگاه م سادهی بودن و شق و رق وا بشیکه تو ج دستاش
 نکرد بگه. دایپ یچ یتهش ه  یدهنش رو باز و بسته کرد ول کمیشل شدن و  
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 .تیشخص یادب ب یب -

 زدم.  یباال انداختم و لبخند خونسرد  یا شونه

 .هیکاف یدار تی همون تو شخص -

 

 

 . یمون  یگوسفند مش رجب م هیشب -

 .یث نبرد به ار  یچیعمارت ه هی باال هیاون همسا   یخودت از شتر مرغا  نکهینه ا -

 به هر حال از گوسفند بهتره!  -

 .یآره خب، تو که قدرت تعقل ندار -

 شد. رهیبهم خ مسخره

 ؟ ی گیم یچ -

 عقلش تو چشاشه و... یعنیشتر مرغ چشماش از مغزش بزرگتره! پس   -

 و چشم هاش رو درشت کرد.  دی وسط حرصم پر  تند

 !ا یار یاسم سارا رو ن -

 به گردنم دادم. یکردنش زدم و سرم رو جلو بردم و قر  یواسه حرص   یلبخند

 .ارمیجونو م ای اسم سوف -

که گذشت... سرش رو باال آورد و   کمیشد.  رهی خ نیو به زم دیبه صورتش کش یدست
 انگشت اشاره اش رو جلو صورتم تکون داد.

 ! ایجلو سارا اسم اونو نبر -
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ست هام رو هم به هم چسبوندم و  کردم. کف د  کی رو باال دادم و به هم نزد ابروهام
 صورتم گرفتم.  نی پا

 شه؟  ی م یرتیغ ییاوخ -

 

 تو افق محو شد. یو با لبخند کج  دیاش کش قهی به  یدست

 !هیدنیدزد  بارویباالخره آدم ز  -

 و چند تا سرفه کردم.  سادمیو متشخص وا  یمنطق

 ...یخونه برا دزد  هی رهیم  یدزد هیفکر کن  نیبب -

 از حرفم نگاهش روم نشست و کنجکاو گفت: خب؟   متعجب

به  دنشمی فکر دزد یکه حت ی هست یزیادامه دادم: تو همون رخت آو  یحیلبخند مل با
 زنه. یسرش نم

 بهش کردم و با همون لبخند داخل عمارت رفتم. ییبا  یبا بعد

دن  رو اون جا در حال خون اریهوا نگاهم سمت تاب رفت و مه  یکردم، ب یرو که ط اطیح
  ینگاهم رو حس کرده باشه، سرش رو باال آورد و لبخند ینی. انگار که سنگدمیکتاب د هی

 عمارت رفتم و داخل شدم.  یزد که دلخور سر برگردوندم و به سمت در ورود 

 به سمت اتاقمون رفتم. میمستق

 .ه یگوش یتخت نشسته و سرش تو  یکه رو  دمیاتاق رو که باز کردم، سارا رو د  در

تخت نشستم و سرم رو    یشده رو یزیچ هیزد  ی که داد م یراحت و با صورتو نا یعصب
 خودش. یسکوت، صدا   کمیتخت سارا اومد و بعد   یتو دستام گرفتم. صدا

 شده؟  یزیچ -
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نکرده و لحن صداشم   یکار چ یبا خودم فکر کردم بدبخت که ه یبهش بپرم ول خواستم
  الیخ یباشه، پس فقط به گفتن ب یهر چ ای و  کهیکه طعنه و ت دیرس یبه نظر نم یطور

 اکتفا کردم. 

 .نهیآورد تا صورتم رو بب نی پا کمینشد و اومد کنارم نشست. سرش رو   الیخ یب

 ! ایبهم بگ یتون یکنه م یم  تتی اذ  یزیاگه چ -

حالت    ن یبه صورت نگران سارا انداختم. ا یرو از حصار دستام آزاد کردم و نگاه  سرم
دوست نداشتم اعتماد کنم رو  ایتونستم اعتماد کنم و   ی، نمشت دا  یصورت واسم تازگ

 هم نداشتم. یدونم اما حس بد ینم

  گهی. حاال تصورمون از هم دمیبا هم نداشت یکنم من و تو رابطه خوب  یدرک م نیبب -
  یتون یدونم اما االن م یرو نم میشد یطور نیو ا   مید یاز هم د ینادرست یرفتار ایبود 

 .یترس حرفات رو بزن یب

که کال تو    الیو دان ترایطرف باشه حرفام رو بزنم. م یکه ب یکی شی داشتم پ از ین واقعا
 موند. یتونستم بگم پس فقط سارا م یهم نم زی فازش نبودن، به آو 

 .دمیبه صورتم کش یگرفتم و دست  یقیعم دم

 ؟ یشناس  یرو م اریمه -

 دو تا ابروهاش نشوند.  نی ب یفیظر اخم

 خانم؟  دیپسر ناه -

 تکون دادم که گفت: آره.  یسر

 ...میبا هم ه یمدت  هیدوختم و ادامه دادم: من و اون   نیرو به زم نگام
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که با لبخندش رو به رو شدم. متعجب   هیعکس العملش چ نمیرو باال آوردم تا بب نگام
  دمید ،یدونم، روز نامزد  ی که خودش گفت: م هیبهش نگاه کردم و خواستم بپرسم چ

 تو اتاق.  نیرفت

 . گرد تند تند دستام رو تکون دادم  یتخت جا به جا شدم و با چشم ها  یرو  دستپاچه

 .مینکرد  یکن کارنشدا! باور  یچیه -

 باال انداخت. یشونه ا  الیخ یب

 ! یگفت یبرات مهم نباشه. خب م ن،ی بر فرض که کرد -

خواست   یلت راست نشسته در اومدم و ناراحت گفتم: م باال انداختم و از اون حا ییابرو 
اتفاق    نشونیب یزیچ هی  گنیبار جواب رد دادم م ه ی ا،یزشته ن نجایگفتم ا ،یخاستگار ادیب

 اما گوشش بدهکار نبود. رفته به باباش گفته.   دهیافتاده که االن جواب بله م

 .پررنگ تر شد و با ذوق نگام کرد  لبخندش

هم خوشحال باش که مردونه پا    ی. کلگنیم یخوبه! برات مهم نباشه چ یلیکه خ ن یا -
 گذاشته.  شیپ

 انداختم.  نی زدم و سرم رو پا ایدلم رو به در ینه ول ایبگم  ی زیچ هیبودم   مردد

 بگه به بابا! یزیچ هیترسم  یمامانت خواهر بزرگه ست و م -

 

کنه من   ینگاه م  ن یبا تحس یلیهم خ  اریدوست داره و به مه یلیات آقا فرهاد رو خباب -
 کنه.  یو به حرف مامانمم توجه نم ی. از خداشه که االن تو جواب مثبت بددمید

 شونه م گذاشت. یرو رو  دستش
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کنه اما   یم  یبد رفتار ادیدونم باهات ز  یمامانم حرفاش طعنه دارن و حاال م  یدون یم -
 . یاگه دقت کن هی طور نیهم ا  هی. با بقستیفقط با تو ن

  یتو سر ،یکن  یکه چرا شوهر نم نی و ادامه داد: من که دخترشم کم سر ا دیکش یآه
وقت، مامان تو    چیدونستم ه یرو تو شوهر کردن نم نامیا  تی نخوردم ازش. من موفق

 ت. کارا کرد و آبرومم جلو همه رف یلیخ  زیاون دوره قبل آو 

  یزد و شونه ا یباال انداختم و با دقت تر بهش گوش دادم. لبخند تلخ ییتعجب ابرو  با
 باال انداخت.

  یکارا هیخب بازم سا یبدم ول  شونیکردم که با اخالقم فرار  یکار  هیهمه رو خودم   -
 کرد. یم ینی مامانم رو سرم سنگ

با من. اون   اشونی رفتارادامه داد: طعنه پسر و دختر عمه و عموها، بد  یمکث کوتاه با
رفتار کامال چرت از خودم نشون بدم   هیکردم   یبرام سخت بود... سع یلیخ زی دوره قبل آو

 بشه. الیخ  یو مامانم هم ب ادیدورم ن یشکیکه ه

مامان رو    یشد. اولش که رفتارا  دایپ زیسر و کله آو  نکهیلحنش کامل عوض شد: تا ا   هوی
 یلیحسابش همون اول از همه جدا شد. خ ز یخواستم همون طور رفتار کنم اما آو دمید

کرد و در کل کامال   یساده ذوق م  یزا ینبود، با چ یرفتاراش ساده بود، مثل ماها پول پولک 
 . لهیپ لهیش یب

 زدم. یو مرامش لبخند  زیآو  یرفتارا  یآور ادی با

اخالقا و   ن یمن دوسش دارم، سر هم  یمن بود و کل قیتنها رف ه،یطور نیکال هم زی آو -
 بودنش. یخاک 

 تکون داد. یلبخند سر با

خوام باهم آشنا  یفقط گفت م ،یهر چ  ایاولش که اومد جلو، نگفت دوست دارم و   -
. اعتماد ست یو دوز و کلک تو کارم ن  تیخاستگار   ام یاز هم خوشمون اومد، من م م،یبش



 وز ی ن   انا ی و 

 
690 

 

  هیرفتم.  ش ی قلبمم پ یمامان هم بود اما من با اصرارا   یاصرارا نکهیبار با ا  نیکردم و ا 
کردم، نخواستم باهاش   دایکه بهش پ  یو اون مدت من سر عالقه ا   میمدت با هم بود 

 مثل همه باشم و خودم بودم.

  یدی: ددی شد و پرس رهیکرد، بهم خ یداد م یکه عشق توشون ب ییلبخند و چشم ها  با
 باهاش؟  یمون  یهات صادقه، تو هم متقابال صادق مبا  یکی  یوقت

ام.   یراض ی لیمن، خ  نیتکون دادم که ادامه داد: منم مثل خودش شدم و االن از ا  یسر
  یرو م ز یگم کرده بودم و االن فقط آو اوردشونیکه مامان م یهزاران پسر ن یخودم رو ب

هم گفتم که   زیبه خود آو  یدخالت کنه ول مونیخواد تو زندگ یدونم مامانم م یخوام. م
 .مینداشته باش ی به حرف کس یکار و میفقط خودمون دو تا باش

 دست هاش گرفت و گرم فشرد.  نیهام رو ب دست

 یلیبرات خ زی آو نکهیسر ا دی . شایبدون دیگفتم اما حس کردم با  نارویدونم چرا ا  ینم -
تو ذهنت   نیو دروغ  یقبل یاون سارا   خوام تصور یارزش داره و منم االن نامزدشم. نم

رو از هم دور کنه اما من کامال به  زیخواد تو و آو  یم  یدونم مامان ه یباشه. م
داره رو به   شی ایکه به ن یهمون حس قیدق زیدونم آو یمذارم و  یاحترام م   تونی دوست

 تو هم داره. 

 شدم. ینم نیمتعجب تر از ا  گهید

  ری تمامش ز  یعنیصادق بود که نتونم باور نکنم.  یخواست باور کنم اما اون قدر  ینم دلم
 سر عمه کوکب بود؟ 

خودمم با سارا کم بد   دمیسال ها رو از نظر گذروندم د ن یخودم که فکر کردم و کل ا با
 رفتار نبودم.

 ازش نداشتم. یگفت که من خبر یسارا رو م  یرو نیهم ا   زیآو
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  ی. همون طور که خودت گفتنیخوشبخت بش  دوارمیگفتم: امبه روش زدم و  یلبخند
 .میاز هم نداشت  یتصور درست

 رو پررنگ تر کردم. لبخندم

 . یدیکه حرفام رو شن یمرس -

 کنم گفت و من از سر جام بلند شدم. یم خواهش

  ستیدختر و احترامش به زود ازدواج کردن ن هیاز خانواده ها بفهمن ارزش    یلیخ کاش
 یکوبن که شوهر کن وگرنه م ی. از اولش تو سرش مستیازدواج کردن ن  و در کل به

خودت تالش کن و پولدار شو تا فردا به   دنینم ادشیپولدار باشه...  د ی. شوهرت با یترش
 . یخاطر پول ازدواج نکن

 هیکه شوهر بر آورده ش کنه،  یزیچ م،یبه آرزو هامون برس دیما آدما خودمون با  همه
گرفتن، االن طالق و   یم  ادیها   یلیشه. استقالل رو اگر خ یم دهیتو سرت کوب یروز 
 نبود.  ادیانقد ز  انتیخ

و اون رو با خودش   ادیب یکی تا  نهیش یکنه و م  ینم ش یتو زندگ یتالش  چیکه ه یآدم
 نخواهد داشت.  یرزشاون فرد هم ا  شیاز خودش نداره و به طبع، پ یارزش  چیببره، ه

 .مید یکه به خودمون ارزش م  میخودمون نیا

گرفته   می. اون تصمستین دهیسالشه و شوهر نکرده اما کامال موفقه، ترش   یکه س یدختر
 خودش به آرزو هاش برسه...

  یدلش م یکیبشه و  ایمادر دن  نیخواد بهتر  ی دلش م یکیمتفاوته،   یهر فرد  قیعال
 ورزشکار!  نیخواد بهتر 

آخرش   ؟ی که چ یکن  شرفتیپ یدختر جون درس بخون میماهاست که جا انداخت  ریتقص
 .شهی خونه شوهر و تموم م یریم
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همه رو به  یکه اجازه نظر دادن و دخالت تو زندگ میحیاز ما آدما انقد وق یبعض
اون   شهی که باب م میکن یو اون م  نیو تو مخ ا  میزن یو انقد حرف م  مید یخودمون م

 حرف تو جامعه! 

و   یسازن و تو اون جامعه افراد معروفن که مردم به زندگ  یجامعه رو افراد داناش م هی
  لهیاندازه و به وس  یرو دور م یهست که تفکرات خراف یکیکنن.  یسبکشون نگاه م

و   تی هم هست که هنرش رو داره، معروف ی کیاندازه و  یرسانه درست ها رو جا م
 .گهی رو از مغز زنگ زده ش م گهیم  یافراد داره اما هر چ نیرو ب تی لمقبو

کنه. مرد و   یها م ری شکونه و تحق یزنه که دل ها م یم ییهمه جا و حرف ها  نهیش یم
که زن رو و   ییکنن و زن ها  یم ری که مرد رو تحق ییزن نداره و چه بسا هستن مرد ها 

 ! گروی مخالف هم د  یجنس ها  یگاه

و کامال خودش    گهیرو م یهمه و مرد ساالرانه هر چ یکنه برا  یم فیتکل  نیکه تع  یمرد
 .دهیرو حق به جانب نشون م

دونه داره   یکه هم جنس خودت، م هی جا یکنه اما اوج ناراحت یناراحتت نم یلیخ نیا
 اما خودش هم موافقه.  شهیحقت خورده م

 ! نیکنار اومد اال ا  شهیم  یهمه چ با

  گنیم شه یم  انتیمونه. بهت خ  یقلم تا ابد جاش م هیاما   شهیخوب م یهمه چ زخم
 زنه! ریزنه! طالق، تقص ریتقص گنی م ادی زنه، مرد بال سرش م ریتقص

ها   لمیتفکرات بد... ف نیدرست کردن ا  یکه به جا نجاستیرسانه و افراد ا ری تاث همون
کنه شوهرش رو برده    یهاست و داره افتخار م انتیکه زن دوباره مقصر خ شهیساخته م

  یو م  ننیش یکه همه م  شترهیو اون زن نگرفته... تاسفش اون جا ب رهیبراش زن بگ
 .یبعد  ینسل ها  یمونه برا   یو م  شنیتفکرات باز هم پرورش داده م نیو ا  ننیب

رو   اریهبودم که با م یوسط یرفتم. رو پله ها  نی و از پله ها پا  دمیبه صورتم کش یدست
بودم اما تازه هم قدش شدم.  سادهیرو پله باالتر از اون وا  نکهی به روم در اومد. با ا 
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به پشت   یبابا اومد. دست یبگه که صدا  یزیبهم انداخت و خواست چ یمشکوک نگاه
 رفت و با دست اشاره کرد برم.  نارو از سر راهم ک  دیگردنش کش

 رفتم. نی پابابا حساس نشه، از پله ها  نکهیا  یبرا  زود

 انا؟ ی برم که بابا صدام زد: و رونیخواستم از عمارت ب یم

خدا  ییرو بکنه، ا  یخواست بحث خاستگار یاسترس گرفتم. حتما م  عی و سر ستادمی ا
 چه زشته، چقد من بدبختم.

 زدم: جانم؟  یدر هم و کج و کوله به سمتش برگشتم و به زور لبخند یصورت با

 کس اونجا نبود کرد.  چیبه مبل ها که ه یسر اشاره ا  با

 .ایب -

 جلوتر رفت و من با هزار سالم و صلوات پشتش رفتم. خودش

مبل از خودش اشاره کرد و    تی تر کی پا انداخت و به نزد ی مبل نشست و پا رو  یرو
 .نیت: بشگف  یمحکم و جد

  یو چقدر معذب رو فقط خدا م  یبا چه حال یگفتم و همون جا نشستم ول یچشم
 دونست. 

 .یخاستگار انی خوان ب یفرهاد گفت دوباره م -

صورتم به    ژهی بدن و به و یبا انگشت هام شدم. دما  یانداختم و مشغول باز   نی پا سر
 دونستم االن گونه هام رنگ گرفتن.  یباال رفت و م یبیطرز عج

 نه؟  ای  یخوام بدونم که تو موافق یم -
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بابا بود؟ واقعا اون   نی شدم. ا  رهیگرد بهش خ یو تند سر باال کردم و با چشم ها  متعجب
ابروهاش   نیب یاخم دی . نگاه متعجبم رو که ددیپرس یبود که داشت از من نظر م

 نشوند.

 شده؟  یچ -

 ! یچیگفتم: ه یآروم یانداختم و با صدا  نی سرم رو پا تند

 منو نگاه کن.  -

تو ذهنم باشه سر بلند   یچیه  نکهیا  یسوال و ب یبود که زود ب یصداش به حد تحکم
  نیب یدست هاش رو همراه حرف زدن تکون داد و اخم ها  یشگیکنم. به عادت هم

 ابروهاش سر جاشون بودن. 

ر نه که نذارم  و جوابت عوض شده که تمام، اگ  یو بهش عالقه دار  یاگر باهاش موافق  -
 .انیب یرسم

نفس   یبرا  یی کردم هوا  یبگم و کف دست هام عرق کرده بود. حس م ی دونستم چ ینم
 چیگفتم خدا؟ چرا ه یم  یچ دیبودم. االن با  دهیخجالت کش یلی... خستین دنیکش

 گفتن ندارم؟   یبرا یحرف آماده ا   چیوقت ه

  دهیو شن  دهیور اون ور د ن یکه ا ییزا یانداختم و با توجه به تموم چ  نی سر پا ناچار
 .دیدون یگفتم: هر طور خودتون صالح م  دمیشن  یکه به زور خودمم م ییبودم، با صدا 

 تکون داد و از سر جاش بلند شد. یسر یجد

 ! انیب گمی جوابمو گرفتم. م -

شدم. !  رهیخ  نیه زمنگفتم و فقط همون جا تو همون حالت معذب نشستم و ب یچیه
حرفام؟ آخه من    نی. آخه من آدم ا یبود که من رو توش انداخت یچه حال و روز   نیا

 زاست؟ ی چ  نیقلبم مناسب ا
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 شیپا پ  یخوا  یمردونه م زه، یر  یقلب من م  یه یکن یعاشقانه در م یه یچ یعنی
 نجا؟ یا  یخب مرد حساب یبذار ول ،یبذار

 بود. ز یروستا شوهر خ بیعج یقول به

با   یه نی من و ا   نکهیا  ستی. زشت نمیکن غهیو ص میبگذر  یمرحله خاستگار  نیاز ا   اصال
 باشم؟  نی چطور رفتار کنم اصال؟ سر سنگ ست؟یهمه نگاهاشون رو من ن م؟یای ب میهم بر

 زانوهام گذاشتم و صورتم رو با دستم پوشوندم. یآرنج هام رو رو  یحالت زار با

 تر ادب جذاب!  یب -

 *** 

 داره. دنیکش  ادینداره، فر  دنیعشق خجالت کش  -

 کردم.  الیحواله دان  ینگاه پوکر مین

 .یو بگ یبد  ادمیهمون تو   -

به روت باز   یخوشبخت ی. حرفامو گوش کن، درایکن ینم دایپ نایاز من بهتر مشاور ا -
 .شهی گوش نکن، تق! بسته م شه،یم

 گفتم که به سمتم برگشت. ییتو هوا تکون دادم و برو بابا  یدست

 چرا برو بابا؟  قایدق -

 . سادمی به روش زدم و رو به روش وا  یلبخند

 . یگرفته بود یتا االن واسه خودت ماه  ،یبود یخوب ر ی گیچون اگه ماه -

 کرد.  یساختگ اخم

 . رمی گ یم دی دحرفت رو ن ن یا -
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 . یری خوام نگ یم -

  ریگی . هنوز ماهستمی ن ریگیام و ماه  ییطال یبفهم که من اون ماه نم یتوجه گفت: ا یب
 کنه و بعد من براش بخونم... دمینشده ص دایپ یماهر

 .دمینفهم  دمینفهم یبه شونه هاش داد: افتادم تو دام عاشق یتکون

 کردم.  یکج دهن

 چش!  -

 جالبه!  یکنم برات، ور فی تعر ی زیچ هی ایخفه، ب -

 کردن و دنبالش اقتادم.  دنی درونم شروع به لول  ی کنجکاو یها کرم

 درسته؟  گه،ید  رهی سخت گ یلیگفته بودم مامانم خ -

سر    ترایگفت: تابستون بود و م جانیزد و با ه ی تند براش سر تکون دادم که لبخند تند
  دمینفهم یفتادم تو دام عاشقگفت ا  یرفت م یاومد م  یم یزبونش افتاده بود و ه

 باال سرش... دیرس ینصفه شب تیننه ما، با عصبان نیب نی! ا دمینفهم

 داد.  یگفت همزمان نشونم م  یم یداد و هر چ یبا حرفش دستاشو تکون م همراه

گفت که   تیعصبان تینگاه کرد و در نها یچپ چپک  هیاخم کرد،  هیجلو داد،  نهیس هی -
 تو دام درس!  فت یدرستو بخون، ب  نیبش ،یزهرمار و افتادم تو دام عاشق

و تابستونه،   لنیبدبخت هم برگشت گفت مدرسه ها تعط یترا یو ادامه داد: م دیخند
 در آورد دو تا محکم زد تو سرش!  ییکه ننه م دمپا  نهیاالنم نصف شبه. چشمت روز بد نب

 و به موهاش چنگ زد.  دیکش یآه

 سابق نشد.  یترای وقت م  چیه ترای اون مو  -
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زدن تو سرت که اون   یی دمپا  یگفتم: تو ک دمیخند یکه بلند بلند با تصورش م  یحال در
 ؟ ی آدم سابق نشد 

  یچاقو دستش نبود و تنها ر دنمی اومدنم، پرستار با د ایبعد به دن مارستانیما تو ب -
من را به باال  یبودم. و آن گه چارهیمن بدبخت ب یو دم دست عی اکشن موجود و سر 

 ...یپرتاب کردند 

لبش    یرو ی زیآم طنتیش شدم که لبخند ش  رهیبا دقت تر خ یو با دلسوز   دمیکش ینیه
 اومد.

 . یکار ها را در خواب کردند ن یا -

 نثارش کردم.  یو زهرمار   دمیتو شونه اش کوب یکی که با حرص  دیخند بلند

 ! یمزه ا  یو ب  شعوریب یلیخ -

 ...گینه د -

 کماندو!  یدر ادامه ش بلند داد زد: فاط  هویکامل نشده بود که  حرفش

تپش گرفت و من محکم تر   هویقلبم گذاشتم.   یو دستم رو رو دم یترس از جا پر با
گرفته بودم، با انگشت سبابه دو تا   ادی که  ییزا ی. مثل چدمیکش قی فشردم و نفس عم

 جلوم رو به سمت باال فشار دادم. ی دندون ها

بود و    ن ی. سر زمدمیرو گرفتم و به فاطمه رس ال یبهتر شد، جهت نگاه دان کمیکه  حالم
 چوب هم تو دستش گرفته بود!   هیداد.  یدستور م

 رو بزنه؟ اصال به چه علت!  یخواست ک  یم مثال

 دنیخودش رو به نشن ای دینشن ای از بس صداش کرد اما فاطمه  خودش رو کشت الیدان
 زد و زود سوار تراکتور شد و اون رو راه انداخت. 

 هاش کرد.  بیج یزد و دست تو  یسوت  الیدان
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 ! تشیخوشم اومد از شخص نه، -

نشو! االن تو دختر بدبخت  ز ی آو هیو با حرص گفتم: شب  دمیکوب میشونیمحکم رو پ یکی
 با کارات؟  یکن وونه ی د یخوا  یرو م

 رو باال آورد و به نشونه نه تکون داد. دستش

 خوام آدم خاص دورم پر باشه.    ینو نو نو! من م -

 بهم کرد.  یبرگشت و اشاره ا بعد

 مثل تو االن!  -

 شدم و گفتم: هن؟  رهیتعجب بهش خ با

 ! یخاص یان، مهربون یموهات فرفر -

 .دنیباال پر  بروهاما

 ؟ یدون یرو خاص م یمهربون -

  یکرد و شونه باال انداخت و نگاهش رو که از من گرفته بود، دوباره رو  بشیج یتو  دست
 من سوق داد.

درونشون   یاون قدر ایلیکه خدا به همه نداده و اگر هم داده خ هیقلب مهربون، نعمت -
  یخاصت م ،یپر از بد یای دن نیو ات  تیشده که نخوان مهربون بمونن و مهربون اهیس

 کنه. 

 رو لبام نشست... لبخند

 بود، نبود؟!  نی ر یش یاد یز  حرفش

تند   الیتراکتور اومد و دان ینگفتم و به همون لبخند بسنده کردم که دوباره صدا  یچیه
 تند گفت: عه عه عه اومد. 
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  الیتوجه بهمون از کنارمون گذشت که دان یما نگه داشت و ب  کی نزد  کمیبار  نیا  فاطمه
 صداش کرد. 

 ! یفاط -

  یو به سمتمون برگشت. دست هاش رو به دو طرف باز کرد و در حال  ستادیحوصله ا  یب
 تکون داد. هی که صورتش رو کج و کوله کرده بود، سرش رو به نشونه چ

 رو باز کرد.  ششین الیدان

 ! یجنست بوده قر و قاط -

 ت من انداخت. به سم ینگاه فاطمه

 ن؟ ینداد یخونه فرار وونهی از د نویا  ییخدا -

 کنن.  رشی غل و زنج انیبه نشونه نه باال انداختم که ادامه داد: پس زنگ بزنم ب ییابرو 

 دو بار جفت ابروهاش رو باال انداخت.  الی که دان دمیخند

 ؟ یشیم  رمیبشم، زنج وونهید -

 زد.  یلبخند  فاطمه

 حتما... -

 پوکر شد.  صورتش

 کبود کردنت.   ینه برا بسته شدن بهت، برا یول -

 لطافت داشته باش!  ،یخشن یلیتو خ -

 گرفت.  الیفاطمه تو هم رفت و انگشت اشاره اش رو به سمت دان صورت

 البد فقطم با تو!  -
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  کیانگشت شصتش رو به نشونه ال یچشم هاش رو بست و با لبخند پت و پهن الیدان
 باال آورد. 

 طوره(  نیهم  قا ی!)دقلهیبو  ناً یع -

 ببند تا نبستمش.  -

 شد.  کی بهش نزد یکمی  الیدان

 ؟ ی د یتو نپسند ای پسندند و آ ی همگان من را م -

 . دیرو کفشش کوب یکیچشم هاش رو تو حدقه چرخوند و خونسرد   کالفه

 . نمیب ینم یدنیپسند  زیچ چیه -

 سرش رو کج کرد.   الیدان

 شوم؟  دهی شوم بلکه پسند دهی باز شوم، د -

 تر کرد و تند تند ابروهاش رو باال انداخت. کی سرش رو نزد بعد

 دادم. یداشتم که فقط واکنش نشون م نی عدد چغندر رو اون ب کی نقش  قشنگ

. فاطمه سرش رو به  دمیخند  زینتونستم خنده ام رو کنترل کنم و ر  الیحالت دان دنید با
  ینگاه م  یرو کجک الیانداخته صورت دان نیچ ی همون اندازه عقب برده بود و با صورت

 کرد.

 تا اون روت. نمیباشه رو بب نیکه ا  چتیکادو پ دمی م حیترج -

 دو تا عاشق هم شن؟  نیا شهیخودم فکر کردم م  با

 باال بزنم. نی آست دیتونه که اون رو آدم کنه... با یفاطمه به نظرم م نیا

 عاشقت شده!  ال ی فکر گفتم: دان یب
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شد و   رهیگرد بهم خ یبه سمتم برگشت و با چشم ها  الیدان هیثان  هیلحظه تو   همون
 هم رفت.  یصورتش تو   شتریفاطمه ب

به   یاومدم و لبخند نی از موضعم پا کمیشد،  ینگاه ها که روم طوالن  ینیو سنگ سکوت 
 .دمیروشون پاش

زبون به دهن   یتونست ی نم ،یکرد یم  ایموجیا  هیتا االن در سکوت صورتت رو شب -
 ؟ یریبگ

  الیرو شونه دان یکیبه نگاه کردن بهش ادامه دادم که فاطمه   جیدو پهلو بود... گ حرفش
 .دیکوب

 سکوت کنه؟   یخوا  یکه م گهی مگه راست م -

وشش زد و به سمت  به گ یو ازش دور شد و دست   دیشونه اش کش  یرو  یدست الیدان
 . دیلبش برد و تو کله من کوب

 ! ؟ی چ گهیدور از جون! بال به دور! د -

 .دیموهاش کش  یتو یدست

  یداشته باشه. بس که شکارچ تی روزا احساس امن نیآدم هم ا  یکل ن یتونه ب یآدم نم -
 شده. ادیآدم خوشگل ز 

 ... شماره بدم؟ ییاوخ -

 روش رو اون طرف کرد.  الیدان

 .میهر گونه شماره معذور  رشیاز پذ ر،یخ -

 اون وقت چرا؟  -

 . شهیو رو در رو ادا م  یحق مطلب به صورت حضور -
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 حالت صورتش رو مسخره کرد.   فاطمه

 تونم. یتو نم یجان من قبول کن... من ب -

 باال انداخت.  یشونه ا  الیدان

 باالخره عشق درد هجران داره.  -

 باو! پسره زرد چوبه.  مینیب خفه شو -

 محکم جلو اومد. ی با اخم و قدم ها بعدم

 .یخور  یکتک جانانه ازم م  هیقطعا   نمتی! بباریراهتو کج کن و اسمم ن ید یمن رو د -

  نمیباشه راهش رو کج کرد و رفت. تف ا  الیاز جانب دان  یمنتظر جواب نکهیبدون ا  بعدم
 . وونهی پسره د شه؟یم  نیزن ا  ی... اصال کدیپر

 صورت جمع شده به سمتم برگشت. با

 .یری کبی! دختره مغرور اشی ا -

 .یکار به کارش دار یحرص گفتم: خب دست از سرش بردار. چ با

 اضافه شه.  پی خواستم به اک  -

 . دمیباال انداختم و چرخ یا شونه

 به آسفالت کردن دهنت کرد.  دیفعال که تهد -

 زد. یپوزخند

 من؟ هر که با من در افتاد، ور افتاد. -

 .یاون روز کبود شد  دمی! دایب ای و همزمان گفتم: ب  ادیدست اشاره کردم دنبالم ب با

 تا بهم برسه.  دیدو  دنبالم
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 ام.  یشده... من آدم خفن ریکماندو جوگ  گمیبهش م نینب  گما،ی نه واقعا م -

 ؟ ی نباش شهیم -

 نباشم دو تا عاشق مثل شمارو چطور به هم برسونم؟  گه،ینه د -

 بهش انداختم.  یحرص ینگاه مین

 .یتو مارو نرسوند  -

تورو به   ی. من نبودم هیپشت دستش زد و با تاسف گفت: الحق نمک نشناس  یکی
 عالقه از کجا اومد؟  نیا   یکن یبستم؟ فکر م یداداشم م شیر

 بودم؟  فینقشه کث هیسط و به سمتش برگشتم؛ نکنه و سادمی تعجب وا با

 از کجا؟  -

 .دیاش کش قهی به  یدست

 .نیبا تکرار مداوم و تلق -

 با تاسف براش تکون دادم و به سمت عمارت راه افتادم.  یسر باز 

با قدم   دیهم بود. من رو که د یاخم هاش تو  یاومد منته رونیب  یاز کوچه کنار  زیآو
 کارت دارم. ایمن رو گرفت گفت: ب  یبازو د،یبلند به سمتم اومد و بهمون که رس  ی ها

هم رفته بودند، بهش نگاه کردم و بازوم رو از    یتو یجیکه از سر گ ییتعجب و اخم ها با
 دستش در آوردم. 

 اوهه چته؟  -

 . دیبه صورتش کش یو دست سادیوا 

 ؟ ی خبر دار تی خاستگار انی م یقی صد یامشب خانواده آقا  -
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 بودم، سر تکون دادم. ده یخجالت کش کمیکه   یهام از هم باز شدن و در حال اخم

 خره کرده تو مخت؟  الیدان نینکنه ا -

 گرد گفتم: وا!   یرو کج کردم و با چشم ها سرم

نگه داشتم که دستش رو به سمت چونه ام آورد   ی صدریرو تو همون حالت غار عل دهنم
 و به سمت باال فشارش داد که دهنم بسته شد. 

 ! یشد قبول کرد  یبده چ حیبرام توض ایکوفت. ب -

 کردم. زیچشم هام رو ر طلبکار

 به تو چه خب؟!  -

 .دیآروم تو سرم کوب یکیرو جلو آورد و  دستش

 .ی! پس چرا سر سارا کچلم کرد تیترب یب -

 کردم و با ادا اطوار سر تکون دادم. یجک دهن

 . میرابطه ت گذاشت زیبه ر زی ر انینه که در جر -

نفس اش تو همون   د،ی آخرش رو که شن یبگه ول یزی گرفت و دهن باز کرد چ نفس
 حالت دهن باز، حبس شد.

 انداختم.  کهیبه گردنم دادم و ت  یبه کمر قر دست

 ؟ ی شد کم آورد یچ -

 داد.  رونی رو ب نفسش

 اهوم.  -

 ه؟ یچ اریمه  هیجان من بگو قض ی: ولدیپرس متی زدم که با مال یمندانه ا   روز یپ لبخند
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 . دمی باال انداختم و نگاه دزد یا شونه

 نداره. یا  هیقض -

 رو مظلوم کرد. هاشچشم

 ت؟ ی خاستگار انیب ی داد تی نشده که تو دوباره رضا  یچیه یعنی -

 به نشونه نه باال انداختم.  ییابرو 

 اما...  گمینم چیباشه، ه یطور نیبذار ا  -

 رو خم کرد و انگشت اشاره اش رو جلو صورتم گرفت.  سرش

 غلط کردم.  زیآو یکن هیگر  یا یفردا پس فردا ن -

 آوردم. نی شدم و انگشتش رو گرفتم و پا رهی تو صورتش خ  پوکر

غلطه...   ی لیخ زیچ هیمثل تو! که در واقع   یکی نه گه،ی و بابائه به دختره م  نیمعموال ا  -
  نکهیبده که فردا پس فردا دختره شوهرش بد بود، پدرش پشتشه نه ا نانیاطم دیپدر با

 بترسوننش از خودشون و آبروشون. 

 دستم در آورد. ینگام کرد و بعد انگشتش رو از تو  زی ر یبا چشما  کمی

 .یشد  اریشق مهکنم عا  یحس م  نا،یجدا از ا  ی... ولیبل یبل -

سکسکه کردم و محکم جلو دهنم رو    هی هویموندم و بعد   صدایچند لحظه ب هی  مضطرب
 . دیباز شد. دستاش رو محکم به هم کوب شش یچشماش گرد و ن  زیگرفتم که آو 

 گفتم؟  ید یگفتم؟ د ید ید هههیا -

  انی جر هیو منم با هر بار سکسکه   هیبه چ یچ دهی که فهم کردی م یطرف داشت شاد اون
بزنم بکشمش   رمی عادت بد من! بگ نی . لعنت به ارفتی از شکم تا دهنم باال م  یموج

 نگه؟  یکس  شیرازم رو پ
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 . سادی از حرکت وا یطور ناگهان به

 ؟ یعاشق بش  یکجا فرصت کرد  -

  یوقت ینبودم حت  اریعاشق مه بهش کجا فرصت کردم؟ من اصال اول  گفتمی م  دیبا یعنی
که االن هست... همه  ینیاعتراف کرد. به مرور زمان کم کم مهرش تو دلم نشست و شد ا

 بود. کامال کامال!  ییهویکامال  یچ

بفهمه تا    یو وقت  نهیرو به خودش بب یکیعاشق نباشه اما حس   تونهی وقتا م  یگاه آدم
 کم عالقه مند بشه.طرف دوستش داره، کم  یچه حد 

نکردم، نگاه   یو خودمم کار اشتباه  ستی دست بردار ن زیآو  دمیفهم ی و وقت  دمیبرچ لب
 هاش سر دادم. چشم  یگرفتم و رو  نیم رو از زمکالفه

 شد، از حساش گفت، مهرش به دلم افتاد، عاشق شدم. ییهو ی -

 شد. رهیبهم خ زیر ی با چشما  مشکوک 

 فتاد؟ ین ی اگهی اتفاق د   یمطمئن -

قتلش دادگاه مورد عفو   یبرا  دادم؟ی م  یزیچ یا مه یبتش جر با دیبا  زدمشی م گرفتمی م
 داد؟ ی قرارم نم

 رو لبم نشوندم.  یو پر فحش  حیمل لبخند

 به تو چه آخه؟  -

 کرده؟  یکار رو دست  ماتتیتنظ ی! کای پررو شد یلیخ -

 براش نازک کردم.  یچشم پشت

 ؟ یی نجاینامزدت چرا ا  شی که تو رو به نسخه خر تر بودن ارتقا داده. برو پ یهمون -
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 و سر باال گرفت. دیموهاش کش  یتو یدست

 گرفتمش، تمام!  گهید -

به نشونه  یسر د،یهم رفتن. تا سر و شکل من رو د  یاخمام تو بی حرفش عج نی ا با
 تر کردم.  ظیتکون داد که اخمام رو غل هیچ

و کنار   یور دلش بود ام،یزنگ پ یه  یتمام؟ تا قبل نامزد گرفتمش  یچ یعنی -
  شی . فکر نکن گرفتشهی م  شتریانتظاراتشون ب کننی نامزد م نکهی. دختر ها بعد ایرفتینم

 .یقدرش و بدون شتریب دیتمومه. االن با  یهمه چ گه ید  نیو نامزد کرد

 کم کم گرد شدن. چشماش

 ؟ یکردم. حاال تو چرا مدافع حقوق سارا شد  یباشه بابا شوخ -

 آورد و لحنش رو عوض کرد.  نی بار تکون داد و صداش رو پا هیرو به طرف راست   سرش

 . نیشب مثل سگ و گربه به جون هم افتاد  هیفکر نکن خبر ندارم  -

 زد.  یا  روزمندانهیپ لبخند

 ؟ یاونم واسه ک -

 

 خودش اشاره کرد. به

 ...نیمن! و ا  -

 .دم یتو دستش کوب یکیبه چرت و پرت گفتنش ادامه بده و   نذاشتم
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  هیاصال سرت دعوامون بشه... اگه تو، تو   ی. تو چمیکرد یپاره ت م کهی و ت یکاش بود  -
 ...یباغ پر از گل باش

 .دیتو موهاش کش  یباال انداخت و دست ییابرو 

 خب؟  -

 ! یخاک باغچه ا  هیتو کرم خاک  -

 . دیپس کله ام کوب یکیکم کم در هم رفت و  صورتش

 واسه من آدم شده.  کنهی! دختره نچسب! داره شوهر مایب میبر  ایب -

از کنارم رفت و به فاصله چند   اه یس  اهی سگ س هی دم ید هویکه   میبود ساده ی طور وا همون
 !ایب  ی! دنی: دنزدی داد م ی. هفاطمه بود که دنبالش افتاد هیثان

اون    یاز خونه ها و بالفاصله نگاهم رو یکی  واری داده بود به د  هیف تر تکاون طر  الیدان
 رفت.

