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 یرانینوشته  شهرزاد ش| امستادهی که من انجایرمان ا
 

 :خالصه
 با احساسات و کنهی می و سعشهی رو به رو نمی خوبي که با آدمهاهی متفاوت دختری داستان در مورد زندگنیا

 شی کنه اما اونطور که دوست داره پي که دوستشون نداره دوریی و از آدمهاادی کنار بشی بد زندگياتفاقها
 ...شهی اون بد نمي هم برایلی خنی و البته ارهینم
 
 هی بر باد رفته ام گري روزهاي ، برادی همه آنچه از دست داده ام ، نخواهم جنگي باد خواهم گفت ، برايبرا

 خواهمی به غرورم و از گردنم باز خواهم کرد ، غرور ماندازمی داشتنت دست مينخواهم کرد ، اما امروز ، برا
 که من نجای جا ، انی را رها مکن ، هممی دستهاو  جا ، کنارم بماننی تو همیول...گز نداشته امچکار ، انگار هر

 .... امستادهیا
 

 مهم شانی برای و کسزی چچی که انگار هیی مستانه ، از آنهاالشی خی بي براق بود و خنده هاشیچشمها        
 برجسته شدن عضالت ي رو گذاشته بود براشی و نوش و عشق حالشان ، انگار همه زندگشی از عرینبود به غ

 رو یی بگذاره و مخ دخترهاشی نمابه کی شیلی شرت ساده و مارك دار مثال خی تهی تا اونها رو با شیبازوها
  مثل من؟ی بدبختهی ایبزنه که از خودش بدتر بودند 

 ی و جذابش رو به چرخش در آورد و صد جفت چشم بفی طرکلی، ه کنارش نشست ییدختر مو قهوه ا        
 رنگش با اون مژه یی درشت قهوه اي نبود ، چشمهای اش عملینی بود ، ببای شدند ، چقدر زرهیپروا بهش خ

 رفتی و به گمانش دل پسر مددای او ملی جذابش کرده بود ، خنده اش رو مدام تحوتی نهای بلند فر شده بيها
 با نکهی اش رو ، ای جنسالی و امیالی خی و فرصت طلب رو ، بصی حري اون چشمهادمیدی، اما فقط من م

 ..گذردی که در رختخواب چقدر با دخترك خوش مکردی منیخودش سبک و سنگ
 ؟یستی ننجاهای دختر؟ اییکجا -        
 : زد و گفتییبایلبخند ز. نگاه کردم اومدم و به نگار ، دخترخاله امرونی پسر بیتی شخصکیاز تفک        
 ... ماشی پای خودت؟ پاشو بي توی از حال و هوات عوض شه بدتر رفتکمی نجای ايایگفتم ب -        
 حوصله یب. شدی هم مییبا دست به جمع پشت سرش اشاره کرد که شامل همون پسر و دختر مو قهوه ا        

 :گفتم
 .  جا راحتم نگار ، اونجا معذبمنیهم -        



 2 

 ، مژده یستی فقط هم که تو تازه وارد نگهی دزننی همه حرف م؟ی چيمعذب برا:  کرد و گفت یاخم        
 . هم هستی ، دختر خوبوستهیدوست کامرانم تازه به ما پ

 ... نی اونا رو هم ببنی منو ببپیلباسا و ت -        
 : گفت ودیدستم رو گرفت و کش        
 ، اصال آوردمت باهات ننی ، دلشونم بخواد تورو ببخورهی بهم منتیی اعتماد به نفس پانیحالم از ا -        

 . کالس بذارم
 با من؟: متعجب گفتم         
 تو يتهای ، گفتم با موفقدی و سفر خارجه نرسی خونه آنچناننوی ، وسعم به ماشگهیآره د: آهسته گفت        

 ... و مستقل بودن دخترا رو بورسهالتی االنم که تحصکالس بذارم
 : بلند گفتي و پسرمیدی رسهیخنده ام گرفت ، همون موقع به بق        
 ..به به باالخره دوست کم حرف نگار خانوم افتخار دادند -        
 : کرد و گفتیفینگار اخم ظر        
 خواهش و ی بنده است و بعد از کلي و امشبم مهمون افتخارزمهی ، دختر خاله عزستی دوستم نیکین -        

 ... منيتمنا قدم گذاشته رو چشما
 : گفتی اوووو گفتن جمع بلند شد و همون پسر قبليصدا        
 ... بابانیافتخار داد -        
 يگاه پر تمسخر نمی زدم ، حوصله کل کل نداشتم ، پسر مغرور هم نی و منم لبخند کمرنگدندیهمه خند        

  زل زدییبه من کرد و دوباره به دختر موقهوه ا
 ، چرا کشونی فابرای ی اجتماعي و گرم ، همه با دوست هامانهی صمي جمعهانی نبود ،از اادیتعدادشان ز        

  هام برگشته بودندي اون پسرهمه دلخوردنی با ددی بودم شانی حوصله شده بودم؟ قبال بهتر ازای من بنقدریا
 که کنار هم نشسته بودند ي دختر و پسربه نگار رو به من. به جمع نگاه کنميشتری بتیمی کردم با صمی،سع

 :اشاره کرد و گفت
 و نی و بهراد و سارا و نازندی هم سعشونی آموزشگاهه ، ايکامران و مژده جون ، کامران که از بچه ها -        

 و باالخره استاد بزرگ و زمی هم دلناز جون دوست عزشونیا) ره کرد و پسر کنارش اشاییبه دختر مو قهوه ا...( 
 چقدر مارو خوشحال کردن با یدونی که نمیشرفرای مرسامی ، امفاتی باکالس و تشری از جمع ها و کلبیغا

 ....اومدنشون
 : زد و گفتیی حوصله ایهمه با خنده دست زدن و او لبخند ب        
 ...شرمنده نکن مارو نگار جان -        
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 : به من گفتيزی آمطنتینگار با نگاه ش!! استاد        
 و بپاش زی بري که بجاکننی محتی هم مارو نصشهی هستن و همیی و درآمد زانسیزی جان استاد بریام -        

 ...  اما کو گوش شنوادیپولهاتون رو جمع کن
 ری من، زدند زی کرد و همه حتیی اشاره با مزه ای و خوراکیدنی پر از نوشزیو با دست به جمع و م        

 ي به چشمهازدمی زل مشتری وبزدمی می حرفی گاهی تصنعيهمه مشغول صحبت شدند و من با لبخندها.خنده
 ... من آماده کن ي را برانهای دورو برم ، انگار خدا گفته بود امشب کارنامه اعمال ايآدمها

 و قابل زیشب خسته و کوفته بعد از رفتن مهمانها من موندم و نگار و جمع و جور کردن خونه ، تا تم        
 : کردن ظرفها بودم که نگار گفتزیدر حال تم.گرفتی وقت مشدیقبول از نظر خاله م

  بود؟یخب نظرت چ -        
 ؟یدر مورد چ -        
 ...بچه ها ، جو شون ، کال امشب ، گهیدوستام د -        
 .خوشگل بودن.خوب بودن: شونه ام رو باال انداختم و گفتم         
 :  گفتینگار با کالفگ        
 ری تو چرا به ام؟بعديای برنامه باشه بازم م؟اگهی دوستشون داشتگمی دارم مگهی نکن دتی اذیکیا ن -        
 ؟يکردی نگاه مياونطور
 ؟يچطور -        
 ش؟یشناختی ، غرض ، منهیبا ک -        
 ...  دردم روزدی ام داد نمافهی قنقدری که اکردمی خودم کار مي روشتری بدی بادم،ی کشیآه        
 . که بدجور شناختمشنداختی میکی ادی ، فقط منو شناختمینه نم -        
 : به من زل زد و گفتی نگار با ناراحتيچشمها        
 .یکی نستنی هم ننی که ع؟همهي دست از سر خودت و اون گذشته ات برداريخواینم -        
 مانه؟ی پاك و با اي از اون پسراری جناب امنی همی بگيخوای اما مستنین -        

 
 و خوش گذرون ، خب پولداره و مجرد ، خوشه طونهی شکمی هست؟اونم ی کستینه معلومه که ن -        

 .گهید
 ...یکی سر اون رنی منی ، از ای از خوش گذرونشنی نمریرا س پسنجوریا -        
 : و گفتدی کشینگار آه        
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 و جذابه دخترا پی ، خوش تیکی ننطورهی همگهی االن دی داره ولی خودش حتما چهارچوبياونم برا -        
 ينطوری شون اهی؟بقيدی دنوی اونهمه آدم فقط انیحاال تو از ب...گهی دنهی براش ، همکشنیهم خودشونو م

 نامزد داره به دمی جمع ، سعي توش کردن آوردتشی رسمکمی وقته با مژده دوسته و حاال یلی ، کامران خستنین
 ... ، بهرادم کهنی خوبي اما پسراکنهی استفاده مشی لحظات مجردنیقول خودش داره از آخر