  سادی سمتش و جلوش وا دیتند دو  کنه،یم یدن یو دن زنهی داره داد م دیرو که د فاطمه
قشنگ پرت بشه اون طرف، هلش داد   الیکه دان یکه فاطمه دست برد و محکم و جور
 .دیتا از سر راهش کنار بره و خودش دو 

 

طرف هنگ کردم. نگاه    نی... منم ا چیه نی! ا سادی که اون طرف هنگ کرده وا  الیدان
 من نشست و به خودش اشاره کرد.   یرو الیدان

 صدام نکرد؟   ؟یمگه نگفت دن -

بودم،   رهی رفتن فاطمه خ ریسوال رو داشتم و همون طور که متعجب به مس   نیهم منم
 باال انداختم. یشونه ا
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فاطمه از    تکوند،ی ما اومده بود و داشت خودش رو م شی هم پ الیکه گذشت و دان کمی
  د،یتا اون رو د الی شد. دان داشیکه قالده دور گردن سگ انداخته بود، پ یاون دور در حال

قدم برداشت   هیو   دیکش یق ی. نفس عمستادی در اومد و راست ا یدگ ی از اون حالت خم
 بازوش رو گرفت. زیکه آو

 به جونت! ندازتشینرو، سگ داره م ایب -

 . دیدستش رو مشت کرد و به خودش کوب الیدان

 .ترسوننی گرگ درنده رو از سگ خودباخته جماعت نم -

و چند قدم جلو رفت   دیموهاش کش یگرفت که دهنم باز موند. دست تو   یسیس  چنان
و فاطمه محکم طناب رو گرفت. دندوناش رو نشون    سادی از حرکت وا  دش،یه تا د که سگ

 داد و چند تا پارس محکم کرد.  الیدان

و خشن   اه یو بزرگ و س یکلی قد فاطمه رو داشت و ه شترینصف ب ؟ی سگه چه شکل  حاال
 بود.

  سر جاش مات موند. آب دهنش رو با ترس قورت داد د،یحرکت سگه رو د  نیتا ا  الیدان
 .میبترسون یتون ی و گفت: به نظرم م زی و رو کرد به آو

 !یلحظه فاطمه بلند داد زد: نکن دن  همون

 لبخند کنج لبش نشست.  هی  الیدان

 ! ارهیسر من ب ییبال تونهی نترس! سگ نم زمی عز  امینم -

 

 بهش کرد. یفاطمه روش نشست و اخم بیعج نگاه
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 تو؟   یگیم یچ -

 بار اخم کرد.  نی اول یبرا  الیدان

 بار طلبکار!  هی یبار دن هیسرد گرم سرد گرم!   یه ه؟یچ  ای مسخره باز  ن یا -

 به آسمون انداخت. یو نگاه  سادی با حرص دست به کمر وا فاطمه

 تو؟  یگی م یچ ه؟یچ یدن -

بار از ترس و استرس، کامل   نی توجه به اون سگه جلو رفت و من ا یب الیدان گهید
 عمو بمونه؟  یپاره ش کنه بچه م ب کهیبخورتش ت رهی . نگدمیچرخ

 عمو بمونه؟  یبچه ت ب -

  دمیمحکم تو صورتش کوب یک یو از استرس   دمی کش ینیکنار سرم، ه  زی احساس سر آو با
 گفت.  یکه آخ بلند

 ! ریچته خر! خود درگ -

که  ی م گرفتم و در حال گه یدست د  نیرو زده بودم، ب زیکه باهاش آو  یاون دست تند
  یگرفت، گفتم: تو چته چ یام سرخ شده بود و کل وجودم رو حس بد سست کننده صورت

 ؟ ی گیم

 

 

 .دی دست رو اون قسمت صورتش کش زیآو

 عمو نشه؟  یو سگ نخوره بچه ت ب  الیدان  گهی نشده بعد م یچ ی ه گهیتا االن م -

 .رو طلبکار جلو آورد  صورتش
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 ه؟ یبچه ت ک -

 بازوش گذاشتم و هلش دادم. یرو دست

 ؟ ی کار بچه من دار یه تو چه؟ چب -

 گرد شدن.  زیآو  یچشما 

 ش؟ ی مگه االن دار -

 گفتم: نه! بعدا...  دهیکردم و کش اخم

 شکمش گذاشت.  یرو دست

 هست؟!  گمیاالن م ،نینه بب -

 . دمیمحکم تو کله اش کوب یکی

 م؟ یما از اوناش  یآشغال فکر کرد  -

با اخم   دمیاومد. با تعجب سر برگردوندم سمتشون که د   الیداد دان ی لحظه صدا   همون
 .کنهی و به سگ اشاره م سادهی در هم جلو فاطمه وا یو صورت

 ؟ یچ یعنی -

 

 رو دستش زد. یکی  فاطمه

 به سگ من اشاره نکن! یاحترام یبا ب -

 دست رو هوا تکون داد. الیدان

 . یکار و نداشت نیتو حق ا  -
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بودمش. تا االن اون جون همه مون رو با کاراش و حرفاش   دهیند ی نجوریوقت ا  چیه
. بهت ارهی تازونه و حرصش رو در م یرسوند االن فاطمه خوب داره م یبه لبمون م

 که رو مخ همه ست.  یرفت یکنم دختر، رو مخ کس یافتخار م

 من نشست.  یبرگشت و رو  الیرو لبم نشوندم که همون لحظه نگاه کالفه دان یلبخند

 ؟ یگذاشت شی و دو تا دندونت و به نما یس  هیبا حرص داد زد: چ دیلبخندم رو د  تا

 شدن. دایفکر کن پ ممی آخر ی تر شد و اون لثه ها قیلبخندم عم ناخودآگاه 

 کرد سمت فاطمه و به سگه اشاره کرد. رو

 ! یاسم سگت و عوض کن  دمیدونم دو روز بهت فرصت م یمن نم  گهید -

 شده؟  ی: چدمی تعجب جلو رفتم و پرس با

 

 انداخت.  کردی نگاه م الی که داشت با همون حالت به دان اهیبه سگ س یحرص  نگاه

 سگ گذاشته. آخه...  یرو رو  یپر مسم نیاسم به ا -

 سر به سگ اشاره زد. با

 باشه؟  یبا من دلبر داره که اسمش دن یهمزشت، چه وجه تشابه و تفا اهی س ن یا -

  الیدان یو کله اش به پا  د یو سگ هم باهاش چرخ الیفاطمه برگشت سمت دان هوی
 زد. یبنفش غیهوا و ج دی متر پر  هی الیخورد و دان

 ! نویببرش کنار ا  -

سرم   یآسمون یبال هیشب روز یگفت: از د  تیو با عصبان  دیاخم هاش رو تو هم کش فاطمه
تم   هید شم یوگرنه با اون تراکتور از روت رد م نمتی. برو گمشو و سر راهم نبینازل شد

دماغ   یسوسول مامان یاون دخترا  هیسگ بخورتت... من شب نیهم  دمی. اصال مدمینم
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. اعصابم ندارم... ستمین رن ی غش و ضعف م بورت  یموها یکه برا  یعمل کرده چندش
 ذارم!   یکنم آرزوتو به دلشون م یخفه ت م رمیگی م

 

 دست رو قلبش گذاشت. هویهمون طور محو شده   الیدان

 ! ستیکرا  زز یج -

به اون و من  یشدن نگاه یکه کم کم داشتن باز م ییبا تعجب و اخم ها فاطمه
 انداخت. 

 شد؟  یچ -

 گاد!  یبا همون لحن زمزمه کرد: اوه ما  الیدان دوباره

 که به خاطر سگه ازش دور شدم. من اومد کی بار فاطمه نزد  نیا

 ن؟ ی چشه ا -

 با تعجب باال انداختم. یا شونه

 دونم. ینم -

 انگشت اشاره ام رو محکم تو پهلوش زدم.  بعد

 .فتهیم ییاتفاقا   هیخورد و گفت: فکر کنم تو قلبم داره  یتکون

 . دیبار فاطمه انگار واقعا ترس نیا

 پاره نکرده؟  رگ یحرفا رو بهش زدم قلب ملبش نشکسته باشه؟ مو  ن یا -

 



 وز ی ن   انا ی و 

 
714 

 

گرد به رو به روش زل زده بود،    یکه با چشم ها یال ی شد که به دان رهیمنتظر به من خ  بعد
 شدم. کی نزد

 ال؟ یدان -

 کردم.   دایفکر کنم مامان بچه هام و پ -

در هم شد و مات حرفش نگاش کردم که تند سر چرخوند. فاطمه دهنش باز   صورتم
 . کردی اطرافش رو نگاه م بیمونده بود و فقط اون بود که داشت عج 

 کماندو... یفاط گمیم -

 بگه، تند واکنش نشون داد. ی زد قراره چ یبود و حدس م دهیکه حرفاش رو شن فاطمه

 خفه! -

 رفت. کشینزد الیدان

 .میگوشه باهم حرف بزن هین کنار پارک کن  سگت و بز -

 ساکت!   گمیم -

 

خورمت! حرفام دهن مهن   ی با حرص داد زد: آقا مگه م زیر یکالفه با چشم ها  الیدان
به من فکر کن آروم   یتون ینم  ق،ی! نفس عملکسیندارن حمله کنن بهتا! آروم باش... ر

 .یش

 . ستادیبا حرص دست به کمر ا  فاطمه

 م؟ یباهم باش شهیم یکن ی فکر م ید یمن و خودت د  تو  یتو اصال چ -

و خم شد و دستاش رو   سادیوا  هویرفت  یو مشتاق داشت جلو م یعاد یلیکه خ الیدان
 به دو طرف باز کرد. 
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 ! ؟یچ -

 ! ید یهمون که شن -

به آسمون   هیبا حالت گر  هویشد  رهیخ نیهمون طور به زم  کمیو  ستاد یراست ا  الیدان
 زل زد. 

من با   یکرد  ینگاهم به اطرافم م هی نی زم یفرستاد  یم ی! من باهوش رو وقتای خدا -
 بگم آخه! یچ یعقب مونده ذهن  نیا

 نهیر ید یدشمن ال یطناب سگ که دستش بود شل کرد و سگه هم که انگار با دان کمی
 داشت، بهش حمله کرد. 

 چته تو پسره خر!  -

 تو رو خواست.  یزد: آخه ک ادیبا حرص فر  الیدان

 خورده بود اما خودش رو نباخت. کهی  فاطمه

 ؟ یخوا ی م یپس چ -

 ؟ یپسند سراغ ندار الی خودت با خشونت دوز کمتر و دان یهم نسخه ا  -

 

کرد و دست آزادش رو به کمر زد. چشماش رو تو کاسه چرخوند و در   ی تک خنده ا  فاطمه
 . دیدو ابروش کش نیب یتا باال شینیب ییقسمت باال   یکه دستش رو از رو یآخر در حال

! یری رو مخ من راه م یدار گهیاما واقعا د   یو از کجا اومد   یهست یدونم چ  ینم نیبب -
تابستون همراه خونوادم   نی بار ا نیاول یمن برا   یوقت قیکه دق هیدونم چه حکمت  ینم

 با تو روبه رو شدم. م، یبه مزرعه و باغامون برس نجایاومدم ا
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گرفتمش و همون لحظه  ی طناب سگ رو دست من داد و منم هول هولک دمید هوی
  نیگرد بهش زل زدم. چند لحظه هم یکه دستم رو باال گرفتم و با چشما دمی چنان ترس

 شدم. رهیگذشت که نگام رو باال بردم و به اون دو تا خ یطور

 .شهیکنن کار سخت واسه من م یدعوا م شه،ی با هم بحثشون م همه

 

کوتاه تر بود   الی. چند سانت از دانستادی فاصله ا ن یبا کمتر الیدان یرفت و رو به رو  جلو
 قرار داشت.   الیصورت دان  یوو تو همون حالت صورتش رو به ر 

  یتنش بود و دکمه ها  دیسف شرت یت هی رشیرو که ز  الیچهارخونه مردونه دان رهن یپ لبه
 و باز گذاشته بود گرفت.   نیا

 خودم نشست. یاون و دستا  یو ناراحت نگام رو دستا   پوکر

 دست من.  شی چرا داد ،یتر بود  نیسنگ  یگرفت ی تو سگت رو م خو

  یچطور زبونش رو در آورده با شوق و ذوق نگام م  دمینداختم که د نگاه به سگه هم ا هی
 کنه. 

کشه  یخجالت نم کلشیو ببند! از قد و ه شتیدر هم رفت و آروم زمزمه کردم: ن صورتم
 اندازه منه! 

 

 ...یمحض رضا  یر ی که م یسر راه من سبز نشو، تا وقت -

 کرد.  کی وسط حرفش و کله اش رو خودشم به فاطمه نزد  دیپر  الیدان

 پلکونم. یدخترو خودم و تو گل م  یمحض رضا  -

 باهاش دست زد.  زمی که آو دمید ی در کمال ناباور هوی
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 . نومیب یم  ارومیخدا خواب   یچند شوه ا  -

 همون طور بهم زل زده.  دمیدو تا جاهل گرفتم و دوباره به سگه دوختم که د نی از ا  نگاه

. شانس ندارم  عاشقم شده.. دم یکنه؟ شا  یچشه... نکنه به چشم طعمه بهم نگاه م  نیا
 که سگ و بوقلمون دنبالمن! 

  یم ین یری که داشت خود ش زیآو  دنیانداختم و با د  الی و دان ز یتر به آو  دینگاه نا ام هی
 کرد و سرم رو کج کردم. زیکرد با حرص چشمام رو ر 

 بشر!  یتو چقد حرص درآر -

 

 . دیلبخند زد و دستاش رو به هم مال  هی  زیآو

 ... دیفکر کن کمی ال یشما در مورد دان دی خب فاطمه خانم بفرما -

ادامه داد:  م یکه بشنو  یطور یانداخت و آروم تر ول   الیبه کله دان یهمون طور نگاه بعد
 عاقل شه!  کمیبلکه 

 . دیکوب ز یآو یتو ساقه پا یکی  الیدان

انتخاب خودت رو با اون مادر شوهر   ؟یمن دخالت نکن یلطفا تو تو زندگ  شهیم -
 .مید ید باروت یز 

 با تاسف تکون دادم. یرو گفت سر  نیا  تا

 . ستیآدم ن هیشب تی چینگو، ه یچی و راست گفت. تو خودت اصال ه ن یا -

  ی نگاه هیعقب رفته بود  یبود و چند قدم ومدهیهم که از اون حرفش خوشش ن فاطمه
 انداخت.   زیآو  یبه سر تاپا 

 ؟ ی شما آقا -
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 !یسلمان  زی... آوزی آو -

 بهم انداخت.  ینگاه میبا اسمش خنده رو لبام اومد که فاطمه ن دوباره

 هوم؟  -

 و خنده م رو خوردم.   ستادمی رو گفت که راست ا نی طلبکار ا  یجور هی

 به خاطر اسمش... -

 پسندم.  یرو من نم الیدان !هیاسم قشنگ زی چشه؟ آو -

 

 انداخت.  ینگاه هیسر تا پاش رو   الیدان

  اتیو عالقمند  اتتیو هم از رفتار  اتتیو هم از اخالق اهتی هم از اون سگ زشت س -
 ! یا قهیمعلومه که کج سل

 زدم.  یپوزخند

 ! یشد  یم  الیعاشق دان دیوگرنه االن با  -

 ذوق زده روش رو سمت من برگردوند. الیدان

 جان!  یاحسنت بر تو فرفر -

 شد. ی کردم که بادش خال  یدهن کج مسخره

 چته؟  -

 عاشقت شه؟  دیاز راه اومد با  یهر ک  یکن یچرا فکر م -

 رو کج کرد.  سرش

 ؟ ی . مسخره کرد شکنهی ادامه نده دلم م -
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نمونه   یبرا  یدونه ا  هیقط  تو ف  زم،ی گفتم: نه عز  یزدم و با لحن خاص یا  فتهیش لبخند
 ...یا

 ابرو باال انداخت.   ثی خب زیآو

 !  شگاهی نمونه آزما  یمنته -

 شما دوتا!  نیشعوری به دوتامون نگاه کرد و گفت: چقد ب تیحرص و عصبان با

 متاسف بود. یلیاما خ فاطمه

 د،یکشی که سگه رو دنبال خودش م یسمتم اومد و طنابه رو از دستم گرفت. در حال به
 هر سه تامون رو از نظر گذروند. 

 زده!  نجایتهران شعبه ا مارستانیماشاء اهلل ت -

 

 نگاهش به من بود. هی  یه سگه

  نایا نی خوام اصال ب ینم گهی کنه. من د یبفهمه مسخره م م زیشانس رو! االن آو تف
 ، آبرو شرف منم با خودشون بردن. باشم

 با دست به هر دومون اشاره کرد.  الیکه رفت دان فاطمه

 . نمیبب نیایب -

شدم که زد پس کله هر دومون و با حرص گفت:    کی در هم نزد  ی و اخم ها ی کنجکاو با
 دختره چه خودش و دست باال گرفته؟  نینیب ینم ن؟یکن یکنفم م نی ا  یچرا جلو

 رو پس زدم. دستش

 به دختره بدبخت!  ی داد ریگ ؟ی دار کارشی. چیاز بس تو خودت رو خر کرد  -
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 دماغش رو خاروند. یباال

 مغرور بشم؟   دیبا یعنی -

 رو گذاشت.  نکش یو ع  دیبه موهاش کش یدست زیآو

 زد. یپوزخند

 اهوم... مثل من!  -

 

 اشاره کردم.   زیزدم و به آو الیدان یبه بازو یکیپشتش   تند

 .یری الگو نگ ن یکن از ا یسع -

 سوق داد. زی آو ینگاهش رو رو الیدان

 .رمیبر فنا م رمیبگ  شیرو در پ نینه بابا. راه و رفتار ا -

جلو رفت. دستش رو برد باال و مشت کرد و   ی دوتامون رو کنار زد و چند قدم بعدش
 آورد. نی و سخت پا ن یحالت سنگ یلیخ

 ی که سلسله غرور فاط یسازم! طور  یماز خودم رو   یدیمن از امروز نسخه جد -
 را بسقوطانم! انی کماندو

 بسقوطانم؟!  جانم؟

کشوندم   زینگاهم رو به سمت آو  ن یشده بودم و اون ب رهیطور با تعجب بهش خ همون
 زل زده.  الیبه دان یجور هی یلیخ دمیو اونم د

 کنه!  ریآخر عاقبتمون رو به خ خدا
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 . دمیلباسام کش  یرو ی و دست دمیو سارا چرخ ترا یسمت م به

 خوب شده؟  -

 !...یشد یانگشت شصتشون رو باال آوردن و سارا گفت: عال   دوتاشون

 نگاه کردم.  نهیاسترس دوباره تو آ با

 ن؟ یمطمئن -

 .سادی دوشون سر تکون دادن و سارا بلند شد و اومد کنارم وا هر

 ها!  شهیخراب م  یاسترس نداشته باش وگرنه همه چ -

 . رهی سخت گ یلیخانم خ دیگفتم: آخه ناه یحال زار با

 با حرص بلند شد. ترایم

 ؟ ی آخه مگه تو قراره زن مادرم ش -

 .به نشونه نه باال انداختم  ییابرو 

 .یاومد   نیر یش اریو حاال به دهن مه ادیب ن یر یش یکه علف به دهن بز نهیمهم ا  -

 .دمیحرص آرنجم رو تو پهلوش کوب با

 .هتیتشب  نی با ا یریبم -

به همون صورت جمع شده از درد رفت و بازش کرد   ترای لحظه در اتاق رو زدن و م  همون
 نظر گذروند. که مامان داخل اتاق اومد و با وسواس سر تاپام رو از 

 . منتظرن همه.میبر  ایخوبه خوبه، ب -
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 .مد یپر نی باال پا  کمیجام   سر

 نکنم. یخرابکار ییو -

محکم رو پشتم    یکی دیکش  یکه تا اون لحظه داشت با محبت رو سرم دست م مامان
 زد.

 ! ریبرو خفه شو زبونت و گاز بگ -

کردم با دو تا شاخ ترسناک رو   یخانم رو تصور م د یگرفت. ناه یم م هیداشت گر  گهید
 . بلند  اهیس  یقرمز و ناخن ها ی سرش و چشم ها

 َدَرِمت!  یجلو م  یا یگفت ب یداد و  با چشماش م  یرو نشونم م ششیدور دندون ن از 

 خورتت که.  ی! برو گم شو نمیو خوناشام کرد   نهیاز گرگ یبی م و ترکآشغال ننه -

 و محکم بغلش کردم.   ستادمیبه پله ها ا  دهینرس ترایحرف م نی ا با

 .دهیخدا کنه، چشمم ترس -

 نترس برو!  -

 

 جلوتر رفت و ما هم پشت سرش. مامانم

رفتم. دامن خوشرنگ و خوش   ی اومدن و من هم جلوتر م  یپشت سرم م ترایسارا و م 
 . مجبور شده بودم کفش پاشنه بلندفتمین هویدوخت رو محکم تو دستام گرفته بودم که 

 بپوشم.
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پله که گذاشتم، اون قدر به افتادن فکر کرده بودم، پام سر خورد و محکم نرده   نیرو اول  پا
 رو گرفتم.

 ! ییو -

نگاه تو سالن گردوندم و   هی .  دیراست نگه م داشتن اما من چشمم ترس شونی تا دو
از اون حد نرمال بلند کردم و زدن   شتریپس دامن رو ب ست یحواسش بهم ن یکس دمید
 رفتم. نی بودم پا دهیدستم محکم چسب یک یکه نرده رو با اون    یبغلم و در حال ریز 

خانم روم نشست و با استرس دامن رو ول   دیپله که گذاشتم، نگاه ناه نیرو رو آخر  پام
 . ن ی پا ادیکردم تا ب

 

  یم هی نشستم و گر یون داد، مکه برام با تاسف تک  یواقعا جاش بود با اون سر گهید
 کردم. 

 پاشو پررو باش!  -

دلگرم شدم و راست   یلیخ هو یلبخندش،    دنیسر بلند کردم و با د زی آو یصدا   دنیشن با
داده بود، به سمت   ادمی  الیکه دان ی. اون رفت نشست و منم با لبخند خجولستادمی ا

 نشم.  رهیخانم خ  دی کردم اصال به ناه یجمع رفتم و سع

 گفت: به دختر خوشگلم.  دنمیهاد به محض دفر  آقا

ته گلوم جا    ینیلحظه سر جام مات موندم و بغض سنگ  هیحرفش،  ین یر یوجود تموم ش با
 گفت، مگه نه؟  یم  دیرو بابام با  نی. اخوش کرد 

 به بابا انداختم که با همون صالبت و غرور نشسته بود. یزدم و نگاه یتلخ لبخند

 !ن یهم د،یبابا فقط غرورش بهمون رس از 
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گفتم دلم   یزدم به تموم اون تفکراتم که م یم  شخندیسوخت و ن ی مامانم م  یبرا  دلم
 دونه مغرور عاشقم بشه.  هیخواد  یم

 

بار   هیعهده من نبود، بر  گهیو... د  ییمبل دو نفره نشستم. چا   یو کنار مامان رو رفتم
 تموم شد.  ایقضا  ن یاومدن و ا

  یکردن م یکه داشتن نگام م  یمیعظ تیجمع  نیرو نکردن، همه ا  یچیبحث ه گهید
خودم و سارا انقد پر   یرو جز خاستگار یخاستگار چی. همی نجایا یدونستن که واسه چ 

 بودم. دهیند تیجمع

  یداشت شر شر عرق م اری. مهخت یر  یم تیجمع ن ی ا  دنیبا د  تیخود جمع یبرگا  یعنی
 خانم رو داشتم.  دیو من اما فقط ترس ناه  ختیر

رو بر   یکی هر بار   ارمیگذاشته بود و مه اریجلو مه  یجعبه دستمال کاغد هی  شعوریب الیدان
 .دی خند یبهش م نمیداشت و ا یم

 به من انداخت و شروع کرد.  ینگاه  میفرهاد ن آقا

  بمونینص دنیکه سعادت جواب بله شن انایدختر گلمون و  یخاستگار میبار اومد هی -
 ... بار  نیا  ای که گو می نشد. حاال باز اومد

که بدبخت شونه براش نموند و قشنگ به  دیگذاشت و چنان کوب اریشونه مه  یرو  یدست
 اون سمت خم شد. 

 !ای با شرم و ح رِ یپسر شاعرِ سر به ز  یاوخ

 نگات کنه نه تو!  د یپسره با  نی دخترم سرت و بنداز پا -

 

 . دیچیتو وجودم پ یشدن و سست  عی حس بد ضا  هی قشنگ
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 ه؟یچرا انقد سمم؟ ن من

 هست و اجازه اومدنمون رو داده... ی بار خودش راض نی جان ا  انای و  ای گو -

محکم رو شونه اش زد   گهید یک ی  نهیاومد صاف بش  اریدستش رو بلند کرد و تا مه دوباره
 که واقعا صدا داد.

 .میخوان به خواسته شون برسون یدو تا جوون که هم رو م  دیو ما هم با -

 یشونه نم گهی د اریگفت: بابا اون شونه مه الیبزنه که دان گهید یکیرو بلند کرد   دستش
 .دینکن ینجور یشما ا گهید شهیداره آب م یجور  نیشه بدبخت هم

 کرد.  یرفت و تک خنده ا رو تو هوا گ  دستش

 حواسم نبود. -

 

 کردم بحث منحرف نشه و هر چه زودتر امشب تموم شه. یخدا م خدا

 دنباله اون بحث رو نگرفت و برگشت سر اصل مطلب. ادیرو شکر آقا فرهاد ز  خدا

داشت.    یحس بد  یلیکردم و واقعا خ یخودم حس م یخانم رو رو   دی نگاه ناه ینیسنگ
 و بمم رو درآره.  ریخواست با چشماش ز  یکرد که انگار م یم مبا دقت نگا یجور هی

 جوونا برن با هم حرف بزنن... دی باش یاگر که راض -

  دهی آقا فرهاد گوش م یکرد داره به حرفا ینگاهش به ساعت بود و تظاهر م هی  یه بابا
  یحرف م  زایچ یلیکه من براش از خ یی. مثل تموم وقتا ستیدونستم حواسش ن یاما م

که به من   دیکش یداد م هویخواستم   یازش جوابش رو م یداد و وقت یزدم و گوش نم
 چه!
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  یشدن، ابدا نم یم یادآوری بودن و اگر تو ذهنم  نیگلوم سنگ یبرا  یادی ز  نایا  همه
 . رمی خودم رو بگ یتونستم جلو 

 عجله داره.  ی زیچ هیکه زد مطمئنم کرد سر   یحرف با

 ن... بار حرفاشون رو زد هی -

 بشه. یحرفش کرد که مثال شوخ یچاشن یبه من انداخت و خنده ا  ینگاه

 حرفا زده باشن. یلیسفر هم خ  نیفکر کنم تو ا  -

 دونم با هم در ارتباط بودن و من سرخ شدم.  یگفت که م نامحسوس

 

  یکن یم ی نجوریبابا تو چرا ا   یاش رفت. هاع قهی تو  شتریاش بود، ب  قهیتو   اریمه کله
 . نایا اریبا آقا فرهاد و مه یتو که خوب بود ؟یکن  یبار آبرودار هیشد 

 . هیزیچ  هیمنتظر  ا ی ... عجله داره و ستین نی ا هیدونستم که نچ! قض یم اما

هم گذاشت و گفت: پس الزم   یشوخ ی شناخت و به پا یرو م قشیفرهاد انگار رف آقا
 به نظر منم.  ستین

 گردوند. اریسرخ و مه یمن خجول با گونه ها  نینگاهش رو ب و

  یکردم برا   یاسترس ول کن نبود. احساس م نشیداشتم اما اون ب  یخوش یلیخ حس
  نیکه بهش داشتم، ا   یبا وجود تمام عشق م،یکه نشه و نساز  دمیترس یازدواجم زوده، م

 دادن.  یفکر ها داشتن عذابم م

شده بودن.   یناخن هام خط خط یدستم رو تماما از استرس کنده بودم و رو  هی الک 
 کرد.  یاون حس بد هنوز هم ته دلم غلغل م 
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امشب خودم رو کنترل   یو کل روز و حت  دمیترس   یخانم م دیاز همه بابت ناه شتریب
  قهیلباسم هم طبق سل  ینباشه و حت لشینگم که باب م یزی چ هیندم. تا  یکردم تا سوت

 . دمی پوش ترایاز م دن یو با پرس اون

 

  یکیجمع گردوندم تا الاقل  نی کرد. سرم رو ب یزد و اصال دلگرمم نم ی نم یکه لبخند  بابا
 امشب دلخوشم کنه.  کمیکه  ی... لبخندنم یلبخند بب هیرو با  

و سارا بودن... هنوز با سارا اون قدر ها مچ نشدم اما تازه   ترای م دم،ی که د ییکسا  نیاول
زانوهاش   یکه آرنجاش رو رو دم،یرو د زیآو  یقضاوت اشتباه کردم. بعد  دمیفهم یم

رنگ برادرانه و دوستانه    یاد یگذاشته و دستاش رو تو هم قفل کرده بود. لبخندش ز 
 خوب کرد. یاد یداشت و حالم رو تا حد ز 

ابرو باال انداخت و نامحسوس   طنتیکه با ش  الیبه دان دمیدم و رساون هم گذر کر  از 
 !ی رینظ یانگشت شصت و سبابه اش رو بهم چسبوند و جلوم گرفت و لب زد: ب

 باالخره واران بود. یبعد

هم   نی و از واران مغرور و سرد هم دیخند ینم  ادی کج کرد و لباش رو کش آورد. ز  سر
 بود اما بازم حالم رو خوب کرد.  دیبع

طور   ه یداشت و   یهمه سرشون تو کار خودشون بود و عمه کوکب اما فاز دفاع هیبق
 مبل نشسته بود. یرو  یبیعج

 خواستم!  ی نم یچینشست تا آخر مجلس ه یساکت م یطور نیهم

 

 اومدم.  رونی آقا فرهاد از تو فکر ب یصدا با

 کنم. یم  یخاستگار اری مه یرو برا  انایم و دختر  غمبر،یپس به امر خدا و سنت پ -
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 و تموم صورتم گرم شد.  ختیته دلم فرو ر یزیچ هی

 به من انداخت.  یمبل جا به جا شد و نگاه  یرو  بابا

مونه نظر    ی... ممیمانع بش دی و ما نبا دنیندارم. دو تا جوون هم رو پسند یمن مشکل -
 ! انای و

 دوخت.  من سوق داد و منتظر بهم چشم  یرو رو  نگاهش

 دخترم؟  هینظرت چ -

 .دمید یکه تو کالمش بود، تو نگاهش هم م یمتی مال  کاش

 انداختم.  نی پا شتریرو ب سرم

 جمع، بله!  یبا اجازه پدر و مادرم و همه بزرگترا -

 ! دیترک الیدان

خانم چند بار به پاش زد، آقا   دی. ناهنیو بب ایکه ب دیکش یو قهقهه م  دیخند یم  چنان
 فرهاد با تشر نگاش کرد و اسمش رو صدا زد اما انگار نه انگار!

 کنم.  هیشه و گر یخال نجا یخواست زود ا یم گرفته بود و دلم م هیگر

 انگار سر سفره عقده!  -

 .دیمحکم رو پاش کوب یکی

 ! رمیپذ یسم رو به عنوان عروسمون م  نیخدا! ا  -

 

واقعا؟ من   شهی و وقارم کم م  ینیبزنمش از سنگ رمی شور! پاشم بگ اریپسره خ زهرمار
 هام رو بستم... و چشم   دمیکش  یقیاصال خودم رو کنترل کنم. نفس عم تونمینم
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! انتظار دارن  گهی رو بگه د نی ا  دی آدم با هیجوابت چ گهیم  یاشتباه گفتم؟ خب وقت یعنی
 بگم؟  یاالن پاشم چ

رفتم   زدیمبل پخش شده بود و داشت کوسنا رو گاز م   یکه رو الیبه دان یزیغره ر  چشم
 انداختم.  نی و سرم رو پا

 . یام کرد  زده  ببره که امشب خجالت  ییجا  هیخودش آبروت رو  خدا

 با لبخند به من زل زده بود.  یفرهاد باالخره ساکتش کرد و اما اون ه آقا

د بشه؟ حقشه بدم اون سگه زشته هم نامش  قرار نبود از نو مغرور متول   نیخر! ا  پسره 
 بخورتش. 

 پس مبارکه!  -

واقعا من    یعنیشدن و دست زدن.  داریما از خواب ب یال یخودش دست زد و تازه فام و
 کنن!  یم دتر یرو روز به روز دارن نا ام

 هم زود زود شروع به دست زدن کرد. بابا

 شده بود.   رهیو با دقت و موشکافانه بهم خ زیخانم انداختم... ر دیبه ناه یچشم ری ز  نگاه

 

 انداختم. ن ی سر پا زود

 بهم رحم کن. ای باشه، خدا یکاش مادر شوهر خوب فته،یباهام لج ن کاش

  یحرف م  شتری. فقط مرد ها باریو من و مه یمردا شروع شد راجب زندگ  یها   صحبت
 زدن و زن ها همه ساکت بودن.

  یطور  نیا  نیو واسه هم  ست یازدواج ن  نیبه ا یخانم راض دیل ناهکردم د  یم  حس
 کنه. یبهم نگاه م
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 نشون؟ یب میبخون غهیص -

 براشون؟  نجای ا  نیر یگ  ینم یدرجا گفت: نامزد  الیدان

خانم، به   دی نگاه ناه ینیبهش کردم که دوباره با حس سنگ یسرم رو باال بردم و اخم تند
 برگشتم.  یحالت قبل

 رو مخاطب قرار داد. الیدان بابا

 بهتره. م یریبه نظرم تهران براشون بگ میبر گه،ینه د -

 از بابا سر تکون داد. تیفرهاد هم به تبع  آقا

 میبخون غهی . فعال محرم باشن، صمیر ی مراسم بگ یه  نجایا شهی. نمستیحق با مصطف -
 . میریگیمفصل م   ینامزد  هیتهران   میبعدا برگرد 

 رو خاروند.  ش ی شونیاخت و پباال اند ییابرو  الیدان

 بود. همه رفتن. زیروستا چه شوهر خ ن یا -

 کرد.  یتک سرفه ا  بعدشم

 خودمم!  شی بعد شاالیا -

 

 . نهیرو بب  الیمبل جلو اومد و سرش رو خم کرد تا دان  یرو  کمیخانم بالفاصله  دیناه

 ! ؟یک -

 متوجه نشد و به خودش اشاره کرد.   الیدان

 من!  -

 خانم مجبور شد دوباره حرفش رو بزنه. دیناه
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 طرف؟   هیک گمیم -

 باال انداخت.  یشونه ا  الیدان

 دونم.  یرو م اتی و رفتار  اتیاخالق یفعال گم و گوره ول  -

 باال اومد.  دیخانم به نشونه تهد دیانگشت اشاره ناه درجا

 ... یکی   یبر ال یدان نیبب -

 برد. نی پا متیفرهاد دستش رو با مال  قاآ

 . میهست انای و و اریفعال تو مراسم مه  -

 چند لحظه سکوت شد تا جو آروم بشه. هی

لطفا اجازه   شهیبه مامان که نشسته بود کنار من کرد و محترمانه گفت: م ی اشاره ا بعد
 نه؟ یاونجا بش اری مه دیبد

 بابا سوق داد. ی نگاهش رو رو  بعد

 .میرو بخون غهی ص  یاگر اجازه بد  -

رو اعالم کرد و   تشیبار باز و بسته کردن چشماش رضا هیفقط با دست و سر و  بابا
 مامان از کنارم بلند شد و اون طرف نشست. 

 

 مبل جا گرفت. یبا خجالت از سر جاش بلند شد و اومدم کنارم رو  اریمه

. اصال تلخ نبود و به جاش  دیچی م پ ینیب یشش تو عطر سرد و آرامش بخ ی بو بالفاصله
و بو بکشه از بس آرامش بخش   نهیخواست فقط کنارش بش یداشت که آدم م ییبو  هی

 بود.
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کردن با ته شالم شدم. به طور    یسرم مرتب کردم و با دستام مشغول باز   یرو رو یروسر
 .دنی لرز  یمشوش بودم و دستام م یبیعج

نگاهش رو گرفت. حال خوشم بابت   عی ستم نشست اما سر د  یرو اریکردم نگاه مه حس
  هیدونستم از پس  ینم نکهیبابت ا یاحوال شانیبود و اون بخش پر  اریبودن کنار مه

که همه شون   یا  گهید  زیهر چ  ایپسنده   یخانم اخالقم رو م دینه! ناه ای  امی بر م یزندگ
 . ننک یمثل مته دارن مخم رو سوراخ م

 

که داشت از استرس   یکرد و من تمام مدتش با دل غهیفرهاد شروع به خوندن ص آقا
 دادم.  یناخنام رو کف دستم فشار م د، یکوب یام م نهیمحکم خودش رو به س

دونم  یزود اتفاق افتاد... م  ی لیخ یتو دلم جا شده بود، همه چ عی سر یلیخ اریمه عشق
 یمعن چی که قبال برام ه ییشدم و تمام رفتارا یطور نی عشقش به خودم منم ا دنیبا د

دفعه تو ذهنم جون گرفتن و همه شون   هیکردم،  ینداشتن و از کنارشون ساده عبور م
باشه. بودنش رو حس   میتو زندگ شهیخوام هم یمن م   که یکردن به کس لی رو تبد اریمه

 کنم.  

رفته قبلت گفتم و بعد به  لیتحل ییانداختم و با صدا  نی و من سر پا  دیجوابم رس نوبت
 شدم.  اریمحرم مه  یهمون سادگ

 

 

  یدونم چرا بغضم گرفت وقت یشدن اما نم یم  یتا االن برام عاد  دی بابا با یرفتارا  تموم
 ! شهیبابا سرش تو گوش دمید

با نگاهش   دی لحظه حس بد از تموم تنم رد شد و قلبم رو نشونه گرفت. االن با هی
  ییبود. جا  نجایا  ی هر دختر یلحظه زندگ   نیلحظه و سخت تر  نی کرد... بهتر یدلگرمم م
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بره و خوشحاله و هم مضطربه بابت   یکه عاشقشه لذت م یکه هم از بودن کنار کس
 روشه! یکه جلو  یا  ندهیآ

 .مید شدسر جامون بلن از 

 محکم بغلم کرد و کنار گوشم قربون صدقه م رفت.   مامان

 . یاله یت مثل من نشه خوشبخت بش نده یفدات بشم دختر نازم، آ -

 .دیدستش رو بوس  اریکرد که مه یخوشبخت  یدست داد و آرزو   اریرفت و با مه بعد

 . دیبازم دستش رو گرفت و بوس اریبوسش کرد و مه اریبلند شد و اومد سمت مه بابا

 پسر مودب!   یباشه، مرس ادمیکنم...  یطور ن یا  دیمودب! منم با  چنقده

. دستم رو گرفت و بعد سرش رو آورد  سادی خانم به سمتمون اومد و جلو روم وا دیناه
بردم تا دستش رو ببوسم و همون لحظه   نی صورتم رو بوس کنه که من کله ام رو پا 

 میه نه،یلپامون بش  یرو  نکهیا  یو سرم رو باال کردم که ماچ ها جا  متوجه قصد اون شدم
 .شستشد ؟ کجا هم  ن یطور  نی؟ چرا ا 

 

  الیجمعم سکوت کرد و دان م،یلحظه من و اون تو همون حالت مات موند  هی یعنی
اون مکان شرارت   دیچندشا، دور کن ش،یگفت: ا  ی بلند  یحاضر در صحنه با صدا  شهیهم

 رو از هم! 

غنچه  ی و من دستپاچه با هموم لبا   میخانم به خودمون اومد دیحرفش من و ناه  با
دهنم رو باز کنم اصوات  نکهیو بدون ا  دمی گرد خودم رو عقب کش یشده و چشما 

 از خودم در آوردم.  ینامفهوم

 بود.اصال اون دهنش باز ن  نکهیشدن با ا سیکردم لبام خ ی حس م  یالک  یالک

 بودم. یبد یلیخ تی موقع تو
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خانم هم همون حال   دیبکنم بکشم رو لبام! ناه  یشد دستمال کاغذ  یهم روم نم  اصال
 رو داشت. 

شونه اش نگام به مامان افتاد که چون وسواس داشت قشنگ تو افق محو شد و   یرو از 
 جمع رو ترک کرد. 

ن بلند دوباره جمع رو  باشه چو  گهیهم فکر نکنم د الیدان یادب یب انیبه ب یاز ین
 مخاطب قرار داد.

 با ننه م رقم خورد...  انای بوسه و نیاول -

 گفت و بعد سرش رو تند تند تکون داد و دست زد.   یزیچ هی  یلب ری ساکت شد و ز  هوی

 . نیشیم  یمادر شوهر و عروس خوب -

 

و فالکت   ی بدبخت یکنم! بو یدونم! حسش م یشدم... م یم ریحتما پ   الیبا دان من
  ا ی یبرادره دار نیرو بزنم. آخه ا اریمه  دیق الیتونم به خاطر دان  یاالن م  یعنی... ادیم

 ؟ ی آسمون یبال

 ! رهیکنه م  یم رانی و  ادیم  هویمونه،  یم  یشتریزلزله صد ر هیشب

لبم نشوندم و به   یرو  ی. به زور لبخنددمیمعذبانه، دور گشت ی و با همون لبا  دمیکش یآه
کنم، دستش رو    یکار قبلم رو ماست مال نکهی ا  یشدم. برا  رهیخانم خ د یناه یچشما 

 . دم یدرست بوس گهی بار د نیگرفتم و ا 

و   ف ی ضر یلیحلقه خ ه یرو که بلند کردم، دستش رو باال گرفت و از انگشتش   سرم
 در آورد.  دیسف   نیخوشگل با نگ

 زد. یچشمام گرفت و لبخند پر حسرت یجلو
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و    نیا م،یبا فرهاد ازدواج کرد  یشد، وقت یکه مادر شوهرمم م  امرزمی خدا ب یزن عمو  -
بزرگ برسه. تو هم   یبهم داد. عروس بزرگش بودم... تو خانواده رسم بوده که به عروسا 

 رسه به تو... یو م  یاالن عروس بزرگم

 چشماش اشک نشست.  تو

لطفا با من مثل اون رفتار    یدیمادر شوهرش باهاش خوب بوده... ناه  یاد یکنم ز  فکر
 ! یکه براش بغض کرد  یکن. جون همون

 

 دستم کرد.  یدستاش گرفت و انگشتر رو تو  نیرو ب فمیضر یدستا 

اون قدر ها هم بد  دی. شادی رو بوس میشونیبراش عبرت نشد و پ یاومد و دفعه قبل جلو
 نباشه!

 نباش!  الیکرد و دم گوشم آروم گفت: تو مثل دان بغلم

گونه و خط و نشون کشون بود و قشنگ زد تو دهنم و گفت که فکر   دی تهد  یادی ز  صداش
 خودت بهم رحم کن. ای ؛ فقط خداکنم چندان هم خوب باشه  ینم

  یرو دی ن اومد. دست کشم   کی بار آقا فرهاد نزد نیو ا   اریمه شی و رفت پ دیکش کنار
 . دمیسرم و من دستش رو بوس

 ... با محبت بود  یادی مرد ز   نیا

  دمیخانم کنار بره بعد که د دی ناه سادهی جا عقب وا هیفکر کردم حتما   شم،یپ ومدین بابا
 .ست ی اصال ن

گرفت و   یل ی. دلم خدمیازش ند یسالن و اما نشون  یو با اخم نگاه گردوندم تو ناراحت
 رو سوزوند.  رشیرفت و مس  نی معده ام تا گلوم باال اومد و پا  دیاس
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 چیداشتم. ه اجی... بهش احتومدیخودم. بابام ن یشد و دلم سوخت برا  ن یسنگ قلبم
بس بود؟ من   اریکرد؟ مه یم  غشیدر  دیلحظه هم با نی وقت بغلم نکرد، االن واقعا تو ا

 آدم نبودم؟ 

  هینفر رو کنار خودم حس کردم. لباساش شب هیم که حضور انداخت نی کرده سر پا بغض
 واران بود.   یلباس ها

 هیداشتن زل زدم. به ثان  یبیحال عج هیرو دوباره باال بردم و تو چشماش که  سرم
 . دمیدستاش رو باز کرد و من با همون سرعت محکم تو بغلش خز  دهینکش

سرم گذاشت و با محبت دستش رو   یشونش گذاشتم و اون چونه اش رو رو  یرو سر
 .دیپشتم کش ی نوازش وار رو

 

 . شمیپ ومدیبغض زمزمه کردم: بابا ن با

 شد.  نی اش به شدت باال پا  نهیو حس کردم چون س دیکه کش  یقیعم نفس

 اومده حتما!  شیپ یکار -

که سن داشتم. تموم کاراش،   یلچند سا ن یلبم نشست؛ اندازه تموم ا  یرو  یتلخ لبخند
 تموم لحظه ها همه ش از جلو چشمم رد شد و غده تو گلوم رو بزرگ تر کرد. 

جلو اومد. لبخند   زیبار آو  نیو با لبخند نادرش، کنار رفت و ا دیدست به صورتم کش واران
 . می! من و واران هستایزدم که زمزمه کرد: به خاطر بابات ناراحت نباش یپر بغض

کردن اما   یپول پارو م ی. خاندان سلمانهیکه درد من چ دیفهم یست... اون مدون یم
خانواده مرفه خوشبخت   هی  رونیاصال بلد نبودن چطور با دختر هاشون رفتار کنن. از ب

 ! ری اما از لحاظ عاطفه فق میبود
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پدر با دخترش   دیشد و سبک سر! نبا یبه دخترت، پررو م یداد ی خاندان ما رو م تو
تونستن به پدرشون بگن   یاومد، نم   یم شیدختر ها پ یبرا  یشد. مشکل یم  یمیصم

 بود نبود! یم  دیکه با یترسن چون اون اعتماد  یچون م

 و لبخند زدم.   دمیکش یآه

 ! الیدان یاومد و پشت بندش صدا  یطبل مانند یصدا   هوی

 داد. یبه گردنش م یبی عج یقرا  هیبود و   ب یعج  یبس لحنش

 شاه دوماد عروس اومد اسب سنمدو سر بتاز  -

 دوماد عروس اومد اسب سنمدو سر بتاز  شاه

 کنه ناز   یکه خوشگله عروس به آسمون م بس

 با چه نشاط کرده ساز  نیو دهل بب  سرنا

 خواد نار بزنه یدوماد م نی راه کنار بر سر

 بزنه  اریسرخ انار سرخ به دومن   بیس

 خواد نار بزنه یدوماد م نی راه کنار بر سر

 بزنه  اریسرخ انار سرخ به دومن   بیس

 نقل و نبات  ن یسر عروس خانم شباش کن به

 نقل و نبات  ن یسر عروس خانم شباش کن به

 اد یبه قامتش چه خوب م راقی لباس پر   نیا

 شاباش شاباش  نیبا هم بگ نیکف بزن یهمگ
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.  دمیکه گرفته بود، خند یژست و  بیاون قر گردن و لحن عج  دنیبا د یناراحت یکل نیب
 کرد.  یرو تا آخر عمر برام فراهم م یپسر موجبات شاد  نی هم ا دیشا

  یبا اجازه ا یشه با ناراحت یبدبخت داره از خجالت آب م  اری مه دمی که گذشت و د  کمی
 گفتم و برگشتم اتاقم.

 . دمیبه دست و کالفه د  ی انداختم و بابا رو گوش اطیبه ح یپنجره رفتم و نگاه کنار

چند   ی باز بحث اون قرارداد ها ایکالفه ست   ینجوریکه ا میورشکست ش  میخوا یم البد
 کنم. یوقت درکش نکردم و نم چ ی! هشهیاردیلیم

 

رفت تا با تلفن حرف   رونیمن پا شد ب یاز زندگ یلحظه مهم نیشد تو چن ی نم باورم
دخترم، اگر   یرو بوس کنه بگه خوشبخت بش میشونیپ ومدیمن که ن  یبابا  ن یبزنه و هم

  منینش ییاون مبل باال   یثابت رو یبود، تا آخر مجلس، پا  گهید یکی   یمراسم خاستگار
 دوماد، هواشون رو نداره!  ای  روسع  ینشست تا بعد نگن عمو  یعمارت م

 . دمیلرز   یم تی حرص و عصبان از 

نبود، تموم بدنم رو   شمیکه پ ی و پدر  ییهویازدواج   ن یاصال خوش نبود... استرس ا حالم
 لرزوند.  یم

 رو دوست داشتم.  اری تمام وجود مه با

بود و   ینگاهم به گوش هی  یبودم، ه قراریچند روز که باهاش کم حرف زدم، کال ب  نیا
 کردم. ی کنترل م  خواست جواب بدم و اما به زور خودم رو یداد، دلم م یم  امی پ یوقت

 داشتن.  یحس ها برام تازگ  نیا  همه

دلخور شده که  یدونستم االن کل یکردم و م  یها رو تجربه م نی داشتم اول  اریمه با
 تنهاش گذاشتم و اومدم باال نشستم.
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 شد. سی از اشک خ  صورتم

  یبابا رو نم یاز کارا یلیوقت خ  چیبودم، ه دهیوقت تو عمرم خودم رو انقد تنها ند چیه
 تونستم فراموش کنم.

 شده بودن. امی که کابوس بچگ ییزایچ همه

 کرد. یم  یزیخون ر یآور ادیذاشتن که با هر بار   یبه جا م یزد و زخم یکه م ییحرفا

 

  هیدختر خونه  ده،یو پوس ی میرفتم، به قول خودشون و تموم اون افکار قد  یکه م من
 رفت.  ینم ادمیرو   میروز زندگ نی وقت امروز، مهم تر   چیاما ه رهیم یروز 

 کردم. یاالن اتمام حجت م  ن یزدم و از هم یحرف م   اریبا مه دیبا

اون   یدو تا رو داره که زمان یمهربونه اما هر آدم یلیو مطمئنم خ  ستی بد ن اخالقش
 رو!  یزیترس از دست دادن چ اینداره و   یچیاز بابت ه  ینگران ایکنه که  یو رو م یکی

 .نمیبب ار یمه یبابا رو تو  یرو  نیبشم و بعد چند وقت، ا  یزندگ هی تونستم وارد   ینم

دستش رو به پشت گردنش گرفته و   هیکه  یشد که بابا برگشت و در حال یدونم چ ینم
 رو نگه داشته بود، نگاه به اتاقم کرد. یدستش هم گوش  هی

 . نهیو گذاشتم که بب  دیمام چکآروم از چش  یا   گهیسمج د  اشک

 چکه. ی که همش درد قلبمه از چشمام م نهیبب

 شدم.  رهیزدم و بهش خ یپوزخند

که کوچه   فیاما ح دیفهم یاشکا رو م  نیهمه ا   لی زد، دل یخودش رو به اون راه نم اگر
 بود.  کی چپ نزد یعل
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  دیکرد اما من خر بودم که ام ینم جادیدرش ا  ی ریتاث نی کتریبهم موند، کوچ رهی خ مات
 خام بود.  الیخ هی نکهیبا ا  ادیو ب نهیداشتم بب

 

 

که دم  یو در حال دمیکه در اتاق رو زدن، تند تند دست به چشمام کش دی نکش یطول
 کردم گفتم: بله!...  یرو صاف م گرفتم و صدام  یم  یقیعم

 آروم باز شد.  یلیو خ  یفیضع یرفت و پشتش در با صدا  نی پا رهی دستگ

  کلشیو به دنبالش تمام ه اری که اول سر مه نمیکه اومده رو بب یرو باال گرفتم تا کس سرم
 داخل اتاق شد و در رو بست.

 .ستادی ا  یبه چشمام، با همون آرامش ذات رهی جا خ همون

 گردوند. یصورت و چشمام م  ینگاهش رو تو  موشکافانه

خواد خودم شروع   ید، احساس کردم مکر یم تمی گفت و سکوتش داشت اذ  ینم یچیه
 رو بگم.  لشیکننده باشم و دل 

  یکه نگاه م یکرد  هی: گردیچیاتاق پ ی که صداش تو نهیانداختم تا چشمام رو نب  نی پا سر
 ؟ یدزد

 قدم جلو اومد.  هینگفتم و اون  یچیه

دم خودت و به   یم  امیپ ، یکن یم  جکتیزنم ر ی! زنگ مایچند روزه باهام حرف نزد  -
 .یزن یم  دنیند

 آورد که تند بهش پشت کردم. نی و سرش رو پا ستادی اومد و رو به روم ا  جلوتر

 کرد.  ی کس به من فکر نم چیقرار داده بود، در کل ه یسخت طی من رو تو شرا   اونم
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 شونه ام  گذاشت.  یرو رو  سرش

 شه؟ یدلم تنگ صدات م یگینم -

 حقته!  -

 

 حرفاش اما بد برداشت کرد.   یزد رو  دی گرفته م مهر تا یصدا 

 ؟ ی که باهام ازدواج کرد یانقد ناراحت -

 ...ختیفرو ر دلم

 دو ابروم نشوندم.   نیب ی تعجب برگشتم سمتش و اخم با

و بله   ی بود نستاده یاگر بابت ازدواج باهات ناراحت بودم، االن مطمئن باش جلوم وا  -
 گفتم. ینم

 شدم.  رهیکج کردم و تو چشماش خ سر

وقته   یلی. خستمیکرد ن یکه به حرف همه گوش م یمی قد  یانایوقته اون و   یلیمن خ -
بشه   یبابا برام عاد یبرام مهم نباشه، رفتارا  یحرف کس  گهیکنم تا د یدارم رو خودم کار م 

 ... یدون یاما م

 زدم.  یتلخ لبخند

تو گلوم که هر چقد با   نیغده چرک هی شهیو دردش م  رهی گ یشه! هر بار قلبم درد م ینم -
 ترکه و بدتر اون قصد خفه کردنم رو داره.  یبزنم نم خونیخوام بهش شب یاشکام م

کرد و   یشد، نگام م  لیم تبد   هیگر  دنیکه اول تعجب بود و با د یناراحت و با غم اریمه
زدن برام نموند محکم خودم رو تو بغلش انداختم و   واسه حرف  یینا  یمن بودم که وقت

 قلبش گذاشتم.   یسرم رو رو
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 نکنم. هیتونستم گر ینبود اما نم هیگر  یبرا   یو وقت خوب شب

  یم  یکی ره،یم یکی. زنهی قولش م ری ز  ییجا هی ،یاما هر آدم  زمیداده بودم اشک نر  قول
 شکنه! یهم م  یکیبره، 

 

همه خوشحالن و   رونیاون ب  قیشد و دق یشبم م نیبا وجود همه بهتر  دیبا امشب
 کنم.  یم هیمنم که دارم گر  نجایا

انداخت. دستاش رو آروم و   ن ی سرم پا  یسرم نشست و شالم رو از رو   یرو  اریمه  دست
 موهام حرکت داد.  یبا مهارت تو 

بودن، اشک چشمام  گرفته  یدستاش که تار به تار موهام رو به باز  ی آروم و گرم حرکات
 . کرد  یم  نمیریخلسه ش  هیرو خشک کرد و داشت وارد  

 جلو رفتم و سرم رو شونش گذاشتم. شتریب

و رفتن بابا، دست و پا   یکه تموم طول مجلس خاستگار یزی. چجا بود.. نیهم  آرامش
.. عشق و احساس  .ست یمهم ن اراتیمع  گهیجاها د یلیگشتم. خ یزدم و دنبالش م  یم

  شهیهم  یفهمتت، ک یم یو ک یآرامش دار یک ش یپ ینیبب یگرد  ی... م ستیهم مهم ن
و اون حالت    یبد هیسرت رو به شونش تک  حترا  یکه ناراحت ییتونه وقتا  یو م شتهیپ

 خوب کنه. ی سادگ  نیرو به هم

 . یش ی نباشه عاشق م یاگر حس یکه حت اونجاست

دونم که عشقم به   یکردم و م دایپ اریمه ی د و نگاهاآغوش، لبخن ی تمومش رو تو  من
 . شهیم  شتریرسه اما روز به روز ب  یعشق اون نم یپا

شد، امشب   سکمی اون ر جهیکردم و نت  سکیر میبار تو زندگ  نیاول  یبودم که برا خوشحال
 و امروز! 
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 ؟ یدی م  ییقوال  هیبهم  اری سکوت اتاق زمزمه کردم: مه نیو ب  آروم

از حرکت باز نموندن و به نوازش موهام ادامه داد و همراهش وادارم کرد   دستاش
 . باهاش تاب بخورم 

 و بغض داشت...  دیلرز   یبه شدت م صدام

 ؟ یچه قول -

شونه   یرو بهش چسبوندم و جفت دست هام رو رو  میشونیهام رو بستم و پ چشم
 هاش گذاشتم.

 ... یتر باش قیباهاش از منم رف ،میروز اگه دختر دار شد  هی یخوام بهم قول بد یم -

  شهیکه بفهمه هم یو اعتماد به نفس بد  نانیبهش اطم  ی: اون قدردیلرز  شتریب صدام
  ،یتو گوشزد کن نکهیتا بدون ا  یبهش اعتماد دار ادی ز  یلیخ یو بهش نشون بد  یپشتش

 خودش پا کج نذاره! 

 .مشتم گرفتم  ی تو اریشونه لباس مه سر

کردن   ی . بهش حق زندگیر ی و ازش نگ یکنه... چون دختره حق همه چ یزندگ یبذار -
  یکار هیو با تو بود،   رونیب شی . برد یتون ینم یوقت بهش نگو چون دختر  چیبده. ه

 کن بلند بلند بخنده، بدون ترس از حرف مردم. 

 

 

 .دمی کش یقیعم نفس

که خواست   یعشقش تا وقت نیو آخر   نیاول ،یباش شیکن، قهرمان زندگ یکار هی -
وقت ازت    چیباشه مثل بابام! نذار ه یکی خوام شوهرم  یازدواج کنه با افتخار بگه من م

 بهت بزنه. یبترسه و نتونه حرف 
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 کردم. یم  هیبار باز داشتم آشکارا گر  نیم گرفت و ا  هیگر

  هیخانمم گر شیآورد: ه  کتریحلقه دستش رو دورم محکم تر کرد و سرش رو نزد  اریمه
 نکن... 

 بود. نی جواب من جز ا  اما

پر گرگه   رونی. نگو اون بادیکه خودش از پس خودش بر ب اریمحکم بارش ب  یاون قدر -
خودش و   یای قشنگ اش،یبا تموم بد  ه،یقشنگ  یا یدن رونی . بگو اون ب..ستیتو ن یجا

وقت فکر کنه جنس  چیگرگ شو! نذار ه ید یمثل خودش رفتار کن، گرگ د  یداره. با هر ک
دوست   ه یتونه  یآدم درست جنس مخالف م هی   گاهابده  ادشی. ..هیبیعج زی مخالف چ

روز بدون   ه یبده، خودش به آرزوهاش برسه و   ادشی خوب اندازه جنس موافقت باشه. 
حرف مردم ازدواج کنه تا طعم    یفرار از خونه و نه برا  یو نه برا  یچ یدر نظر گرفتن ه
با عالقه   نه تو ی... مستیتو دکتر و مهندس شدن ن تی بده موفق ادشی عشق رو بچشه. 

 موفق باشه.  یکنه ول یکنه، آشپز ینقاش

رو تو   اریبا اشک تار شده بود و صورت مه  دشونی که د ییرو  برداشتم و با چشما  سرم
 تو چشماش زل زدم. دم،ید ی از ابهام م ی هاله ا

 ؟ ی د یقول م -

صورتم رو پاک کرد و چشمام رو   یرو  یاشکا متی رو جلو آورد و آروم و با مال دستش
 بوسه اش رو چشم موند و غرق لذت شدم. یرد گرما  . دیبوس

 .میار یو آزاد و موفق بار م  یدختر قو  هیبا هم  م،ید  یم ادشیرو  نایبا هم همه ا  -

 . رهیشد تا صورتش مقابل صورتم قرار بگ خم

 باشه خانم؟  -

  دیبار  یازش م یدو چشمش که عشق و مهربون نی لبخند زدم و نگام رو ب  هیگر نیب
 گردوندم.
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 ...یکه هست یمرس -

 .دشیرو گرفت و باال آورد و بوس دستم

 .یتازه بهش ببخش  یرنگ و رو هیتا   میتو زندگ  یای ب یکه قبول کرد یمرس -

 بود. نی ری پسر ش نیا  چقد

ش رو  پنجه پا بلند شدم و محکم گونه  یآن دستم رو دور گردنش حلقه کردم و رو  کی
 .دمیبوس

نبود. حاال نه که اون شب اون گونه م   نمونیب یت ی محدود چیو ه میمحرم هم بود  گهید
 رو بوس نکرد! 

 بودن.  غهیص هی  نیمنتظر هم گنی م ره ی مونه آبرو شرفمون م  یرژت م یجا  انا،ینکن و  -

صدام داشته   یرو  یکنترل نکهیگل کرد و بدون ا  م یو خر باز  یدونم چرا دلقک باز  ینم
 .یکنم بدونن صاحاب دار یباشم گفتم: ُمهرت م 

 کنن. یگاو رو ُمهر م ی ول  دایاومد: ببخش ز یآو  یصدا   رونیب از 

 حرصم گرفت.  یاما کل دم ینکش خجالت

 رف دو تا نامزد؟ به ح  یدور از ادبه گوش بد  یگیآشغال نم آخه

 ؟ ی اریچرا به روت م   یدیکه شن یدیشن

 بودم.  زونی قشنگ پوکر شد و من هنوز از گردنش آو اریمه  صورت

نگاه به صورت مستاصل من که   هیبه در انداخت و بعد   یو نگاه  دی کش یقیعم نفس
 شده بودن. ز یچشمام ر

 ؟ یراحت شد  -
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 . دمیرو گز لبم

 شنوه. یدونستم م ینم دیببخش -

 شد.  طونیبار ش نیاول  یباال انداخت و برا ییابرو 

 کنما!  ینکن منم ُمهرت م  -

آورد که دستم رو از دور   نی تند دستش رو دور کمرم حلقه کرد و سرش رو پا بعدم
 اومدم.  رونینشون بده از بغلش ب یاجازه زدم واکنش  نکهیگردنش باز کردم و بدون ا

همون حالت مونده بود انداخت و پشت بندش  به دستش که تو  یخورده نگاه کهی
 . من سوق داد   ینگاهش رو رو 

 ؟ ی فرار کرد  قای دق  یبا چه سرعت -

 .دمیبه لباسام کش یتوجه سرم رو کج کردم و دست یب

 ادب نشو.  یب گهینکن د -

اومد و رو به روم    کمیفرو کرد. نزد بشیج یو جفت دست هاش رو تو  ستادیا  راست
 .سادیوا 

 .فتهیاتفاق م نی ا  ینخوا یبخوا  -

 که خرش کنه زدم. یلبخند

 .فتهیبذار االن ن -

 . ادیاون نم  دمیدستم رو دور دستش حلقه کردم و خواستم به سمت در برم اما د  بعدم

 کجا؟ رو گونه م رژته. -

 تعجب برگشتم و به سمتش رفتم اما دستش رو ول نکردم. با
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 عه...  -

 آروم گفتم: عه!  دنشیصورتش گذاشتم و نرم چرخوندمش و با د یرو رو  دستم

 ازش اونجا مونده بود. ی با دست آروم پاکش کردم که پاک شد چون رد کمرنگ بعد

 . دمیرو دنبال خودم کش دستش

 ! میبار بر  ن یا -

و شال    ستادمی ا  یقد نهیقدم دستش رو گرفتم و بعد ولش کردم و مقابل آ  هی همون
 . دمیسرم کش  یم رو رو قرمز

کنه از  یبهش توجه یکردم کس یم قرمز شده بودن اما فکر نم ینی هام و نوک ب چشم
 مجلس رو تو دستش گرفته.  رونی اون ب  الیبس دان

و با خجالت به جمعشون اضافه شدم. بابا داخل عمارت نبود   میرفت رون ی هم از اتاق ب با
 .رونهیاصال و مطمئن بودم باز اون ب

واران   شیرفت پ شعورانهیحرکت کامال ب کی  یط  اریباال انداختم و مه یشونه ا  الیخ یب
 کرد.  یام م یکه داشت موشکافانه وارس یخانم دینشست و من موندم و ناه

گرفتنم و االن چند گرم مواد دستم بود انقد مضطرب   یشاهده سر مواد مخدر م خدا
 شدم. ینم

  یو ه دیم کن   یانقد وارس ستی حقم ن  گهید یخب درسته عروستون شدم ول یچ یعنی
 .دیچپ و راست بهم زل بزن

 گرفتم. یخانم جا  دیرفتم و کنار ناه لیم یب

 شد.  رهینشستم به پاهام و شلوارم خ تا

 . دمیپام کش یشالم رو رو  ینگاه کرد که انتها  یر همون جور قد اون
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 قوز نکن. یراه رفتن -

 .ختی تو دلم فرو ر  یزیچ  هیو   دیچیپ یبد یل یحس خ  هیدلم  ته

 سرما و گرما داشت.  نیب یحال   هیانگار    صورتم

بود و از  ی سر بلند کردم و نگام رو به چشماش دوختم. جد  یحالت متعجب و معذب با
  یگفتم: در مورد راه رفتنمم شما نظر م اریاخت یدست و پام رو گم کردم و ب تشیجد

 د؟ ید

 توش نداشتم.  یدخالت چیحرف دلم بود و ه قیدق

تو ذهنم بود پشت   یلحظه هر چ هینکرد و   یاری خواستم بگم چشم اما مغزم انگار   یم
 زبونم اومد.هم رو 

 باال انداخت.  ییخورده ابرو کهی

 اشتباهاتت و نگم؟  -

 روش افتاده بود.  السیبه شالش افتاد که لکه گ نگام

 بهش کردم.  یاشاره ا   یهر چ ا یبود  ینیریدونم واسه خود ش یتوجه به حرفش نم یب باز 

 .فهیشالتون کث -

بهش  ی آورد و نگاه نی بود رو پا یشونه ا  یدست برد به شالش و لبه اش که رو  زود
 انداخت. 

 ! یابروهاش بود، زمزمه کرد: مرس نیکه ب یفیچرخوند سمت من و با اخم ظر  نگاه

کردم اما   ز یر ینیریخود ش هیاومد رو لبم که هم بحث رو عوض کردم هم   لبخند
 راب شد. خ یبا همون حرف همه چ قیدق دونستمینم

 همون روز با همون جمله، خشت اول رو کج گذاشتم. قیدق
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  الیدان ی و به چرت و پرت ها   مینگفت و همه جمع شده بود یچیه  گهی خانم د دیناه
 . میداد یگوش م

 لحظه رفت آشپزخونه و بعد برگشت.  هی حرف زدنش  وسط

به   یاز سر جاش بلند شد، دست هو یدونم چقد گذشت که  یشروع کرد حرف زدن و نم باز 
 سوال داشتم.  هی  واریکمرش گرفت و گفت: دوستان، روم به د

 حواسشون بهش جمع شد.  همه

 .یچارگیاز ب ییو با رگه ها   ینبود کامال جد نایو ا   طونی صورتش ش  حالت

 . دیبه صورت قرمزش کش یدست د،یجمع رو که د سکوت 

 بشه؟   زین داره چامکا  ییخوردم، االن برم دستشو  یقرص هیمن   -

 ش؟ یاریب نی پا  یترس یتوجه به جمع گفتم: م یدر هم رفت و ب صورتم

خانم   دیتو فشار، نگاهش رو به ناه الیجمع رو فرا گرفت و خود دان ینیسنگ سکوت 
 دوخت. 

 .دمیترس لبم رو گز با

  رهیبهت زده بهم خ زیآو د،ی کوب یشدم رفت! ننه م از اون طرف رو گونه اش م بدبخت
 خورد.  یرو با نگاش داشت م نی بود و آقا فرهاد زم

  نی ا نیکردن ب یزندگ یمن برا  اد،ی ب نی اچ من پا  یپ کمیاون لحظه فقط آرزو کردم،  تو
 بودم. یسم  یادیو متفاوت، ز  بیعج اتی همه آدم با اخالق

  ایالبته مطمئن نبودم به خاطر منه   ادیب رونیسر تکون داد تا جو از اون حالت ب  الیدان
 نه!

 همون!  -
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 زد. الی دان یکشکک زانو  ریبه ز  یکی حالم رو درک کرد که از پشت   یاما انگار  زیآو

 کشه...  یبرو! خجالت نم فتهینم یاتفاق -

 رفت. اریمه  یرو نگام

 ام.   یم نبود تو چه حال  یکه زدم و حال  یبا حرف دیقشنگ مخم سوت کش  اصال

 کرد. یرو نگاه م نیدستش رو به دهنش گرفته بود و زم اریمه

 نتش؟ یبب یخواد کس  یکنه؟ نم  یم هیگر

 خنده؟  یداره م نکنه

  ر یخواد من رو تحت تاث یست م  لسوفانهیو ژست مردانه و ف  ستیکدوم ن  چیه دمیشا
 قرار بده بگه که اهل تفکرم! 

 گرفتم.  شگونینپام رو  خودم

.  دهیهست و نشون م ی... هر چستیحرفا ن نی اهل ا نی شناسمش ا یمن که م آخه
 .ست یحالش ن  نیا  یبرا  یپنهان هیجز گر  یفیتوص چیه

 خوام باشم.  ینم گهیمن د  خدا

  ششونی راحت پ یلیدادما! خ ینم یسوت چیمن ه  میکه نامزد نکرده بود روز ی تا د حاال
 رفتم.  یاومدم و م ینشستم، م یم

زدم   الیکه به دان یو حرف بد   دیکردن ناه عی از ماچ  گرفته تا ضا میچون نامزد کرد  امروز 
 رفتم. شیپ

 ... کاش! یگرفت یکاش من و نم  اریمه

برگشت، نشست باز آهنگ خوند و با قابلمه ضرب گرفت   الیرفت، بابا برگشت، دان الیدان
 .میق نشدساب  یاون آدما اریمه اما نه من و نه 
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 هم همون طور موند... دیناه نگاه

 وقت!  چیکردم، ه یشب رو فراموش نم   نیوقت ا   چیه من

 

 *** 

 

 زنه فقط!  ی م حیلبخند مل هیخنده،  یخانم بلند بلند نم هی -

 سوق دادم.  ترایم  یخانم گرفتم و رو دیرو از ناه نمیغمگ نگاه

که من   می خانم بود دیو ناه ترا ی ! فقط من و میا   گهیکس د چیمامان خونه بود، نه ه نه
 تازوند. ی آورده بود و داشت قشنگ م ریرو گ

 انداختم. نی سر پا  فقط

 چشم... -

 نکن!  یطور ن یا -

 تعجب سر باال کردم.  با

 ؟ یچطور -

 ابروهاش نشوند. ون یم  یفیرو باال گرفت و اخم ظر سرش

 کاتش بباره. ظرافت داشته باشه و اون ظرافت از حر  دیزن با هی -

 بغض کردم. واقعا

 چیکرد. ه یزد و ناراحتم م یتو ذوقم م یطور نیبار بود که داشت ا  نیهزارم امروز 
 نداشتم. ایازدواج و مادر شوهر باز   نیاز ا  یدلخوش
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 آروم و سالنه سالنه راه برو.  -

 حواسم به اون نبود.  اصال

 .میکن بر  یکار هیو دستم رو جلو دهنم گرفتم و لب زدم:  ترا ی کردم سمت م رو

 خانم از سر جاش بلند شد.  دیناه

کرد من   یزد و اصال حواسش به من نبود. در واقع فکر م یحرف خودش رو م داشت
 . دمیدارم به دقت گوش م

  دیکه واقعا با دیرس یو اون قدر به خودش م دی بار  یاز هر حرکتش ظرافت م خودش
 داشتم که به منم گوشزد کنه. یرو م  نیر ا انتظا  نیا

 نرم باال برد.  یل یهاش رو خ دست

کم بلند بود و   یلیشصت و سبابه اش که ناخن هاش رو سوهان زده بود و خ انگشت
 باال گرفت.  ییبای روش الک براق کننده زده بود، به طرز ز 

 . دیدرخش یم دشیسف یدست ها   ی تو ییطال  دستبند

 راست جلو رفت.  یو با شونه ها   فیظر  یلینه با ناز و ادا بلکه خ یقدم چند

 و انگشت به من اشاره کرد.  دیرو پاشنه پا چرخ هوی

 رو به طرف چپ چرخوند و منتظر موند تا بلند شم. سرش

 انداختم و بلند شدم.   ترایبه م ی ا  چارهی مستاصل و ب  نگاه

 متش رفتم. و به س  دمیرنگم کش اهی س کی به دامن چسبان تون یدست

 برداشت و اشاره کرد جلو تر برم.  یکتاب نسبتا بزرگ یجلو مبل یرو از 

 سرم گذاشت. یشدم که کتاب رو رو  کشینزد
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 و آروم و خانمانه جلو برو.   فتهیسرت ب  یاز رو  نی نذار ا -

 سخت بود.  یلیخ ییکه گفت رو کردم اما خدا یکار

جلو   یو کله ا  اطیاردک جلو بود و با احت  هی! فقط سرم شبچیبودم نه ه ستادهی راست ا نه
 کردم.   یداشتم حرکت م

 .ستمیشونه ام گذاشت و مجابم کرد با  یقدم رو خواستم بردارم که دست رو  نیسوم

 . یریاردک م هیخانم باش تو شب گمینه! من م یطور ن یا -

 رو برداشت و ازم دور شد و همزمان گفت: دقت کن!  کتاب

  ی م یعمارت خال یپاشنه بلندش تو یکفش ها   یصدا  . ستادی ب تر از من ا قدم عق پنج
  یاما با صالبت جلوه م فی ظر یلیخانمانه و حرکت آرومش، خ لیو با اون استا  دیچیپ

 کرد.

 !یسلطنت  یزن ها هیتو روش بگم، شب  نخوام

  یلبش جذاب بود و موها  نی سرش گذاشت. خال پا  یرو  یپوکر یلی رو با چهره خ کتاب
 کرد.  یجلوه م بایاز حد ز  شیبود، ب ختهیکه صاف دورش ر  ی وه اقه

 رو دوباره به دو طرف باز کرد. دستاش

کفشاش که   یو اون صدا   لیبه قدم آروم و سالنه سالنه جلو اومد و باز من با استا  قدم
 خفن بود، حال کردم. یور

  یکه جا  دمیلحظه د هی ها عوض شدن و   ز یچ نی چهارم رو که برداشت، همه ا قدم
 سرش، لنگاش تو هوان! 

لنگ و سر    یسرعت جا نی و چطور با ا  هیبه چ یچ نمیکردم بب یداشتم هضم م  هنوز 
 معلوم نبودن.  گهیعوض شد که لنگ ها هم د 
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 . دمشید نیتعجب جلو رفتم و درست پشت مبل نقش بر زم با

عمر    هیهر بود و بحث افتاد اما باالخره مادر شو س یم گرفت با اون دک و پز و س خنده
 دادم. حیو کمک رو به خنده ترج ینیریاون، پس خود ش دنی و د  اریبا مه یزندگ

که اون افتاد، پام سر خورد و با   ییدرست جا  قیرفتم و خواستم بلندش کنم که دق  جلوتر
 کله تو شکمش رفتم.

 حالت ممکن افتادن!  ن یبدتر

  دیچیتو عمارت پ ترا یخنده م  یتو همون حالت بمونم و در جا بلند شدم و صدا  نذاشتم
 . دینال یدرد داشت م ای خانم از حرص بود  دیاما ناه

 بلند شد.  تیدستش کنار زد و با عصبان یرو از رو  کتاب

 کرد.  یجلوه م شتری بود، ب یدو تامون قرمز شده بود و چون از اون خردل لباس

 قیرو سر کرده بود و دق نی آب شده و زم نیزم یرو  نو،یدختر م قرمز یا  وهی م یبستن
اون گند زد و هم به من    کلیکرد، هم به ه یخانم داشت حرکت م دیناه یوقت

 بدبخت نچسب!  نیریخودش

 حد نچسب بودنم نوبر بود.   نیا در

 ! رنیگ یم  رادیخوام خانم بشم ا  ی! مشهیکنم نم ینیر یخود ش امیم

 ست؟ ی آمدنم بهر چ ایخدا

 انا؟ ی و -

 کرد.  یجمع م نی زم یخانم رو از رو   د یبود که داشت ناه ترایم  یرو  نگاهم

با تعجب برگشتم، دوست نداشتم برم و سر و وضعمم با اون   زی آو یصدا   دنیشن با
 بدتره!  یهمه چ  یلیبمونم خ نجایکردم ا  یمناسب نبود اما حس م اد یز  یا  وهی م یبستن



 وز ی ن   انا ی و 

 
755 

 

 خانمه.  دیناه ینگاهش رو دمیم که دبه سمتش برگشت تند

 شد و جلو اومد. الی خ یرو کامل ب من

 اد؟ یاز دستم بر م یکمک -

  یدیکه اصال جرعت نداشتم تو مغزمم بگم د ی بد از ذهنم رد شد طور یلیجمله خ هی
 بلند گفتم.  هوی

 سرعت گرفت.   زیآو  یصدا  دنیخانم با شن دیناه

 . ستادیبلند شد و ا  نیزم یاز رو   عیسر 

 در هم بود. بیعج صورتش

 .ختهیر یبستن  نجایا  یدونم ک یگفت: نم ضیکرد و با غ نیبه زم یا   اشاره

گفته باشم،  یزیچ نکهیا  یمنم گذشت. برا   یلحظه از رو هینگاهش با همون حالت   و
 باال انداختم. یشونه ا

 .ختهیر نو یاحتماال دختر م -

بهش انداخت و   یو نگاه  دیکرد و دامن لباسش رو نامحسوس و کم جلو کش ینچ نچ
و سرش رو بلند کرد و همه    دیکش یو کالفه ا قی آروم غر زد. بعد نفس عم یلیلب خ ریز 

 مون رو از نظر گذروند.

 کنم.  یلباسام رو عوض م رمیمن م -

. سرم رو که به دیتو پهلوم کوب یکی  زیبهش زل زده بودم که آو  فی موجود شر  هی هیشب
که فقط خودم بشنوم زمزمه   یدهنش گذاشت و طور یسمتش برگردوندم دست جلو

 نه.  ای اد یاز دستت بر م یکرد: بهش بگو کمک 

 خانم برگشتم.  دیتکون دادم و به سمت ناه یسر
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 جلو رفتم. ینگاه نگران با

 اد؟ یاز دست من بر ب یکمک -

 

 داد. یخالف گفته ش رو نشون م نگاهش

 جان. انا یو  یرسنه م -

  یزی از مواقع، کلمات محبت آم  یلیو جان، تو خ زم ی بهم گفت، عز یکی  شی وقت پ یلیخ
تموم حرص طرف   هیو باعث تخل رنی رو بگ یچند تا فحش مشت یتونن جا  یو م  ستنین

 بشن.