 :گفت جانی براق و هییساکت که شد بهش نگاه کردم ، با چشمها        
 ...عشق منه -        
 ن؟؟؟؟؟؟یدوست: متعجب گفتم         
 : کرد و گفتیپوف        
 زی ، با من خوبه اما چدهی نشون نميزی چادی وقته ازش خوشم میلیخ...نه بابا ، پروژه در دست کاره -        

 .گهی منه اما دل من فقط با اونه دنی که بگم دوستم داره با همه عدمی ازش ندییعاشقانه ا
 : نگار و گفتميباینگاهم موند به چهره ز        
 .ي نکن بعدا حسرتشو بخوريکاریفقط  -        
 و اشتباه تو رو تکرار فهممی درد تورو میعنی هم فشرد و پلکهاش رو بست و باز کرد ، ي رو روشیلبها        

  رفتم؟می کردن زندگاهی و با آغوش باز به استقبال سکنمی دارم اشتباه مدونستمی ، اما مگه من نمکنمینم
 و دیدی که منو نمیی مستانه و چشمهایی تند و خنده هایی ، نفسهادندیکوبی که به صورتم مییدستها  

 .... خفه اميادهای من و فري قراری بدیدی ، اشکهامو نمدیشنیالتماسهامو نم
  جانیکی شو ، نداری بزمی جان مامان ، عزیکین -        
 رو داده بود نفسم هی هدنی چهره مامان انگار خدا بهم بزرگتردنی و با ددمی عرق کرده از خواب پرسویخ        
 رو نوازش کرد و چند بار سرم میموها. دادم و در آغوش مامانم خودم رو جا دادمرونی بي راحت و شادالیرو ازخ
 اونو ، چه خوب بود که ي و هم من همدردونستدی بزنه ، هم اون درد من رو می نبود حرفيازی ، ندیرو بوس

 . آرامش به تاراج رفته ام رو به من برگردونهتوی امنی بود که هر ازگاهيمادر
 هی اون روز خواستمیمدام از خدا م. خوردم و رفتم سرکاریی سرپاییصبح کسل و خسته و خواب آلود چا        

 نی همچدهی نمیتی به درد نخور اهمي که خدا به دعاهایی و کالسهام کنسل شه ، البته از اونجاافتهی بیاتفاق
 با چهره شاد و آراسته نگار مواجه رونیب  کالسم رو که باالخره تموم کردم و اومدمنیآخر.وفتادی نیاتفاق
 : گفتمعیسر.شدم

 .امی جا با تو نمچیمن ه -        
 .يایچرا م: با لبخند گفت         
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زل .می رفتی به کدوم سمت مدونمی و نممتشی و گرون قی نقلنی ماشي بعد نشسته بودم توقهیچند دق        
 ه؟یچ: زدم بهش ، با تعجب گفت 

 ؟يبری کجا می داغوننی به اافهی قنی و منو با ايری مي کجا داری بگيقصد ندار -        
 ...ی خوبنی ات به اافهیواااا ق -        
 ...نگار -        
 ... بارهی نی ، همگهیباشه بابا ، بخاطر من د -        
 ...نگار -        
 بخرم گفتم يزی چهی کشونی قرار گذاشتم با بهراد که برم از بوتی خونمون، الکیهمون روز مهمون -        

 ...نای دارم و ااجیساعت احت
  آخه؟يبری مي داری چيخب حاال منو برا -        
 ... حالم بهترهيایاعتماد به نفس ندارم تو ب -        
 ... با مقنعه امن؟ی منو ببافهیآخه ق -        
 : گفتی درست و حسابیلی خي شهري پاساژ باالهی يدر حال پارك کردن جلو        
 سام ری از بهراد و امری غیبعدشم کس...گهی دی هستیی کرده الیاشکال نداره تو دختر شاغل و تحص -        
 . ازشادی توام که خوشت نمستنیاونجا ن
 : گفتمي بلنديبا صدا        
 ...  بشم مضحکه اشنکهی اما نه اادیگفتم بدم م.نگار، واقعا که -        
 : بهم زل زد و گفتی مظلوميبا چشمها        
 ...توروخدا -        

 : دم پاساژ ، با اخم گفتممی بوددهی رسگهید        
 کنه؟ی مکاری چنجایحاال اون ا -        
 : اش رو مرتب کرد و گفتيروسر        
 .میبر...  ، البته به اضافه نصف پاساژ گهیفروشگاه نصفش مال اونه د -        
 مغازه که چه عرض کنم ، کاخ کی در اتوماتي جلودیشنی که دو سه تا فحش آبدار از من میدر حال        

 چشمم زد و بعد ي توزشی تماری براق و بستی گرانياول از همه سنگ ها. و در باز شدستادی ایساعت فروش
 تعارف یی اومد و با خوشرومتمون ما به سدنی مغازه ، بهراد هم با دکی و شی تجمالتاری و بسشهیدکور تمام ش
 به نگار زد و ي ما و لبخنديخودش هم نشست رو به رو.یین مخمل سورمه ا مبلماي ، رومینیکرد که بش

 :گفت
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  طرفا؟نی از اي شد اومدی ما؟چيبا زحمتها -        
 .گهی ساعت بخرم دهی خواستمی ، گفتم بهت منی داراریاخت -        
 : و گفتدیبهراد خند        
 ؟یکیفقط  -        
 :نگار هم با لبخند گفت        
 ...رمی دو روزه دارم رو مخ بابام مشمیکی نیهم -        
 نه کردی رفتار مي تر نگاهش کنم ، نگار که خدارو شکر عادقی دقی کردم کمی و من سعدیبهراد خند        

 کردمی می و سعدنشید از شدمی خودم افتادم که چقدر رنگ به رنگ مادی ، دیکشیهول شده بود و نه خجالت م
 به نفس داشت و به لطف عتماداما نگار فرق داشت ، به قول خودش ا. چشمهاش نگاه کنمرازی غییبه هرجا

 یی مردانه اي صدادنیبا شن.  نبودزی انگجانی اتفاق ههی پسر براش هی حرف زدن با گهیرفت و آمد با پسرها د
 ي و کفش های دار مشکقهی ساده و بلوز اسپرت نی هم زده بود ، شلوار جیپی ، چه تدهی هم رسرسامی امدمیفهم

 شد و با او دست داد و منم با زی خمی ، نگار نزدی بودنشون داد ممتی قن گرايلومتری که از صد کیکیاسپرت ش
 بهم ي شم که با دلخورزونیانگار منتظر بود من بلند شم و از گردنش آو.نمی دادم بشحی چروك ترجياون مانتو
 و اخت پا انديپا رو. من مهم بوديچقدر هم که برا. کالس و فرهنگمی بیلی برسونه خخواستیمثال م.نگاه کرد

 کاتالوگ يبهراد رفت و تعداد. اعصابم حواسم رو بردم سمت نگارختنی بهم نريبرا.لشیزل زد به صفحه موبا
 از عکسها یکینگار . دادن شدحیغول توض گذاشت و کنار نگار نشست و مشیی اشهی شزی ما رو ميآورد و جلو

 :رو به سمت گرفت و گفت
  چطوره؟نی ایکین -        
 :سرم رو تکون دادم و گفتم. بودی و قشنگکیساعت کالس        
 .خوبه -        
 :  که ساکت بود با تعجب گفترسامیام        
 . برندهنی اي هانی از بهتریکی.هی عالنیخوبه؟ا -        
 :شونه ام رو باال انداختم و گفتم        
 . بودنینظر من ا -        
 .یستی با برندها آشنا نیلیپس حتما خ -        
 :لجم گرفت و گفتم        
 گه؟ی دزی و هزارتا چنترنتی و ایی ماهواره اي کانالهانی که نباشه با اهیک.اتفاقا هستم -        
 : دوباره گفترسامی امیول. نزنی حرفیعنی رو بهم فشرد که شیگاه کرد و لبها بهم نینگار با نگران        
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 !ي داری شناختنطوری پس اگهیخب د -        
 . ندارند که آشنا باشندیهمه که ساعت فروش -        
 . باالخرهخرندی همه ساعت میول -        
 :بهراد با خنده گفت        
 .الیخیداداش ب -        
 دی کشیقینگار نفس عم. که وارد شدند مودبانه سالم کردي کرد و بلند شد و به زن و مردی اخمرسامیام        

 به طرف ما اومدند ، زن داریزن و مرد خر. و با حوصله به ساعتها نگاه کردرهیکه باعث شد بهراد خنده اش بگ
 و شلوار کوتاه تا کی شاریبا مانتو کرم بس  بود و دور گردنش گره زده بوددهی پوشی کرم رنگیشمی ابريروسر

 آرزوم بود که شهی افتادم ، اما همی ورم کف پا و درد مادی دنشی که من با دي پاشنه بلنديمچ و کفش ها
 چشم ي بودنشان بدجور توی رنگم زل زدم ، خاکی آل استار زرشکي با تسلط راه برم ، به کفش هانقدریبتونم ا

 به همه بگم مهندسم گفتی می به شوخشهی هملوفری بودم ، خواهرم ، ندهی کشتمال دسهی حداقل یکاشک.زدیم
 ؟ سرم رو که باال آوردم شدمی بشه ، اصال مگه از کجا رد مهی بودن توجی خاکنهمهیو از سر ساختمان اومدم تا ا

 نگار کردم و ار نثیی ای درست و حسابي ناسزاتیاز خجالت و عصبان.  دمی دمی رو هم متوجه کفشهارینگاه ام
 به من ینگار هم که انگار اصال زمان و مکان رو گم کرده بود و توجه. برمیی اگهیبلند شدم تا به طرف د

 :باالخره هردو بلند شدند و نگار به طرفم اومد و گفت. نداشتچارهیب
 .ی ساعت ساده انتخاب کردم آخرش ، بند چرمهی -        
 ! ینداشتتو که ساعت ساده دوست  -        
 :کنار گوشم گفت        
 ..فی داشت ها ، حینی پر نگي ساعتاهی ، گهی دهی سادگدی مد جدیآره خب ول -        
 :خنده ام گرفت و گفتم        
 ...یامان از عاشق -        
        

 
 ، نگار فی تخفيادی تعارف و مبلغ زی قشنگ بود و بعد از کلیلیبهراد ساعت رو آورد و الحق که خ        

 یقینفس عم.می اومدرونی و بمی کردی ساعت شوکه بودم که خداحافظمتیمن هنوز از ق. رو انجام داددشیخر
 : و گفتمدمیکش

 ... بحالته نگاري وانمی پسر رو ببنی من اگهی دباریبخدا اگه  -        
 :نگار متعجب گفت        
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 ومد؟ی ازش خوشت نیعنیبهرادو؟؟؟ -        
 ..هی فکرکرده ک،ی خداحافظي بجادهی ، واسه من سر تکون مگمینه اون پسره رو م -        
 اونم انگار يدی می منفي ، از بس بهش انرژیکنی که فکر مستی ني به اون بدرسام؟بخدایآهان ام -        
 .گرفته

 . رفتارش زشتهه؟ی چی منفيانرژ -        
 :ت رو گرفت و گفمینگار بازو        
  بهراد چطوره؟نمیبگو بب. رو ول کنونهیاون د -        
 : و گفتمدمی کشینفس        
 ...  بدم ، خوب و مودبهتونمی مي چه نظریی اقهی دو تا برخورد چند دقيمن تو -        
 ؟ي نسبت به من حس نکرديزیچ -        
 . جلو بذارهی که بخواد قدميدی نشون نمي داشته باشه تو هم رفتاریآخه اگرم حس.راستش ، نه -        
  نشون بدم؟دی بایگی میعنی -        
 نگار هم خواستمی خورده بودم و نمنکارمی از ای ضربه بزرگکباریمن خودم .  بگمدی بای چدونستمینم        

 :سرم رو تکون دادم و گفتم.  داشته باشهی شکستنیچن
 .یدونیت م هر جور خودیبه نظر من نه، ول -        
 :  رو روشن کرد و گفتنینگار ماش        
 ...یکی شدم نچارهی ب؟ی دادم چبی که واسه اون ساعت بدترکی اونهمه پولال،یخی رو بنهایحاال ا -        
 دنیسرحال وارد خونه شدم و با د.  هم بهم خوش گذشت یلیشام رو با نگار خوردم و خ.  خندهریزدم ز        

 : سرخ شده بود گفتتی که صورتش از عصبانیدر حال.  رفت نی از بیبابا همه اون خوش
  ؟يکجا بود -        
 ...رفته بودم...با نگار: تته پته کنان گفتم         
 ذره هی نی هميخوای ، مي بودرونی وقت شب بنی تا ايغلط کرد:  پدرم رعشه بر اندامم اندخت ادیفر        

 ؟ي که تو جوابش شدمی کردی چه گناه؟یستی کم هم به فکر ما نهی بره؟ نیکه برام مونده از ب هم ییآبرو
 هی بود که من شده بودم مادهی رسي ، روزدمیشنی نمگهی بابا رو دي چشمام حلقه زد ، صداياشک تو        

دل دادن و حماقت کردن؟ خجالت خانواده ام ، شده بودم تاوان گناهشون ، اما مگه گناهم چقدر بزرگ بود؟ جز 
 چه دونمینم. کردی مامان آرومش مگار بابا کم و کمترشد، اني بعد صدای کمشد؟ی حماقت تموم منی عذاب ایک

 . خوابم بردنی زمي تا همانجا روواری زل زدم به دیکیقدر وقت در تار
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.  و قورت دادن آب دهانم زجر آور بود کردی درد ممیگلو. خوابم نبردگهی شدم و دداریصبح زود از سرما ب        
 پمی به تکمی بهتر بود دیشا.  ام در گردش بودیتونی و زی مشکي مانتونینگاهم ب. دوش گرفتم و آماده شدم

 نی از انقدری آخرش تا بعد از ظهر ادهی چه فااام. دادمی ميشتری بتی اهمشانی حداقل به اتوای دمیرسی مشتریب
 نی کردم و پاورچیمی مالشیآرا. می افتادم هم لباسهای مختی که هم خودم از ررفتمیکالس به اون کالس م

 بهم گهی اون حرفها رو زده بود ، دشبی شده بودم ، انگار نه انگار که بابا دالیخیچقدر ب. رفتمرونیاز خونه ب
 کرد لی قراضه حس و حال خوبم رو تکمنی موتور ماشي شدم ، صدای سوار تاکسی معطلی کلزبعد ا. خوردیبرنم

 ، دمی کشیقی و نفس عمدمی ساعت رسمی که معده ام به سوزش افتاد ، باالخره بعد از نخوردی تکان منقدری، ا
 خانم زی کردم و کنار مموارد دفتر آموزشگاه شدم و به همکارهام سال.  افتادمی منی ماشدی به فکر خردی بادیشا

 آراسته بود ، نهمهی شده بود که اداری از خواب بی کدونمینم. رمیکالسهام رو بگ ستی تا لستادمی ایمشفق
 : ، با لبخند گفتی فندقیی بود ، چقدر هم خوشرنگ بود ، قهوه اختهی کنار صورتش رییبای به طرز زشیموها

 . فرهنگهي کالستون کنار آقانکهیخبر خوب تر هم ا.ی خانم سرابنی کالس دارکیامروز تا  -        
 ! شدلی صبحم تکمگهید -        
 بود ستادهی آموزشگاه ، پشت سرم انی از مدرسیکی فرهنگ ي و به پشت سرم اشاره کرد ، آقادی خندزیر        

 :به ناچار سالم کردم که گفت.  مشتاقش زل زده بود به منيو با چشمها
 ؟ی خانم سرابنییدایکم پ -        
 .گهی دشهی مينطوری کالسها شلوغ شده ، تابستون اکمیهستم ،  -        
 ارتباط با منه و من هم از اون ي مشتاق برقراردونستمیم.  کرد و با من هم قدم شدیلی دلیخنده ب        

 : و الغرش نشسته بود گفتدی که به صورت سفي ، با لبخندبردندی پرچونه حوصلم رو سر ميکال آدمها. يفرار
 . پرآوازه استستونی ، شما هم که روش تدررسهیدرخواست واسه زبان تابستون به اوج خودش م -        
 :سرم رو تکون دادم و گفتم.  پرآوازه بود آخهسمی روش تدریاز دروغ شاخ دارش خنده ام گرفت ، من ک        
 .ادندی بهتر از من زدیاما استاد. نیممنون ، شما لطف دار -        

 : که نگران شدم گردنش نشکنه و گفتيسرش رو به شدت تکون داد طور        
 در خواستمیراستش م... منحصصر به فردهیلی کردم ، روش شما خقی تحقیلینه نه من در موردشون خ -        

 . مورد باهاتون صحبت کنمنیهم
 ؟يچه مورد: با تعجب گفتم         
 : کرد و گفتسیلبش رو خ        
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 آموزشگاه کنکور هی می گرفتمی گذاره ، تصمهی از دوستانم که سرمایکی و دیراستش من و چندتا از اسات -        
 زبان شما ي که من برای گروه مناسب آموزشهی که البته همه کارهاش انجام شده و مونده جمع کردن میرا بداز