تو افق محو   دیداد و من با  یرو م یکردم جانش همون معن یخانم حس م دیناه االن
 .شدمی م

بردش گفت: من مامان رو   یکه با خودش م یخانم رو گرفت و در حال  دیدست ناه ترایم
 برم تو برو به کارات برس. یم

 گفتم و اونام رفتن.   یا باشه

  یداشتم که برا  یحرف هیرفته بود که من  ادشی اونا بود و به کل  رهی همون طور خ  زیآو
 اومدم.  نجایگفتنش ا

 ه حواسش به من جمع شد. و دستم رو تکون دادم ک  سادمیوا   جلوش

 : هوم؟ دیپرس جیگ

 شدم. رهی بهش خ پوکر

 ! یبگ یزیچ  هی یخواست یم -

 خودش اشاره کرد. به
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 من؟  -

 ن پ، من!  -

نشوند و به همون سرعت اخمش رو از هم باز کرد و   شیشونیرو پ  ی اخم هی  عیسر 
 باال انداخت. ییابرو 

 ...زهیآها آها! چ -

شصتش رو به سمت پشتش و به نشونه اشاره بلند کرد تا حرفش رو بزنه که  انگشت
 رفت. ادش ی همون لحظه 

 . دیبه صورتش کش یاش دست گهی رو بست و با دست د چشماش

 بود؟  یطرف ک  نیرفت... اسم ا ادمیاه   -

 تعجب دستام رو به دو طرف باز کردم. با

 ؟ یک -

 

 

 زد و چشماش رو باز کرد.  یلحظه بشکن   همون

 ! یمفتاح  ،یمفتاح -

 خب؟  -

و   التیخوان برن تعط  یهم م هیبق ن،ی چند هفته ست اونجا  نیزنگ زد گفت برگرد -
 خوان، من کارم لنگ مونده. ی م یمرخص
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هم رفتن و با حرص گفتم: خب به ما چه؟ ما که قبل اونا بهش  یسرعت اخمام تو  به
 .میگفت

 .باال انداخت  ییتکون داد و ابرو  یسر

 . میشورش رو در آورد گهیاونام حق دارن. من و تو د  گه،ینه د -

 

 با همون اخم رو برگردوندم.   یناراض

 .م یگرفت یخب ما قبال مرخص یچ یعنی! هیپات یقاط یخود دفتر همه چ رینخ -

 قبول کن!  ادهیز  یماه مرخص  هی گهید -

 .میدوست نداشتم برگرد  ی باهاش موافق بودم ول یگفت و تا حدود  یم  راستم

روستا رو ساخته بودن آدم توش حالش خوش باشه، البته اگر بابا رو با تموم   نی ا  اصال
 .گرفتمی اون ضد حال ها فاکتور م

 م؟ یگرد  یبر م یک -

 . میری م گهیساعت د هیامروز...  -

 تنهاش بذارم. نجایپس؟ دوست ندارم ا  یچ اریشدن؛ مه زونیآو  لبام

 گردن تهران!  یبر م ارمینکن، سارا و مه زونیت و آو لب و لوچه  -

 باز شه. شمیبود تا ن یکاف همون

 . شمیعه! پس مزاحم تو و سارا نم -

جونت که   اریذاشتم. تو با مه یهم نم یخواست  یو گفت: م دیموهاش کش  یتو یدست
 . یگرد  ی بر م یکرد  یمهرش م  یداشت شبید
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 اخم کردم.  شیشعوری ب یآور ادیجا با  در

 به حرف دو تا عاشق جوون.  ید یکه گوش م یکثافت یلیتو خ -

 جوون عاشق، جا به جا نگو!  -

 .دمیتو بازوش کوب یکی مشت  با

 به دو نکنا!  یک ی! با من یهر چ -

 

 باال انداخت. ییابرو 

 ؟ یشد ینطوریا  یاز ک -

 .دمیموهام کش  یتو یدست

 گر؟ یج -

 . شیاز نوع کاله قرمز  یآره ول -

 حرص سر تا پاش رو نگاه کردم. با

 نگو!  ی چیه گهی تو که د -

 زد. یپوزخند

 چرا؟  -

آوردم و جواب دادم:   نی خانم صدام رو پا دیناه دنیبه اطرافم انداختم و با ند ینگاه
 . نیمون یخانم مثل تراکنش ناموفق م دیکه با ناه

ادامه داد: نه که تو تراکنش   یو با مسخرگ  دیموهاش کش  یتو یکرد و دست یخنده ا  تک
 !ی هست یکامال موفق
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 ! ایت پرداخت شده نصفش که شامل مغزته برگشت خورده اون دنوجه  نصف

 کنم. یخواستم خودکش یم  گهید نی دست ا از 

ارتقاش    نایو برنامه ا  یباز  هی خر تر شده بود. شب چ،یبا ازدواج آدم نشده بود که ه زیآو
 داده بودن به نسخه خر تر! 

  نی شد االن ا یچ ،یقشنگ بوسش کرد  شبینگفتم که باز خودش گفت: تو که د یچیه
 ؟ یگی و م

مک  شدن و مرد زون یکرد لبام آو  یکه از سر صبح داشت برام م ییکل فتوا ها یادآوری با
 شدم.  رهیچشمام رو باال کردم و بهش خ

 خواد راه رفتنمم اصالح کنه. یم یدمار از روزگارم در آورده و حت یروز اول -

 . دیکش لشیو سب شی به ر یدست

 ... یاردک مانند راه م  کمی ینگ یحاال بگ -

 حرفش رو ناتموم گذاشت.  می نگاه عصب دنید با

از    ؟ید یشاخه به اون شاخه پر  نیسان؟ خودت کم از ا  مونیم ینگ یچیتو ه شهیم -
 سو...

اون    الیخ  یب شمیم  دتیماه مر   هی ای ب انایگفت: و  یو با لحن زار دی وسط حرفم پر تند
 گذاشتم و اصال بهش نگاه کردم.  ونشی شو! اصال من شکر خوردم اون دوران به تو در م

  یو نگاهم رو به نقطه نامعلوم  دمیموهام کش ی تو  یرو لبام نشوندم و دست یحیمل لبخند
 از سقف دوختم. 

 .یبه انتخاب کلمات و جمالتت دقت کن یتون یم -
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 شونه هام احساس کردم.  یرو رو  زیو دست آو   دمیچرخ دمید هوی

 

 ! فتیراه ب ارتیبرو چمدونت و ببند با مه -

 برگشتم.  یز یچ یادآوریبا   هویگفتم و چند قدم جلو رفتم که    یا باشه

 گردن؟  یبر نم نایبابا ا  -

 به نشونه نه تکون داد. یسر

 اونا که ندارن.  میما کار دار  ان؟ی اونا کجا م -

 باال انداختم و به سمت پله ها رفتم. ییابرو 

 .ومدیمن بود ن  یخاستگار شبیگشت فقط چون د  یکه کار نداشت اگر داشت بر م بابا

رسم.   یهم نم یا  جهینت چیم و به ه کن یخرد م  زایچ  نیمن هر بار اعصابم رو سر ا چقد
  رونی چرت و پرته از سرم ب یفکرا  یهر چ رمیبتونم خودم بگ یروز  هیشد  یکاش م

 .زمیبر

به روش زدم و خم   ی. لبخنددمیاتاقم شدم که سارا رو در حال بستن چمدونش د وارد 
 .دمیکش رونیتخت چمدونم رو ب ریشدم و از ز 

 ؟ ی مون ی شب کجا م انای و -

 !یبد بود لعنت یلیخ نیا

 خشکم زد. یچارگیکه بودم با ب یموندم... تو همون حالت قشنگ

 مونم؟  یترسو، خونه بزرگ، شب کجا م من

 منتظر سوق دادم.   یسارا   یرو رو  نگام
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 دونم! ینم -

 ما.  شیپ  ایب یزد و گفت: اگه دوست دار یلبخند

 بودن؟  زیمنظورش خودش و آو   ما

 . میهم شیپ  زیضافه کرد: من و آو که خودش ا هیسوالم چ  دیفهم انگار

 مونده بود برم سر خر بشم.  نمیهم

 بپره اما من نه! ار ی عاشقانه من و مه  یبحث ها نیباشه ب شعوریب زی آو دیشا

  رون،یب ام یوسط صحنه ناجور باشه. از اتاق ب خچال،یبرم سمت   ششون،یکن برم پ فکر
 صحنه ناجور، برم تو اتاق، باز ناجور! 

محروم از عاشقانه    چارهیو دو تا عاشق ب حیکله خودم با لبخند مل  کیاصال...  شهینم
 کنم.  یتصور م

 بار چشم هام رو باز و بسته کردم. کیزدم و  یحیها لبخند مل نیفکر تموم ا  با

 .شمیگلم مزاحم نم یمرس -

 .دنی هم فحشم م یکار کنم، کل ی! برم چواال

صدقه رفع بال بدم و   یکل یبرگشتن دیبا نمیب یتو محل کارم م یطور  نیرو هم زیآو  من
 آرامش اعصاب بخورم. ی چند تا دمنوش برا 

 کنم. یپس اصرار نم  یباش اریبا مه یدوست دار دیشا یگلم، هر طور راحت یمراحم -

  ینم زمی کاره ست پس؟ مثل آو یچ اریمه گه،ی راستم م یخداش بودقبول نکردم ول از 
 .میخونه ما صحنه عاشقانه رقم بزن ادیتونه باشه؟ پاشه ب

باز از حرکت   هوی  یتخت گذاشتم ول یفکر کردنا بلند شدم و چمدون رو رو  نیا  نیع
 .ستادمی ا
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در  ره،یمودب و سر به ز  یلی خ نی... اشهیدوماد سرخونه م هیخونه مون شب ادیب اریمه
 بره خونه شون.  ی داره م یشئونات برم م  تی کمال احترام و با رعا

 بترسم.  یچیاز ه  ستین یاز ین پس

زدم و برگشتم و به سمت کمد رفتم. در کمد رو باز کردم و لباسام رو دونه دونه  یلبخند
و آخرش    دیطول کش لمیجمع کردن وسا  یساعت مین هیچمدون گذاشتم.   یتا کردم و تو 

 حاضر و آماده بود.   یهمه چ گهید

از   دمیکش ی که چمدون رو دنبال خودم م یلبخند گله گشاد، حاضر شدم و در حال  هی با
 رفتم. رونی اتاق ب

چمدونم رو که    یرفت. صدا ی زد و به سمت پله ها م یحرف م یداشت با گوش  اریمه
 سرش انداخت. به پشت  یو نگاه سادیوا  دیشن

زدم و به سمتش رفتم   ی. لبخند پر انرژسادی لبش نشست و وا   یرو  یمن لبخند  دنید با
 .فتمیکرد جلو ب یدستش رو آورد و چمدون رو ازم گرفت و اشاره ا  دمیبهش رس یو وقت

 جنتلمن!  شعوریب یا

آورد. دوست نداشتم پشت سرم باشه   نی رو بلند کرد و از پله ها پشت سرم پا چمدون
 تا باهاش هم قدم بشم. سادمیپس وا 

 . انداختم  پش یبه ت ینگاه

  رهنیتا شده پ یها نیآست یو مرتب بود. دلم برا  کی ساده و ش  یلیخ شهیهم مثل
 جذاب!  یرفت... لعنت دشیو سف یمردونه آب

 

 کرد. یبود و مامان هم کنارش به من نگاه م سادهی در بابا وا یجلو
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آقا فرهاد کجا و   یخانم و آقا فرهاد باهم اومدن. اون خوش برخورد  د یطرف ناه اون
 خانم داشت. دیتو نگاهش به ناه یبابا کجا! چه احترام و مهر یخوش برخورد 

  سادهیم وا   چارهیخواست با جذبه باشه، کنار مامان ب یمن اخم که مثال م هیمنم با    یبابا
  ی سوخت که چطور پا  یلم براش مفروغ بودن و واقعا د یچشماش ب یلیبود. مامان خ

 مونده.  ی زندگ نیا

 زد.  یبه روش زدم که لبخند کم جون یو لبخند  دمیکش یآه

 براش نمونده بود... یزندگ نیتو ا یجون

 ؟ ی لذت ببر ی از زندگ یو بتون ینباش یچیشد دلخوش به ه یم  مگه

  یکرده بود. ازدواج بابا و مامان اجبار یاز خود گذشتگ یلینظرم مامان تا االنش هم خ به
همه   نیبابا رو اجبار نکرد بعد ها بچه دار بشن و ما رو هم بذارن شاهد ا  یبود اما کس

 .م یباش یو بد   یسرد

 

 وقت درکش نکردم... چ یبود اما ه بابام

دخترم گفتن   هیوقت درک نکردم که چرا هر بار با   چیتنها اون رو بلکه خودم هم ه نه
حس محبت رو بهش   نیرفت براش. چرا هنوز ا یشدم و دلم م  یخر م شی شینما

 داشتم.

خراب بدنم رو   یها کهیتونستم خودم رو بکوبم و از نو بسازم و تموم ت  یروز م هی  کاش
 دور بندازم.

 .م یداشت اجی احت یزیچ نیکنم همه مون به چن فکر

برن خونه ما   ن یتنهاست اگر اجازه بد  انایآقا فرهاد رو به بابا گفت: و  میدیکه رس بهشون
 باشن. اریبا مه
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و   قی. نگاه دقگهیم یچ نمیبابا نشست تا بب ی اما نگاهم بالفاصله رو دمیکش خجالت
 رو نشونه رفت.  اریسردش مه

 دونه چطور رفتار کنه. یخودش م ارینداره و مطمئنم که مه  ینامزدن و اشکال -

  یسر شهیو مثل هم  یجد یلی خ اریبود و مه یخط و نشون کش یادی جمله ش ز  نیآخر
 . دیتکون داد و گفت: بله نگران نباش

 ! چیکرد که مراقب خودم باشم اما بابا باز هم ه  یبغلم کرد و بهم سفارشات مامان

رفتن تا   اریخانم و آقا فرهاد با مه دی. ناهرمیخودم رو بگ ینتونستم جلو  دمیکه رس بهش
سرد   ی چشما ی زدم و زل زدم تو ی. لبخند دردناک میبهش بگن و ما تنها موند ییزا یچ هی

کار   یکه چ یبابا بهم بگ ستی هم ن یاز یمراقب خودمم هستم، ن رم،ی بابا و گفتم: دارم م
روز   نیمهم تر  که روز ی. بابت دی رو ببوس میشونی پ یای ب ستین یاز یکار نکنم. ن یکنم چ

 .یکن یخوشبخت یو آرزو  ی بگ کی بهم تبر یا یبود ب میزندگ

 . دیلرز   یتا بغضم رو کنترل کنم اما صدام م دمی کش یقیعم نفس

که به زن و بچه هات   یکارات هست ریچون تو اون قدر درگ ستین  چکدومیبه ه از ین -
 . شمیمن پررو م زی با گفتن دو تا جمله محبت آم یکن ی . فکر میتوجه نکن

جاش اونجا بود که  نی ... بدترچینگاهش کم شه اما ه یاز سرد کمیداشتم   انتظار
 تفاوت رفت. یزنگ خورد و ب شیگوش

که نم   ییشونه م گذاشت و ناراحت و با چشما  یاومد، دست رو  کم ینگران نزد  مامان
بابت رفتاراش   دینبا  گهید  یشناس یو م  بابات زمیاشک توشون نشسته بود گفت: عز 

 باش... الیخ ی... بیناراحت باش

 .دمیرو بوس ش یشونیبردم و اشک چشماش رو پاک کردم و پ دست

 فدات شم خودت و ناراحت نکن، آره عادت کردم.  -
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 زد.  یتلخ لبخند

 نباش... یچیکنه. نگران ه  ی... خوشبختت مهیپسر خوب اریبه جاش مه -

 صدام کرد.  اریبگم که مه  یزیزدم و خواستم چ یلبخند

رو تحمل نکن. من و   یمامان رو بغل کردم و دم گوشش آروم گفتم: تو هم همه چ  عیسر 
 .میبزرگ شد گهیواران د 

 

 کردم. یدادم و خداحافظ لش یتحو  یجدا شدم و لبخند ازش

حال خراب  اون همه  نیخانم ب د یبا محبت بدرقه مون کرد و اما ناه یلیفرهاد خ آقا
بخوره   یداره، نذار  تی حساس  ینیبه بادام زم اریمه  انا،ی و  نیگوشه و گفت: بب  هیکشوندم 

 ها! 

 ؟ ی: غذا پختن بلد دیگفتم که پرس یچشم

 ...ختیته دلم فرو ر یزیچ هی

 شد وعده به حسابش آورد؟  یشد؟ م  یجزو غذا ها حساب م مروین

 رفت. یگفتم نه آبروم م  یمرد، م  یم یاز گشنگ ار ی گفتم مه ینه! آره م ای بگم آره  موندم

از دو   یکی  دی با یتو زندگ ییوقتا   هیگفت  یم یفرد بزرگوار هیافتادم که  یجمله ا  هی ادی
 کنن. یخود گذشتگ یطرف ا 

با پدرش حرف   ی... داشت با لبخند و اما جد انداختم اریبه مه یبرگردوندم و نگاه سر
 عشقم... دیزد. ببخش یم

 خانم. دیرو لبم نشوندم و رو کردم به ناه یحیمل لبخند

 بلد نباشم؟  شهی بله، مگه م -
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 تکون داد. یباال انداخت و سر ییابرو 

 .خوره  یرو نم رونیب  یغذا اریبود اما خوبه الاقل مه دیازت بع نکهیخوبه، با ا  -

 ..غذا بخره.  رونیبره از ب دیبا  قایدق یهاع

 ! تمیمن شرمنده اخالق معنو  ار،یمه دیببخش

 

راحته   المیگفت: خ میدیکه رس اریبردم. به مه اریمه  کی شونه م گذاشت و نزد یرو دست
 کنه... خدا به همراهتون.  یتونه آشپز یم انایکه و

 متعجب نگام کرد و بعد آروم مخاطب قرارم داد.  اریمه

 م؟ یبر -

و   میشد  نی و سوار ماش  میکرد یبه نشونه آره تکون دادم و از جفتشون خداحافظ یسر
پشت هم به سمت   نیهم پشت سر ما حرکت کردن و دو تا ماش  نایا  زی . آومیبه راه افتاد 

 .م یتهران به راه افتاد

 پختم. یگرم بود و واقعا داشتم م یبه طور افتضاح  هوا

 ؟ یکولر و روشن کن شهیم -

به  ی. با تعجب برگشت نگاهدمیدستش رو جلو آورد و کولر رو روشن کرد که خند اریمه
 ه؟ ی: چدی من انداخت و پرس

و نه االن که   یکردم و گفتم: نه اومدن زون یاز دو طرف آو   یطور نیشالم رو هم یها  لبه
که کنترل    یشیقشنگ معلومه از اون باباها م ،یکولر رو روشن نکرده بود  میر  یم میدار

 . رنیگ یرو به دستشون م کولر

 جا به جا شد. یصندل  یرو  یو کم دیخند
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 ... ره یم  ادمی نه واقعا  -

 بهم انداخت. ینگاه میاومده باشه، ن ادشی  ی زیانگار چ بعد

 انا؟ ی و -

 جانم. -

 ؟ ی بلد ی: آشپزدیپرس مشکوک 

به جاده   چارهیکه بودم موندم. ب یمحو شد و همون طور سر جام تو هر حالت  لبخندم
 نگفتم. ی چی و ه خشک و گرم رو به روم زل زدم 

 شد؟  یچ -

 !یلیبدبختم، خ یلیمن خ  ییهاع

 چرخوندمش.   اریدادم و همون طور به سمت مه هیتک یرو به صندل سرم

 صداش زدم.  یا   چارهیلحن ب با

 ار؟ یمه -

 تعجب فرمون رو چرخوند و گفت: جانم؟  با

 .دمی کش یقیعم نفس

 ! یریبم ی تو قراره از گشنگ -

 .نگاهش به جاده  هینگاهش به من بود و   هیو مبهوت    مات

 چرا؟  -

 رو جلو دادم.  لبام

 . ستمیبلد ن یچون من آشپز -
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موندم   یستیتو رودربا  د،یبگه که نذاشتم و خودم ادامه دادم: مامانت پرس یزی چ خواست
 ...زهیگفتم بلدم... البته چ ارم یو نخواستم کم ب

 ه؟ یچ -

 بلدم!... کمیشده گفتم:   زیر  یو با چشما مردد

 بغل انداخت. نهیبه آ یرو لباش نشست و نگاه  یمحو  لبخند

 مثال؟  یچ -

 رو باال بردم و شمردم.  دستم

  بیس  تزا،ی پ ریبا پن یمن در آورد   یتخم مرغ، غذاها  سیسوس مرو،یانواع ملت، ن -
 !یبندر شی سوس سرخ کرده، ینیزم

 .دیبه دور لبش کش یدست

 برگردن... فقط... نایمامانت ا  یتا وقت هیکاف -

 ؟ یخند یگرفتم و طلبکار گفتم: االن چرا م   دهیش رو مخم بود و فقطش رو کال ناد خنده

 . کرد   یاش رو قورت داد و اخم خنده

 خورم!  ینم سی چون من سوس -

 هن؟ چون گوشت گربه است؟  -

 کرد.  ینچ

 تونم بخورم کال! ینم -

 . دمیتو شونه اش کوب  یکیدر هم رفت و  صورتم

 ؟ یخور ی م  تزایخورم؟ پ ینم سیسوس یچ یعنی ... ایسوسول نش -
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 .دمیکوب  میشونیتو پ یکی به نشونه نه تکون داد که   یسر  دوباره

 شه؟ ی مگه م میمگه دار تزا؟یبشر؟ آخه پ یتون  یچطور م -

  رهیبا لذت بهم خ ینجوریکرد که ا  یم  فیمن ک  یاز تموم رفتار ها و واکنش ها  انگار
 شده بود. 

 سالم بخوره. ی غذا ها دی آدم با -

 .نده  ادی هارو  یسوسول باز  نی به بچه م ا شمیدست به شلوارت م -

 

به  یکه با حرص نگاش کردم. خنده هاش که قشنگ تموم شدن دست دیخند بلند
که   ییکه خدا به بنده ها هیداشتن من محبت  ییگفت. خدا ییخدا ی و ا   دیصورتش کش

 از خنده.  ای از حرص،   ایغش کرده!   شمهیپ یکنه... هر ک  یدوستشون داره م

 گران نباش! ن میر یم  یبرگردن نم نایمامان ا  یبلدم... تا وقت  یمن خودم آشپز -

 رم؟ ی از گلم شکفت... واقعا قرار نبود بم گل

 باز به سمتش برگشتم. شین با

 ؟ یگرفت  شیراه من رو در پ ای  یعه! بلد -

. یری بگ شیراه رو در پ ن یا  ستیالزم ن گهیباال انداخت و گفت: نه، تو هم د  ییابرو 
نبوده   از ین  ای و   ومدهین شیگرفتم... تو هم حتما تا االن فرصتش پ ادی  ییدوران دانشجو 

 کم کم!  یریگ یم   ادی... ینگرفت ادی

 . دمیرو شونه اش کوب یکیو   دمی کش یقیعم نفس

وقتا تنها   یلیکشم بگم خ یخجالت م  یخوشمان آمد! منته تیدالور! از جنتلمن نی آفر -
 . رمی بگ ادی  دهیحوصلم نکش  یول  دمیخونه بودم گشنه خواب
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 ! ریسخت نگ یری گ  یم ادی بار  ن یا -

 

 *** 

 

 کردم. یباهاش م  ییبه در دفتر انداختم، چه احساس نا آشنا ینگاه

  اریمه شیاومد و هم فکرم پ یاصال حس و حال کار کردن نداشتم، هم خوابم م ییخدا
 نجا؟ یا یکشون  یچرا ما رو م  هیچه کار نیا  میدیبود. آخه ما تازه رس 

 .ستادیکه ا   دمیرو د  زی آو نی لحظه ماش  همون

بست، اون   یم  یرو با مفتاح یارتباط  یاگر راه ها  نیها! ا  ونهیقل ین نی ا  ریتقص همش
 تونست بهمون زنگ بزنه و بکشونتمون تهران!  ینم

 فرما شدن. فیبشه، منتظرش موندم که باالخره آقا تشر  ادهیپ نیاز ماش تا

همه راه   نی ... ادیبار  یاز سر و روش م  یرد. خستگو بهم سالم ک  دیبه لباساش کش یدست
 کردن خستگز هم داشت. یتنه رانندگ هیرو 

 شد. من رو رسوند و رفت خونه شون استراحت کنه.  یم هوشیهم قشنگ داشت ب اریمه

 ...میبر -

 گفتم: اصال حوصله ندارم.  یحال نزار با

 . دیموهاش کش یتو  یباال انداخت و دست یا شونه

 .هیمنم اما چاره چ -
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رو   نجایشد ا  یسال م  کیها رو باال رفتم و در رو باز کردم و وارد دفتر شدم. انگار   پله
 کرده بود. ری تغ یبودم از بس همه چ دهیند

 رو تو اطراف چرخوندم... نگام

کارش رو دوست   نیکرده بود. ا   یمصنوع  یاون گال   نیگز ی قشنگ جا یگال  کم یعجب!  چه
 داشتم...

 ! نجایا  میاومد  یبود کال نم یبود؛ البته حقم داشتن، چند وقت  یجور ه یهمه رومون    نگاه

 . دمیکوب زیبه شونه آو  یکی

 کنم االنه بهمون حمله کنن.  یحس م -

 آورد. نی رو پا صداش

 رضوانه که کال آماده ست... اوهه، چشماش رو!  -

 ! زیآو  انا،ی و -

  ی. مفتاحدمیکش یخفه ا غیج  هیو من   مید یدوتامون از جا پر یمفتاح  یصدا   دنیشن با
 . مون جفت دستاش رو باال گرفت  یسکته ا   یصورتا  دنیبا د

 ن؟ ی زد یزیشد چتونه؟ چ یچ -

 بودم جا خوردم. نایا ی فحش ی قلبم گذاشتم؛ از بس تو فکر نگاه ها یرو رو  دستم

 .به در اتاقش اشاره کرد  یگفت که مفتاح یچیه  زیآو

 مهمون دارم.  دیایب -

 خودش جلو افتاد و به سمت اتاقش رفت. و

 ببرم؟  یی برگشتم و گفتم: االن مهمون داره من برم چا ز یحرص به سمت آو با
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 به در اتاقش انداخت.  یکرد و نگاه یاخم

 ... یدونم! به من چه مهمون دار  یچه م -

ت: مهمون با  گف ز یکه آو  میدر بود کی . نزدمی دومون با حرص به سمت اتاق رفت هر
 .رنی اونا م  ای  میریما م   ایبکش. حاال   ازه ی دو تا خم یخسته شد ره،یم  ازهیخم

 

کنار نرفت. انگار  در   یخودش وارد شد اما از جلو یادب  یاتاق رو باز کرد و در کمال ب در
 خشکش زده بود...

 اما انگار نه انگار!   دمیتا به پشتش کوب چند

 حرص صداش کردم.  با

 د برو کنار! -

  یتعجب به سمتم برگشت... دهنش باز مونده بود و چشماشم گرد شده بودن. اخم با
 کردم و گفتم: چته؟ 

واقعا کنجکاو شده بودم... محکم هلش دادم و   گهی انگشت به داخل اتاق اشاره کرد. د با
 بردم.  یکاش نم  یاز سر راهم کنارش بردم که ا 

با تعجب    نکهیا  یشدم اما جا  زیو اتاق شدم و سر چرخوندم که درست هم حالت آ  وارد 
 رو نگاه کنم، اون دو تا رو نگاه کردم. زیآو

که   ییشد با وجود بال یباز از نظر گذروندم. باورم نم شیرو با ن یچرخوندم و مفتاح سر
 بازه.  ششین ینطوریا  نیسر ما اومد ا

 شد.  یباز م شمیاومدن ن  یم یمنم بودم دو تا مامور مخف البته
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داد. نگاهاشون رو مخم بود... به سمت   تیکم تعجب جاش رو به حرص و عصبان کم
 اونم از تعجب در اومده.  دمیبرگشتم که د زیآو

فکر کنم.  ستنی گفتم: مهموناتون به ما مربوط ن یرو محکم گرفتم و رو به مفتاح فمیک
 .میا ی بعد از رفتنشون م

 صدام کرد.   یکه مفتاحبکشمش  رونیرفتم و خواستم با خودم ب زیسمت آو  به

 .نی باش دیاتفاقا شما هم با ایب -

 کشم. ی خجالت م یتباه یبود، آروم گفت: من بابت اون روزا  کم یکله اش نزد   زیآو

 به صورتم گرفتم. یا   چارهیب حالت

 منم!  -

 بهش کردم.  یبه حلقه اش افتاد و اشاره نامحسوس نگام

 .مینامزد کرد  ننیبب میبر  ایب -

 

 در اومد. یکه برگ برنده دستش افتاده، صورتش قبراق شد و از اون حالت ناالن  یکی  مثل

 اونا نشست. یمبل رو به رو   یحرکت کنارم زد و رفت رو   هی تو

گرفتم.    یتو تعجب بودم و با همون تعجب رفتم و کنارش جا  شیر ی و الس عی سر ن یا از 
 برد. یلم داده بود و داشت حالش رو م شی صندل  یرو ز،ی پشت م یمفتاح

 با شما کار داشتن. -

 زدم.  یبه جفتشون انداختم و پوزخند یحرص نگاه با

 تهران؟  نمون یاز اونجا کشوند نی واسه هم -
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 هم داشت.   یا  گهید  لیدال -

 شون رو!  افهی و ق  ختی! نگاه ر شیدردسر و زحمتن! ا هیما شهیهم

 .نی ندار یخوب انهیدونم با هم م  یم -

که حلقه ام مشخص باشه باال  یزدم. دستم رو طور یحیپا انداختم و لبخند مل ی رو پا
 .دنیآوردم و موهام رو کنار زدم که انگار ند 

 فرق کرده!  یهمه چ گهید -

  دیکردم؟ با یم  یباز  یهند  لمیبودم که تو ذهنم باهاش ف دهید ادیفر  نیتو ا  یچ واقعا
 کردم تو حلقش!  یآوردم م یکه شکست رو م  ییاالن اون پاشنه ها

 خدا چرا انقد سم بودم من؟  ییا

داشت جمع و جور کنه،  یکه خنده رو لبش رو سع یباال انداخت و در حال ییابرو  ای سوف
 سر جاش جا به جا شد. یکم

 اهوم!  -

 که حلقه م توش بود؛ گوشه لبم رو خاروندم.  یبا انگشت یچپم رو باال آوردم و الک دست

 ! دمید  رهی گ یدستت درد م -

 .دی چیتو وجودم پ یشدگ ع یاحساس بد ضا  ک یزد و   خشکم

 برگشتم.  یمسخره شون به حالت قبل  ینگاه ها ریکم رو صحنه آهسته، ز  کم

 گوشه لبش جا گرفت.  ینشست و پوزخند ز یدست آو  ینگاهش رو  ادی فر

  یفک بتمنه، مربع هیکراش زده بودم؟ نه واقعا موندم! فکش شب نی ا  یمن رو چ واقعا
 ! رونیزده ب
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 ! فقط و فقط اون! اری... جاست مهشی! اهیاض یبسته رسم ر  کال

 کرد و سرد گفت: به به! زی به دست آو یسر اشاره ا  با

پاش گذاشته  و   یتر دستش رو رو عی از من ضا  دمیو د  دیدستش چرخ یمنم رو   نگاه
 . دهیداره فقط اون انگشتش رو به زور تکون م

 گرفتم و احساس گرما کردم.  رو نامحسوس گاز  لبم

 .میداد ی م  دیاس  لیکه کنار هم تشک میسم بود زی من و آو واقعا

 

 ... انایبا و  -

 بار سگ و سرد شدم!  نی اول یبرا 

 .ینه، خانم سلمان انای و -

 شد تو گلوش!  یکاش درد و حناق م ی کرد که ا یخنده مسخره ا  تک

 بشم واقعا؟ عجب!  ی اومد جد ینم بهم

 .دیدور لبش کش  یدست

 ...یبا خانم سلمان -

 کوتاه بهم نگاه کرد.  دش یبا تاک  همزمان

 د؟ ینامزد کرد  -

  امیکرد من از چاله اون م  یکرد؟ فکر م یفکر م یچ  نیتو هم رفت... واقعا ا  صورتم
 ز؟ یچاه آوتو  فتمیم رونیب

 شد!  یمنگل م  نیباهوش من با دخالت ژن ا  بچه
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 ! زهی چ یادیز  کمی  م،یساخت یاصال با هم نم نیو ا   من

 اومد.  یبه چشمم نم یدر کل به چشم شوهر ننیش یبه دل نم  اخالقاش

 ... اصال استغفراهلل! اه

 کردم.  یظیغل اخم

 .یا  گهی با کس د ر،ینه خ -

 یخارج  یزندان ها  نیا  سی رئ هیبرد! قشنگ شب یداشت از بحثمون لذت م یمفتاح
 . فتنیکنار هم، به جون هم م ندازنیرو م یشده بود که پنج تا زندان

  نیو ا  ی کیکنه تو حلق اون   یپاش رو م یکیاون  یکشه، ه یاون رو م یمو  نی ا یه
 کنه! یداره با لبخند نگاه م 

 بدجنس گفت: پس با هم بختتون باز شده...  ای سوف

 . میزنه اما ماهم بشنو یحرف م یلب  ری آورد که مثال ز  نی صداش رو پا بعد

 خر مغز دو نفر و گاز گرفته!  -

 

 

دونم چرا   یفقط نم میدیشن  یحرف ها رو م نی بود که ا  زیمن و آو  ریتقص ن،یدون یم
تو رمانا عصا قورت داده   میدی د س یپل یبود. ما هر چ یم  ینجوریدو تا ا  نیاخالق ا   دیبا

به کلکل   یاد یز  لی م نای دادن کوتاه و مختصر اما ا  یرو م یکیجواب  یبودن و وقت
 داشتن. 

 شد درست نبود. یبهمون داده م سیپل هیکه از   یهم مشخصه ا  دیشا
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 ،یکنم تو گون یم  رتمی گ یم سهی پل نی اونا در کل در نظر نگرفتم که ا یهر حال با جوابا  به
 پوزخند زدم. هیو   یزی چ یبرتم زندون یم

 در اومده.  یشکل  نی متاسفانه زمان شما خر مغز گازون نبوده که زوجتون ا -

 شد.  یسوسماز  سکوت 

 ه زد. خند  ری شد و بعد ز  رهیمات بهم خ  کمیو   دیدر حد چند سانت چرخ ،کم ی زی آو سر

  واریکه اگه به د دیمحکم تو شونه ام کوب  یکیو اون اول اولش  دیکش ههیاسب ش هیشب
 گفتم. یرو وداع م یبودم، دار فان  کی نزد

در آوردن حرص اون دو تا رو لبم نشونده بودم رو حفظ کردم و   یکه برا  یحیمل لبخند
 .دمیکوب  زیآو  یتو پهلو  یکینامحسوس 

 

 ناقص العقل!  شعوریگفتم: زهرمار... نخند ب یآروم یلبخندم رو ببازم، با صدا  نکهیا  بدون

 .دیپاش کوب یو محکم رو  دیخند

 ! ه؟یخر مغز گازون چ ییو -

 .گمیکه باعث شد سارا زنت بشه... نخند م یرض حرص آروم جواب دادم: همون م  با

از گوشت ران پاش رو گرفتم و   یقسمت  یدستم رو جلو بردم و به طور ماهرانه ا  آخرش
 شد. ی دور، دور محور دوران چرخوندم که خنده و آخش قاط کی

 ! ینکن وحش -

اکنش  و حرف ما اصال به مزاق اون دو تا تر  شهیجمع داره مسخره م اد یز  دی که د یمفتاح
 سرش رو جلو آورد و چند تا سرفه کرد. ومده،یناموفق خوش ن

 جلو رفت.   ب یترت  نیصداش بلند تر بود و به هم  یاز اول  یدوم سرفه
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 و داد خورد.  ختیآب ر وانی ل هیدر هم براش   یو با صورت  لیم  یبلند شد و ب زیآو

 . دیبه گلوش کش ی رو خورد و به خودش اومد و دست آب

 !شیآخ -

 خوان؟  یم  یچ نای! اصال باز ا یدو تا رو به رو کرد ن یکوفت که باز ما رو با ا ی ا

 ...انایو  ز،ی آو -

 

 نشست.  یمفتاح یکنار رفت و رو  ایو سوف  ادیفر  ی دوتامون با اخم از رو نگاه

 شده. یافتاد و چ یچه اتفاق نیدون  یشما فقط م -

 هست.  بودنشون یمامور مخف  یو ماجرا  هیمنظورش به ترک دمیفهم

 م؟ ی نگفته بود  یکس به

 

  هیادامه داد: قراره   ینه که مفتاح ای گفتم  یکردم به کس   یفکر م  نیداشتم به ا  هنوز 
به ما   ی و چون خبرا دست شماست و اول از هر روزنامه و خبر گزار  ادیب شیپ ییزا یچ
 بفهمه. یزیچ ی کس دیو نذار   نیریدرز خبر رو بگ  یخوان جلو یرسه، م یم

 انداختم.   زیبه سمت آو  ینگاه میهم رفت و ن یتو  اخمام

 م؟ یریدرز خبر رو بگ  یجلو  یچ یعنیرو منعکس کنه؟   زیهمه چ  دیمگه رسانه نبا  -

  دیبه کتش کش یبه سمتش انداخت و دست ینگاه ادیبگه که فر  یزیخواست چ  یمفتاح
 و سر جاش جا به جا شد.

 تو هم قفل کرد.   یاومد و دستاش رو جد جلو



 وز ی ن   انا ی و 

 
780 

 

بردن   شی پ یبرا ییوقتا  هیمردم قرار بده اما   اری اطالعات رو در اخت د یدرسته! رسانه با -
  ییاز کارا  ی لیتونن خ یان و م  یسر  ییزایچ هیکنن!  دایخبر ها درز پ  د ینبا زا،یچ یسر هی

 رو خراب کنن. شهیکه در پشت صحنه انجام م

 انداختم. ز یبه آو یگوشه لبم نشست و نگاه یپوزخند

 ! یانحراف افکار عموم یعنی -

 پا انداخت.  یپا رو  یجد ای سوف

 . دیبفهمه تا شما افکار رو منحرف کن یکس  ستی قرار ن -

 قا؟ یدق یچ یعنی: دی بار وارد بحث شد و پرس نی ا  زیآو

 نشست.  ز ی آو یرو  ای سوف  نگاه

خبر رو    دیتون یو کار که تموم شد م  رهی سر و صدا جلو م یب زیهمه چ  نکهیا یعنی -
 . دیبد رونیب

 

کردن... مردم   یاونا باز  نیو با قوان   نیتو زم یعنی  نیتونستم اصال بفهممشون! ا  ینم
 بفهمن. فتهیرو که داره اتفاق م  یحق داشتن هر چ

!  ندازهیجون مردم رو در خطر م نی قاطع گفت: ا ادی رو بهشون گفتم که فر نایهمه ا یجد
  هیو  میمون  یخوره و ما م یشکست م  تی کنه مامور دایباند بزرگه... خبر درز پ هیبحث 

 نشده و... ری باند دستگ

 چشمام زل زد.  یکج کرد و تو  سر

  یبچه فکر کنم برا  هیبدن  یشدن بچه ها! خون و اندام ها  دهیخبر دزد یشما و کل -
 قاچاق بهتر باشه.
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 . دیکه گفت لرز  یزی لحظه از فکر چ  هیبدنم  تموم

بهتر از من نبود... در واقع   زی. حال آو دور همه رو از نظر گذروندم  هیمکث پلک زدم و   با
 ذاشتن.  یم  انمونی ... فقط داشتن در جرمیهم نبود رندهیگ میما تصم

آروم سر تکون داد و   زیکار رو انجام بدم... آو نی تونستم ا  یم دم،یکه شن یزی وجود چ با
 ش کردن به حرفشونه. درست گو میبهم فهموند که تصم 

 دهنم رو قورت دادم... آب

تونستم   یم  ندهیکه در آ ییزایمقابل چشمام نقش بستن، چ  یناراحت کننده ا  ریتصاو 
 داد. یو واقعا آزارم م  نمیبب

 رفته باشه گفتم.  لی تحل  ییو با صدا دمی کش یقیعم نفس

 

بودم   دواریهر دوشون نشست و چشماشون برق زد. ام  یرو لبا  تی از سر رضا یکج لبخند
 نگفته باشن. ی مسخره ا  زی چ نیقرارمون بدن چن ری تحت تاث نکهیا  یباشه و برا نیهم

  یحجم از نامرد   نیتونستم ا  ی فکر بودم و اصال نم ی پاشدن و رفتن اما من هنوز تو اونا
 و آدماش رو هضم کنم.  ایدن نیا  یاهی و س

... ارنیم  ب یو غر بیعج یها لی کنن و دل یم کهیت کهیهاشون رو تپدر و مادر بچه   هی
 راحت!  یلیخ ست،ین یعذاب وجدان

 یب یعدالت یو ظلم و ب  ی... نابرابردنیجرمش از مادر کمتره و فقط بهشون حبس م پدر
 کنه. یداد م

  

شنون،    یخبرا رو م نی رسانه ها نشستن و هر روز ا یکه پا  یو روان ضی تا آدم مر  چند
 خواستن انجام بدن. یتا هر کار ننیب ی راهشون رو آزاد م
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و تهشم دو تا   ارهیخواست سر بچه ش م ییراحته، هر بال الشیپدر چون پدره و خ هی
 چسبونه.   یبرچسب بهش م

وقت   چیچون ه م؟ینیب یرو م یخانوادگ یها  تی جرم و جنا نیا  میدار شتریهر روز ب  چرا
همه! هر بار گفتن چون پدره، چون   یباهاشون نشد که عبرت بشه برا  یبرخورد جد هی

کنه، حبس   یم  یکنه، دست دراز  یم کهیت کهیبره، ت یکشه، سر م یمادره... چون پدره م 
 کنه... یزنه، محروم م یکنه، م یم

  یدستش مرد ک ریکه ز  یاون  ستیشه به اون صورت... مهم ن یپدره مجازات نم چون 
 بوده!  