 .دیای اما مطمئنم شما از پسش بر مسشیدرت  فرق دارهیلی زبان کنکور خدونمیالبته م...رو در نظر گرفتم
 من بود و روند ي برای عالیلی خشنهادی پهی نی ، اکردمی منیدر سکوت داشتم حرفهاشو سبک و سنگ        

 داشتم ی حرفی من چشکوندندی استاد معروف که همه براشون سر و دست منهمهی اونی اما مکردی ممویکار
 : گفتدیبزنم؟ سکوتم رو که د

 ساعات دی فکرکردم که شما بانی نکنم ، باالخره به اتونی ناراضدمی قول ماشمیدر مورد حقوق و مزا -        
 .دی من بذاريپرارزشتون رو برا

 . نهای امی از پسش بربتونمی مدونمی فرهنگ ، نمي آقاستی ننایبحث ا -        
 .دیشی موفق م و شما هم حتماکنمی ، من کمکتون مدینگران نباش -        
 . فکر کنمکمی دیاجازه بد:  و گفتم دمی کشیقینفس عم        
 . تا جوابتون رو بدونمدیحتما ، حتما ، پس اگه جسارت نباشه شماره منو داشته باش: خوشحال شد و گفت         
اول .  کردمی کار ، اجبارا شماره ام رو بهش دادم و خداحافظطیمعذب از رد و بدل کردن شماره در مح        

 نجوری اشهیهم. کردمی مقی تحقی حسابدی بعد اگه خواستم کارم رو شروع کنم بادمیدی رو مشی کادر آموزشدیبا
 چه نیا.  رو بشنوهمی صداخواستی نمیحت  ، اما حاالکردی و چقدر هم کمکم مکردمیوقتها با بابا مشورت م

  بود آخه؟یسرنوشت
       

 . رو برداشتم و به طرف در کالس راه افتادمفمیک        
 ... خانمدیخانم ، ببخش -        
 : و گفتدی از بچه ها به طرفم دویکیگلنار         
 .  کالسهاتون رو دوست دارمیلیخانم من خ -        
 .خداروشکر: به چهره شاد و سرحالش لبخند زدم و گفتم        

 : صورتشو گرفته بود کنار زد و گفتشتریموهاشو که فر شده و نصف ب        
  خوبه؟می ندارم؟ همه چیخانم من مشکل -        
 .نی گوش کن تا تلفظ هات بهتر بشه ، همشتری تو بی صوتي هاي دیس -        
 و به ساعت نگاه کردم ، دمی کشیآه.با حسرت دور شدنش رو نگاه کردم . دور شدعی گفت و سریچشم        

 غذا بخورم تونمی و فکرکردم کجا مرونیاز آموزشگاه زدم ب.کردمی هم می بود و احساس گرسنگقهی و ده دقکی
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 زنگ خورد ، لمی ، همون موقع موباود دور بیلی رستوران مورد عالقه ام که خرفتمی داشتم تا منی کاش ماشي، ا
 : گفتجانینگار بود ، برداشتم ، با ه

 ؟ي کالس که ندار؟ییکجا -        
 ؟یی االن تموم شد، تو کجانیسالم ، نه هم -        
  دنبالت؟امی تو ، بکینزد -        
 .امی من بییتو بگو کجا -        
 ....دمتید -        
 و پی خوش تشهیمثل هم.  شدم نی نگار سوار ماشدنی برگشتم و خوشحال از دینی بوق ماشيبا صدا        

 : اش گفتیشگی بود ، با لبخند همبایز
  هان؟ی رفتری دومدی نشی پی که مشکلشبی دیراست... خونه ما ، مامانم سفارش کردهمیناهار بر -        
  زده؟یمامانم حرف -        
 : رو باال انداخت و گفتشیشونه ها        
 روش ي بدری بد تاثي ، اتفاقاستی ني بدبابات کال آدم. گنی رو بهم می همه چگهیخواهرن د -        
 .گذاشت
 نگفت چوقتیه.  به من سخت تر از همه گذشتگهی با خودش نمچوقتی ، هدونهیمنو مقصر م -        
 ... ، دخترم مهم ترههی بقيگوربابا
 :نگار دستم رو گرفت و گفت        
 . ناراحتت کنم ، بهش فکر نکنخواستمینم -        
 ، خاله می نزدی به خونه خاله حرفدنیتا رس. زهی نزدم تا اشکهام نریی اگهی رو فرو دادم و حرف دبغضم        

 .می ناهار بخورمی و برمی باز ازم استقبال کرد و گفت لباسهامون رو عوض کني با روشهیمثل هم
 : و گفتدی کشینگار آه. میکردی و هردو به سقف نگاه ممی بوددهی تخت نگار خوابيبعد از ناهار رو        
 از زدن مهی و نکسالی بای که با بهراد در ارتباطم ، االن تقرستی روز و دو روز نهی ، فمی بالتکلیلیخ -        

 .می هم با هم بودشهی ، همگذرهی مهیآتل
 . اومدی به نظر نمش؟یشناسی ممهی و نکسالیجدا؟  -        
 .هی عادیلیفتارش خ ر؟يدید:  گفتینگار با ناراحت        
 رفتارش هم باهات ي چون براش فرق داردی که دوستت نداره ، شاستی ننی الی حتما دلنکهیخب ا -        
 .ستی ، بد نی نگاه کنهی هم به قضينطوری ای کنم ، ولدوارتی امنکهیحاال نه ا. متفاوته
 : و گفتدی خورد و برعکس خوابینگار غلت        
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 ، جدا ما نمی به پاش بشگهی زودتر بکنه چون من قصد ندارم ددی بکنه باخوادی ميولش کن ، هر کار -        
 م؟ی در موردش با هم حرف بزنمی از پسرا ندارری غیی اگهیدخترا مبحث د

 . بخرمنی ماشخوامیچرا ، من م -        
 : و گفتدی کشیغی ججانینگار با ه        
 ؟ي بخريخوای میچ. یه عال چيوا -        
 . برسهدی از پراشتریفکرنکنم پولم به ب -        
  کجا دارن؟ینی ببیخب ، رفت -        
 . گرفتممی االن تصمنینه نگار ، هم -        
 : فکر کرد و گفتیکم        
 . نهای ، به بهراد سمس بدم بگم سراغ داره ي فکرهی گمیم -        
 .کنمی که برات بهونه جور مامرزهیپس خدا پدر و مادر منو ب: خندان گفتم         
 : گفتزدی مرجهی شلشی موباي که رویدر حال        
 .امرزهی ، بامرزهیب -        
 : دمی کردن و زل زد به من ، پرسپیچند لحظه با سرعت شروع کرد به تا        
 حاال مگه سراغ داشت ؟ -        

 ... هستینی ماشهی گفتنی تو صحبت هاشون داشتن مباری -        
 زنگ بزنه و بعد ی کمی ، گذاشت گوشستادی زده اجانی ، نگار هلی زنگ موبايبا بلند شدن صدا        

 : بعد تماس رو قط کرد و ذوق زده گفتقهیخونسردانه جواب داد ، چند دق
 .میپاشو آماده شو بر -        
 کجا ؟: بهت زده گفتم         
 :  من و گفتي پاي انداخت روی کرم رنگيکمدش رو باز کرد و مانتو        
 .نای اری دم خونه امگهی دکساعتی ، بهراد گفت گهی دمینی رو ببنی ماشمیبر -        
 :بلند گفتم        
 ؟ی چي دم خونه اون پسره براامی نگار ؟ من بي شدونهیکجا ؟ د -        
 . ، بهراد گفتدونمینم -        
 ... اونجاامیمن نم -        
 :نگار پشت در کمد ، شلوارش رو عوض کرد و گفت        
 ... نازشو بکشمدیهمش با.  گهی ؟ پاشو ديخوای نمنی ، مگه ماشخودیب -        
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 .خوامی نمنی شدم ، ماشالیخیاصال ب: کالفه گفتم         
 . بدبخت با تو چکار کردهری امنی ادونمی ، اصال من نمي بخرنی که تو ماشخوامی من میول -        
 . بهم پوزخند بزنهی که هی جلو اون پسره از خودراضامیلباس ندارم ، عمرا هم با اون کفش و مانتو ب -        
 :  شده اش اشاره کرد و گفتدهی کفش چفی من باز کرد و به چهار رديدر کمد رو به رو        
 ...گهی که انداختم مانتو بود دنمی ، اهیکی هم زمونیبفرما ، خدارو شکر سا -        
 کساعتی ، بعد از حدود می رفترونینگار باز هم با غر اصرار کرد و باالخره آماده شدم و با هم از خونه ب        

 هی تکی رنگدی و شش سفستی ها بود ، با بهراد به پژو دو منطقهنی از بهتریکی که ری به به خونه اممیدیرس
 کرد و ی هم سالم کوتاهری شد و سالم کرد ، امکی مودبانه نزدشهی بهراد مثل هممی که شدادهیداده بودند ، پ

 :بهراد گفت
  داره؟دی قصد خری ، حاال کنی ماشنی ما ، ايشنهادی مورد پنمیخب ، ا -        
 :  کرد و گفتیینگار به اشاره ا        
 . بخرهخواستی میکین -        
 ي ، منظورشمی سام همزمان باال رفتند ، به خودم گفتم دارم حساس مریابروها و گوشه لب ام        

 : کردم و گفتمنی به ماشینگاه.نداره
 ... دونمی ندارم ، نمنی ماشدیراستش من تجربه خر -        
 :بهراد گفت        
 .می صحبت کنمینی بشجای می ، بردینی رو ببنیخب ظاهر ماش -        
بهراد در مقابل تعارف نگار ! دی رسی بود که من اصال پولم به پژو نمنی موضوع ایظاهرا که سالم بود ول        

 : نشستم گفتمیوقت. ارنی بنی ماشدی بروند و بایی جاری گفت قراره بعدش با امادی با ما بنکهی ايبرا
 .نقدری پول بدم ، ندارم انقدری اتونمی نشه من نميزینگار آبرور -        
 ؟ي نداریگی رو گفته که ممتشیحاال مگه ق -        
 .  گرونهیلیپژو االن خ -        
 .گهی دمیخوای نممیگی نشد هم که ميخری که میخدا بزرگه اگه تونست -        
 بزنم که مسخره ام کنه ، ی حرفدمیترسیاسترس داشتم ، همش م.  نزدمیسرم رو تکون دادم و حرف        

 یکی رستوران شيجلو.  اومدی پسر همه اعصابم کش منی اي جلوی اعتماد به نفس نبود ولی هم بنقدری اگهید
گارسون مارو به . داشتیو گرم  بزرگیلی خي ، گرد بودند و فضالی مستطای مربع ي بجازهاشی ، ممی شدادهیپ

 : بهراد نشست و گفت.  کردتی هدایی چهار نفره ازیسمت م
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 که ی ، به شرطنجای امیای نگار دوست داره گفتم بدونستمی هستن اکثرا ، چون مییایتالیغذاهاش ا -        
 . من برات انتخاب کنميبذار

 .باشه ، ممنون:  زد و گفتينگار لبخند        
 ، ینی چي غذاهاي بود چون منوی المللنی منو ها رو آورد ، فکرکنم رستوران بیی اگهیگارسون د        

 نداشتم ، ی بودند تجربه خوبدی که جدییاز سفارش دادن غذاها.  داشت ییایتالی از اری هم غي و هندیکیمکز
 مرغ سفارش بدم کی استفتم گرمی و در آخر تصمییای دري ها و غذاهاکی چشمم رفت سمت استنی هميبرا

 کردم و خدا رو نکاروی اسم غذا شماره اش رو گفت و منم همي سفارش که اومدند ، بهراد بجايبا مخلفات ، برا
 :  رو به من گفتداشتی رو بر مزی که دستمال می سام در حالریام.  دیشکرکردم که اول از بهراد پرس

 .ی باشکی اهل خوردن استکردمیفکر نم -        
 چرا ؟: با تعجب گفتم         

 .خورنی میاهی کم چرب و گي که غذاهاییگفتم از اونا -        
 :متعجب گفتم        
 د؟ی کردی برداشتنی همچی چيبرا -        
 :  باال رفت و دوباره اون پوزخند کنار لبش نشست و گفتشیابرو        
 ...گهی دي رنگ و رو و الغریب -        
 :  کرد و گفتیی بزنم که بهراد تک سرفه ایحت خواستم حرفنارا        
  خوشتون اومد؟نیخب ، از ماش -        
 : به من کرد و گفتینگار نگاه        
 . بهترهمی فروشش رو بدونطیاول شرا -        
 :  داد و گفتهی تکی به صندلرسامیام        
 گه؟ی دخترخالته دداریخر -        
 ه؟ی مال کنی هم اول از همه برام مهمه ، اصال ماشمتشیبله و ق: کالفه گفتم         
  ؟ي داردیمال خواهرمه ، تو هم اول از همه بگو قصد خر -        
 : و گفتمدمی کشیقی به پام زد ، نفس عمزی مری بهش بدم که نگار از زیبا حرص اومدم جواب        
 ...ی بخرم ، اونم اقساطدی برم پراخواستمیمواقعا بله ، اما  -        
 : تر شد و گفتقیپوزخندش عم        
 ! ستی نادیپس پولت ز -        
 . ندارمی پرداخت اقساطش مشکلي برای مقدار دارم ، ولهی -        
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 راستش نکهینگاهم به نگار و بهراد افتاد که غرق صحبت شده بودند و همون موقع غذاها رو آوردند ، ازا        
 سفارش کی هم مثل من استرسامی نگاه کردم ، امهی بقي به غذايرو گفته بودم خوشحال بودم ، با کنجکاو

 که دیپرسی و مدام مختی نوشابه رشیبهراد برا ،  و پاستا بودری نگار و بهراد هم پر از قارچ و پنيداده بود و غذا
 ژهی و وزی هم بود ، محبت آمتیمی صمي اگه از روی نه ، به نظرم توجهش به نگار حتایاز غذا خوشش اومده 

 که انگار مچ رسامی زدم و خواستم غذام رو ادامه بدم که نگاهم افتاد به اميلبخند. شدندی می زوج خوبدیشا.بود 
 . ام کردهی رو هدختشی ری باشه ، باز هم همون لبخند کج و بفتهافکار منو گر

     
 ی بلند شد ، نگاهرسامی املی زنگ موباي هم خوشمزه بود ، صدایلی کردم از غذام لذت ببرم که خیسع        

 :  نگاهم کنه گفتنکهیبدون ا.  صداش کردیبه صفحه اش کرد و بدون جواب دادن ، ب
 ؟ي پرداخت بدشی به عنوان پیتونیخب چقدر م -        
  چقدره؟نی ماشمتیق -        
 . و هشت تومنهیمد نظر من ، س -        
 . و دو باشهی گرون؟ صفرش فکر کنم سنقدریچند؟چرا ا: با دهان باز گفتم         
 .شترنرفتهی هزارتا بستی خواهر من کال باهاش بنکهی هست و اکمی ششه ، اتوماتپی تنیبله ، ا -        
 : تابلو شد که گفتیلی ام خافهیفکرکنم ق.  شدی با خودم گفتم کال منتفدانهیناام        
  ، نه؟نقدری ايندار -        
 . تومنهستی چند ساله من بنیهمه پس انداز ا:  و گفتم دمی کشیآه        
 : گفت بزنمی حرفنکهی شدم ، قبل از ایخنده اش گرفت که دوباره عصبان        
 ؟یکنی کار ميمگه چندساله دار -        
 . ندارمدشوی که من توان خرنهی ، موضوع اکنهی میده سال ، حاال چه فرق -        
 نزد ، نی در مورد ماشی حرفی غذا تمام شد کسی نزد ، تا وقتیی اگهی رو باال انداخت و حرف دشیابرو        

 : گفتمصورتحساب رو که آوردند ، رو به بهراد 
 .کنمی ، من حساب مدیاگه اجازه بد -        
 : اخالق من عادت داشت و تعجب نکرده بود کرد و گفتنی به من و بعد به نگار که به ایبا تعجب نگاه        
 شه؟ی ، مگه مهی چه حرفنیا -        
 :  گفتميشتریبا اصرار ب        
 . من مهمونتون کنمدی ، پس اجازه بدمیبخاطر من اومد -        
 :  کرد و بلند شد ، بهراد با خنده به نگار گفتی عذرخواهلشی با بلند شدن زنگ موبارسامیام        
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 ...  اخالقها داره هانی دخترخالت از اينگفته بود -        
 :  گفتالیخینگار ب        
 . گهی دهیکین -        
 .دی کنبتونی جي نشستند شما دست تونجای ای بزرگنیا پسر به ا دو تی وقتستیبه هر حال درست ن -        
 . ، مهمون کردن زن و مرد ندارهیکنی مضی تبعيدار -        
 ... کنم تا بعدي نگار آبروداري ، من جلوای رو کوتاه بنباریحاال شما ا:  کرد و گفت یبهراد اخم        
 و دی بود خنده ام گرفت ، گارسون که رسدهیخجالت کش هم یاز لحنش و اشاره اش به نگار که کم        

 صحبت لشی که با موبارسامیبهراد خواست مبلغ رو بهش بده ، در کمال تعجب ما گفت حساب شده و به ام
 ناراحت یلی ، خمی رفترونیم و بی نزدیی اگهیناچارا حرف د.  بود اشاره کردستادهی از رستوران ارونی و بکردیم