به   دیکه با هیوسط هست و مجازات نیانسان ا   هیمادر، جون   ایپدر باشه  ستین مهم
 . رنیاتفاقات رو بگ یلیخ یاعمال بشه تا جلو  یدرست

 

شدم   نی. سوار ماش میرفت رونیاز دفتر ب ز یفردامون رو مشخص کرد و با آو یکارا  یمفتاح
  ییروش خودنما اریزنگ خورد. اسم مه میشد راه افتاده بود که گوش ی م یا   قهیو چند دق

 کرد... یم

 کردم. کی رو به گوشم نزد  یو گوش دمیسبز زنگ رو کش دکمه

 الو.  -

 دنبالت؟  امیب ؟یی کجا  انا،یسالم و  -

 لبم نشست.  یرو  یمحو  لبخند

 رسم خونه. ی االن م زم،ینه عز -

 ؟ ی برگشت یبا تاکس -

 . زمی نه با آو -
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 ؟ ی وبه، آدرس خونه رو که دارخ -

 گفتم. یاهوم

 مراقب خودت باش منتظرتم. -

 اومد.   زیآو یکه کردم صدا  یخداحافظ

 ...زمیعز  زم،ی عز -

که   دمیتو پهلوش کوب یکی آورد. با حرص  یرو کج کرده بود و داشت ادام رو در م دهنش
 هاش رو!   زمیعز   زمیشد... عز یکرد و چ یمن و مسخره م یک نیگفت: بب

 کج کرد.  یبگم سر یزیخواستم چ تا

 ! چخبرشه؟بهیعج یلیمادر شوهرت خ  یول -

 

 چسبوندم.  شهیکرد و سرم رو به ش ریحالت صورتم به سرعت تغ شی آور ادی با

 هیشب ی نجوریا  ادیم  یک قای دق ؟یباهاش! آخه ک شمیم  ریکارش کنم؟ من پ یچ  ییو -
 شه؟ ی م ندرالیس  ینامادر

 م انداخت.به ینگاه چپک هی

 !یل ی! خیکن یخوب کارتون نگاه م یلیخ -

 مگه؟  هیچ -

 داد. یم  ادی  ندرالیبه س ناروی اون سر خدمتکار داخل قصر بود که ا  -

 . یکن یتعجب گفتم: تو چه خوب نگاه م با

 .دیبه صورتش کش یدست
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 !ندرالیکرده بود. هر روز هر شب س سیمدت دهنم رو سرو   هی شی ستا -

 عه! -

 تکون داد.  یسر

 بله! بعدم... -

 تر داد. نی رو پا شهیرو چرخوند و ش فرمون 

کارا و عادت   یبهش نشون بده برا  ینکن ول یاحترام  یانقد گوش به فرمانش نباش! ب -
 ...یشیوگرنه بدبخت م  یکن ریتغ یو دوست ندار  یخودت احترام قائل ی ها

 گفت: من ِمدوَنم! ندرالیاشاره کرد و با لحن پادشاهه تو س خودش به

 

 فکر فرو رفتم. یتو  بیحرفاش عج با

که داشتن مثل مته مغزم رو سوراخ   یفکر یگذشت از حرفاش و من همچنان با کل یلیخ
 کردم.  ی خانم فکر م  دیکردن به ناه یم

 چراغ قرمز که نگه داشت، متفکر به سمتش برگشتم.  پشت

 و با انگشت بهش اشاره کردم.  زیرو ر  چشمام

 به حرفاش گوش بدم؟  دی االن من نبا یعنی -

 شه؟  یناراحت نم اری: مه دمیکرد که نگران پرس دی رو تا حرفم

 به جلوتر انداخت.  یبرد و نگاه رونیب شهیرو از ش سرش

  یگاه ؟ ی رفت یراه نم ینطوریشد تو ا  یعاشقت م یه وقتناراحت بشه؟ مگ دیچرا با -
 نبود؟  یشکل  نی خنده ات ا ؟ ی کرد یوقتا قوز نم
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 در جوابش سکوت کردم. بازم

عاشقش شده.   اریکه مه ستی ن یزیسازه، چ یخانم داره ازت م دیکه ناه ییانا یو  ن یا -
  یم اتیبا اون اخالق  یکیشد، عاشق  یخواستت عاشق تو نم یم یاگر اون طور اریمه

 شد.

 م زد. قهیانگشت اشاره به شق با

  ایگم ب ی! نمیهمون خر قبل تشی نها یکردم ول ریفهمم تغ  یعاقل شدم، م یگی م یه -
  تتیو از حقت و از خودت و شخص یجاها نه بگ یلیخ ر یبگ ادی الاقل  یعقل کل شو ول

 . یدفاع کن

 .دمی کش یقیعم نفس

 ؟ ی ستیرده تو ناراحت نک  ریاالن سارا اخالقش تغ -

که پنهونش کرده بود رو نشون داد. االن اگر بخواد سر   یزی نکرد! فقط چ ری سارا تغ -
به من، به رابطه مون   ستیکه داره و مربوط به خودشه و قرار ن ییتو عادتا یحت یسوزن

 .ستمین یکنه، راض جادیا  ریصدمه بزنه تغ  یکس ای و 

 

 

 اشاره اش رو بلند کرد.  انگشت

که باعث کور شدنم  یچشم من جا دارن تا وقت ی مادر زن جانم، عمه کوکب! رو   نیهم -
! اخالق ها و رفتار  ستمیاونم ن ری به تغ یکه داره راض یبد  اتیبا تموم اخالق ینشن ول

  ری عاشق سارام، بخواد تغ ینجوریکنه. االنم من ا  یآدم رو متفاوت م هیخاصه که   ی ها
 . ستی خواستم ن یکه م ییبه سارا  هیام که شب  گهینفر د هیکنه من عاشق  

 شال رو شل کردم. کمیو   دمیبه پشت گردنم کش یدست
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 داشته باشه. ی طرز تفکر نیهم چن اریمه  دوارمیام -

 لبش نشوند. یرو  یلبخند

رو   نیکه باهاش در ارتباط بودم کامال ا  یمدت ن ی! تو ا هیا  دهیپسر عاقل و فهم اریمه -
  ینگران نباش! تو االن حاضر چیخوادت، عاشق خودته... از بابت اون ه ی. اگر مدمیفهم
 کنه؟  ری تغ اریمه

 که بود دوست داشتم. یطور نی رو هم اریوجه! من مه چی بودم؟ به ه حاضر

 . یگرفت خودت رو هم ی رو به نشونه نه تکون دادم که گفت: جواب سواال سرم

 رو حرکت داد.  نیسبز شد و ماش  چراغ

 

 ؟ ی گیم یراه برو چ یطور نی ا انای خانم بگه و دی: االن ناهدیراه پرس نیب

و محکم گفتم:    دمیکش یقیکه از حرفاش گرفته بودم، نفس عم  یراتی توجه با تموم تاث با
 خانم... دیناه گمیم

  یم  یمواقع چ نی تو ا  دیخواستم بگم. واقعا با یم  یرفت چ ادم یپنچر شدم... اصال  هوی
 گفتم؟ 

 !یکن یم   ضیگفتم االن امواتش رو مستف یشروع کرد  یجور هی -

 دادن شد. حیلحظه ول کرد و همراه با تکون دادن دستش مشغول توض هیرو   فرمون 

 اما من راحتم!   یمرس یگیمحکم اما محترمانه م -

 رو به دو طرف باز کرد.  دستش

 ره؟ یگ  یکشتت؟ طالقت و م ی! منیهم -
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 رو پر کنه!  اریترسم مه یگفتم: م ناراحت

 باال انداخت. ییابرو 

ذاره، حرمت   ی! احترام مستیمادرش ن  یحرفا  ری مرد بالغ و عاقله و تحت تاث هی  اریمه -
که از نظر   یکار یاضاف یسر و صدا   یبا آرامش و ب یلیخ تیداره اما در نها ینگه م

 .دهیخودش درسته رو انجام م

 

 بهش انداختم... یشده بود. با تعجب نگاه قیدق اری مه  یرفتارا یرو چه

 !یگذاشت  نیذره ب ریرو خوب ز  اریچه مه -

و ازش   هی چطور آدم نمینظر گرفتمش تا بب ر یمشکوک بودم بهتون! ز  ی راستش و بخوا -
 خوشمم اومد. 

 حرفش حس خوب داشت...  نیا  چقد

 مهمه و اون فرد دورادور هواش رو داره.   یکی یداره که آدم بفهمه برا  یحال خوب یلیخ

 منه. یزندگ یاتفاقا نی از بهتر یکی و آشنا شدن با تو،  یدوست -

 

 دوستت باشه؟  نیتونه بهتر   یجنس موافق م هی گفت فقط   یم یک

 بود.  ن یبهتر زینداشتم، آو  یدوست چیه  نایا  نوسیکه بعد از ژ یمن یبرا 

 د،یشن یرو م  امیجا! ناراحت ی ب یقضاوت ها  یکرد، ب  یجنسم نبود اما خوب درکم م هم
 رو داشت... هوام 

بشم، مثل امروز با حرفاش آرومم کرد و راه   یرو گفت، کمک کرد قو  بامیجاها ع یلیخ
 درست رو نشونم داد. 
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به سود دو   تونه یمخالف م  یجنس ها نیسالم ب یدوست هیبا آدم درستش باشه،  اگه
 . دنیرو چ زیازدواج من و آو   یو یها، مثل پسر عمه دختر عمه ها سنار  یلیطرف باشه. خ

  میکن یقطعا با هم ازدواج م  میکه از اول با هم بود زیکردن من و آو   یشون فکر م همه
 به هم نداشتن. زیاز حس من و آو  یکدوم درک درست چیاما ه

 خواهر و برادر!   ییجورا  هیو هم   می هم دوست بود ما

 مون محکم تر شد.  یاما دوست  میدعوا کرد م،یشد  یهم ناراحت م از 

گاه خانواده ش شد. بغل  هیعمو فوت کرد، تک  یبود که از وقت  دهیکش  یپسر سخت هی  زیآو
! از خودش گذشت و  شونیزندگ یشد واسه تگرگ ها  بونیمادرش... سا  یشد واسه غما 

 در آورد. یکار کرد و خرج زندگ 

چسبوندن رو خودشون و دارن    سمینیبرچسب فم ایلی... خگنیدخترا م یش از دردا  همه
که مفهومش   یعده آدم هیکه هنوز هستن  بهیکوبن و واقعا برام عج  یپسرا و مردا رو م

 رو درک نکردن.

نفر که   هیکه  ستین زیواقعا تاسف بر انگ  نیخواستار حقوق برابر زن و مرده و ا  سمینیفم
 و ضد مرد؟   سمینیفم سهی نو یم لمینقد ف یبرا نماست،یمنتقد س

 و بن اشتباست...  خیجامعه از ب ن یتو ا  یچ همه

داره تو دوران   یشه و سخت ی که قضاوت م ستی کشه، فقط دختر ن  یدختر درد نم فقط
 ! شیزندگ

!  یهم سرباز کار کنه... نشد  د یکنکور قبول بشه با  یتو  ل،یپسر بعد دوازده سال تحص هی
بره   دی با گنیم  یکه همه با نامرد  ی! دوره ا هی که تمامش سخت یدوره سخت زندگ  هی

  یخودکش شیو روان  یروح ی ها  بیبه خاطر آس ایلیکه خ یتا مرد بشه... سرباز  یسرباز 
 کشن...  یها االنم دارن عذاب م یلیکردن، خ

 ها!  یلیسازه از خ یگرگ م یسازه، سرباز  یمرد نم یسرباز  ،یکیقول   به



 وز ی ن   انا ی و 

 
789 

 

 کشن... یم یشن و سخت یم  ریتحق

 ...شهیم ی دست دراز  بهشون

 کشن.  یپسرا هم عذاب م ست،یفقط شامل حال دخترا ن تی و اذ  آزار

... خرج خودشون و خانواده شون رو در یکار و زندگ یبرن پ دیبا شه،ی تموم م یسرباز 
انجام بدن چون تا    ستین  یعرضه؟ چون کار ی عرضه... چرا ب یب شن ی! نتونن مارنیب

 درست درمونه!  یبود و االن پارت نا یشرط ا یقبل مدرک و سرباز 

 . داشته باشه تا بهش دختر بدن.. نیخونه داشته باشه، ماش دیبا  مرد

و   یکه گرون یسخت  طیشرا  نی که عاشقشه ازدواج کنه چون تو ا ی تونه با دختر ینم
 کونه نتونسته خونه داشته باشه!ش یکمر م یبد اقتصاد تیوضع

 کنه... یپسر رو تجربه نم هی یسخت زندگ یدوره ها  نی از ا یلیدختر خ هی

 شه... ینم  تی مدرسه آزار و اذ  تو

 یو استقالل داره اما سخت! زندگ یآزاد شه؛یم  ری پ یکشه و تو جوون یپسر درد م هی
. خواب  ستیخبرا ن نیاز ا  هیباال دست هاست... واسه بق یبرا یالکچر نی راحت و ماش

نکنه تا قضاوت نشه، خم به ابرو   هیباشه، گر  یقو   دیمرد باشه، با   دیوجود نداره، با  یراحت
 .شهعرضه خطاب ن یتا ب ارهین

 گذره... ی سخت م یچ همه

 ! شتریپسر ب هی یبرا  یدختر حت هی یفقط برا  نه

 

 شد گوش دادم.  یکه داشت پخش م یرو به آهنگ ریمس هیلبخند ازش رو گرفتم و بق با

 بهش انداخت.  ینگه داشت و نگاه  اریدر خونه مه یجلو
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 نجاست؟ یا -

 بهم داده بود رو در آوردم.  اریکه مه   ییدایکل فمیک  ی به نشونه آره تکون دادم و از تو یسر

 رو باز کردم. نیرو بستم و در ماش فیک پیز 

و در رو بستم. آخرش   دمیبه روش پاش یمن بود... لبخند  رهیهمچنان نگاهش خ  زیآو
 پنجره داخل بردم.  یاز تو   کمیخم شدم و کله ام رو 

 آروم شدم. یلیبابت تموم حرفات، خ یمرس -

گفت و به سمت آپارتمان رفتم. در رو باز کردم و سوار آسانسور شدم    یکنم یم خواهش
 طبقه مورد نظر رو فشردم. و دکمه  

آروم وارد خونه بشم و   یلیگرفتم خ میشدم. تصم ادهیمحض باز شدن در آسانسور پ به
 قفل چرخوندم.  یرو آروم تو  دیکل

 سر و صدا باز شد.  نیبا کمتر در

دونستم   یو خونه رو هم خودم نم تو هال نبود  اریبه تموم خونه انداختم... مه ینگاه
 !هیبه چ یچ

 در گذاشتم. ی کفشام رو آروم از پام در آوردم و اونجا جلو تینها در

. خواستم به سمت  دمشیند ی جلو رفتم و نگام رو تو کل خونه چرخوندم ول محتاطانه
 .دمیرو از سمت چپم شن ییصداها هیاتاقا برم که  

 آشپزخونه است.  دمیشدم و گردن دراز کردم که د خم

 من برگشتم.   دیبود که اصال نفهم یآروم وارد آشپزخونه شدم... اون قدر غرق آشپز آروم

 کرد. یقارچ خرد م یسر هیتند داشت   تند
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لحظه  هیحالت صورتش تو اون لحظه قشنگ بود که  یبترسونمش... اون قدر نخواستم
 شدم و آروم دستام رو دور کمرش حلقه کردم.  یهمه چ الیخ یب

 

دستم گذاشت و گفت: انتظار کرم   یاصال جا نخورد و دستش رو روخالف انتظارم  بر
 داشتما!  یزیر

 پشتش گذاشته بودم برداشتم. یتعجب سرم رو که رو با

 م؟ یدیمگه د  -

 جواب داد: بعله! دهیکش

 .دمی رو کمرش کوب یکی

 ادب!  یب -

بشقاب گذاشت و به سمتم برگشت. دستم رو   یدستش بود رو تو  یو هر چ دیخند
 بغلش افتادم. یو محکم تو  دمیکش گرفت و

 حواسش به همه جا باشه خانم با ادب!  دی آدم با -

 و پشت سر هم گفتم: بله بله!   دمیخند

 کردم. زیچشمام رو ر  بعد

 نه؟  یدیترس  یترسوندمتم نم یاالن اگه من م -

 شد نترسم؟  یچسبوند و گفت: مگه م میشونی رو به پ شیشونیپ

 ! یبود دهیتو که من و د   یول -

 که بزنم تو ذوقت؟!  نهیبر ا  لی مگه دل نم،یبب -
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 ! دیپسره چنقده آقا و جنتلمن ب نیا  ییا

 

 .دیرو بهش گفتم که خند نیهم

 شونش بذارم، رو برداشتم.   یخواستم رو  یتعجب سرم رو که م با

 ؟ یخند  یچرا م -

 اپن گذاشتم.  ی حرکت بلندم کرد و رو  هیتو  یدست

 ! ستمیجنتلمن ن ی بهم گفت ادمهی یخاستگار نیآخه اول -

 پله ها افتادم و دست به شلوارش شدم، خنده ام گرفت.  ی که از رو یشب یآور ادی با

  یتهشم هلم داد م،ی... خنده هام که تموم شد گفتم: آخه نگرفتدی باهام خند خودشم
 .فتمیب

 .سادی وا  نهیداد و دست به س هیتک  ینهارخور زیم به

در هر صورت   ؟ی هم شلوارم رو با خودت ببر یفتی بذارم هم ب یدختر جان انتظار داشت -
 خب!  یفتاد یم

 بهش رفتم. یغره ا  چشم

 . ششی . ادمینقشه قتلتم کش  یباورت نشه ول دیشا -

 .دمیترس یاز مامانت م یمنظور گفتم: اون شبم حت یخانم ب دیناه یآور ادی با

 ؟ ی ترس ی: االنم مدیحرفم سر باال گرفت و پرس نی ا با

 ناراحت شه پس انکار کردم. دیشا گفتم

 نه بابا!  -
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 چشمام نگاه کرد... ی تو رهیخ

 ؟ یکج کرد و گفت: مطمئن سر

 تکون دادم و زود نگاه ازش گرفتم. یسر

  تتیبفهممش. اذ دیو من با  یکن یم یو مخف  یزیچ هی  یعنی یدزد  ینگاه م ی وقت -
 کرده؟ 

 

  امیتونستم انقد بدجنس باشم که ب یمادر و پسر کار من نبود. نم نیب یبه هم زن دو
رنگ اپن گرفتم و   یاف قهوه ا  ینشده! نگام رو از تخته ام د  یشده و چ یکنم چ فی تعر

 به چشماش دوختم.

 لبخند زدم.  هیو   دمشیرو دور گردنش حلقه کردم و به سمت خودم کش دستم

 نشده.  یچیه -

رو   زیهمه چ دیفهموند که با  یود و با چشماش داشت بهم م ب یجد یلیتر اومد... خ جلو
 تو عوض کردن بحث نداره. یری کدوم از کارام تاث چیکنم و ه فی مو به مو تعر

 شد اصال!  ینداشتم بعد اون همه خنده االن حالمون گرفته شه اما انگار نم دوست

 هم بود؟ ی ا  گهید زیامروز چ  یکار کرده؟ جز بحث آشپز یمامانم باهات چ  انای و -

 کردم.  یاخم

 ؟ ی کن یم ینجوریتو چرا ا  ستی ن گمیم -

باشه   یکیآدم عاشق   ی. وقتیرو پنهون کن یز یو چ یبه من دروغ بگ یتون یتو نم -
کنه و   یم  تی داره تورو اذ یز یچ هیخونه... االن   یچشماش م یحس و حالش رو از تو 

 نم اون مادرمه! ک یحس م  دایشد
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اون طرف تر رفتم    کمیدادم و دستم رو از دور گردنش باز کردم.  رونیرو به شدت ب  نفسم
 اپن گذاشت.  ی بپرم که زود هر دو دستش رو دو طرفم رو نی اپن پا یو خواستم از رو 

 منتظر بود.  نکهیا یعنی نیکج کرد و ا  سر

کردم تا بفهمه  یکرد داشتم ناز م  یبرم، االن فکر م شیپ یطور نیتونستم ا  ینم گهید
 شدم.  تی چقد اذ 

بودم که با گفتنش بفهمونم خودم مشکلم رو با مادرش حل   یحرف هی   ازمندیواقعا ن  االن
 کردم.  یم

 

 

 خونسرد نشون دادم.  یلیرو خ خودم

 ... قشونهی و عال تیخانم انتظار داشتم. باالخره شخص  دیبود که از ناه یزیچ -

 شده!   یقشنگ بگو چ شه،ی: خدا شاهده کم کم اعصابم داره خرد مدیحرفم پر  طوس 

که تو   ی... انگار شمیعروس دو به هم زن م هی ه یشب یطور ن یساده گفتم: خب ا یلیخ
 رو پر کرده باشم و به جون مادرت بندازم.

 چشمام زل زد. یرو لباش نشست و با لذت تو  یمحو  لبخند

باشم.  انشی در جر دیفقط من با  ،یستیساده بودنتم... دو به هم زن ن نیچقد عاشق ا  -
 .م یفتیب هیبه جون بق  یکه با هر چ میستی عقل ن ی... بمیمن و تو دو تا آدم بالغ

 گفتم و سر تکون دادم.  یاهوم

کنه و من   یمن حال نم  یاز رفتارا  یسر هیخانم با  دیکه ناه نهی خالصه تمومش ا -
 اهاشون مشکلم  رو حل کنم. گرفتم خودم ب میتصم
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 و از من دور شد. دیبه پشت گردنش کش ینگاهش عوض شد و کالفه دست  حالت

 ...نطویمکث گفت: انتظارش و داشتم اما نه ا کمی بعد

 : اشکال ند...دمیوسط حرفش پر  عیسر 

 شد.  رهیبهم خ یحرفم رو قطع کرد و جد  متقابال

خانواده اش   وهیخواد درست ش یم یعنی. بنیاشکال داره! مادر من اخالقاش عج یلیخ -
 .یو که فکر کنم بدون  نیرو ادامه بده... مادرم و پدرم دختر عمو و پسر عمو بودن... ا

 

 حرفاش موندم.  هیتکون دادم و منتظر بق یو سر دم یحرفاش فهم نیاز ب  یخاستگار شب

رسه خون   یم  یدارن... دختر به نوجوون یاتی اخالق نیمامانم همه چن  یطرف مادر -
  هیرو هم بردن  ترایرفتار کن. م یرفتار کن اون طور یطور  نیکنن که ا یم گرش یج

با   دیقوز کنه، با دی. دختر نبا دید  شهیم لما یکه واقعا تو ف یمسخره ا  ی زایچ هی... یسر
 باشه!  یباشه، اون طور یطور نیظرافت راه بره، نگاهش ا 

 .دیکش ش یشونیبه پ یدست

بابا نذاشت   نکهیناراحت بود تا ا زا یچ ن یسر ا یلی ... اون خیشناس یرو هم که م  ترایم -
 . فتهیذاشتن که راه بره ن یبردنش کتاب رو کله اش م یم   ادمهی ادامه بدن. 

 رفت و کال حالم عوض شد. هم یامروز اخمام تو  یآور ادی با

 بهم کرد.  یاشاره ا  دیحالتم رو د  ریتغ  نیکه ا  اریمه

 معلومه واسه تو هم سنگ تموم گذاشته. -

 مسخره رو...  یزایچ نی ا  دمیند  لمایف یباال انداخت و ادامه داد: من که جز تو  یا شونه

 کردم. زیبار من چشمام رو ر  نیشد که ا  رهیبهم خ دیبا شک و ترد یجور هی بعد
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 شده؟  یچ -

 رو با انگشت اشاره باال داد. نکشیع

 ترسم بعدا برام دردسر بشه. یخوام بگم م یم  یچ هی -

 

 .شهیکردم و گفتم: نترس نم یاخم

خواست دختر خاله م   یو گفت: مامانم م دیبه دور لبش کش یو مستاصل دست  مشکوک 
 ! اتی اخالق نی با هم رهی رو برام بگ

 دو ابروم نشست. نیاخم ب جادر

 کنن؟  سهی خوان اون رو با من مقا یم ی ه نا یا  شونیجمع خانوادگ میما بر  االن

چرا   ه؟یخدا ن ه؟ین ه؟یاونجور ینجوریکنه بگه ا ف یمامانش تعر  یدقم؟ ه نهیبشه آ  دیبا
 انقد بدبخت و بد شانس باشم؟  دیمن با 

 ! نهیهم  شهیبعدا برام دردسر م گمیم -

 ماساژ دادم.  یدو تا ابروم گذاشتم و دوران نیرو بستم و انگشت سبابه م رو ب  چشمام

 لبخند زدم.  هیچشمام رو باز کردم و   زود

 شه.  یبگو نم -

اخالقا رو داشت و   نینگام کنه ادامه داد: هم نکهی و تند تند بدون ا سادیبه کمر وا  دست
 منم چون دوست نداشتم نخواستم! 

 گرفتش؟  یم نبود ی اگر اون طور یعنی

 من؟   ایاون خوشگلتره   -
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 دو ابروش نشوند.  نیب یچشمام سوق داد و اخم ی نگاهش رو رو تند

 بود!  یمسخره ا  یلیسوال خ -

 توجه گفتم: اون خوشگلتره؟  یب

 

توجه به سوالم شمرده شمرده گفت: بهتر و   یب نی همون اخما جلو اومد و در همون ع با
عاشق   ی هست... از تو هم بهتر و خوشگلتر هست اما آدم وقت یل یخوشگلتر از من خ

  دهی! از نظر من تو انهیب یم یکه دوست داره رو بهتر و خوشگلتر از هر کس  یکس شه،یم
چون من عاشق   ستیاز رفتارات ن چکدومیتو ه ریتغ به یاز ی... نییایدختر دن نیآل تر 

تمامش رو من دوست دارم،   ،یحواس پرت یاگه گاه ید یم  یتک تکشونم. تو اگه سوت
 کرده.  ریاخالقت تغ  نمیخواد بب یوقت دلم نم چیعاشقت شدم و ه نایمن با ا

 . صورتم نگه داشت  یرو تو چند سانت سرش

 ؟ ی دیفهم -

 قند تو دلم آب کرد.  لویک  لویحرفاشم ک  یهنوز دختر خاله ش رو مخم بود ول  نکهیا با

شونه هاش گذاشتم و   یرو لبام نشوندم و دستم رو رو یلبخند خوشگل  هیهمونم  واسه
 درست کردن لباسش رو در آوردم.  ی ادا

 ...شی دید  یبدون که خوشگلتر از منم م نمیو ا  -

 کردم و تو چشاش زل زدم. زیرو ر  چشمام

 کشتمت!  یخودم م -

 گرد شدن.  چشماش

 بودم.  ده ی روت و ند ن یا -
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 زدم.  یحیمل لبخند

 ... یشوخ یب  ی... ولنی االن بب -

که  نی ا  ره،یمونه... نباشه هم م یم که مال من باشه،  یشدم و ادامه دادم: کس یجد
 مسخره ست.  یادیز  یرو برگردون یکس نکهیا  یبرا  یتالش کن

 

 مون؟ یسر وقت آشپز  میبله بله! بر -

 و پشت سرش و کنار اجاق رو نگاه کردم.  سرم رو کج  کمی

 من نبود اصال!  کار

  نیروش! در هم زمی بر تزایپ  ریرو هم بذارم و تهش هم پن زیفقط بلد بودم دو تا چ من
  یحد از توان و مهارت قطعا گند م  نیکردم با ا  یم  یحد بلد بودم و اگر خودم رو قاط

 نمک!  یب ایشود   یشور م ایآشپز که دو تا شد آش   گنیم نکهیزدم، اونم جدا از ا 

 زل زدم. اری مه  یبرگشتم و تو چشما میقبل یتکون دادم و به جا یسر

 . ستی اما کار من ن  تمیو آشپز   یشرمنده اخالق معنو -

 تعجب گفت: چرا؟  با

 باال انداختم. یا شونه

بلد   یچینده هبگم که ب  دیگرفتم رو راست باشم، با  میتصم گهیکه د  ییاز اون جا  -
 که بهت گفتم.  یجز اون موارد ستمین

 دست به پشت سرش اشاره کردم.  با

 تونم کمک کنم. یمن م ی زیبر  تزایپ ر یحاال اگه قراره روشون پن -
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 ؟ یها رو بپزقارچ  یبلد -

 .دمیبه موهام کش یباال انداختم و دست ییابرو 

 . زمی رو روش بر رهینو، بلدم پن -

 تکون داد.  یو سر دیخند

 عجبا!  -

 اش رو گرفتم و به سمت اجاق هلش دادم.  شونه

 .یکن  یکار م یچ نمیبرو سر آشپز جان بب -

 و برگشت.  ستادیچند قدم مونده به اجاق ا  یخنده رفت ول با

  ستیمادرت ن  شهی. همیری م یم  یخودت از گشنگ یمن جهنم به درک ول  انای حاال و -
 که!

 خورم.  یم سی سوس رم،ی م ینترس نوپرابلمه! من نم -

اومدم و از آشپزخونه  نی اپن پا  یبا تاسف تکون داد و کنار اجاق برگشت. از رو  یسر
 بود...  یآپارتمان جمع و جور  یلی. خرفتم  رونیب

 خونه با اجازه ت!  یفضول رمیهمون تو هال داد زدم: من دارم م از 

 خنده گفت: برو.  با

 و هال رو نگاه کردم. سادم ی از همه وا  اول

شده بودن و   دهیکنار هم چ یقشنگ  نیزا ی د هیمرتب و با   یلیبود و خ یلیمبل ها ف رنگ
 پهن شده بود.  زیر  یفرش به همون رنگ اما گل ها هیفقط هم وسط اونا  
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قرار   ییباال  یتو طبقه ها  اری پنجره نسبتا بزرگ پشت مبل ها بود که چون واحد مه هی
رو فاکتور   یکنار یمعلوم بودن اگه آپارتمان ها   ابونایخ کمی گفت  شه یم  بایداشت، تقر

 گرفتم. یم

 .دمشید  یباالخره که م یبرم تو اتاقش ول  دمیکش  یم خجالت

 نه؟  هیگفتم: خونه مجرد  اریو رو به مه  دمیداخل اتاق برم، چرخ نکهیاز ا  قبل

 سم کرد.  دیکه آره گفت، مغزم شروع به تول اریمه

حد سخت    نیکردن با پدر و مادرش در ا  یزندگ یعن یخواست؟   یکار م یچ یمجرد  خونه
 بود؟ نکنه...

 رو به روم موندم... واریبه د  رهیشدم. خ  خکوبیگرد شدن و سر جام م چشمام

 !یی... وانکنه

 کنه. یم  یصبر و حوصله داره آشپزچه با  دمیانداختم که د ارینگاه به مه هیو    برگشتم

 همه ظاهرا غلط انداز هم هستن... ی... ولیول ادینم بهش

 یاز زندگ نم ینب یچ هیخدا  ییبه آشپزخونه انداختم و وارد اتاق شدم. هاع یا  گهید  نگاه
 شم! دی نا ام

 

 

سمت چپت تخت بود و سمت راستت   یشد ی درست وسط اتاق بود و وارد که م در،
 ینور نارنج هیبود و اتاق هم  اهیقرمز و س  شی کار و... قرار داشت. رو تخت زیکمد و م

 زد بپرم روش و بخوابم.  یکمرنگ داشت و اون تخت داشت بهم چشمک م
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کردن. نامحسوس و با   یم دایپ  زیم  زیتخت چ ریرفت... ز  یم یترک یلما یف یپ یه  مغزم
 تند پا شدم.  یشدم و نگاه کردم ول ناراحت خم  یدل

 استغفرا... توبه، توبه! -

 کردم. یچشمام گرفتم و تند تند طلب استغفار م یرو جلو  دستم

  دیمغزم رو با اس  دیمن با  ییهاع  نم؟یب یتخت م  نیا  ریز  یبد زیچ هی فکر کردم االن  چرا
 ! شعورمیآدم ب هی. من  بشورم..

 رو به موت رفتم.  ،یاون همه ناراحت نیخنده که اومد، ب کی شل یصدا 

که  یرو در حال  اریکه مه دمیکش یفیخف غیج  هیچشمام کنار زدم و   یرو از جلو  دستم
 . دمیخنده د ی دستش رو به شکمش گرفته و داره م

  یخنده ش تموم نم نکهیا  دنیو دستم رو به قلبم گرفتم. با د  سادمی گرد وا یچشما  با
 ور اون ور کردم.  نیمک چشمام رو ا پلک بزنم، فقط مرد  نکهیشه و ادامه داره، بدون ا

من باز بلند بلند حرف زدم، آخرش آبرو شرفم به باد   ایکار کردم   یخودش بو برده چ  ای
 اندازه سر سوزن، شفا ببخش... کم،ی بزرگ! من سم رو  یخدا ی... هرهیم

 

 خنده ش تموم شد اما ته صداش بازم خنده داشت.  اریمه  باالخره

 ؟ یکن یم  دایپ یچ نجایواقعا ا  یاالن فکر کرد  -

 ش رو به کمرش گرفت. گه ی و دست د دیبه دور لبش کش یدست

 دختر آوردم؟  هیچون خونه مجرد  یفکر کرد  -

 دادم. یاگر جوابشون نه و آره نبود، به نشونه نه سر تکون م  یهر سوالش حت با

 به خودش کرد.  یا   اشاره
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 اد؟ یبه نظرت به من م  -

 یگفتم؟ ه یم ی! چهیبگم مغز من سم  دمی کش یاومد. خجالت م یبهش نم واقعا
 .دیپرس یاومد و سوال م یم  کی نزد

  میشد و مستق یطور نیا   هیخونه مجرد نکهیا   دنیگفتم چرا حالت صورتت با فهم -
 اتاق!  نیا  ی اومد

 دندونام گرفتم. نیو انگشت سبابه ام رو خم و ب   دمیکش ین یرو گفت ه نیا  تا

 ...عی من انقد ضا بودم؟ اونم دهید

چشمام رد شد.   یاز جلو لمیشدم مثل ف یمشکوک م  ای کردم  یکه تعجب م ییوقتا  تموم
 گرفت.  یشد و سرم که جلوتر از بدنم قرار م ی ور اون ور م  نیکه ا یفک ز،ی ر یچشما 

 هم نبود.  یگله ا   ینداشت و جا یتعجب چ یکرد ه  یرو فسخ م غهیص  نی االن ا  نیهم اگر

 

 اومد و دستم رو گرفت.  جلو

 شه. یم  دهیبد بد کش یبه جاها  یلیمغزت خ  م،یبر  ایب -

 .دمیلفت م یکوفت یزندگ نی من از ا یهع

از   شتریذارم ب یکنم اما نم یخونه مون، به ترسم غلبه م  رمی مونم فردا م ینم نجایا  من
 آبروم بره.  نیا

دنبال    اریتازه اومدم تو اتاق مه ،یچیبلد بودم، نه ه یشرف برام نموند! نه آشپز آبرو
 گردم.  یم یمنکرات یزا یچ

 ؟ یدی پرسم، مرا بهر چه آفر یمجددا م  ایخدا

 قلبم!  یهاع
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 .دیرو جلو آورد و دستم رو گرفت و با خودش کش دستش

خونه   ارهی شدم و با خجالت چشمام رو بستم. چرا فکر کردم دختر م ره یپشت بهش خ از 
 ش؟ ی مجرد

 ظاهرش غلط اندازه! یچون احتماال گفت  -

 تونم ببندمش.  یدهنم و که من نم نی جلو ا  رنی گل بگ یا

 گذاشتم. اریتر از شونه مه نی پا کمیحرص سرم رو از پشت  با

 من و ببر خونه مون!   اریمه -

 . سادی تعجب وا با

 چرا؟!  -

سابق   یانا یآبروم رفت... انتظار اون و  گهی من و تموم خاطراتمون شو! من د  الیخ یب -
 رو نداشته باش! 

 رو آورد و دور شونه هام حلقه کرد.  دستش

بدون که بازم اون   یو هنوز اون آدم سابق  یدیرو تو صورتم کوب یِگل ی اون کفشا  ی وقت -
 . یشیآدم سابق م

 

 نسلم منقرض شه!  یکردم؟ اله یغلط نیچهم قایدق  یک ؟ی گل یکفشا

محکم تو صورتم    یکی!  یکنسرت گذاشته بودم و وا یاول افتادم... وقت داریاون د ادی
 ...دمیکوب
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دونست من   ی... خدا از همون اول مدیشن زهی گفتم پاستور نیکه به ا ی! روز چیه  نایا
  یا نهیزم  شیپ هیآبروم کم رفته گفت بذار   دیچشم تو چشم بشم و د نیقراره با ا  یه

 .نمیبچ

 . میکات کن ایواقعا ب گهی بار د ن یا -

حال بودم، به  یبردم و من کامال سست و ب ی با خودش م اریکه مه یدر حال دی ام نا
 شدم.  رهیخ نیزم

 یباهاش زندگ یکی  دیکه با  یکردن بود و نه من اون آدم یزندگ یجا  گهید  ایدن نیا نه
 . کرد  یم

  نهیمادرانه ا یسن من و تحمل کرده بود؟ گذشت و مهربان نیمامانم چطور تا به ا   ییخدا
سن    نیاما تا ا ستیهم بهم ن ید یشم و ام یهم نم یچی ه ندهیدونست در آ یها... م

 من رو رسوند.

 بشقابا رو هم گذاشته... اریکه مه دمیو د  میآشپزخانه رفت تا

 شد. یکرد خوشبخت م یازدواج م  نیبا ا یرو داشتم؟ هر ک اقتشی من ل واقعا

موندم و مثال عاشقانه   یم د یگشتم، با  یرفتم و خونه رو م یم ششیاز پ  دیکه نبا  من
 .میپخت یاملت م هیبه غذا و گشنه   میزد یبعدم گند م میکرد  یم یآشپز

 

 

  یفکر م می تنها باشکه قرار بود   یمدت  نیکه من داشتم به کل ا   یو تو سکوت  دیرو کش غذا
 کردم، غذا خورده شد.