 من نکهی اي داشته باشم رودی تاکیلی خنکهینه ا. کرده بود کی کارش منو کوچنی انگار با اییجورایبودم 
 تا میستادی کنار در ارونیب. » الیخی ، بی خودتي پاي تو رومیدیفهم« حساب کنم ، اما انگار گفته بود بهم 

. وستی هم به ما پرسامی که امکردندی صحبت مدی سعهی مراسم نامزدمورد صحبتش تمام شه ، نگار و بهراد در
 گفت ی نگار به بهراد چدونمینم.  حوصله اصرار کردن نداشتم تشکر کردمگهینگار ازش تشکرکرد و منم که د

 : که بهراد گفت
 . تا بهت بدمای لحظه بهی نهی ماشي توفمیک -        
 . زحمتی باری رو هم بنیپس ماش -        
 کردم ی ، حرکترسامی به من زد و دنبال بهداد رفت ، من هم ناراحت از تنها شدن با امينگار لبخند گشاد        
 :و گفتم
 .نگی کنار در پارکمیبر -        
نتونستم طاقت .  کرده بود کنار من راه افتاد بشی جي که دستاش رو تویسرش رو تکون داد و در حال        

 .دیکردی حساب مدینبا:  و گفتم ارمیب
 . کنشتری ، پس اندازت رو بهای ولخرجنی ايبجا -        

 :  گفتمزشی آمنیشوکه از حرف توه        
 .کنمی پولمو خرج مي داشته باشه من چطوری به شما ربطکنمیفکر نم -        
 :  حوصله گفتیب        
 حرفو نیمال دوستانه ا دستت بندازم کاخوامی میکنیمعلومه که نداره ، بر خالف تصورت که فکر م -        

 .زدم
 . آموزندتون ندارمي به پندهایاجی ممنون اما من احتیلیخ -        
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 ؟ي بخرنی ماشيخوای ، مگه نميدار -        
چرا ، :  ، گفتم ادی باهام کنار بخواستی هم مدی شاای دستم بندازه خواستی مدی مکث کردم ، شایکم        

 .خوامیم
 :زل زد به صورتم و گفت        
 . تا برات جور کنماری در بيپس کمتر بچه باز -        
 :  ، بدنم رو گرم کرد ، با حرص گفتمزندی سر بري داغ که رووانی لهیخشم مثل         
 .ستمی ، من بچه ندیبا من درست صحبت کن -        
 .من خوشم اومده که کمکت کنم اما یستیباشه ، ن:  حوصله گفت یدوباره ب        
 ن؟ی رو بدنی پول ماشنیخواینکنه م -        
 :  زد و گفتيلبخند حرص آور        
 .ي پولشو بدی کمکت کنم تو بتونخوامینه ، م -        
 شش ، پی و شش تستی دو؟ی کمک کنه چخواستی اگه واقعا می بهش بدم وليخواستم جواب تند        
 :  گفتمینی کنترل زبون رو نداشت؟ با بدبکمی ، ارزش کیاتومات

 ؟يچطور -        
 خودش لی زنگ موباي بعد ، صداهی و چند ثاندی کشرونی رو از دستم بلمی موبای حرکت ناگهانکیبه         

 :  دستم گذاشت و گفتي رو تولیبلند شد و قط شد ، بهت زده نگاهش کردم که موبا
 .دمی محیبهم زنگ بزن برات توض ، ينطوریا -        
  بود؟يچه کار... نیا: با لکنت گفتم         
 : خونسردانه گفت        
 . بهت چشم دارمی بعدشم فکرکنی هم سر شماره گرفتن و دادن بحث کنکساعتیحوصله نداشتم  -        
 : با حرص گفتم        
 ! نیرخواهیواقعا که شما چقدر خ -        
 ...رهیمن کال دستم تو کار خ -        
 تنها باشند ، خواستی به بهراد و نگار کرد ، که انگار دلشون مییبازهم خواستم جواب بدم که اشاره ا        

 بودم ، خنده دهی نگار که تا حاال ندتیاز محجوب. کردی انداخته بود و بهراد صحبت منیینگار سرش رو با لبخندپا
 .کردی نگه داشتن زبانم کمکم منباری ادیاش.  رو ادامه ندمرسامی دادم بحثم با امحیام گرفت و ترج
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 جوانانه دست به کمر پی با اون تي برگشتم ، خانم صدری زنيدرحال باز کردن در خونه بودم که با صدا        

 : دمی ، با استرس پرسدی باری شراره آتش مشی بود و از چشمهاستادهی من ايجلو
 د؟یبا من بود -        

 :  کرد و گفتسیلبهاشو خ        
 ؟یکشی واقعا خجالت نمیعنی ؟یکشیآره با خودت بودم ، خجالت نم -        
 : کرد و نجواکنان گفتمدنیبدنم شروع به لرز        
  شده؟یمگه چ...چرا ؟ -        
 حداقل از مامان بابات خجالت م؟یفهمیما نم ي شده؟ خودت رو به اون راه نزن دختر ، فکر کردیچ -        

 خوادی رو دوست داره و مگهی دیکی؟یفهمی ، مرهیگی ازسر مهران؟ اون داره زن ميداریبکش ، چرا دست برنم
 ...ایپس ...ری منم پشتشم مثل شرتشی بگبهیچون نج
 : دی اومد و غررونیدر با شدت باز شد و بابا با خشم ب        
 با ي دارنمی ببگهی دکباری بوده ، یگی احترام همساي نزدم برای ، تا حاال حرفي خانم صدرنی بب؟ی چای -        

 اهی سشوی زندگ؟يدی به روزگار اون پسر به درد نخورته ، فهمي وایزنی حرف مي دارنمیدختر من هرجا ، فقط بب
 ؟يدی ، شنکنمیم

 :  جور کرد و گفت بود خودش رو جمع ودهی که رنگ و روش پريخانم صدر        
 ، پسر من دارهی که هنوز دست از سر مهران من برنمری دخترت رو بگي؟شما اول برو جلو...من...؟یچ -        

 ... هنوز داره در گوششنی ، ارهیگیداره زن م
 . ادی بسیدهنتو ببند خانم ، زود باش برو تا زنگ نزدم پل:  بابا گم شد ادیصداش در فر        
 :  گفتی وقت با مهرباننهمهیبعد رو به من ، بعد از ا        
 .  جانیکیتو برو داخل ن -        
 کرد ، فکر کنم تی به داخل هدادمیلرزی که می شونه ام گذاشت و من رو در حاليدست گرمش رو رو        
 :  گونه اش و گفتي من با دست زد رودنی بود که مامان با ددهی پریلیرنگم خ

 ...ارمی مامان برات االن آب قند منی بشای ، بهی چه حالنیخدا مرگم بده ، ا -        
 ، همون کردمی خودم فکر میشگی همي ناراحت نبودم و فقط به نگاه مهربان بابازی چچی من از هیول        

 منو از چوقتی ، هکردی نمی پشتم رو خالچوقتی من هي کرده بود ، باباغی بود از من دریکسالی که ینگاه
 داد ، بعد ناگهان ، هی تکواری در به دردر که بسته شد نگاه پر از اشکم رو به بابا دوختم ، کنا. روندیخودش نم
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 ي کنم ، صداکاری چدی بادونستمی اش گذاشت و زانوانش خم شد و افتاد ، نمنهی قفسه سيدستش رو رو
 .دمی دو حواسم رو جمع کرد و به سمت تلفنوانیشکسته شدن ل

 نشسته بودم ، مامان مارستانی بی صندلي خم شده روی ، با گردندادینگار دستم رو گرفته بود و فشار م        
 دنیبا رس. زهی هم نداشتم که بری اشکی حتشهی و من شرمنده تر از همختیری اشک مصدایدر آغوش خاله ب

 : سرش کرد و به طرف من اومد و گفت ده اش را افتاي روسرلوفری افتاد ، نهی ، دوباره مامان به گرلوفرین
  شد؟نطوری بابا چرا ا؟یکی شده نیچ -        
 ...يزن صدر:  اومد گفتم ی از کجا در مدونمی که نمییدهان خشکم رو باز کردم و با صدا        
 ؟...دوباره ؟مگه تو بازم :  درهم رفت و گفت شیاخمها        
 .گردهی خبر دنبال شر می نکرده اون زنه از خدا بي جان ، بچم کارلوفرینه ن: مامان جلو اومد و گفت         
 :  با حرص رو به من گفتلوفرین        
 ...نی اي ، بابامم بخاطر گنده کارنهی از دست امیکشی می بدبختیآره جون خودش ، هرچ -        
 :  گفتتیمامان با عصبان        
 .خجالت بکش ، با خواهرت درست صحبت کن ، برو اونطرف اصال -        
 :  ، مامان گفتهیرگری دوباره زد زلوفرین        
 سامان کجاست؟ -        
 .من حامله ام مامان... اونجا بهتون خبر بدمامی امشب بخواستمیم...آخه... رهیرفته برام دارو بگ -        
 مامان و بابا ، ي بود برای چه دختر خوبلوفری رو در آغوش گرفت ، نلوفریان باز شد و با لبخند ن ماميرو        
 بعد پرستار یکم.  بودم شونی زندگکی ، اما من نقطه تارگذروندی و سالمشو مي روال عادشی زندگیهمه چ

 شدنش ، چی اومدن دکتر و سوال پرونیب با. ادی مرونی به طرفمون اومد و گفت دکتر االن بوی ی سیبخش س
 که میدی کشی نفس راحتبای دور باشه ، تقرجانی کال از استرس و هدی بابا بای داد که خطر رفع شده ولحیتوض

.  نشستمی صندليبغضم رو فرو دادم و دوباره رو.  کردهی بغل اون گري هم توي سرهی لوفریسامان هم اومد و ن
 نی افتاد ، تا اخر عمر من مقصر بودم ، باز هم ای بابا مي براي ترياتفاق جداگه  ، دلم از همه جا گرفته بود

 شدم ، کردمی فکر مای بابا ، من عاشق شده بودم ، يسوال از ذهنم گذشت که مگه گناه من چقدر بزرگ بود؟ ا
 نکهیون ا بدرد؟کی نمیی از من دلجوی بودم ، چرا کسدهیمن بودم که گول خورده بودم و من بودم که درد کش

 از کجا بود که من قایدق.  نشستم یمکتی ني خارج شدم و رومارستانی رو جلب کنم از ساختمان بیتوجه کس
 ... قبلکسالیحماقتم رو شروع کردم؟ 

 
***         
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.  رو به رو ، بود ي پنجره بالکن دار رو به کوچه و خانه هاهیچند سال قبل ، من اتاقم اونطرف خونه ، با         

 دانشگاه قبول هی ي هم توی مال اونها بود ، تصادفیی ، همون خونه رو به روشناختمی میمهران رو از بچگ
 گاهشی گاه و بي هاتیمی اما کم کم صمودم تر کرد ، باهاش دوست نبي رو قومونیی رشته آشنانی و امیشد

 ، اما از کردمیبه خودش حس نکنه ، منم حس م رو ي معمول پسرری که نظر غهیکدوم دختر. دمیفهمیرو م
 ، ستمی بچه که نکردمی روش باز نکنم ، فکرمی حسابکردمی می بود سعیطونی مهران پسر دخترباز و شنکهیا

 ، اما مهران شمی نمشی زندگي ال به الي از اون دخترهایکی ، بندمینم  ، بهش دلکنمیخودم رو جمع و جور م
 ... توجهش رو ناخواسته جلب کرده بودمیافتنی جذبم شد ، منه دست نشتریبا دور شدن من ب

 . بهتزنمی دوساعته دارم زنگ م؟یینجایا -        
 بود ، منم حتما لوفری افتاد و مقصرش نی بابا مي برایاگه اتفاق.  نزدیی اگهینگار کنارم نشست و حرف د        

 شده بود که دوباره اون زن اومده بود سراغ من ؟ ی چدمی ، اصال نفهمکردمی میهمانطور حرصم رو سرش خال
 ازدواج پسرش رو خوامی ، مکنمی هم نمه به در خانه شان نگای حتگهی که دی بود مندهیچطور به نظرش رس

 ي و برادادی اخطار منکهی اای ، تا دل من بسوزه رهیگی برسونه مهران داره زن مخواستی مدیبهم بزنم ؟ شا
 رو برداشتم و شماره اش رو که هنوز حفظ لمیموبا! وی ی سی سفرستادی منو مچارهی بي پسرش بابای زندگتیامن

چه خبرا . جانیکیسالم ن:  ، جواب داد زدی که خنده توش موج مییبعد با صدا بودم گرفتم ، چند بوق خورد
 ؟یخوب

  راه افتادم؟ که فکر کرده من دنبال توی به مامانت گفتیچه چرت و پرت:  دمیغر        
 :  که دورش بود دور شد و بعد گفتی شلوغطیچند لحظه سکوت کرد ، انگار از مح        
  شده؟ی چ؟یگی مي داریچ -        
 نی داره زن گرفتن تو؟ چرا ای ، واقعا به من چه ربطکردی مدادیعصر اومده بود دم خونمون و داد و ب -        

 ن؟یکنیداستان رو تموم نم
  ؟رمیگی لحظه ، مامانم اومد دم خونتون گفت من دارم زن مهی سایوا -        

 ... گفتم آرهباری -        
 :  کرد و گفتییخنده ا        
 ...رمی زن بگخوامیفکر کنم اشتباه شده ، من نم -        
 : ستادی زدم که نگار بلند شد و کنارم اادی فريطور        
 از یکی نی تو باعث بشای مامانت گهی دکباری فقط اگه یکنی مي داری نداره تو چه غلطیبه من ربط -        

 !شهی می چیدونی و خودت مکنمی رو مدی که نباي ، اونکارننی بببی خانواده ام آسياعضا
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 ، چند مکتی دستم رو گرفت و نشاندم رو نیتماس رو قطع کردم و به نفس نفس افتادم ، نگار با نگران        
 :  صاف کرد و گفتیی رو با سرفه اشی که گذشت ، گلویی اقهیدق

  ؟هیچ»  دی که نباياونکار«  ها ، پرسمی ميمحض کنجکاو -        
 : چند لحظه نگاهش کردم و گفتم        
 . گفتمیالک -        
 : چشمهاش رو گرد کرد و گفت        
 ! شهی می چیدونی خودت می ها ، گفتي بودي جدیلیخ -        
 دونن؟ی نمهی دارم ازش مثال که بقی گفتم بترسه ، مگه نه چيزی چهی -        
 .  بخدایی اونهید:  به دستم و گفت دیمحکم کوب        
 ام چارهی بي باباادی کردن ؟ بعد دی خنده ام گرفت ، منو چه به تهداری اختی و منم بدی بعد هم خندیکم        

 ...دمیبخشی نمچوقتی افتاد خودم رو هی میافتادم و خنده ام محو شد ، اگه باز هم اتفاق
      

 : گفتینیبا حالت غمگ. کردم لبخند بزنمی شدم و سعرهی خدیدرخشی مجانی از هشیبه نگار که چشمها        
 ... باهام آشنا شهشتری بخوادیبهم گفت م....م؟یدی من و بهراد به کجا رسی بپرسيخوایاصال نم -        
 ن؟ی وقت آشنا نبودنهمهیمگه ا -        
 . و نه دوستانهشتری بیچرا ، ول -        
  منظورش ازدواج بود ؟؟ی چیعنی -        
 که بخوام دنبال ستمی نی سني توگهی دنکهی کرد در مورد ای سخنرانی کلی نگفت ولنوی امایمستق -        

 .می باهم آشنا ششتری بخوامی منیبعدش گفت واسه هم...نهای ثابتم و ازی چهی باشم و دنبال ی مقطعيرابطه ها
 .ی خوشحال باشدی خوبه ، االن بایلی خنکهیخوب ا -        
 : شونه اش رو باال انداخت و گفت        
  گفت بهت ؟ی چری امی ، تو نگفتیراست... می برشی پعی ، دوست ندارم سریدونی میهستم ول -        
 و صبح هم که من زود می نکرددای و خسته ، فرصت حرف زدن پمی هردو غرق فکر بودنقدریاونشب ا        

 .رفتم سرکار
 ! کنمی بهم زنگ بزن کمکت ميخوای رو منی کرد و گفت اگه ماشوی سمی گوشيشماره اش رو تو -        
 ...شهی گرفت شماره اش رو داد؟باورم نمتویرگوشیواقعا؟ ام... دروغ نگو؟؟؟یچ:  بلند گفت ينگار با صدا        
 . نزدمی حرفنی بخاطر ماشی جا خوردم ، ولیلیمنم خ: با لبخند گفتم         
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 مغروره ، شماره اش رو خودش بده؟ یلی بگم ، خي چطوردونمی ، نمکنهی کارها نمنی اصال از اریآخه ام -        
  مستقل مد شدن؟ي گفتم االن دخترايدیداز تو خوشش اومده ، ! اصال 

 ... برو مسخره: زدم بهش و گفتم         
 ، ازم کردمی بابا بود من عمو صداش میمی قدي که چون از دوستادی خاله مارال و عمو سعمیدی رسیوقت        

 که نگار با زدمیشب داشتم مسواك م. آرامش بابا خونه خاله بمونمي چند روز براخواستمیاستقبال کردند ، م
  ؟هی کنیبب ای ، بي دارجیمس:  گفت دادی رو تکون ملمی که موبای در حالجانیه