  یاون آشپز  بمیو تنها ع رو بلد بودم  نایشد بشقاب ها رو من بشورم و خدا رو شکر ا قرار
 گرفتم. یم ادیبلد نبودن بود که 
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..  بذاره و منم آشپزخونه رو جمع و جور کردم و ظرف ها رو شستم.  لمیف هیرفت   اریمه
که ما تازه شام   دمیو د  میبخور میبردار  یچ نمیاون ور کردم تا بب  نی نگاه به ا  هیتهشم 
 . میخورد

خواد اما خب   یم  یچ اریدونستم مه یبود... نم  یی باال نتیتو کاب یو نسکافه و چا   قهوه
 شیدم کردم و رفتم پ یچا  هیو  دمیشدم و سلطان رو چسب الیخ  یهمه سوسوال رو ب

 .اریمه

خجالت   یکل  نکهی. با انمیدستاش رو از هم باز کرد تا برم بغلش بش د،ی دور که من رو د از 
 شونه اش گذاشتم.  ی اما رفتم و بغلش نشستم و سرم رو رو دمیکش یم

  فش یتعر ده، یجد لمهیف نیگفت: ا ونیز یبه تلو  یرو دورم حلقه کرد و با اشاره ا  دستش
 . دمیشن ادیرو ز 

کردم،  یلحظه ها رو هضم م   نیکه تا اون لحظه فقط نگاهم به اون بود و داشتم ا  من
 شدم.  رهی خ ونی ز یسر برگردوندم و به تلو

 واسه کجاست؟  -

 ! کایجواب داد: آمر  بالفاصله

  ونی زیبه صفحه تلو  یسر برگردوندم و دوباره نگاه دی دادم و با ترد  دهنم رو قورت آب
 انداختم. 

 بستگان!  ری و سا  ژنیامامزاده سوسن و ب  ای

 شدم. لمیها و خود ف ت ی شخص لی مشغول تحل ،ییجا  یاز هر گونه قضاوت ب  قبل

 

با فونت درشت و رنگ   ریکه تموم شد، ز  تراژیداد و ت یاول رو نشون م تراژیداشت ت تازه
 شود«  ینم هی هجده سال توص ری به افراد ز  لمیف نیا  دنیقرمز نوشت:»د
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 ! انای گفتم خاک بر سرت شد و دمیرو که د نیا

بود. با فاکتور   یعدد پسر خوشگل چشم آب  کیاومد،  لمیکه تو ف یموجود زنده ا   نیاول
 روزگاره!  یمعلوم بود از اون هفت خطا  شی گریو ج یگرفتن خوشگل

 ! گریج یموجود زنده، دوست همون پسره بود که اونم خداداد  نیدوم

  یم یافسردگ دنشونیاز ند شهی تموم م لمهیآدم تا ف لمیف یتو  ارنیکه م  هیچ گرایباز  نیا
 . رهیگ

برن  ی اندازن پشتش م یها م یکیمکان  لیب نی خوشگله با ا  یهر چ رن یگ یم  ونیکام
 سر صحنه! 

  یادب و خاک بر سر بود که باعث شد تند چشما  یب یموجود زنده، بس نی سوم اما
 . رمی بگ ارمی مه یچشما  چ،یخودم ه

 کنار ساحل بود.  یدختر با لباس منکرات هی

 . ستین یخوب  لمیاصال ف لمیف نیا   دمیجا فهم همون

که باهاش جلو   یمن دست یخواست دستم رو از جلو چشماش کنار ببره، ه یم  یه اریمه
  یچشمام رو باز کنم، دستش رو کنار م نکهیبردم و بدون ا یچشمام گرفته بودم و کنار م

 .دمیکوب یدستم رو محکم تو صورتش م یکیزدم و اون  

 صورت برام نموند نکن، چته؟!  -

 رو خاموش کنم. ونی ز یو تلو رمیموفق شدم کنترل رو بگ  باالخره

 .گفتم و چشمام رو باز کردم یشیآخ

م تو   گهیانگشت د  هیبود و   ار یتو دهنم مه بایتقر  گهی که برگردوندم انگشت شصتم د سر
 که نگرفته بودم چشاش بودن.  ییدماغش و تنها جا 
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 رو باز کردم.  شمیکرد و من اما زود دستم رو کنار بردم و ن یحرص بهم نگاه م  با

 ...زهیچ -

 کرد.  زیرو ر  چشماش

 ه؟ یچ -

 کردم.  ونیز یبه تلو  یا   اشاره

 رو ندارم... نیمن جنبه ا  -

 تعجب راست سر جاش نشست.  با

 نبود که!  یچیه -

 شدم. رهی خ ونی زی تلو زیکردم به م یم  یکه با دستام باز  یزدم و در حال یمحجوب لبخند

 ... زشته!یدون ینه م -

 . ید یم یسوت یشعور که ه یب  عیضا  ییتو  زشت

 نشده که! یچیگفت: هنوز ه اریمه  دوباره

 ها سمتش برگشتم.  ی سکته ا  مثل

 بشه؟   یمگه قرار بود چ -

رو درست    شرتشیت  قهیباال انداخت و   یبهم موند و تهش شونه ا رهی همون طور خ کمی
 کرد.

 . دمیرو ند لمیف نیچه بدونم من که تا حاال ا  -



 وز ی ن   انا ی و 

 
808 

 

  دمیشونه اش کوب یرو یکیشدم.  رهیلبام نشست و با ذوق و شوق بهش خ یرو  یلبخند
محتوا، بد! معلوم   یب هیچ ن،یها نب  یمنکرات  ییکای آمر ن یاز ا  ،یخوب کرد ن،یو گفتم: آفر

 پسر خالفکار! هی  یپا ا ی و   ونهیپسر بد در م هی یپا  ای  شهی... همهیبه ک یک ستین

 واقعا؟   ینیب یاالن تو نم -

 تونستم.  یابدا نم یکیاما با    دمید  یبود در خلوت خودم م نیا  تشی واقع

 نا؟ یان ا ینه! چ -

 

فهمه چقد چشم و   یو م امیبه نظر م یدختر مثبت یلیخ یطور نی خودم فکر کردم ا  با
 گوش بسته ام. 

 بذارم؟  ی نیب یم یپس چ -

 افتادم.  دم ید نستا یکه تو ا یاون پست ادی زدم و  یلبخند

 دوست دارن«  ن،ی شوهراتون بچه بش یبرا  ی»گاه

 م؟ینیاومده، بب سیبچه رئ ده یهمون گفتم: قسمت جد   هیزدم و به توص یحیمل لبخند

  ی گریباز  یها  زهیجا  نی بهتر قیرو ال یبار دروغ نگفتم... من هنوز هم باب اسفنج نیا
کردم و عاشق   یرو دنبال م یتام و جر  ی دونستم. من هنوزم تک به تک قسمت ها یم

 روز تو آناناس لونه کنم. هیبود که   نیا  میبودم و فانتز  یپلنگ صورت یاون خونه صورت

  هیتباهم که  یبگم اون قدر د یدورا و دوستان بودم و با  یها   ییماجراجو نی عاشق ا من
 گرفته بودم. ادیرو   ایلوانیکارتون هتل ترانس  یرقص لولو خان تو یمدت

 صورتم در هم رفت. کم یلولوخان و اون رقصه   ادی با

 ! الیخ یام! ب ی نداره بچه دار شدم مامان آگاه اشکال 
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و   دیکش ید یموندم. نفس نا ام رهیافکار بهش خ  نیتموم ا  نیب حی همون لبخند مل با
 کنترل رو ازم گرفت و دوباره روشنش کرد.

 ! الیخ یب م،ینیبب ایب -

 گفت استدعا دارم باشه. ی که م یا  زهی همون پسر پاستور  نی شه ا ی نم باورم

 یو خوراک  یچا  لمیرو آوردم. تا آخر ف یگفتم و قبلش پا شدم و چا یباشه ا ناچار
اومد شدم چون بر خالف تصورم    یم شیپ یهر چ الیخ یوسطاش کال ب گهی د م،یخورد

تموم شد و    لمیاکشن خشن داشت. باالخره ف  یاون قدرام بد نبود و فقط صحنه ها
داخل موهاش   یانداخت و بعد دست  شنگاه به ساعت ه ی اریمه نصفه شب بود. گهید

 به بدنش داد. یو کش و قوس  دیکش

 وقته.   ری د میبخواب میبر -

شدم و از سر جام   فیکث یشستن ظرف ها  الی خ یشدم ب یم هوشیکه داشتم ب منم
  تخت دو نفره  هیآه از نهادم برخاست...  م،یبلند شدم و دنبالش رفتم. وارد اتاق که شد

 ! اریبود و من و مه

 که با صورت جمع شده من رو به رو شد.  رونی برگشت از اتاق بره ب اریمه

 شد؟  یچ -

 اشاره ام رو به طرف تخت گرفتم.  انگشت

 م؟ ی بخواب نجایا  دیبا -

 : هر دومون؟ دمیبه نشونه آره تکون داد که دوباره پرس یسر
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 آره چرا؟  -

 کلمه! یواقع یشدم... به معنا بدبخت

 زدم. یناراحتش نکنم و فکر بد نکنه، لبخند نکهیا  ی و برا  دمیکش یآه

 .یچیه -

رفت تا لباساش رو عوض کنه و منم همون تو اتاق لباس   رونیمشکوک از اتاق ب اریمه
 . دمینازک گشادش بود پوش شرتیگشاد و ت یشلوار گلگل  هیکه شامل    یراحت

شلوار مامان بزرگ   نی. آدم تو خونه خودش ا رو بذارم؟ بذار عادت کنه.. یکالس چ واال
که   هی. شلوار خوب شلوار تابستون.. یگرما   نیاونم تو ا شه! یدوزا تنش نباشه اصال نم

 ! سبک، راحت، جادار!یباهاش در خالف جهت باد راه بر  ینتون

  داشیپ ی کدوم طرفه و وقت ز یپر نمیور اون ور و گشتم بب نی ا  کمیتخت نشستم و  یرو
 . دمیکردم، درست همون جا دراز کش

خواب   یبرا  یکیش پی. تبرگشت.. یشلوار گرم کن راحت هیو   دیسف  شرتیت هیبا   اریمه
راه   ی ها ژامهیاون پ ای تو؟  ادیو قرمز ب   دیزده بود. چرا انتظار داشتم با شلوارک راه راه سف

 خوابه... ی! اصال راحت نمیراه آب

 شد.  رهیبهم خ شتریبا دقت ب کم یلحظه هنگ کرد و  هی  دیکه درو  من

 انا؟ ی و -

 زدم. ی که صدام زد، لبخند گله گشاد متعجب

 راحت باشه. دینگاه نکن آدم با  یاون طور -

 شلواره!  یلیگفت: شلوارت خ اریانداختم که مه  پمیبه ت ینگاه

 کرد.  یخنده ا  تک
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 .شمی منم توش جا م -

 

 

تا پنج نفر راحت   چ،یکه ه اریشلوار بود، مه یلیگفت خ یخنده ام گرفت، راست م خودمم
 عوضش راحت بود.   یداشت ول تیظرف

 و نخواه!   نیپوشم اما خب... تو خواب ازم ا کی ش یمن تو خونه در حالت عاد  -

 زد و جلو اومد. یلبخند

 خوام، راحت باش!  ینم -

  فتهیگذره و من اون سمتم و تهش زحمتش م یچراغ م دیتفاوت از کنار کل یداره ب دمید
 تند گفتم: برق! برق و خاموش کن. نمیگردن خودم، واسه هم

انداخت و فشارش داد که   دیبه من و بعد به کل ی و نگاه  ستادیو شوکه سر جاش ا   مات
 شد و پشت بندش در جا آباژور رو روشن کرد. کیاتاق تار 

 عجبا!  -

 ر کردم. هم به کول  یهمون حالت اشاره ا  در

گاز سرگردان در اتاق   یخودمون رو مولکول ها  می شد داریاونم روشن کن تا اگه صبح ب -
 . مینینب

  یبه سرعت اومد و خودش رو رو  گهیبار د  نیگفت و کولر رو روشن کرد و ا  یباشه ا  بازم
 کردن.  ی با کاردک از سقف جدام م دیسبک نبودم وگرنه االن با یلیتخت پرت کرد. خ

 ؟ ی اعتماد ندار  م؟یتخت بخواب هی ی که امشب رو  یدار  نی با ا یتو مشکل -
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 فهمن؟  یمن و اشتباه م  یحرفا یچرا ه نایا  آقا

پسندم که تخت با   یقسمتش رو نم نی رو گفتم و اضافه کردم: فقط ا نیحرص هم با
 ! یتکون بخورم چون تو خواب دیو تا صبحم نبا  هیپتو دو نفر کم،یشر گهید یکی

  هیلنگم آزادانه تو غرب باشه و   هیخوام تا  یمن تخت رو تنها م ه؟ی چه زندگ نیا  ش یا
 تخت بخوابم؟  نیا  یرو  یهم داره چطور  کلیکه ه یاریلنگم شرق! االن با مه

 گرما بغلم کنه؟  نیتو ا  ارهیدر ب یعشقوالنه باز  نخواد

کارم    نی.. تو ا.دوست دارم تابستونا در حد مرگ سردم بشه پتو بندازم رو سرم  من
 نکنه؟  جادیاختالل ا 

 مرغ عشق ها!  یا یتو دن یو بر   یا یب رونیعقاب ب یا یروزه از دن هی چقد سخته   یلعنت

و محکم    دمیکش عی حرکت سر هیبا   اری... هنوز فکر کردنم تموم نشده بود که مهیهاع
 بغلم کرد. 

 سرم اومد.  دمیترس یم  یاز هر چ !تف

بودم تا   دواریپام بود انداختم. ام ینگاه به دستش که دورم حلقه شده و پاش که رو هی
 فردا خفه نشم.

 شونه ام آورد.  کیتر شد و سرش رو نزد  کی نزد بهم

 دختر خوب! عه! عادت کن.  ری آروم بگ -

عقاب تنها بودم، االن چطور عادت کنم   هیسال عمرم و    یو اند   ستی: بدمینال یچارگیب با
 لسوف؟ یف

لحظه    نیوار گفت: مثل من از ازمزمه موهام فرو برد و آروم   یکرد و تو ترک یرو نزد  سرش
 . ریها آرامش بگ 
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 حس خوب و آرامش.  هیکه حلقه دستاش رو دور تنم محکم تر کرد، پر شدم از  یوقت

نفسام و ضربانم  تمیمتمرکز شدم که ر اریمه  یرو  یبسته شدن و اون قدر چشمام
 بشه.  میباهاش تنظ

نه، خودمم   اریبود... نه صرفا واسه دلخوش کردن مه یکه رو لبم اومد، واقع یلبخند
 هست؟  ست،ی همه ن یلبخندا تو زندگ  نیدوسش داشتم. طعم داشت، رنگ داشت... از ا

بغلش  یو تو  دم یست هاش رو شل کرد و من چرخحلقه د کمیتکون خوردم    یوقت
شونه اش   یقلبش گذاشتم و دستم رو رو  یاش، رو نهی. سرم رو درست وسط سدمیخز

 قرار دادم.

  چیکه ه دمیرس نیو کامال به ا  دمیشن یبلند نبود اما م نکهیقلبش رو با ا یبار صدا  نیا
 ...ستین یکه عاشقش یضربان قلب کس دنیلذت بخش تر از شن یملود 

رو دوست   یکی یلحظه متوقف کنم. وقت  نیساعت رو دوست داشتم تو هم ی ها عقربه
نگه داشتن    ا یدن یتنها توانت تو یدوست دار ،یچش یو باهاش طعم آرامش رو م یدار

 بغلش ثابت  یکه تو تو یهمون لحظه! طور یزمان باشه... تو همون حالت و تو 
 ...یبمون

 

بارمون   نیاول دم یگفته بودم و شا   دیاومد... شا ینم ادمیدوسش دارم؟!  گفته بودم  بهش
 شد... یم

  نیکرد و ا  یرو پررنگ تر کردم و سرم رو باال بردم. داشت با لبخند بهم نگاه م لبخندم
 مصمم ترم کرد که من اعتراف کنم.

  یتو عشق و عاشق یاد یز  ارم،ی در م یباز  جیقشنگ بزنم، گ ی شعر بگم، حرفا ستمیبلد ن -
 ام اما... ساده دوست دارم!  یبد و ناش
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کردم. با ذوق   کی نزد شهیانداختم و کله ام رو به ش  یصورت  کی پالست  سینگاه به سرو  هی
 به سمت مامان برگشتم و انگشتم رو به سمتشون گرفتم. 

 م؟ ی بخر  نارمیمامان ا -

 ن طرف کله اش رو جلو آورد.از او   زیبهشون انداخت و باشه گفت که آو  ینگاه مامان

 ه؟ یچ ن یا -

 ! کی پالست سی جوابش رو داد: سرو سارا

و اونا هم دنبالمون اومدن. امروز هم من و هم سارا قرار بود  م یفروشگاه شد  وارد 
 از کار فرار کنه، دنبالمون اومده بود.  نکهیهم واسه ا زی و آو  میبخر هیزیجه

. همزمان اونم میو نگاه کن ارهیکه برامون ب م یو به فروشنده گفت  میسادیگوشه وا  هی
 برد.  یبود رو نام م سه ی که تو سرو ییزای کرد و چ یرو م لشیوسا  ف یداشت تعر 

دستش   جلو داد رفت طرف مرده و کاغذ رو از  نهی دستاش رو پشتش حلقه کرد و س زیآو
 .دیقاپ

 نش؟ ینداز ی بهمون م نیدارور اون ور کرد و گفت:   نیدو بار ا هیرو  گردنش

 دستش بود، با تعجب سر باال کرد. یکیپالست یخرد کنا  یتخته سبز نیکه از ا  مرده

 چ...  -

 و چشماش رو بست و کاغذ رو باال گرفت.  دیحرفش پر وسط

 نه؟!  گهید کهیپالست سی آقا دبه نکن! سرو  -



 وز ی ن   انا ی و 

 
815 

 

 شد.  دست به کمر زی دهنش رو بست و باز با تعجب سر تکون داد که آو مرده

 آفتابه کو؟!  -

 کرده بودن؟!  یگذاریجا ی جا مغز چ نیبار من چشمام گرد شدن؛ واقعا تو سر ا نیا

 شه! یگفت: آفتابه که شاملش نم چارهیب فروشنده

 اون وقت چرا؟! آفتابه خار داره؟!  -

 بار صداش زد اما دستش رو به سمتش به نشونه سکوت گرفت.  هی  سارا

 . دیبه صورتش کش یدست ق،ینفس عم هیهمراه  فروشنده

 آشپزخونه ت؟!  یبر  یشما آفتابه م -

 مات موند.   زیآو

 مگه... هن؟!  -

 تکون داد.  زی کاغذ رو برداشت و جلو صورت آو مرده

! اگر نه  چی که ه نیآفتابه الزم آشپزخونه ست، اگه تو آشپزخونه کیپالست سیسرو  ن یا -
 تون... ییواسه دستشو 

 گوشه کرد که آفتابه داشت. هیبه  یا   اشاره

 دونه از اونا و... هی -

 که فرچه توالت قرار داشت کرد.  یا گه ی به گوشه د اشاره

 ! دیکن سیدونه از اونا رو سرو  هیو  -
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  یخوا یقدم دور شد و رو به سارا گفت: م  هیداره،  ییشدن راه باصفا   عی ضا دیکه د  زیآو
 تو هم؟ 

 خوردش و سر تکون داد. عی سر ز یاما با چشم غره آو  دیخنده ش گرفت و خند سارا

 خوام.  یآره منم م -

 رو بذارم؟  یصورت  نی: همدی به هر دومون انداخت و پرس ینگاه فروشنده

گفتم و اشاره   ینه ا  ،ییمو یرنگ ل دنیلحظه چشمم به پشت سرش افتاد و با د  همون
 بهشون کردم.  یا

 . دیرنگش رو بذار   ییمو ی واسه من ل -

 شد و رنگ بنفش رو برداشت. الیخ یرو ب یهم صورت  سارا

همه رو    ادیب یکیو قرار شد    میدیو... خر ینیچ  سی همون جا قاشق و چنگال و سرو از 
 ببره. 

آپارتمان اون! دوسش داشتم، قشنگ و جمع و جور بود و   میکه قرار بود بر  اریو مه  من
 واسه دو نفر کامال مناسب. 

 .میکنم از اونجا بر   یم امیق م،یوقتم بچه دار شد هر

 یجان تی اما اونجا نه خودم امن میکن یهم زندگ نایخانم ا  دیناه  شیپ میشد بر  یم
 .ادی ب ایکه قرار بود فردا پس فردا دن ی داشتم و نه بچه ا

  یزنگ خورد. از تو میکه گوش می رفت یم  یبه سمت فرش فروش ادهیهمون طور پ میداشت
 یلیکردم. خ میتسل نیجان به جان آفر  دم،یخانم رو که د دیدرش آوردم و اسم ناه بمیج

 .میداشته باش یجنگ اعصاب حساب هیبودمش و االن فکر کنم قرار بود  دهیوقت بود ند

  ستادیحرکت ا  خوره، از  یداره زنگ م یخشکم زده و گوش یهمون طور دید  یوقت  مامانم
 و به سمتم برگشت. 
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 ن؟ ی ا هیک -

 خانم. دیجواب دادم: ناه سست

 خب جواب بده!  -

 باهامون؟  ادی: نخواد بدمیسرم رو باال کردم و پرس ناراحت

 باال انداخت. یا شونه

 !ادیخب ب -

 ضربه آخر و بزنه!  ادیخواد ب یم  نی رو جلو دادم و گفتم: مامان ا لبام

 نکن. یادب  یدخترم مودب و محکم باش! ب -

 

  نیآخر نی باال انداختم. ا یی زدم و ابرو  یقرار گرفتم، لبخند ری حرفش تحت تاث نی ا با
 تالشمه، واسه مودبانه رو کم کردنت! 

اما   دیپرس می کجا  نکهیدر مورد ا کمیخوند که جواب دادم.  یداشت م کیتمیر ذهنم
 .ادی باهام م نا یلباس عروس ا  دیخر  یبرا  اریتونه اما مه یو نم ادیتهشم خودش گفت نم

در جا بعد قطع   نمی! واسه همنتشیبب یخواستم بعدا روز عروس یم اد،ی نداشتم ب دوست
 !ایدادم که ن امیپ اریخانم به مه دیکردن ناه

 

و سارا   زی مون با هم برگزار بشه. آو  یقرار بود عقد و عروس از روستا برگشته بودن و همه
شب   هیو قرار بود تو   میباغ بزرگ گرفته بود هیهم که نامزد بودن و همزمان با ما! پس 

 .می دو تا عروس و دو تا دوماد داشته باش

 .سارائه، با لبخند به سمتش برگشتم  دم یرو کنارم حس کردم که د یکی  حضور
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 شده؟!  یچ -

 اد؟ ی نم اریمه -

 فعال! نهیخواد لباس عروس رو بب یبه نشونه نه تکون دادم و گفتم: دلم نم یسر

 

 چشماش گذاشت. یرو رو  نکشیهمون لحظه به سمتمون اومد و ع   زیآو

 لباس عروس؟!  یبرا  میبر -

 ؟ ی بخر یخوا   ی: نمدیبه نشونه نه تکون داد که با تعجب پرس ی سر  سارا

 !...یایخرم اما تو نم  یم -

 ! ؟یچ یعنی -

خوام لباسم رو تا روز   ینم انایمنم مثل و  نکهیا یعنیزد و جوابش رو داد:   یلبخند
 ! ینیبب یعروس

 به من انداخت.   یرو برداشت و نگاه حرص نکشیع تند

 . می زوج جدا ه ینداشته باش! من و تو  ییظرفشو  میس  نی به ا یتو کار -

 رو که جلو اومده بود کنار زد. زیدست آو  سارا

 نداره، برو خونه!   نایبه زوج ا یربط -

... کج و  نمیخوام بب ی! اصال زن خودمه مینجورینه ا یول  نیمن گفتم با هم خوب ش -
 گه؟ ی بهت م یتو لباس عروس ک یکوله شد 

 به خودم کردم. یا   اشاره

 ! م؟یمن و فروشنده کور -
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 .دیاش کوب   نهیس تخت

 من بلدم حرف زدن با اونا رو!  -

  یآشپزخونه آفتابه م سی که واسه سرو مید یزدم و گفتم: بله د  یمسخره ا پوزخند
 ! یخواست

 که بود خشکش زد.  یهمون حالت تو

 اون فرق داشت...  -

. مامان که رفته بود با تلفن حرف بزنه دمی" گفتم و دست سارا رو کشی نداشت یفرق چی"ه
 !ادی ب نی ذاشت ی گفت: چرا خب؟! م میرو جا گذاشت زیآو  کهنیا  دنیبرگشت و با د

 

 .باال انداخت  یشونه ا  سارا

 . نهی ب یم  یروز عروس -

  شی و ستاا  شیا یراه زن عمو ن یها  ونهی . ممیدخالت نکرد و با هم راه افتاد گهی د مامان
 هم به جمعمون اضافه شدن. 

مون بود و   یدور خانوادگ یاز آشناها میبر  میخواست یکه م ی لباس عروس  مزون
 داشتن. یاد یکارهاشون تنوع ز 

 .دنیدختر عمه ها هم که ازدواج کرده بودن، لباس عروسشون رو از اونجا خر  اکثر

 زدن.   یبهمون چشمک م  نیتر ی پشت و ی دور لباس عروس ها از 

که  االن من باشم  نی شد ا یو باورم نم رو دوست داشتم  دنیلباس عروس پوش شهیهم
 لباس عروس!  د یخر رم ی دارم م
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گذاشته    نایو قرمز و ا  یطوس یهم به رنگ ها   ینامزد یطرف لباسا  هی   م،یمغازه شد وارد 
 بود.  یری و گاها ش  دیبه رنگ سف ییبودن اما بخش اعظمش، لباسا

 هم قرار داشتن.  نایشده بود، تاج و ا  ی که قسمت بند ییجاها  هیطرف رو   هی

از اون بازهاخوشم  ادی. ز می کرد  یو نگاشون م  میگذشت یمانکن ها مکنار رگال ها و   از 
چون جشنمون هم مختلط بود و خودمم راحت نبودم همش حواسم به  اومد  ینم

 .خودم باشه 

 مختلف!  قیقشنگ بودن اما طبق سال  همه

 

توجه به لباساش  که تا حاال با  ییکرد و از اونجا دا یهمون اول لباس عروسش رو پ  سارا
 یلیبرداشت که پشتش تا وسطا باز بود. نه خ یلباس هیبودم،   دهیش رو فهم  قهیسل

باز بود و از اونجا به بعدش با بند بسته و محکم    کمشیکه تا کمر باز باشه،  فقط   یجور
 ذاشت.  یم   شیقشنگ به نما  یلیرو خ کشیشد که قطعا کمر بار یم

 اتاق پرو شد تا لباس رو تنش کنه. وارد 

  یهم همون جا نشستن و منتظرش موندن اما من هنوز داشتم م شی ای عمو و ن زن
 گشتم.

تو ذهنم نبود   یکنم. اصال مدل دایخواستم رو پ ی که م یامروز لباس ن یبودم هم دواریام
 به دلم نشست بردارم.  یخواستم هر چ یفقط م

زد که دامن   ی. چرخدمیو سارا رو با لباس عروس د برگشتم ش یواو ستا  یصدا   دنیشن با
تو تنش محشر شده بود که آدم فقط   ی... اون قدردیکلوش لباس عروس، بلند چرخ

 خواست نگاهش کنه. ی دلش م

 بود.  فی ظر یلیو خ یحلقه ا   نشیشده و آست یکار نیاش نسبتا باز و نگ قهی
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 زد.  یبه خودش کرد و با ذوق لبخند  یا   اشاره

 چطور شدم؟!  -

 !یشد!... لعنت  یقطعا خوش به حالش م زی شده بود و آو  یعال

 !چینسبتا توپرش هم که ه کلی بلند سارا لباس رو قشنگ تر تو تنش نشونده بود و ه قد

 ! یرینظ یب -

 

کنم، خر  یمنم تنم م   گهیکردم تا چند لحظه د یکه فکر م یو من در حال دیشوق خند  با
  یاومد و مشغول درست کردن اندازه ها  یرانیفاصله هم خانم م نی ذوقانه گشتم. تو ا 

 رو که گشاد بود، تنگ کنه.  ی لباس عروسه شد تا جمع و جورترش کنه و اون قسمت ها 

  نیبا زم ینتچند سا  هیزدم.  یخفه ا  غیمانکن و ج هیقدم عقب رفتم که خوردم به   هی
از لباسا   ی کیدامن  فیفاصله داشت که گرفتمش و درست پشت اون چشمم به تور ظر 

 خورد.

. صورتم رو از اون حالت  ادیباعث شد ازش خوشم ب یزیچ هیمثل اون بودن اما   ایلیخ
 در آوردم و بلند شدم. یسکته ا

 شدم... یمجذوبش م  شتریرفتم باال، ب یچقد که م هر

 !ییدکلته ش... و قه ی! یلی. خبود.. کی و ش فی ظر یلیخ

 همه!  نیای... بای مامان!... مامان ب -

 و مامان در جا خودشون رو رسوندن.  ش ی ایاما زن عمو و ن ادی نتونست ب سارا

 و لباسه رو نشونشون دادم.  دمیپر نی شوق باال پا با

 خوشگله نه؟!  -
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 جا بندم کرد.   هیشونه هام گذاشت و   یآروم دستش رو رو یلیخ مامان

 پره!  یم نی قورباغه باال پا  هیآروم! شب -

 ببره!  نیبا قورباغه هم نتونست ذوقم رو از ب همیتشب یحت

 

 ی ا  شهیو اونم اون جمله کل ارهیاز کارکنان رو صدا زدم تا لباس رو برام ب یکی تند
  قهی سل یبودم گفت: وا  دهیرو که صد جا با وجود تموم انتخابات افتضاحم شن یشگیهم

 ! هیتون عال

  یرو سرم برج م پس،یکه با وجود مد نبودن کل یتی وقت اون دوران تباه چیه ییهع
 ! رهی نم ادمی هم  یتیبا عکس ک یرنگ یره! اون همه جوراب رنگ ینم ادمیساختم  

 ! غیقرمز ج ی افتضاحم و ساپورت ها  یست ها  اون

فهمم که پدر  یواده بودم، مکنم تو اون دورانم تو جمع خان  یفکر م ی... وقت ای... خداییوا 
! دوست داشتنشون هم فقط واسه خودم  یلیدوست داشتن، خ یلیو مادرم من و خ

 !ی درست و حساب پی داشتم، نه اخالق و نه ت افهیبوده چون تو دوران بلوغ نه ق

گند   یجور  هی  یتو زندگ ییروزا  هیخودم بخواد چون مطمئنم   یمن و برا  ارمی مه دوارمیام
 ! شهیکه تموم جد و آبادش رو جمع کنه جمع نم ارمیباال م

 دارم...  ییبا یخوب و ز  ت ی شخص نیچن من

ام به  ی... من لطفشی چشش درآد! ا ستیهم عاشقم ن یعاشق خودمم، هر ک  اصال
 . تیجامعه بشر 

ردن  اما مشغول در آو ارمیلباسام رو در ب نکهیمتنفر بودم از ا   نکهیاتاق پرو شدم و با ا وارد 
 رو ببنده. پشیهمه شون شدم. لباس رو به زور تنم کردم و ننه م رو صدا زدم تا ز 
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 . دمیرو که بست، چشمام رو بستم و چرخ پشیز 

  یگرفت، آهسته ال  یکه قلبم رو به اندازٔه چند ساعت به باز  دیترد  هیاز چند ثان بعد
 شدم.  رهیبه روبروم خ دیهام رو باز کردم و با ترد پلک 

که به خودم اومدم با   نیهام رو از دست دادم اما هماشک   اریتعجب کردم که اخت انقدر
 . دمیبغض خند

 هام تار کنم.رو با اشک   نهیآ  یدختر تو  ییبای بود که ز  رحمانهیب

  یو رو  دنیلغز  یبعد به آروم دم،یصورتم کش  یبلند کردم و رو  دی رو با ترد  هامدست 
 هام نشستن.سرشونه

و   بایپوشش ز  دم،یاش کششده  یکارنینگ ی تور یرو  یهام رو به آرومانگشت  نوک 
پاره بشه،  دمیترسی بود که م فی لباس رو کنار زده بود انقدر ظر یها درخشانش که لبه 

از  یتر میشده بود، پارچٔه ضخ هامنه یس  یکه پوشش رو اشقه یهفت مانند    یانحنا
کمر   مهٔ یاز ن  یموج مانندش که آبشار  یهالبه  ؛لباسم بود  یشدٔه شکم  یکارن یقسمت نگ

 لباسم رو چند برابر کرده بود.   ییبایاز دامنم روان شده بود ز  یمیتا ن

درخشش   یها به تماشا نه فقط چند ساعت، بلکه روزها و شب  تونمیم   کردمی م احساس
 .نمیاش بشکننده  رهیخ

  نیباتر یبه داشتن ز  دیارز ی م د،یارز ی م  تشیبود اما به جذاب نی بلند و پف دارم سنگ دامن
 . کردمی هم تصورش رو نم  ایتو رو  یکه حت  یلباس عروس

 

  نهیخودم توب آ ری برم. قفل تصو  رون یتونستم ب  یوارد اتاق شدن چون خودم نم همه
 شده بودم و دل کندن آسون نبود. 

که  ینکنه اما وقت  هیگر گهی که داره به مامان م دمیشن یرو م شی ا یزن عمو ن یصدا 
 تونستم مامان رو آروم کنم؟!  یم گرفته بود، چطور م   هیگر یخودمم حت
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 منم؟   نیلحظه فکر کردم که بزرگ شدم؟ واقعا ا هی

 کردم سنم کمه؟   یهنوز حس م  چرا

طرف خوشحال بودم از    هیشدن.   یم  قیو استرس باهم به وجودم تزر  نیری ش حس
  یطرفم استرس داشتم که م هیعشق رو تجربه کرده بودم و از  نکهی و ا   اریبه مه دنیرس

 نه؟!  ایرو قبول کنم  یزندگ هی  تی تونستم مسئول

و    دمیچرخ یو با خودم داشتم م  رونیب یایدونم چقد گذشت و چطور اما دور از دن ینم
 .کردم  یخودم رو نگاه م

بلند بود و   ی لیتور عروسم خ م،ی درست کرد، تاج انتخاب کرد  کمیه هارو  اومد، انداز  اطیخ
 با دنباله کم لباس، دنباله داشت... نیروب زم

 اری ماه گذشته، حلقه هامونم با مه  هی. تو م یر یو لباس ها رو بگ میشد فردا بر  قرار
  یاد ی من بودم که ز  نی کردم تو رابطه مون بر خالف تصورم ا ی ... حس ممید یخر

 کردم.  یجلوه م زهی پاستور

و فرار رو   ی زدم به همه چ یاومد صحنه عاشقانه رقم بزنه، گند م یبلد نبودم، تا م یچیه
 دادم. یم  حیبر قرار ترج

 یفمن  نایجنبه ش رو نداشتم... اونا مثبت هجده بودن و من از لحاظ عاطفه و ا  واقعا
 هجده! 

 

جواب   ار یاسم مه  دنیدستم گرفتم و بعد د یکی رو با اون  فمیک م،ی زنگ گوش یصدا با
 دادم: سالم عشقم.

 لباس و؟!  ید ی: سالم خانم خانما! خرد یچیگوشم پ یمهربونش گرم تو   یصدا 

 زدم.  ییبه مزون انداختم و لبخند دندون نما ینگاه
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 خوب بود.  یلیخ  اریمه  ییآره! و -

 ت.انداخ  کهیت

  هیکردم  ی. فکر نمنمیبب  ینذاشت یمیقد  یتو فاز اون رسما یکه رفت دمیبله بله، د -
 .یتو وجودت داشته باش رزنیپ

 و نگا!  شعوریب

به سنت و رسم   یدختر شاداب و با کماالتم. کار ه ی! هیکی  رونمی ادب، من درون و ب یب -
 .مینیو رسوم نداشت، کال دوست ندارم تا اون روز بب

 زد زمزمه کرد: بله بله! یکه توش خنده موج م  یبود، با لحن ریدرگ یزیکه با چ انگار

 زدم. یثیبه ناخنم انداختم و لبخند خب ینگاه

 .یکن هیگر   دیبا شگاهیتو آرا  م یدیتازه، از دور د  -

 . دیبار بلند خند نیا

 ! ؟ی چ گهید -

 ام. ی واقعا جد -

 .دی کش یقیعم نفس

 دختر...  الیخ یب -

 بود انداختم. سادهیبه مامان که اون ور وا  یباال انداختم و نگاه ییابرو 

که تو لباس عروس مثل فرشته ها   یمن یتون ی ! چطور م؟ی کن هیگر یخوا  یواقعا نم -
 گر؟ یمِن ج  ؟یو بغض نکن  ینیشدم رو بب
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دنبالت فرشته!   امی خنده هاش گفت: دارم م نی و ب  دیخند یحرف هام بلند بلند م نیب
 آدرس بده. 

 گفتم و آدرس رو به محض قطع کردن براش فرستادم.  یا باشه

  اریبرد و هم مامانم رو. منم منتظر مه نارویسپردم و اون هم زن عمو ا  زی رو به آو مامان
 موندم.

 

دادم به  هیهمون جا رفتم تکفروشگاه قرار داشت که آهنگ گذاشته بود.  هیمزون   کنار
 مشغول گوش دادن شدم.  ادیب اری اون دو و تا مه ن یب وارید

 

 اسمت مثل اون دوتا چشمت  یعن ی"عشق واسه من  

 طلسمت   یهزار آدم منو کرد ونیم که

 بات یز  یچشمات مثل خنده    یعنیواسه من   ماه

 صد دفعه نکنم صدات  یاگه روز   رمیمیم

 نم بارونو باد  ری هم ز  یمنو تو قدم پا به پا  ادیدلم افتاده بارون م به

 اد یواسه من که به من مجنون م  الیبمون ل تو

 ی نمیبیکه م یبگم هرچ  یهرچ یگل سرسبد خونم  تو

 یباز کم یرو به روت باز کم نمیعمر و بش  کی

 " ادیدلم افتاده بارون م به
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 نیبه خودم آوردم. از دور ماش نیماش  هیبوق ممتد  ی ور رفتم که صدا میبا گوش کمی
 و با لبخند به سمتش رفتم.  دمیرو د  اریمه

 داخل در رو برام باز کرد و سوار شدم.  از 

قابل تحمل بود. در رو بستم و با ذوق به سمتش   نیماش  یبا کولر تو رون،ی گرم ب یهوا 
 برگشتم. 

 بودم تو لباس عروس!  یگریچه ج  اریمه ییو -

حاال   نمتیبب یگفت: نذاشت  یکرد، به شوخ یکه دنده رو عوض م یزد و در حال  یلبخند
 .نمی کن من کنجکاو بشم به زور ببرمت تنت کنم بب  یکار هی یه

 شونه اش گذاشتم. یرو رو سرم

 آقامون!  یستی تو انقد خشن ن -

 زد و فقط سر تکون داد. یمنظور دار لبخند

 م؟ یری : کجا مدمیکردم پرس  یرو نگاه م ابونیکه خ یتم و در حالجام برگش سر

 خونه. -

 رو گاز گرفتم. لبم

 خونه تون!  ی بر یم یدار ی! زرت و زرت من و بر مایپررو شد  -

 رو خاروند. شیشونیپ

 هم تو اون خونه افتاده!   یحاال اتفاق خاص نکهینه ا -

 . بود  یرابطه مون کالم ی گفت بدبخت... همه عاشقانه ها یم راست

 بهش انداختم که تند سر برگردوند.  یا   چارهیب نگاه
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 ها؟ دلت به حالم سوخت؟  -

 .میچه کن  یبود ول دهیسوخت

خسته بودم.   یلیکه اونم چون خ م یدیهم آروم خواب شیشبش پ هی هفته فقط    هی اون
 .نی انداختم زم یرو م  اریمه  ایخت، از رو ت   نیافتادم زم یم  ای بعدش  یشبا

 .دیرخت خواب پهن کرد خواب  نیبدبخت بلند شد رو زم گهید

 .دمیعذاب وجدان تو کارم نبود، راحت و آسوده همون جا خواب منم

 تند پلک زدم. تند

 .می قشنگن که ازدواج کن یوقت  ییزایچ هی -

 حرفام کردم.  یهم چاشن  یحیمل لبخند

  یهفته مونده تا عروس هیداد و گفت: حاال که    تکون  نی بار به سمت پا هیرو   سرش
 مون. 

  ی. من چتر بود  کی از رگ گردن به من نزد یها شد؛ واقعا عروس یمثل سکته ا   صورتم
 یبود، خودمم بهش وابسته بودم اما زندگ یپسر خوب  اری تونستم بکنم؟! مه یکار م

 قشنگ تر بود، نبود؟  ینگلیس

 . دیلرز   یپاشم تو خونه کار کنم م دیبا نکهیز فکر ا و بدنم ا تن

و اال ما   اره یبهم سر بزنه و غذا ب ادیبار با پنج تا قابلمه ب هی یکاش ننه م هفته ا  ییهاع
 تونه غذا بپزه!  یسرکار، نم رهیم  ارمی . مهمیش یم  هیتجز

 ام من!... ییعجب آدم پررو   اصال

بپزم، اعتماد به نفسش رو   ییتنها  دمیترس یچند وقت اما م   نیگرفته بودم ا ادی  کمی
 نداشتم.



 وز ی ن   انا ی و 

 
829 

 

در واحد من همچنان   یبه جلو دنی. تا رسمیدیکردم که رس   یفکر م  امیبه بدبخت داشتم
 به شونه م زد. یکی اریتو فکر بودم که مه

 چت شد تو؟!  -

 باال انداختم. یجا از فکر در اومدم و شونه ا  در

 نشده. یزیچ ،یچیه -

 و من جلوتر رفتم.  میخونه شد ارد و

که تا چند   لممی. وسابا صفا بود یلیداشتم... از نظرم خ نجاینسبت به ا  ی حس خاص هی
 شد. یم  ی... عالدنیچ  یم  نجایا  ندهیروز آ

شونه م قرار   یدور کمرم حلقه شدن و سرش رو  اریمه  یبودم که دستا  سادهیجا وا  همون
 گرفت. 

دونست هر    یجنبه بودم که در جا خواستم فرار کنم اما اون که م یو ب  زهی قدر پاستور اون
 کار کنم محکم ترش کرد. یبار قراره چ

 کجا؟  -

 ! ؟یکار کن یچ نجایا  می: آورد دمیجواب دادن به سوالش مشکوک پرس یجا به

 رو بهم  چسبوند. لباش

 خوب خوب!  یکارا  -

  یهم م یلبام رو محکم رو  گرد به رو به روم زل زدم. یام باال رفت و با چشما  کله
 فشردم...

 بکنه؟!  یسم یخواد کارا  یم  نیا  ای هیمن فکرم سم   ایخدا

 نشه؟  یچیشد ه یجنبه م، تا بعد ازدواج نم  یب یلیم گرفته بود... من خ هیگر
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 دستاش گذاشتم. یوارد شدم و دستام رو رو  متیراه مال  از 

 ...اریمه  گمیم -

 گفتم که جواب داد: هوم؟   دهیرو کش اریمه

 تونستم جهت مخالف اون بردم. یرو تا م گردنم

 شه دو تا آدم رابطه کامال سالم داشته باشن؟!  ینم -

 ه؟ یاالن رابطه مضر چ  -

 به دستاش انداختم. ینگاه

 حرکات.   نیهم -

و با فاصله   دمیپر  رونیگفت و حلقه دستاش رو باز کرد که از خدا خواسته در جا ب یآهان
شلوار پارچه   بیبود. کتش رو در آورد و دست داخل ج یجد یلی. خسادم ی و به روش وار
 کرد. ش یا

 تونن داشته باشن.  یچرا، م -

 گفتم: عه!  دهی باز شد و کش شمین

 اهوم... -

شب   هیمونه، بعد    یقلب وندی کنار هم، مهم پ میبا فاصله هست  یلیتر ادامه داد: خ یجد
. یکن ی بچه دانلود م هیآر،  یبچه داد آ تیاز تو سا  یدزدک یریم ،یاری م یی تو برام چا
 حاج آقا من حامله ام!  ی گیم  یای فرداشم م

 .دیهم کش یدونه رو  هیدستاش رو هر بار  جفت

 تموم شد و رفت!  -
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سانت بسته شد و با تموم    کیسانت    کیکه باز بود، با هر کلمه از جمله ش  یشین
رو باال زد و به سمتم   دشیاس مردونه سفلب ن یشدن حرفش همون طور موندم. آست

 اومد.

 تکون خوردم.  یسانت هی

 ار؟ یمه  یمسخره کرد -

 .دیداخل موهاش کش یکرد و دست ینچ

 . نیبب ییکایآمر  نیبش گمیم ی... هیران یا  یلما یف هیشب -

به  یانتظارش رو نداشتم. قر اری انجام داد که عمرا از مه یحرکت هی حرفش    نیاز ا بعد
 کمرش داد و صداش رو نازک کرد. 

 ست.   زهی پاستور  یلیخ نیمامان ا -

! االن  ارهی . روز نبود به روم ندیزدم و اون سرخوش خند غیرو گفت با تعجب ج نیا  تا
دو تا خوبش   هیبودم. با حرص به سمتش رفتم و   زهیپاستور یلیمن خ  دمیفهم یتازه م

مبل افتاد و همون لحظه هم   یچون انتظارش رو نداشت رو که دمیرو شونش کوب
 من و گرفت و منم روش افتادم.   یمشتا

  یبهش موندم. صورتامون فقط چند سانت رهیهمون حالت خ یلحظه همون طور تو  چند
 ینم یحرکت  چیکدوممون ه چیرفت. ه یداشت هرز م  اریفاصله داشت و نگاه مه

مبل بود    یبه خودم اومدم و معذب زانوم رو که رو  قهیدق ک ی دی ... بعد از شامیکرد
 جامون رو عوض کرد.  هیبرداشتم و خواستم بلند شم که محکم تر گرفتم و تو صدم ثان

تونستم بلند شم.  یخواستم هم نم یاگر م یحت گهی شد و چطور اما د یدونم چ ینم
 م.مقابل صورت قیمبل بودن و خودشم صورتش دق  یدو طرفم، رو اریمه  یدستا 
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دسته اش قرار گرفت.   یاز مبل فاصله داشت، رو کمی حرکت موندم و کله ام رو که  یب
آروم جلو اومد و زمزمه کرد: من رابطه  یلیگشت... خ یچشمام و لبام م نی نگاهش ب
 دوست دارم.  شتریمضر رو ب

ازم گرفته شد... فکرم همون جا    یبه طور خودکار بسته شدن و قدرت هر مخالفت چشمام
 نرفت. یا  گهی د یجا  چیقفل شد و ه اریمه  یرو

تجربه هر   نیبوسه، اول نیعشق، اول نی اولخاص بودن.   شهیبار ها، هم نی بود؛ اول راست
  نیا  ینیری . شمیبود  گهیهم د  یبارها  نیبود که هر دو طرف اول ی... خاص ترش وقتزیچ

که هر وقت   یبرام موند؛ اون قدر شهی که به شدت سرش استرس داشتم، تا هم یلحظه ا 
که  ییاومد... خاطره ها  ی در لحظه سراغم م  حالکردم، همون حس و  ی بهش فکر م

 قشنگن...  شهیهم شن،یتو ذهنمون ثبت م قیدق

از  یبسته، قطره اشک یکم ازم جدا شد و سرش رو عقب برد. همون طور با چشما  کم
صورتم حس کردم که اشکم رو پاک کرد. کاش   یرو رو  اری... دست گرم مهدیچشمم چک

 بخوانش و اونم دوسشون داشته باشه. ینجوریرو داشته باشن که ا یهمه آدما کس

 بوده باشه.  نی ری به اندازه االن ش میتو زندگ ی لحظه ا  چیفکر نکنم ه -

دورم افتادن. آروم آروم  و موهام  دیبه من، کش مو رو کش رهیرو باز کردم که خ چشمام
 ...یکه هست یحرکت داد و لب زد: مرس  نشونیدستاش رو ب

که   یلذت بخش بود طور یکننده ا  وانهیگرمش داخل موهام، به طرز د یدستا  حرکت
جا  هیرو بچشم...  نی ریحس ش نیبسته ا  یکرد چشمام رو ببندم و با چشما  یمجابم م

 تجربه کرد و چقد درست بود. شهیرو با چشم بسته م زایچ  نیتر نیر ی ش شهیخوندم، هم

از اون   ی. حت دیبوس یگذاشت و طوالن میشونی پ یآورد و لباش رو رو نی رو پا سرش
لبخند   هینه  ح،یرو لبم نشست... نه لبخند مل یتر بود... لبخند نیریبوسه ش هم ش یکی

 . دمیلحظه که به خودم اومدم، خجالت کش  هیباز شد و تو  شمین یعی به طور ضا  ن،یریش

 ! یخوا  ی که رابطه سالم م -
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 انداخت. کهیشد و ت بلند

 مضر بده، َاخه!  -

 مبل نشستم.  یدادم و در جا رو یبد سوت دمیفهم

 دستام رو به سمتش گرفتم.  کف

 رابطه سالمم. هیمن هنوزم خواستار   نیبب -

 و سر تکون داد. دیخند

 من بود که باز شد. شیبله بله! ن -

 . شهیباز م گه،ید شهی تشر زدم: ن یحرص

 ها!  شهیباز نم یخودیب شین -

 و خنده اش رو اعصابم رفت.  دیخند

 ننه!  یی... هاعیزندگ نیتو ا  تف

 شد؟  یتو اون لحظه باز م قیدق شمین د یبدم؟ چرا با  یسوت  دیچرا با من

 خواستم اون لحظه باز شه! -

 .سادیوا 

 .ادیمضر خوشت م  ی قبول کن از رابطه ها -

 کنما!  یو دوباره باز م  شتیتکون دادم که خم شد و گفت: ن نیرو به طرف سرم

خور کردن که زبون در   زیرو چ نیبه قد و باالش و چشماش انداختم. مطمئنم ا  ینگاه
 یطونیش  ندازه،یم  کهیراه به راه ت هید. چند وقتبو ی آزار و ساکت یقبال موجود ب نی آورده، ا

 کنم. یم دا یپ الیو دان اریمه ن ی ب یرفتار یارتباط ها   هیدارم  دای. جداره یکنه، ادا در م یم
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 ؟ یباز شروعش کرد  اری: مه دمیپرس نیرو کج کردم و غمگ سرم

 کرد.  یجیاز سر گ یاخم

 و؟  یچ -

 معلومه... -

 گرد شدن.  چشماش

باز رفتم   یانگار معتاد بودم ترک کردم بعد االن دزدک یگیم  یجور هی انا؟ ی معلومه و یچ -
 ! ادیاعت یپ

 ؟ ی ریم  الیدان یکالسا  ی! باز دارریو گفتم: نخ سادم ی به روش وا رو

 شدن.  زونیآو  لبام

 خوام. یقبل و م اریمن اون مه -

ظه سرش رو کج کرد  کرد... بعد چند لح یچشمام نگاه م یتو  رهیسر جاش موند... خ  مات
 .دیدور لبش کش یو دست

 رابطه ما کجاست؟  تیو خر  یاوج قشنگ یدون یم -

  ییوقتا  هیبشم و   وونهیدونم قراره تا آخر عمرم د   ینگفتم که ادامه داد: اونجا که م یزیچ
 بذارم اما بازم دوست دارم! ابونیسر به ب

 *** 

 

  گریچقد ج  ییصاف و رنگ شده ام انداختم؛ و یبه موها  یآوردم و نگاه نی رو پا شالم
اومده   ی افتادم که سر صبح  الی دان یحرفا  ادیکردم.  یشدم... باالخره موهام رو زرد عقد 
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گوسفنده...   یپشما هیبدبخت! موهات شب یکن ریکن تغ  یکار هیافتادم: »حاال   نجایبود ا
 بهش بده.«  یی صفا  هیته ی الاقل فردا که عروس

صاف    یشده. مو  گریچقد ج ییکنه... و ری کردم انقد تغ یاصال فکرشم نمگفتا!   یم راست
جور   هیصاف هم    یتر بود، مو  نیر یفر ش یصورتم با مو  نکهی.. با ا.اومد  یبهم م یلیخ
 کرد.  ی جذابم م یا  گهید

 هم اعتماد به نفسم اعتماد به سقف نبود.   اصال

جلوم گذاشت   شگرهیقشنگ بود که اونجا آرا  یلیرنگ خ  هیرو زرد زرد نکرده بودم،   موهام 
و از االن به خاطرش   شگاه یرفتم آرا یشدم م یبلند م دیو انتخاب کردم. فردا صبح هم با

کار کنم؟ تا نصفه  ی! من بدبخت برم چ؟ی شگاهیعزا گرفته بودم. آخه صبح زود چه آرا 
 رمانا افتادم... نیا  ادی تخت نشستم و  یبدم. رو  لیفامو   فک لی لبخند تحو  دیشبم با

دادن   یم  یخاک بر سر یاگه از اون ژستا م،یری تا عکس بگ هیآتل می قرار بود بر   عصرش
 نهیب ینم یفردا پس فردا کس رن،ی گ یعکسا م ن یاز ا  رنی کردم؟ مثال اونا م  یکار م یچ
عکس، فردا پس فردا بچه دار شدم،  یبده برا  زی تو چ زیاگه ژست چ  ه؟یچ نی گه ا ینم

 ه؟ یمن بگم چ  امان،م  هیچ  نیا د یو پرس  دیبچه م د

 بلند شد! د،یکه خونه لرز  یآهنگ، طور  ی. صدا د ی ترک  نی پا هویفکرا بودم که  نی هم تو

سرم خواستم   ری . خمیدار یا  گهید ی رسما  هیبگو  ان یامشب ب  نایگفتم مامان نذار ا من
  هی. نیر یگ یم  یبا مجرد  یم که جشن خداحافظ   یما خارجک امشب زود بخوابم... مگه

دل شما هم شاد بشه انگار من جعفرم   میر یگ یم  یپارت یگودبا  گهیاومده م  الیدان یجور
 ! مهیپارت یو امشبم گودبا 

  یچیو ق ش یر  دمیشد با تموم شدن اختالطم با خودتم. فهم یمساو  یآهنگ بعد تمیر
 تکون دادم. نی به طرف ی ... با تعجب سرالهی دست دان

 شه! ینم -
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زدم و پله ها رو   رونی. تند از اتاق بختیآهنگ قشنگ برگام ر  دنی... از شنشهیم دمید اما
که دعوت کرده بود، قشنگ وا رفتم و نا   ییو دوستا  الیحرکات دان دنیرفتم... با د نی پا
نگاش کردم که به سمت من برگشت   پله نشستم و  ن یآخر یو محزون همون جا رو  دیام

 انداخت.  باال خوندن ابرو  نیو در ع

 ه یآداب آت لی فقط تحص ه،یدختر پسر قاط نجای"ا 

 گنهی غم انای چرا امشب و نه،یبچه ها سنگ یخالفا  نجایا

 جه یچرا گ اریمه  یول ،یج یامشب من شدم د  حاال

 نزده و خماره  یزی چ زیشماره، آو  دنیهمه م حاال

 ی چرا پکر نمیبگو ب انای و  ،یشب همه زدن تگر آخر

 بده  نکارینکن ا  اریبهم زده، مه نکهیا مثه

 سارارو  دمید ویبعدش بگو ک  زو،یآو م، ید ید وی امرو ک بگو

 یی سر قرار دو تا  میری با هم م ،ییتنها اریمنو مه میگفت

 در وا شد  هیشد که   یچ دونمیسره قرار دعوا شد، نم میرفت

 خوشش اومد  اریمه  نیاز ا  هو یخانمه اومد،  هیاون در  از 

 اومد جلو داد زدو گفت  بعد

  ریاولون ب ولداشی ده دوست اولون  بیبابا بو اوز ع نیبابا بو ال چک ید س یپ شلریا  بو
 " ننه یریب
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 هی... شی اجق وجق یهمون قسمت رو تکرار کرد. خونه رو پر کرده بود از دوستا   دوباره
  دیپر یم   کسانی یفاصله زمان هیانگار کوک کرده بودن که سر جاش تو   پسر کله زرد رو

 زد.  یدست م یبرد و همون طرف  یطرف م  هیپاش رو  ه یهوا و بعد هر بار  

و سارا و دختر عمو ها پسر عموها، فرزندان اون هشت عمه    زیو آو   ترای نبود اما م اریمه
 کرد. ری آهنگ تغ تمیر  هوی... همه و همه حضور داشتن. زیعز

 ...یغربت شماره دو با صدا یصداش رو زنونه کرد: گل ها   الیدان

 . الیکرد که همه داد زدن: دان هیبه بق یا   اشاره

 گرفت.  یآروم تمیر هیسکوت   هیآهنگه بعد   هوی

 شه یون که با منو تو مهربون نما -

 شهیاون هم قهینارف 

 ! ای الیاشاره داد: همه دان هیدستاش رو برد باال و به بق جفت

 شه یاون هم قهی باهم: نارف همه

 داره، دل سنگ روزگاره  ی: اون که با دل ما، صدتا باز الیدان

زد و با   یبود که سر خوش دست م زیشد و اونم آو  دایپ جیگ کیَ اون همه آدم  نیب
 ...شهیاون هم قهیباز داد زد: نارف  شین

شد،  شی که تازه متوجه سوت زی از خنده. آو دیلحظه سالن ترک  هینگاش کردن و تو  همه
  یش گذاشت  و رو بهش گفت: مرس نهیس  یدستش رو رو الیخنده. دان ریخودشم زد ز 
 ...یآهنگ و حفظ کرد  تمیداداش که ر 

 بار باال برد.  هیو دستاش رو   هیه رو کرد به بقدوبار بعد

 دل سنگ روزگاره!  -
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 !نایرو تموم کرد و زدن به رقص و ا  آهنگه

دادن.   یسگ اخالق قر م  لیزده بود که اون وسط با سه یدونم چ ینم زمونی آو حاال
. یچیکه ه  لمبردارمیشد... ف یم   یخی! امشب تاررهی جو نگ ره ی آدم رو سگ بگ گنی واقعا م

  یوقفه داشتن م یبود که همه ب یدو ساعت یکی بود.  یپات یقاط یامشب واقعا همه چ 
  هیدونستم شوهر کردنم دل   یشاهده من اگه م  ا. خددنیخند یخوندن و م یزدن و م

انگار اونا   دنیهمه قر م یجور هیرفتم.  یکردم م یکنه، زودتر شوهر م یملت رو شاد م
 .رنیقراره شوهر کنن و زن بگ

برق   هویخوند که  یداشت مو سوختوم مو برشتوم م الیرقص و آواز بودن و دان یا وسط
 .میو برشت میهمه سوخت یواقع یرفت و به معنا 

  الیگذشت که دان یساعت هیگوشه نشستن.  هیشون رو روشن کردن و  یفلش گوش همه
نومه   شو ی که د میما برشت  میخوند: ما سوخت ی خودش ناالن م یاز همون جا سر جا 

. آخه االن وقت برق قطع  میبهشت نیا  یباد کولر برو، ما بدبختا   ایبرق ب ی آ مینوشت
 کردنه؟ 

  تی فشار اومد و با عصبان یاد یبدنش باال بود، بهش ز  یدما  دیرقص یلیکه چون خ زمیآو
 بلند شد.

زرت و زرت خاموش روشنه! مگه عروس   یزنم اداره برق چه وضعشه! ه یزنگ م رمیم -
 کشونه.

 سمتش پرت کرد که محکم تو کمرش خورد. یچ هی  الیاند

 .یشکن یو م  یچ هی یزن یعامو، االن م نیبش -

 بود؟  یچ نیا  ،یریبم -

 گرفت و بلند شد.  یخر ذوق انرژ ال یلحظه برقا اومد و دان  همون

 کف دست محکم صلوات!  هیآخ جون  -
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دفعه همه  کی که  میو وسطاش بود   میها افتادم و با خنده صلوات فرستاد یاخراج ادی
 شد.  کی جا تار

  یحوصله ش سر رفته ه یاداره برق! نصفه شب ختنیگفت: بچه ها ر یبا لودگ لیسه
 !نترنتهیشلنگ ا  هیکنه! قض یکنه روشن م ی قطع م

هم  ییجورا هیا باز کردن چشمام رو نداشتم ام  ینا  نکهی... با امیدی خند ل یبه سه همه
که   ییکجا  سونیجمع آروم گرفت داد زد: اد  نکهیبعد ا لی پشت بند سه الیخوب بود. دان

 کنن. یسو استفاده م   تهیسی دارن از زنت الکتر

برق رو کشف   نیشتی: مگه اندمیاز اول جمع پرس  یسکوت طوالن ه ی! بعد از سون؟یاد
 نکرد؟ 

 شد.  رهینور فلش رو تو صورتش گرفت و پوکر بهم خ الیدان

 من به شکم مادرم برگشتم و سقط شدم. تی حجم از اطالعات عموم  نیبا ا  -

 .دینا آشنا از دور گفت: عروس امشب اسداهلل خانمونه! ولش کن یصدا هی

 ...دمیکش ینیه

 زنه؟!  یم ادی به من انگ اعت تهیترب  یانقد ب  هیک نیا

 د؟ ید شهیاما مگه صدا رو م مشنیکردم بب زیر چشم

: حاال جواد رو  دیپرس نویبشم بحث عوض شد. شوهر م دیمن از گشتن نا ام  یوقت تا
 رو برقه؟  ینشسته، ک نترنتیا لنگیش

 ! کایداد زد: آمر  یکی

 ! کایهماهنگ گفتن: مرگ بر آمر همه
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همه پاشدن و کم   اد،یبرق نم دنید ینشستن و زدن به کلکل و بحث و وقت گهید کمی
و سارا و واران. واران که از اول مجلس سرش تو    زیکم رفتن و فقط من موندم و آو 

خوب شده   سای شون با پر ونهیدونستم م یکرد. من که م یم  پی بود و تند تند تا یگوش
اشه و دل داداشم رو نشکونه و وارانم آدم  ب یخوب ربودم که دخت  دواریو االن با همن! ام

 بشه.

  یرو ار،یگفتن و جواب دادن به مه ریبعد شب بخ هیبق شیتو سالن پ یکیهمون تار  تو
پلک زده    هی. چشم بستم و انگار که فقط  سرم گذاشتم   ری و کوسن رو ز   دمیکاناپه دراز کش

کردن.   یم  دارمونیزدن و ب یشدم. داشتن داد م  داریب نایمامان ا  یباشم، با سر و صدا 
 کرد.   یبود و درد م نیسنگ  یعیروم بود... سرم به طرز فج هرو ب وار ی نگاهم به د جیگ

 باال سرم اومد و تکونم داد. سارا

 .شگاهیآرا  میبخور بر یزی چ هیشو، پاشو  داریب انای و -

  یخودم نشده؟ چرا برم کل عاشق ارینچرال باشم؟ اصال مگه مه میشد نرم؟ تو عروس ینم
 کنم؟  دابیسرخاب سف

 اومد.  زی آو یشدم و بعد صدا  دهیمبل تکون خورد و کش  هوی

 ! رهی . پاشو ددمی کش یم یصورتت اگر منم بودم دست از عشق و عاشق نی پاشو با ا -

 پرت کردم.  نی روم انداخته بود، پا یدونم ک  یرو که نم ییحرص بلند شدم و پتو  با

 اومده؟   اریاصال مه -

 دو ابروش نشوند و به در سالن اشاره کرد.  نیب یاخم  زیآو

 جلو پاش علف سبز شد.  گهیساعته منتظره، د   هیبدبخت  -
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توجه به  ی. بدمی د یتار م یزد و همه جا رو از شدت خواب آلودگ یدو دو م چشمام
و کوسن رو تو بغل    دمیبودن، دوباره دراز کش سادهی که باال سرم منتظر وا یزی سارا و آو

 گرفتم.

 عقاب تنها باشم.  هیخوام   یشدم، م مونیبره، من از ازدواج پش نیبگ -

  نیچپه کرد و من محکم رو زم کمیرو از کجا آورد که مبل رو   رویدونم اون ن ینم زیآو
 افتادم.

 : عقابم رل زد، پاشو! دی با حرص غر تهشم

به  یخوردم عشق و عاشق زینه... من چمن چه کنم ن ییدرد و حرص بلند شدم... هاع با
 سرم زد.

بود. به سمت   ومدهیباال ن ندوزم یغر غر پا شدم و طبقه باال رفتم. هنوزم کامل و  با
 آب رو باز کردم.  ری رفتم و ش یبهداشت سی سرو

  نهیآ  یکه تو یها به طرف  یو مثل سکته ا دمیکش یبلند غیج هیخورد   نهیچشمم به آ  تا
که درش رو باز  یبهداشت سی سرو  یسارا خودش رو تو  دهینکش هی. به ثانشدم  رهیبود خ

 گذاشته بودم انداخت.

 شد؟  ت یز یشده؟ چ یچ -

 اشاره کردم. نهیآ  یانگشت به دختر تو با

 سارا!... ن؟یفرم کو؟! خوابه ا  یموها  -

کوهه   هی یکه سارا رو  هیو فاصله مون طور  میکه انگار تو کوهستان یکنارم بود و طور  سارا
 زدم. یکوه داد م  هیو من 

 کنارم اومد و گفت: ها؟   سارا

 .دمیبه موهام کش  یدست



 وز ی ن   انا ی و 

 
842 

 

 بگ... شگون ین هی ای... بدنیفرم و دزد یخوابه! موها  ن یا -

با حرص دستش رو آورد که تند حرفم رو نصفه گذاشتم و داد زدم: نه!... نه!... بذار   سارا
 بخوابم. ولم کن. 

 رو شونه م زد. یکیو  اورد یطاقت ن آخرش

 . یکرد   نیکرات روز یخر! د -

 .دیمشت آب تو صورتم پاش  هیآب رو باز کرد و  ریش بعدم

 لود شو!   گه،یبسه د -

 ...ایگی گفتم: عهه! راست م دهیاومد و ابروهام رو باال انداختم. کش  ادمی  تازه

 

خودم زدم و به صورت   یبه رو  یرفت و من که تازه از حالت پرواز در اومدم. لبخند رونیب
 بوسم فرستادم.  هیچندشانه  یلیخ

  نامی. دنبال لباس عروس ا دمیرفتم و تند تند لباسام رو پوش رونیکه تموم شد ب کارم
گشتم اما اصال نبود... تو مرحله خاک بر سر کردن بودم که سارا وارد اتاق شد و گفت:  

 زود برو. ار،یرو کامل جمع کردم دادم مه لتی وسا  یراست

 ! ؟یبرگشتم و گفتم: تو عجله ندار  یزیچ یآور  ادی لحظه با  هی

 به نشونه نه تکون داد. یسر

 وقت تلف کنم.  نایا  هیتو آتل ادیگرفتم چون نم خوام ز تر وقت  ری د کمیمن   -

 دونستم؟! ها؟ چرا؟!  ینم ناروی... من چرا ا یلعنت

 ! مای رفت یهم م  شگاهیآرا هیهم  با
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 . دم یمحکم رو دستم کوب  ی کیو   دمیحرص اخمام رو تو هم کش با

 بده!  یگ یم  یخوام فحش بدم، ه ینم یه -

 : چرا؟! دیخنده هاش پرس نیاز حرص خوردنم خنده ش گرفت و ب  سارا

 ؟ یبه منم بگ یمرد  یم -

نمه هنوز کارش مونده...   هیکنسل کردم. لباس عروسمم  شیپ قهیچند دق  نیبه خدا هم -
 بد کرده. یلیرو خ شی جا هی  دمید  روز ید

 کار داره؟  ادیز  شه؟ی: ا وا! خوب مدمیپرس ی نکنه! با نگران ابونی گرگ خ بینص خدا

 برو.  ای. تو بشهیزد و گفت: نه گلم، خوب م یلبخند

 گذاشتم بردار بخور. چیساندو  هیاپن واست   رو

 

 یطونیرو عوض کرده بود و از اون ش ناشیصورتش ثابت موند. حالت ابرو ا  یرو  نگاهم
 در آورده.  یطونیم

 ساده خوشگلتر بود. یطور   نینظرم که ا به

 رفتم.  نی تشکر با دو پا هیرو سرم انداختم و بعد  شال

که سارا درست کرده بود هم خوردم.    یچیرو برداشتم و اون ساندو میراهم گوش سر
 اومد. یخوابم م یلیخ ییخدا
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با تاسف تکون داد و   یسر   دی. تا من رو ددمیرو از دور د اریرفتم، مه رونیدر که ب از 
 به ساعتش کرد. یاشاره ا 

 .یو داشتم سر صبح نی حاال من حوصله تاسف خوردن ا ش یا

 نشستم.  نیماش  یحوصله به سمتش رفتم و تو  یب

بازوم   ی حوصله جواب دادم. با ناخنش تو یشد و بهم سالم داد که با همون لحن ب سوار
 ان تر باش! با ما مهرب کمیو گفت: چته خانم خانما...  دیکوب

 بهش رفتم و  نشستم.  یغره ا  چشم

 تونم دشمن باشم! بعدم... یکرده فقط م  دارمیزود ب یکه سر صبح یمن با کس -

 .دمیبه سمتش چرخ کمی

 شگاه؟ یآرا م یبر  یم  یچرا دار ؟ی دینپسند  یجور نی تو مگه من و هم -

حرفش    رینگاهش، مس ریبه موهام انداخت اما بر خالف مس  یکرد و نگاه زیر چشم
 از اون دور بود.   یادیز 

خانم مو صاف   یشهر و نگشت  یشگاها ی من چه کنم؟ کل آرا ،یشگاهیآرا  روز ی خودت از د -
 ؟ ی صوف

 زدم. یو لبخند  دم یبه موهام کش یحرفش دست  نی ا با

 خوشگل شدم؟!  -

 . یشد  یساده و مهربون و با عشق گفت: عال یلیخ

 ...امیدر ب یو هر چ یباعث شد کال از فاز ناراحت نشیهم

 برد سمت دستگاه پخش.  دست
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 ! یا یخواب در ب یآهنگم بذارم تا قشنگ از حال و هوا  هی -

 روزا  نیهم یعنی یروزا چقد خوبه، زندگ نی "حالم ا

 حرفا   نیهم یعن ی یزندگ ا،ی بزن از عشق و از رو حرف

 فهمم یآرامش و کم کم، دارم با تو تازه م  یمعن

 فهمم یبازه م یعمرش و م ست،یعاشق ن  یهر ک گنیم  یوقت

 خوبه یزندگ یحاال که هست ،یش دایرو گشتم تا تو پ ایدن

 خوبه یبگ یبزن هر چ یحرف  ،یبگو تا باور کنم هست یزیچ

 من از فکرت رها باشم... ،یذار یلحظه نم هیکه  ، یانقد جاذبه دار تو

 شم"  ای کنارت غرق رو ام،یدن نیکه تو ا  یخوام، تا روز  یکه م  یانقد خوب تو

 )بابک جهانبخش٪ جاذبه( 

 

اومد.   یبازم خوابم م یاومدم ول فی از آهنگ ها لذت بردم و سر ک  شگاهیبه آرا  دنیرس تا
 دم. چند نفر بهم حمله آور ،یصندل  یو نشستن رو   شگاهی به آرا دنیبا رس

کرد. از  یور اون ور م نی آدامس بزرگ رو تو دهنش ا  هیکه  یاز دخترا در حال  یکی
 کنه.  یصداش اعصابم خرد شد... طرف انگار داره ِگل لگد م

  یزدم و پشت بندش گفتم: خواهر مو  یکه داد دی از موهام رو گرفت و چنان کش کهیت هی
 ؟ ی رفتار و باهاش داشت نیخودتم بود ا 

گفت و آروم تر مشغول کار شد.   یشینگه داشت و ا شی جلو یدندونا نیرو ب آدامس
بود که من رفتم لباس   نایسه ا   کی گذشت تا کارش تموم شد، بعد از ظهر نزد یلیخ

 بپوشم.
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من صورت کج   ش،ی بشم. جاش تو کل زمان آرا ز ینبود که سورپرا نهیآ  یرو یپرده ا  چیه
 عاشقه! یلیخ اریکردم مه یو فکر م  دمید ی و کوله خودم رو م

کردم   یفکر م شهیگرفتم. هم  ی م یطور حاضر و آماده نشسته بودم و داشتم سلف همون
 بدک نشدم، خوشگله!  دمیکه د شهی م یعروس بشم چه شکل یصورتم وقت

! مناسب  ظی نکنه، نه اون قدر ساده، نه اون قدر غل ظیلرو غ شمیآرا یل یگفتم که خ خودم
 سن خودم.

از من اومد و    رتری د یدو ساعت هیو اونجا نشسته بود. اون  کار داشت  کمیهنوزم    سارا
 بود که االن حاضرم!  یعاقالنه تر از من یلیکنم کارش خ  یفکر م

ور اون    نیا  ،ییغویج غیدختر با حالت ج هی یصدا   هی هویطور نشسته بودم که  همون
 انداخت. شگاهیآرا یور پران خودش رو تو

 دوماد اومد!... -

 کنم!  ی... چه خر ذوقن، من عروسم، من شوهر مدنیهمزمان کل کش همه

 ! عجبا

برام شنلم رو آورد و با دقت روم   شگریبلند شدم. آرا یصندل ی زدم و از رو  لبخند
 نتظر بود.م نی پا اریانداخت... مه

با استرس به   دیکه تا من رو د  دمیدختر رو د هیدرش   یسمت آسانسور رفتم که جلو  به
 ! ه؟یشکل ن یچرا ا  نیسمتم اومد. وا ا 

 

استرس پشتش    یقدمم کل ک یرفتم. هر   یکردم و منم چند قدم یاز سر کنجکاو  یاخم
دل ندزدنم عالم و   الیمثل رستا تو سر   ا،یرو بهم بزنه! خدا یبود... نکنه اومده باشه عروس

 آدم دنبالم بگردن رستا رستا کنن...
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 نشه! ساینک ن،یشاه

شدم.   مونی صبح از ازدواج پش ن یخودم رو به تو سپردم، من گناه دارم، هم ا،ی خدا ییو
 دوست دارم. شتریاما رقصاشون رو ب نمیب  یم  ادیندارم، ز  یهند لمیمن حوصله ف

 کرد.  یکرد که جوابش رو دادم. به آسانسور پشت سرم اشاره ا   یم... سالدیبهم رس دختره

 .دیش یک یلطفا سوار اون   -

شد و با ترس آب   ی. صورتم سکته ادنی ناف من و با رستا بر دمیرو که گفت فهم  نیا
 دهنم رو قورت دادم.

 خار داره؟  یکیاون   -

  یفلشون مهم ق یدستش نشست که داشت با استرس تو  یانگشتا   یهمزمان رو  نگام
 کرد.  یکرد، بازشون م

 .شهی از مجتمع باز م ینه، اون جا به منظره قشنگ تر -

منظره چه    ؟یچ یعنی!  رمی! نمشم یفکر کرده من خرم؟ رستا خر شد رفت... من خر نم نیا
 داره؟  یربط

 

 یآهنگ خودم رو م  یگرم بود که به خاطر صدا  شگرایزدم و پشتم به آرا یپوزخند
 .دنیشن یکشتمم صدام رو نم 

 به گردنم دادم.  یقر

  شم؟ یآسانسور م یکیکه االن من سوار اون   ؟یخودت چه فکر کرد   شیدختر جون پ -
 د؟ یمنتظره که من رو بدزد نشیبا ماش  نی اون پا نمیشاه

 زدم. یا  گهید پوزخند
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 .دیکن یرو عوض نم وتونیدونم چرا سنار ینم -

و اطالعات من    یسطح از آگاه  نیصورتش متعجب و کنجکاو شد. مطمئنم از ا  دختره
 ! ختهیبرگاش ر

 م گذاشتم. ینیب یبگه که انگشت سبابه م رو رو  یزی چ خواست

  یرو م ینگو! برو بهشون بگو که من مثل اسمم فرزانه و دانام و همه چ  یچی ! هشیه -
 فهمم.

 بگه که نذاشتم.  یزی خواست چ باز 

 ؟ یکن یم  اه ی برو! من و س -

  شویمرد ر  هیو   اریخواستم برم داخلش باز شد و کله مه یدر آسانسور رو به روم که م هوی
 .دمی دستش بود د یلمبرداریف نیرو که دورب

 ! گهی د انیب  ن،ی نجایغر زد: چرا هنوز ا  تیعصبان با

 . نیو رو به راه کن یرو به دختره تشر زد: مگه نگفتم زود همه چ بعد

 م زدم.  یلبخند به وسعت تموم تباه هی

 ؟ یضربه رو آروم تر بزن نیشد ا ینم  ایشدم... خدا عیشدم، بدم ضا  عی ضا

ابدا اگر    نکهیانداختم، با ا  نی سرم رو پا دمیرو د اریکنم... تا نگاه مه  هیمونده بود گر کم
 .دید  یمن رو م

  ری کنه؟ عروس رو تو کو یهمراه  نی من رو تا اون پا  ستین یخر  چیواقعا چرا ه  یول
 رها کردن.

 طرف دکمه آسانسور رو زد.  دمیکه د شمیپ ادی ب اریبودم مه منتظر

 بره؟  یگفتم: شوهرم و کجا م اریاخت یب
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من   هیبرم با  ی، قبل بسته شدن  کامل در آسانسور گفت: مبود  یکه انگار قاط مرده
 از راه به درش کنم!   لیبیس

 ! شهیاز راه به در توئه پشمو م یلب زمزمه کردم: ک  ریدر هم رفت و ز  صورتم

 

 به دختره زدم. یگند زدم، لبخند  ارمیبه روم ب  نکهیا  بدون

 ام نه؟  یعروس باحال -

 !یلیکج گفت: خ  ییلبا با

آسانسور رفتم. دختره دنبالم   ی کیش بودار بود، به سمت اون   یلیفکر کنم خ نکهیا  بدون
  لمیچون از االن ف دی ری ژست خوشگل بگ هی  دیقشنگ بر نی پا دیرفت  ی اومد و گفت: وقت

 . رنیگ یم

 ؟ ی ا یاز همون جا دکمه رو زد که داد زدم: مگه تو نم بعد

 آخراش بود که بسته بشه.  در

 .د یتنها باش دینه با -

مگه من تو عمرم چقد عروس    ای ! خداالی در بسته شد و من موندم و هزار تا فکر و خ و
 اندازنم؟!   یتو بن بست م ینجور یشده بودم که ا 

 مردم... ننه!  ییرسه! و یآسانسور م رم؟یبگ یچه ژست االن

موهام با   ی رو گرفتم. تند شنل رو از رو ممیطبقه مونده بود به همکف برسم که تصم هی
لبم گذاشتم و   یرو رو  یدادم. انگشت وسط  ه یو آرنجم رو به آسانسور تک  نی دقت پا

 کردم.  زونیاز کنارش آو ییبا یرم به طرز ز  هیسبابه و بق



 وز ی ن   انا ی و 

 
850 

 

  یاون عکس تو   هیشب یبودن و نسبتا خمار شده بود ول دهیرو خودشون کش چشمام
ژست بوسه ها باال   ن یمثل ا  یو مجلس کیش یل یپامم خ هیخمارترش کردم و   شگاه،یآرا

 دادم.

و   لمبرداری ف ن یدورب زیچ  نیباز شد. اول یو در به آروم  ستادیحرکتم ا  ن یآخر یتو آسانسور
 بود...  سادهیبا دست گل وا  اریبا دقت کامل بود. پشتشم مه شوئهیر  لمبرداریخود ف

 

 دوتاشون تعجب کردن  دنمید تا

گرد زانوش رو از   یرو کنار برد و با چشما  نهیبود، دورب یلمبرداریکه تو حس ف لمبرداره یف
 بدبخت که سرخ شد و کال سکته زد. اریبلند کرد. مه نیزم یرو

 ! ه؟یچ نیشدن و با تعجب گفت: ا  زونیکنار بدنش آو  لمبرداره یف یدستا 

 ه؟ ی : مگه چدمیب پرساومدم و مثل اون با تعج   رونیژست ب از 

در کنار برد و داخل آسانسور اومد و   یرو از جلو  لمبرداریبدبخت درجا جلو اومد و ف اریمه
 شنلم رو سرم کرد. 

 دستش زدم. یحرص محکم رو  با

 !ی کن ینم هیچرا گر  -

 گفت: فعال سکته کردم. دیکش  یم یقیکه نفس عم  یحال در

  الیخ  یب گم،ی: داداش به خاطر خودت مدیما پر  یاز اون گوشه وسط حرفا  لمبرداریف
 ازدواج شو! آرامشت و بردار و برو! 

خواست   اریبردم و هر چندم مه رونیرو کنار زدم و سرم رو از آسانسور ب اریحرص مه با
 بکشتم داخل نذاشتم.
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 ! یزلیبه تو چه خرس گر  -

 

 

  هیخوردم، برو با  زیم قرار داد: خواهر من چخطاب  یا   چارهیبرگردوند و با حالت ب سر
 اون کار و بکنه.  دیدوماد با ار، ین نی شنلتم پا ا،ی ب نی قشنگ و خانومانه پا  یلیژست خ

رفت.   رونیب اری اومده بود، اومد داخل و مه نی آسانسور پا  یکیکه با اون   هی باال دختره
 قرار داشت.  شگاهیکه آرا یقبل بعدم دکمه آسانسور رو برام زد و برگردوندم همون طبقه  

 یگرفتم. چ نی بار ژستم رو خوشگل و با سر پا  نیبه خودم انداختم و ا  ینگاه نهیآ تو
 نگفت.  ی چیاون دختره هم ه ن،ی برم پا یاون طور  دیدونستم نبا ی کار کنم؟ من که نم

  نکهیلباسام رو مرتب کردم و شنلمم گذاشتم اما قبل از ا نهیآ  یاون طبقه، تو دنیرس تا
 دکمه رو بزنم، در آسانسور خودش بسته شد.

اما در که باز شد، سه تا خانم داخل   سادم ی خودشون زدن و قشنگ وا نی کردم از پا فکر
 در رو بستن و طبقه همکف رو زدن.  لمبرداره،یف نی اومدن و تا خواستم بگم پا

 بدبخت بودم؟! چرا انقد  واقعا

 ! ه؟ی چ نیداد زد: ا  لمبرداری. فختیخانوما ر  یبار پشما  نیو در باز شد و ا   میدیرس

 بزنم. حیلبخند مل هیبود که سرم رو باال کنم و  نیجوابم ا تنها

 

رو نگرفته باشه،  لمشونیف  نکهیبر ا  یمبن لمبرداریف دیزدن و بعد تهد  یغیج هی خانوما
 رفتن! 

 .دی به صورتش کش یبا حرص دست  شویر
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خواست سوار شه نذار، زودم اون دکمه   یباال هر ک یجان من، جان شوهر بدبختت، رفت -
 رو تو حلق خودم نکردم.  ن یدورب نیرو فشار بده تا ا  یکوفت

زودتر طبقه   دم یمنفجر بشه، خودم در جا دکمه رو زدم و رفتم باال، اونجام رس  نکهیاز ا  قبل
 همکف رو زدم.

 . شهیو تموم م نی پا رم ی راحت االن م یلیخ ست،یاصال سخت ن -

 قشنگم رو گرفتم و در آسانسور باز شد...   ژست

  گفت ینشون ندم و هر کار   یعیکرد که اصال حرکت ضا دیگفت و تاک  یشیآخ لمبرداریف
 انجام بدم. 

 . ریبگ لمی ف گهی د هیزاو  هیشو. آوا تو هم از  کی تو هم قدم قدم نزد اریجلو، مه ای آروم ب -

 گفت و انجام دادم.  یکار هر

نگاه   کمی لمبرداریصورتم برداشت. به دستور ف یاز رو   کمیجلو اومد شنل رو  اریمه
 نگاش نکنم.  عی ضا  نطوریکه به من تشر زد ا  میعشقوالنه رد و بدل کرد 

 بار محجوبانه نگاش کردم.  نیا  منم

 مونه بغضت نگرفت!... یم  ادمیکه زمزمه کردم:  دیرو بوس میشونیجلو پ اومد

تا   نی تموم بشه، تو ماش لمهیف نی خوام ا یخودم زمزمه وار گفت: فعال فقط م  مثل
 کنم. یم  هیگر یخواست

ام و تو   ی آل دهیچقد دختر ا  که من  دنید  یاومد بچه هامون م یم  لمهیتو ف دینچ با -
 .ی چقد دوسم دار

گرفته بشه باباشون چند تا سکته رو پشت هم با اون   لمیف نیدونن تا ا  یبچه هات نم -
 ژستت زد. 
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 شد.  تیپاراز  لمبردارهیف یصدا 

 ! یواو! چه صحنه عاشقانه ا  -

 . جاش بود کفش پاشنه بلندم رو محکم تو کله اش بکوبم که مغزش رو سوراخ کنه  واقعا

فردا پس فردا بچه هام   ؟یگرفت یچه صحنه عاشقانه ا ی مردک وسط کلکل ما اومد آخه
 گفتم.  یفهمن چ یکنن م یم یلب خون  شنیدورانشون م یها  الیگودز 

 

  کمیبالفاصله شنلم رو  اریه. ممیشد نیسوار ماش  میو رفت  میاز شرش راحت شد  باالخره
 . یخوشگل شد  یکرد  ری چقد تغ  ما،یگفت: خودمون ی باال داد و با لبخند 

 تند پلک زدم و دو تا ناز  اومدم. تند

  ایرو برداشتم و گفتم: آقا ب  میآرزوش رو داشتم، تند گوش شهیکه هم یزیچ یآور ادی با
 .میر یدابسمش بگ

 باال انداخت.  ییابرو  اریمه

 ! انای و  هیچه کار -

 رو گربه شرک کردم. خودم

 . گهید ایب -

آوردم و   نی راحت شنلم رو پا الیانداختم و با خ  نیماش یدود  یها  شهیبه ش ینگاه
 . دمیآهنگ خاص رس هیدستگاه پخش رو روشن کردم و بعد رد کردن چند تا آهنگ به 

 . میشده بود وید یو  کی گوش کردم و موز  اریکه شب اعتراف مه یآهنگ

بره   ادمیدادم   یگوش م یعمارت بهم اعتراف کرد اطیکه تو ح یو شب نی خنده گفتم: ا با
 جلو چشام اومدن.  یتباه ری انقد تصاو ،یگفت یچ
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 واران زهره ترکم کرد.  -

 رو باال بردم.  یزدم و گوش نی ری لبخند ش هیتموم لحظات   یادآوری با

 نهیبهتر  یتره تو عاشق نی"دلنش

 نه یخوام تو تصوراتمم هم یکه م اون

 سردم   یخوام با قلبم، گذشت روزا  یرو م تو

 نکردم"  زیرو تو دلم انقد عز  یکس من

 

  گهیبهمون ندادن و د  یژست بد چیو خداروشکر ه  میو عکسامونم گرفت  میهم رفت هیآتل
 . میشب بود و به تاالر رفت یکاینزد

و تمام... فردا    میکرد  ی. االن عقد مشد یم  شتری استرسم ب میشد یتر م  کی نزد یچ هر
 بود.  یمشترکم م  یروز زندگ نیاول

 االنش. نی هم قیزود گذشت و استرس نداشتم تا دق زیچ همه

مشغول    یلمبرداریو گروه ف  دنی رس میبش ادهیپ میخواست یکه م ی وقت قیدق نایا  زیآو
 و عروس و داماد شدن.  نیگرفتن از هر دو ماش لمیف

بود.  الیتو هوا ترکوندن که همه ش کار دان  ز یم ز یو چ  میشد ادهیدو همزمان پ هر
 شد. یکه عقد انجام م  یو بعد داخل اتاق میپروند. داخل تاالر رفت یم  کهیاونجام ت

بودن و نصف تاالر رو گرفته بودن، وارد   لیا  هیکه ماشاءا... واسه ما   کی درجه  یال یفام
 اتاق شدن. 

  اریکه کنارش نشسته بود زد. مه اریبه شونه مه ی کی  زیو آو   میسر جاهامون نشست همه
 . گهیم  یچ نمیکردم بب زیبرگشت و منم گوش ت
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 ش؟ یشناس ی: زن تو هم عوض شده نمدیتعجب پرس با

  نکهیصورتم ثابت موند و قبل ا  یکه نگاهش رو  گهی م یچ نمیشنل رو باال دادم بب کمی
 چه کرده!  ش،یخداوندگار آرا  ایگفت:   ینسبتا بلند یجوابش رو بده، با صدا  اریمه

به پهلوش زد و خفه شو رو فقط   یو سارا سقلمه ا  دنیبودن خند دهیکه شن ییکسا
 .مید یخودمون شن

 

از   ینگه و کالفگ یزیبود و محکم گرفته بودش تا چ سادهیوا   الیخانم چفت دان دیناه
فعاله... ما هم گناه   شی. گناهم داشت ها! بدبخت چه کنه که بدیبار یم   الی دان یسر و رو 

 رفت. یگفت و آبرومون م یچرت و پرت م یکه ه میداشت

. شک  میشروع به خوندن خطبه کرد و تهش هم من و هم سارا جواب مثبت داد عاقد
 کرد چرت و پرت گفتن. ی خانم نگرفته بود، شروع م دیرو ناه الیاگر داننداشتم که 

که   یافتاد و پشت بندش به جعبه دستبند  اری سفره عقد، نگام به مه  یرو نهیآ یتو  از 
 گرفته بودمش. یلفظ ری پام بود و ز  یرو

 بود. ومدهیهم سراغم ن غهیبعد خوندن ص یکه حت یداشتم، حس یبیعج حس

 تونستم روشون اسم بذارم.  ی که نم یبیو غر  بی عج یو حسا  یبستگنوع تعهد و وا هی

 .میرسما زن و شوهر بود ،ار یبود که االن من و مه بیعج یلیخ

 رد شد.  یمسخره باز  چیه یب د،یخوردن عسل که رس وقت

  هیدست زدن بق یآورد و صدا  نی سرم پا  یشنل رو از رو اریبلند شدم و مه نایهمه ا بعد
 که عروس رو ببوس اومد.

من   ی و چشما دی بوس قیچسبوند و عم میشونیاومد و لباش رو به پ  کمیآروم نزد  یلیخ
 رو بست.
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 لحظه ها با وجود تموم استرساش جذاب بود.   نیا  چقد

 

گفت، بر خالف شب   کیگذشت... مامان اومد تبر  یداشت م لمی ف هیمثل   یچ همه
 .اوردمی سرد بود و من انتظارش رو داشتم و به روم ن شهیبابا اومد اما مثل هم غهیص

 یلیبا هم و خ  میاتمام حجت کرد شیخانم که چند روز پ دیفرهاد اومد و ناه آقا
چند سال عمرم داشتم   نیا  یکه تو  ییتونم تموم عادتا یمحترمانه بهش گفتم که من نم

 سازن.   یکه من رو م  نانیترک کنم و هم

 نگفت.  یچیگرفت اما تهش خوب شد و ه افهی ق اولش

شد اونقدر گرم باشه و همه درک   یکس نم چیکه داشت، با ه یتیسبب رفتار و شخص به
 کردن.  یم

  هیروز کامل، به عنوان  هیبود و من کنجکاو بودم  ینظام یزنا هیاخالقش شب ی حدود تا
خونه شون باشم و   ید تو ش یم  ریامکان پذ  ن یبه بعد ا نیکه از ا  یمیصم یلینفر خ

 کنه. یکه چطور رفتار م نمیبب

شدن. سر که برگردوندم،   یهاشون رو بهمون دادن و تک تک داشتن خارج م هیهد  همه
 زدم.  ینگاه اونم به منه لبخند  دمید یو وقت   دمیرو د زیآو

 از کجا شروع شد؟!   زیچ همه

 گشتم...  یم  زیبا کارم و دنبال رخت آو  ییآشنا یکه رفتم برا  یاز همون روز   دیشا

 زد تا اخراجم کنن.  یآبم رو م ر یداشت ز  یکه ه ییروزا

 ! م؟یشد  یمی دادم... چطور انقد صم یکه سوت  یاون گزارش اول  ای

 ؟ یچ ای اومدن   هیبود و بعد بق ز یبا آو ییاز همون آشنا   میشروع زندگ نقطه
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که  یرفتم. روز  یم  یهند  لمیکه تو ذهنم باهاش ف ییافتادم... روزا  ای و سوف  ادیفر  ادی
 کنه؟  یشق و رق ازدواج م نیبا ا  یگفتم ک  یو من م  رهیاومد پرونده رو بگ اریمه

گفتم  ی بودم که م سادهی وا یکس یپهلو قی بود و من االن دق ب یعج یلیخ یزندگ
 خواستمش. یو با تموم وجودم م   ستیمن ن  یارا یمع

  گهیهم د دنیبعد چند بار د قیترسوندم و دق  یرو ازش م زی بود که من آو یکس  سارا
 باعث شد عاشق هم بشن.

 

 

رو برنامه   یزیخودم چ نکهیبودم، بدون ا  دهیکه تموم عمرم براش نقشه کش  یشب اون
 گذشت. ینحو داشت م ن یکنم، به بهتر  یزیر

 ...میخوند م،یدیرقص

کردم   یرفت و من اما سع یم رونیبه دست ب یگوش یبابا مشکوک بودن، ه یرفتارا 
براش    نایکدوم از ا  چیِسر شده بود و ه گهیشبم خراب نشه و نشد. مامان هم انگار د

 نداشتن. تی اهم

 کردن.  یهم که از دور داشتن به هم نگاه م سایو پر   واران

 .دیبه واران زدم که خند یهمون دور چشمک از 

کرد. سر ذوق اومدم و با دست لبام رو به   یم غشینبود در فیقشنگ بود، حاش  خنده
 انداخت. نی لبخند کش دادم و اونم سر پا

بود که از دست   الیذاشت، دان یم  هیما یعروس  یکه داشت از جون و دل برا  یکس تنها
خوام آهنگ از طرف   یگفت م  یخوند. وقت یزد و م یخانم در رفته بود و داشت م دیناه
 . دیعروسمون کنم، تموم تن و بدنم لرز  میتقد  ارمونیمه



 وز ی ن   انا ی و 

 
858 

 

 باشه.  یبد ز ی اومد چ یآهنگ بهش نم تمیزور بردنمون وسط اما ر  به

سال تو کمرم جا   ی و اند ستی ب نیکه ا یو فقط دست زد و منم تموم قر  سادی وا اریمه
 .کی و جذاب و شخانومانه  یلیاما خ رونیب ختمیداده بودم واسه امشب رو ر

 قلب تنهام  نیسرزم   کدونهی  یی"تو 

 آرزوهام  یتو  یکه بود یهمون هست تو

 لرزه یدل من م نمیب  یچشماتو م یوقت

 بکن نذار دلم رو تنها،نذار دلم رو تنها  یخانوم ایب

 ییعاشق شو دلم آرومم تو  ،ییبارونم تو ییتو   خانومم

 " ییعاشق شو دلم آرومم تو  ،ییبارونم تو ییتو   خانومم

 

  یکه همراه خواننده م الی کردن و با دان یدست زدن همه بلند شد و هو هو م یصدا 
 کردن. یخوند همراه

 "دوست دارم شب تا سحر دور سرت بگردم 

 دونم تو انتخابت اشتباه نکردم  یم

 رم ی میبگم برات م ینجوریدارم هم دوست

 نم یزتریعز  ییعاشقت منم تو  بگم

 حرفات  نه یری ن شم  ی واسه

 تو دستام بمونه دستات  کاش

 ینیمن تو بهتر   ی واسه
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 ی نیقلب من بش  یتو  شهیهم کاش

 ییعاشق شو دلم آرومم تو  ،ییبارونم تو ییتو   خانومم

 " ییعاشق شو دلم آرومم تو  ،ییبارونم تو ییتو   خانومم

 

هم با   ترای . ممیبود دهیو کاراش خند الیاز دست دان یگذشت... کل  یشب هم عال هیبق
 بود. ییپسر آقا  یلیداد و الحق که خ یکه دوست داشت بهم نشون م یپسر یدست ه

 مکمل هم بودن... ترا یبا م قیدق

 تفاوتا قشنگن.  نیو اون آروم! چقد ا   وونهی شر و د اون

  یتا جلو قیبود که همه رو به وجد آورد و دق الیعروس کشون که شد، باز دان نوبت
 خوند.زد و  ار،ی آپارتمان مه

 بد بود... نجاشیعروس بودنم ا ییخدا

 بکشم. غی و دست بزنم و ج نم یبش الیخواست برم رو اون پنجره مثل دان یدلم م االن

فقط خانواده ها مونده بودن و   گهیهمه سکوت زدن... د م،یسادیدر آپارتمان که وا  یجلو
 راه، ازمون جدا شدن.  ی وسطا هیبق

 .نیباش گهیرو تو دست هم گذاشتن و فقط گفتن مواظب هم د  اریمن و مه  دست

 برامون گفتن. یکردن و از زندگ حتمونینص

 که سمتمون اومد لباش رو کج کرد.  الیرفتن، دان موقع

 ! مبارکه... دیهست یزوج چندش گمی بازم م -

 شونه دوتامون رو گرفت و هل داد.  بعد
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 کاله موند.  یهمه تو روستا زن گرفتن، شوهر کردن، سر من ب خونه تون،  دیبر -

 که با مامان کرده بودم خنده ام گرفت.  ی ا  هیاون همه گر نیب اریاخت  یحرفش ب نی ا با

  الیکرد افتادم. دو روز قبل برگشتنشون از روستا، دان فی واسمون تعر  ترای که م  یزیچ ادی
  یراه عاشق هم م یوسطا   م،یای با هم راه ب ایکه بفاطمه و بهش گفته  ش یرفته بوده پ

 .میهست یو به نظرم زوج خوب میش

و سگه رو انداخته دنبالش!    دهیخند الیبه دان ی هم نه گذاشته و نه برداشته، کل فاطمه
 حرصش گرفته و همون روز از روستا برگشته. نمیا

که پام رو تو آسانسور   ن ی . هممیو سوار آسانسور شد  میخنده داخل آپارتمان رفت با
 انداختم.  اریبه مه یگذاشتم، استرس سراغم اومد و نگاه ترسان

 شد؟!  یدستم نندازه اما مگه م اریتا معلوم نشه استرس دارم و مه دمی کش یقیعم نفس

ر  و من دستام رو مشت کرده بودم و به زو  میدیتوش بود رس اریکه واحد مه یطبقه ا  به
 رفتم... یدنبالش م

 ...دمیبود کرد  یچه غلط  نی ! اایخدا  ییهاع

  مون یازدواج پش  نیافتادم و از ا یخوردن م زیهفته داشتم به چ  نیبار در ا ن یهزارم یبرا 
 رو دوست داشتم. یعروس  ن یشدم. به خدا من از ازدواج هم یم

 پختم؟ی من فقط داشتم م  ایچرا انقد کمه؟ هوا واقعا گرم بود   ژنیاکس

 آپارتمان رو باز کرد و گذاشت اول من برم داخل... در

  عی ضا دی رو جمع کردم و تند خودم رو تو آپارتمان انداختم... فکر کردم که نبا لباسم   دامن
به سمت  اریاصال. تو همون فکرا بودم و به سمت اتاق رفتم و مه ارمیدر ب یباز 

 آشپزخونه رفت. 
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نزده بودن و تند   نایسنجاق ا  ادیباز درست کرده بودن، ز  بای مدل تقر  هیرو چون  موهام 
 ... اصال پاکش نکردم.الیخ یکه کال ب شممیتند مشغول باز کردنشون شدم. آرا 

مطالعه   زیم  یصندل یکه داخل اتاق اومد و کتش رو رو  دمیرو د اریمه  نهیآ یتو  از 
 واتش رو کند.انداخت و کرا 

 ن؟ ی نره پا بینکنه... به ترت یا  گهیحضرت عباس! چه کنم االن من؟! کار د  ای

  یم اریمه یشدم اما همش فکرم پ رهیخ نهیو به خودم تو آ  اوردمیخودم ن  یبه رو  بازم
که به سمتم اومد و آب دهنم رو با سر و صدا قورت دادم و   دمید نهیآ  یگشت. از تو 

 شونه نشست و دستش رو دور کمرم حلقه کرد.  یچشمام رو گرد کردم. سرش رو 

 لباست رو باز کنم؟  پ یکنار گوشم آورد و زمزمه کرد: ز  لباش

 کردم بحث رو منحرف کنم.  یسع

 ؟ ی دیمن و د   یوقت یچرا امروز بغض نکرد  -

 اجازه ندادن.  نیر یش ین حسا احساس گفت: چو با

 انا؟ یصدام زد: و  بعد

 استرس کله م رو دور کردم و جواب دادم: هوم؟  با

 . ادیخوابم م -

 زدم و گفتم: عه منم!  ی! من فکر کردم فکرش اونجاهاست... لبخند ذوق مرگعه

 رو محکم تر کرد.  دستش

 . طونیش یا -

رو  طرف لبم   هیو    زیچشمم ر هی چشمم رو گرد کردم و  هیبودم؟  طونی ش یواسه چ قیدق
 باال بردم.
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 هن؟  -

 خودش تابم داد.  با

 همون بحث دوست داشتن خواب.  -

خوابم    میهفت ساعت در روز بخوابه... االنم از تا  دیآدم با  گه،یتعجب گفتم: آره د با
رو داشته   دیهفت ساعت خواب مف یپاتخت ان یصبح که م  میبخواب میبر ایگذشته. ب

 .میباش

  هیتک زیتند از کنارش رد شدم که کمرم رو گرفت و به سمت خودش چرخوندم و به م بعد
 م داد.

 من خواب منظورم نبودا!  -

 زدم.  یعی. لبخند ضا ارمیخودم ب یخواستم به رو یاما نم هی منظورش چ گرفتم

لباسم    رمیبرو دراز بکش منم م  ای. بیخواد تو بغلم بخواب یدلت م ،یدونم خسته ا  یم -
 . امی کنم م یض مرو عو 

 تو چشام زل زد. طونیش

 . یبکن دیاون کار و که تو نبا -

 کرده؟  یشده؟ نوشابه و دوغ قاط وونهید  ه؟ینجور یچرا ا  ن یا

آروم تور رو از   یلیاومد. گوشواره هام رو از گوشم در آورد و خ  کمیکنم، نزد لی من تحل تا
طرف   ن یسرم کند. ازم که دور شد، باز خواستم فرار کنم که نذاشت و دستش رو ا  یرو

 اومد، نفسم حبس شد...   نی اون طرفم گذاشت. سرش که پا

  اریکه برم و پامم آماده فرار کردم که مه دم یو کم کم خودم رو کش  دمیرو مناسب د  فرصت
محکم به   دنیپر  یم بپرم. جا تر آورد و منم که هل کردم پام رو باال آورد نی سرش رو پا

 خورد... اریدل مه ریز 
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سکته رو زدم. دستش رو بلند    دم،یجا سرش رو بلند کرد و رنگ قرمز صورتش رو که د در
دهنم گذاشتم و بعد کنارش   یکرد و منم پشتش بلند شدم. دستپاچه جفت دستام رو رو 

 قرار دادم.  اریشونه مه یبردم و رو

  یکرد. چ ی بود و فقط داشت ناله م ده یحس داشت پر   یهر چنا نداشت،  گهید  اریمه اما
و   دیچیپ ی. بدبخت مثل مار به خودش ممیبچه دار ش گهی د میکار کردم من؟ نکنه نتون

 اومد.  یاومد که نم یبه خودش نم  اریکردم اما مه یم ار یمه  اریمه  یمن ه

نکرده بودم بلند زدم   هیوقت که گر   یشه و استرس داشتم و بعد کل یخوب نم  نیا  دمید
 من با درد بلند شد.   هیگر یصدا  دنیبا شن  اری! مههیگر  ریز 

 

 کنه؟  ی درد م تی جا انا؟ی شد؟ و یچ ه؟یچ -

 تر شد.   دیم شد  هیحرفش گر  نی ا با

القم  و ندارم ط  اقتتی من ل ؟ی به فکر من ،یپدر ش یتون یبدبخت حسات و پروندم، نم -
 بده.

 از خداش بود ساکت  اریشنون. مه یها م هیزدم که شک نداشتم همسا یداد م یجور هی
 شم که با وجود دردش محکم گرفتم.

 ! الیخ یکه، ب ستین ی زیچ الیخ یب -

 گفتم: چرا ننه م من و با خودش نبرد؟!  هیبا گر  دوباره

 !شی ه ا،ی ب انا،یو  ایب -

 ساکت نشدم آخرش محکم بغلم کرد.  یه

 بخواب بخواب... -
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 تعجب ساکت شدم و به سمتش برگشتم. با

 پس! -

 خواب مهم تره، بخواب!  م،ی جهنم، خسته ا  ال،یخ  یتند گفت: ب تند

 *** 

 

 سال بعد«  »سه

 

  یینه به باباتون؟! چه زودم بچه دار شدن، چه گال نی شما دو تا چرا نه به ننه تون رفت -
 زده داداشم. 

  هانیو ن  انیدو قلوهامون ن یانداختم که تو اتاق بچه، جلو   الیبه دان یدر نگاه یال از 
  یزیزود بود اما چ یلیگفت خ یزد. راست م ینشسته بود و داشت باهاشون حرف م 

 . مشونیرفتی و آخرش پذ میکن یغلط چیه می نتونست میکرد  یبود که شد و هر غلط

اومدم و خواستم داخل اتاق برم و هم اون    رونی از فکر ب  انین هیگر  یبلند شدن صدا  با
  الیاومدن که دان  یو سارا هم م زی بگم که نهار بمونه چون آو الیرو آروم کنم و هم به دان

 تند تند دست زد.

 ون.خواد رقص مار ها بره برات یعمو م دیس ی! وا هانی! نانین -

اون دو تا    یدر رو باز تر کردم و نگاهم رو رو  یپسر هنوز آدم نشده بود. با تعجب ال نیا
  یلیرو خ الیچه بازه! دان ششونینشسته بودن، سوق دادم. ن یاسباب باز  یکل نیکه ب

  یدی شد یبحثشون بود. اونم بهشون وابستگ نی ا  دنشید یدوست داشتن و تا م
  یکرد م یم  دایوقت آزاد پ هی ثان  هیاگر  یحت شی خوانندگ یکارا  نی داشت و هر روز ب

 اومد.
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  یقینفس عم هیکنه که رفت ته اتاق و از اون ور   ی ملکه مار ها چه م  نمیموندم بب منتظر
 .دیکش

رو   تمیتکون داد و ر  تمیهوا با ر یزانو زد و دستاش رو رو  نیزم یرو باال کرد و رو سرش
شد. رو طرف راست بدنش   یور اون ور م  نیچرخوند و ا   یکمرش. خودش رو م یآورد رو 

بلند شد. دوباره دستاش رو تو هوا تکون داد...  هوی و پاهاش رو تکون داد و   دیدمر خواب
 کرد.  یمثل مار پس پس م 

 نکهیزد و بدون ا نیزم یخودش رو محکم رو هوی  فی آروم و ظر یاون حرکتا  نیب
  نیو ا  دیمار کش  یپارکتا با صدا یبذاره تند تند خودش رو رو نی زم یدستاش رو رو 

 داد. یطرف اون طرف رفت و همزمان بدنش رو قر م

 آورد... یرو هم تند تند در م زبونش

  یچه برسه به بچه ها! با نگران  دمیخنده هام از اون حرکت تندش من هم ترس نیب
و با اسباب   دیو اونم بلند خند  هانیاش رفت طرف ن کله دم یاتاق که د  یخواستم برم تو

 زد.  الیمحکم تو سر دان یکی  شیباز 

 ...ایبچگونه ش و ناقص گفت: داد یصدا با

 هم خر ذوق براش دست زد.  انین

 .یدد -

 رو ازش گرفت و پوکر نگاش کرد. یاسباب باز   الیدان

 ! الیبچه، دان الی عمه ته، دان ایداد -

 . دیموهاش کش  یرو  یو دست  انیرو کرد سمت ن  بعدم

 شوهر مامانته، باباته. ی. ددیتو معلومه به مامانت رفت زمی عز -

 پا شد. نیزم یاز رو هوی
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 از لولو سلطان!  با یرقص ز  هی  میخب بر -

 . دنیلولوخان رقص  هیکرد به خوندن و شب شروع

 کنار چوون... نیحاال همه بر  -

 دست زد.  هوی

 جنتلمن!  یلولو  هیمنم شدم   گهیهمه چشا زومه رو من! هه مدل موهام خوبن؟ حاال د  -

  انیو ن هان یذاشت و گذاشت. ن یبراشون م شهی که هم یرفت و آهنگ شی گوش سمت 
 آوردن. یهم دنبالش بلند شدن و اداش رو در م 

 با آهنگه خوند براشون.  دوباره

  هی رمیم  یجور هیگل پسر!   د یجا ند چی، هتر  کی تر، ش پی گوش کن اه، از من خوشت -
 دردسر!  یانگار اصال پ ام،یم یجور

مثل   مهیکردن بعد شکمشون رو نصفه ن یدستاشون رو مثل اون به جلو دراز م جفت
 ذاشتن... یم   گهید  یدستا  یچرخوندن و بعد دستشون رو رو  یاون م

به شکمش داد   یقر هیشونه هاش گذاشت و بعد سرش و  یجفت دستاش رو رو  الیدان
 که دنبالش تکرار کردن.

 دادن. گهیقر د   هیگذاشتن و   منگاهشونینش یدستاشون رو رو  بی با اون به ترت بعدم

مامان    ییاومده بود و رونی شون ب یو نارنج  یتاپ صورت ریتپلشون از ز  یشکما 
 قربونشون بره. 

به کمرش داد و انگشت اشاره ش   یقر  الیو با خنده وارد اتاق شدم که دان  اوردمین طاقت
 رو به سمتم گرفت. 

 جنتلمن! یلولو  هیمنم شدم   گهیحاال د  -
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 داد.  هیآهنگ رو قطع کرد و به کمد تک بعد

 ! ؟ی مو فرفر یخوا  یم یچ -

 با خنده و تاسف تکون دادم.  یسر

 جنتلمن؟!  ی لولو  ای  ییملکه مارها -

 طرف اون طرف کرد.   نیو مردمک چشماش رو ا ستادی حرفم راست سر جاش ا نی ا با

 ؟ یزن یحرف م یدر مورد چ -

 .سادمیوا   نهیبه س دست

 در مورد رقص مارهات... -

 . دمیکش یحرفام کردم؛ منم جاش بودم خجالت م یهم چاشن یثیخب لبخند

 .فتهین و گرفت تا پس ش یدر جا دست پ شهیم  عی داره ضا دید

ور اون   ن یا  یدزدک ید یم ادی چرا به بچه هات   ،ی آدم نشد  یخجالت بکش! مادر شد -
 ور سرک بکشن؟! 

دوست    یلیتو که بچه خ ال؟یدان یریزن بگ یخوا  ی: نمدمیتوجه به حرفش پرس یب
 .یدار

 . دیکش دشیسف شرتیبه ت یباال انداخت و دست یا شونه

 ازدواج پسر بودنش رو دارم. طی مه؟! من هنوزم از شرا  یزن واسه چ -

 شدن. ی عوض نم نی ا  طی افتادم... شرا دارمون ید نیاول ادی

 باال انداختم.  ییابرو 

 ! ؟یکماندو چ یفاط -
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 به صورتش داد.  ینیکرد و چ یاخم

دو   یروز  نتمیشم بب یبترشه دختره نچسب! خواننده م شی ا شه،یاون واسه سه سال پ -
 کنه که چرا زنم نشد. ز یسه خودش تجومشت گل وا 

 به سر تاپاش انداختم.  ینگاه

 جنتلمن، حتما!  یواسه تو، لولو -

  یشناسنم شکست عشق یکه م یینصف کسا  رمیهمه دلشون بخواد! من زن بگ  میلیخ -
 خورن.  یم

 ! انا؟ی: و دمیرو شن اری مه یتکون دادم که صدا   یسر  مسخره

 کردم. الیبه دان یاومده بودن. اشاره ا نایا  زیآو  حتما

 نهار بمون.  نجان،یو سارا هم ا زی آو م،یبر  ایب -

  نی پشت سرم، جفتشون رو بغل کرد و اومد. از پله ها که پا المیرفتم و دان رونیاتاق ب از 
که   ی. با تعجب و لبخنددمیو سارا د  زیرو خندون و در حال حرف زدن کنار آو  اریرفتم، مه
  نیهنوز آقا بود و تو ا  ارینگاه کردم. چقد مه لبام اومده بود، بهشون  یرو  اری مه از لبخند

 بارم دلم رو نشکوند.  هی  یحتسه سال  

زد. کنجکاو سالم   یم حیدستاش رو پشتش تو هم قفل کرده بود و سارا لبخند مل زیآو
 تک تکشون گردوندم.  یکردم که جوابم رو دادن. دوباره نگاهم رو رو 

 باشه. ریخ -

 .دیکش  یقی تکون داد و نفس عم یسر  زیآو

 تره!   ریخ ر،یاز خ یلیخ -

 حالتش خنده م گرفت و به سارا نگاه کردم. از 
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 شده؟!  یچ -

 ! یسونوگراف میرفت جواب داد: حیشکمش گذاشت و با همون لبخند مل یرو رو  دستش

 ذوق ابروهام رو باال انداختم و گفتم: خب؟!  خر

  یبار لبخند  نیرو داشت، ا  یمی قد  یچهره اش پخته تر شده بود اما همون اخالقا  که  زیآو
 زد و تند تند ابرو باال انداخت. 

 . شمیدختر م هی  یدارم بابا -

 گفت: اوهووو!  دهیشک الینگفته بودم که دان یچی تموم نشده بود و هنوز من ه حرفش

 کرد.  یاخم   زیو آو   میبه سمتش براق شد همه

 بدبخت عزب؟!  هیچ -

بگه، نفسش رو  حبس کرد و حرفش رو خورد و بعد   گهی د زی چ هیخواست  یکه م الیدان
 رفت.  زی به آو  یچشم غره ا 

رو بچه   ست ین دارمونید نی آخر نجاینه من نه تو ها! ا  یکلمه رو بگ نیا  گهی بار د هی -
 ! زیکنم رخت آو  یم  یت تالف

  نیگفتم؟ آها! واال با ا یم   یرو محکم تر گرفت و ادامه داد: چ هان یو ن انین بعدش
خودم   ریاز خ  دیدختر تو خانواده، با  ادیو با توجه به تعداد ز   نیر یکه شما جلو م یفرمون

 بزنم برا دختراتون.  یابیآژانس همسر  نمیبگذرم، بش

 گرفت.   یژست متفکر بعد

  نامیاونجا بختشون باز شد، ا یبرمشون همون روستا! دو تا دختر عمو جفت یاصال م -
 بختشون باز شه! 
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شنوه   یخواد، نگو از االن م  ی جلو داد و با اخم گفت: اوو! دختر من شوهر نم نهیس  زیآو
 تو سرش!  فتهیم

 د.با تاسف تکون دا یبهش انداخت و سر ید ینگاه نا ام الیدان

 . رهی بگ نیچند تا ژن از ا   هیبدبخت بچه که قراره  د،یکن یخره، باور نم  گمیم -

ادامه داد: اسم بچه ت و آفتابه و    یدر هم جد یو با صورت ز یرو کرد به سمت آو بعد
 ! گناه داره، قراره بره تو اجتماع! اینذار نایهمزن ا 

گفتا... لبام    یرفت. راست م ییرا ی بوس کرد و به سمت پذ هی  یرو نفر انیو ن  هانین بعدم
شد تا    یپسر م سایشدم. کاش بچه واران و پر  رهی رو غنچه کردم و متفکر به سقف خ

 راحت بشه... نا یاز ا  یکیاز بابت   المیخ

 

 ان« ی»پا

 

 مرداد هزار و چهارصد  سه

 ۱۴:۳۳ ساعت

 

دو رمان با   یها  تیاز شخص  ی)تعداد وز یانانی و و یآف دو رمان عشق آمازون نیاسپ
 .یلشکر، با ژانر طنز، به زود   یاهی ( به نام سدید  هیزاو نیمتفاوت و چند یداستان

متفاوت، در   ییمرتبط به هر دو رمان، با داستان ها یمی و قد دیجد  یها  تی)شخص
 لشکر حضور دارند(  یاهیس
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 از رمان:  یقسمت

 بهش گفت؟  انین -

 آورد.  رونیاز مقنعه ش ب کمیلخت بورش رو    یتکون داد و موها  یسر هانین

 آره!  -

 گفت؟  ی: چ دمیپرس کنجکاو

 شد. نهیمشغول درست کردن سر و وضعش تو آ   دوباره

خواد با خودتون در   یکنه و م  یخواد به مدرسه کمک مال یمن م  یگفت که عمو  -
داخل و ممکنه نظم مدرسه به هم  ادیتونه ب یموردش حرف بزنه اما چون معروفه، نم 

آرومه و دوسش داره،   انی ! اونم چون ند؟یایب  نشونیلطفا با من تا ماش  شهیبخوره، م
 قبول کرد.

! با  ادی م رونی خانم از مدرسه ب  هیداره با  انین دمی انداختم که د رونیاز پنجره به ب  ینگاه
کماندو! بعد هجده سال. فقط چهره ش پخته   یذوق دست زدم... خود خودش بود... فاط

 تر شده. 

 ! هیسگ اخالق کی . ینیو بب  نیا  یخوا  یکنم که چرا م یعمو درکت نم -

شناستم چون   یشدم. مطمئن بودم نم ادهیپ نیچشمام گذاشتم و از ماش  یرو رو  نکمیع
اسم داشت و االن چهره منم با وجود چهل و   ه یتو روستا ازم فقط  شیهجده سال پ

 سال سن، فرق کرده بود.  یخرده ا 

 و جلوترش آورد.   دیبه مقنعه ش کش یاومد و دست جلو

 !یق ی صد  یسالم آقا  -

  نیتو ماش  میتون یلبخند جذاب، جواب سالمش رو دادم و اضافه کردم: م هیاحترام و   با
 . ادی ب شیپ یخوام مشکل یشلوغه نم کمی  نجای! ام؟یحرف بزن
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 در رو باز کرد، سوار شد.  انین یدست و اون دست کرد و وقت  نیا  کمی

! زشت نشده ها،  یریشدم و به عقب برگشتم. عجب... چه تغ ن یسوار ماش خودمم
 . ادیبودنم بهش م  ری خوشگل شده. مد

  یگفتن که م هانیو ن انی رو از چشمام در آوردم که گفت: ن نکیزدم و ع  یکج لبخند
 .دیدر مورد کمک به مدرسه باهام حرف بزن دی خوا

 رو پررنگ تر کردم. لبخندم

 م؟یحال و احوال نکن  هیبله، درسته... قبلش  -

 . دیبه مقنعه اش کش یو معذب دوباره دست  دنیاز تعجب باال پر ابروهاش

 ممنون!  -

 بود هنوز سگ اخالقه.  معلوم

 د؟ یشناس یمن و م -

 تکون داد.  یسواالم سر نی از ا جیگ

 شناسن. یبله، همه م -

 . دیبشناس یطور خاص هی دینه شما با  -

 چرا؟!  -

 رو باز کردم.  شمیباال انداختم و ن ییابرو 

 اعصاب تو روستا!   یکماندو ب یفاط -

که انگار    یشد اما کم کم چشماش از تعجب گرد شدن و طور رهیبهم خ جیمات و گ کمی
 ازش خارج نشد. ییو چند بار باز و بسته کرد اما صدا بگه دهنش ر یزیخواد چ یم
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 ! یهنوز شوهر نکرد  دمینگفت، خودم به حرف اومدم: شن یزیچ  دمید  یوقت

 تته پته گفت: تو... تو!  با

 باال انداختم.  ییابرو 

 زرد چوبه ام.  الی من همون دان -

کرد.   یکماندو هنوزم متعجب داشت بهم نگاه م ی خنده زدن و فاط ری بلند ز  انی و ن هانین
 دو ابروش نشوند. نیب یکم کم به خودش اومد و اخم

 به تو چه!  -

 ؟ ی: چدمیپرس جیگ

 جواب داد: ازدواجم!  یو جد محکم

 سر تکون دادم.   یو با لحن حرص درآر  دمیخند

 !دنتیآها! مبحث ترش -

 سمتم براق شد.  به

 ...یخانم موفقم و نترش هیمن   -

حرفش رو کامل کنه و دستگاه پخش رو روشن کردم و همراه خواننده دست زدم   اشتمنذ
 ...یدیبه من خند ،یدیحرفام نشن ،ید یعشقم ند  ،ید یو خوندم: ترش

 

و    دمیکش ن ی رو پا شهیشد که تند ش ادهیرو باز کرد و پ نیدر ماش تیحرص و عصبان با
 ...ید یباز باهاش خوندم: حاال ترش
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