 :  رو گرفتم و باز کردم ، شماره اش ناشناس بود و نوشته بودلیموبا        
 بگم اگر خواستمی ، منی خوب باشدوارمی ساعت مزاحمتون شدم ، امنی ادی ، ببخشیسالم خانم سراب        « 

 تا با کادر آشنا دیداکنی دادم حضور پلی که درآموزشگاه خودم تشکیی جلسه اي براکشنبهی ، روز دی باشلیام
 ».ممنون. دیبش

 رو به نگار که یو گوش »امیسالم ، ممنون ، حتما م« :  اش خنده ام گرفت و جواب دادم یاز لحن کتاب        
  گفت ؟ی بود؟چیخب؟ ک:  نگاهم کرد و گفت ی بود دادم ، سوالستادهیهنوز ا

  بدم؟حی برات توضدی از همکارهام بود ، حاال من چرا بایکی: دهانم رو شستم و گفتم         
 ته ، هرشب فهیوظ:  گفت دیخوابی که می ، خودش رو کنارم جا داد و در حالدمی تخت دراز کشيرو        

 .يدیگزارش م
 . بعد من هم خوابم بردقهیام گرفت و چند دق اش خنده ییاز پرو        

***         
 ی اومدند ، ناخودآگاه از گرمی مرونی که ازش بی ناهماهنگي شدم و بخارهارهی ام خییبه فنجون چا        

 گذاشتم و با دستمال اشکهام رو پاك کردم زی مي چشمهام جمع شد ، فنجون رو رويبخار و رطوبتش اشک تو
 ؟يپولهاتو جمع نکرد:  بود شتهنو! رسامی داشتم ، از امجی بود روشن شد ، مسلنتیاغلب سا که لمی، موبا

 سالم ، چطور؟: زدم         
 .نمتی ببخوامی م؟ییکجا: جواب داد         
 ، و دی ساعت بعد رسمی بود آخه ؟ ني چه کارنیبدون فکر آدرس رو فرستادم و بعد با خودم گفتم ا        

 :  به اطرافش کرد و گفتی و جذابه ، نگاهپی کردم با خودم نگم چقدر خوش تینشست رو به روم ، سع
 . پاتوقتهنجایحتما ا -        
 . رو بدم به تونی ماشخوامیازت خوشم اومده ، م:  داد و گفت هیتک.  نزدمی کردم و حرفدییبا سر تا        
 : دمی بپرم هوا ، پرسی ، حتما توقع داشت از خوشحالاز ژستش خنده ام گرفته بود        
  ؟ستی مال خواهرتون ننیمگه ماش -        
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 : فکر کنم از برخورد من پکر شده بود ، شانه اش رو انداخت باال و گفت        
  ؟يخوایخب؟ م. می حرفا رو ندارنیمن و خواهرم با هم ا -        
 . قایدق هی هدفش چدمی فهمی مدیبا        
  پرداخت کنم ؟دی بايچطور -        
 چطوره؟.  سه ماه ي اش رو توهینصفش رو نقد بده ، بق: خم شد و گفت         
  داشتم کهي درآمدنی سه ماه ؟؟؟ من اگه همچي تومن توستی بیعنی:  ذهنم حساب کردم و گفتم يتو        

... 
  که نه من ضرر کنم نه تو؟ي بدیتونی ميچطور... باشه ، باشه : دستش رو باال آورد و گفت         
 :  ام گذاشتم و گفتمیشانی پيدستم رو رو        
 شهی هم بدم ، بازم مونیلی مکی اگه هرماه ی ، حتتونمی گرونه ، من نمیلی من خي برانی ماشنیا -        

 .کشهی م طولیلی و خمی و نکسالی
 .اری به خودت فشار بشتری بکمی -        
 .تونمینه ، نم: سرم رو تکون دادم و قاطعانه گفتم         
 و خوشحال دمی کشینفس راحت.  نزدگهی و حرف دیی اشهی حباب شکی سرد شد و مثل شیچشمها        

 :  دومم رو که خوردم گفتیی از چایی اصرار نکرد ، جرعه اگهیشدم که د
 ! می با هم باشخوامیم -        
 :  ، با زحمت قورتش دادم و گفتمدی پرمی به گلوییچا        
 ؟ی چیعنی -        
 ... ی ، ازت خوشم اومده ، جالبگهی دمیبا هم باش -        
 :  ، گفتزنمی نمی حرفدی دی غرق در غرورش نگاه کردم ، وقتافهی باال رفت و به قمیابروها        

  دوست دختر ، دوست پسر ، نخورده به گوشت تا حاال ؟؟يمتوجه نشد -        
  ؟خورمی رو می کسافهی و قپی فکر کرده بود؟ که من باز هم گول تیبا خودش چ        
 . از من خوشتون اومدهنکهیممنون از ا.  بشمییمن دوست ندارم وارد رابطه ا -        
 :  اومد و گفتید ، که بدجور هم به صورتش م رو زیشگیهمون پوزخند هم        
 وقت نکهی ايحاال بجا! ي ، رسونددمی فهمنوی ، اانی که زود کوتاه بیستی نیی ، تو از اون دخترهانیآفر -        

 . ، آخرش رو بگویخودت و خودم رو تلف کن
خودش رو بهم .  اومدمرونی رو حساب کردم و بزی اش ، بدون حرف بلند شدم و پول مییبهت زده از پرو        

 .ی گفتم که واقعا برام جالبی افتم ، ولی راه نمينطوری ایمن دنبال هر کس: رسوند و گفت 
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 :  و گفتمشی ، رو به روستادمیا        
 . بشمیی وارد رابطه اخوامی که نمنهی توجهتون رو جلب کردم خوشحالم ، آخرشم انکهیواقعا از ا -        
 :  بهم زل زد و گفتیی اشهی شيبا همون چشمها        
 ...زنهی شانس در خونتو نمشهیهم. ي کردتوی اشتباه زندگنیبزرگتر -        
 شی ، سرم رو تکون دادم تا عطرخوش بوهی من گذاشت و رفت ، فکرکرده بود کتیبعد در خشم و عصبان        

 ستادمی اابانیکنار خ!  دونستی من می بود که خودش رو شانس زندگیر ک ام خارج بشه ، مسخره ، انگاینیاز ب
 کی آف الستکی تيشد و صدا  با سرعت ردمی از جلوشیبای و زمتی گرون قنی شوم که ماشیسوار تاکس

 ی مجاب کردنم ، گل مي وقت گذاشت براشتریحداقل مهران ب!  تی شخصیب.  رو برداشتابانی کل خشیها
 اسپند دود ای فروختندی که فال میی که عاشقش بودم ، به بچه های شاه توتی وقتها هم بستنیآورد ، بعض

!  من ي هم داشت ، فقط نه برادی داره ، شایمهربون  چه دلکردمی و من فکر مدادی ، توجه نشون مکردندیم
 به دمیعد رس بکساعتیحدود .  فرستاده بود نگاه کردم می فرهنگ براي که آقای و به آدرسدمی کشیآه

 استرس یکم.  بزرگ آموزشگاه کنکور زده بودندي که سردرش هم تابلویکیساختمان چند طبقه بزرگ و ش
 اومد ، ی فرهنگ که لبخند زنان به سمتم مي آقادنی رو به رو بشم ، با دقراره ی با چه کساندونستمیداشتم ، نم

 :  شدو گفتکمینزد.  راحت تر شدی کمالمیخ
  ؟دینی رو ببنجای تا انی ، اگه دوست دارومدندی ندیسالم ، منتظرتون بودم ، هنوز چند تا از اسات -        
 بای بلند که تقرزی مهی بود با ی ، سالن بزرگيمقابل در ورود. جواب سالمش رو دادم و دنبالش راه افتادم        

 می شاپ درست کرده بودند که برای کافهی هم شبی مبل ، قسمتهی شبی صندلنیاطالعات آموزشگاه بود و چند
 سمت راست ، داخل راهروها هم یکی و چپ  سمتیکی سالن قرار داشت ، ي جالب بود ، دو راهرو انتهایلیخ

 فرهنگ گفت اتاق ي که آقاکی شاری در وسط و بسزی مکی داشت با ی اتاقگهی دي کالس بود و راهرونیچند
 وهی از شی و کمنمی و تعارف کرد که بشدی کشرونی بمی برایصندل.  میجلسه است ، که وارد همون شد

 اومدند دی اساتهیباالخره هم بق.  دمی نفهمیچی هبشی و غربی داد که با اون اصطالحات عجحی توضشیآموزش
 از روش کار و ساعات هی بقي بود ، براکیزی استاد فدمی که اونطور که فهمگهی استاد دکی فرهنگ و يو آقا
 رو با سابقه و اسم و رسم دی فرهنگ همه اساتي دادند ، آخر سر هم آقاحی توضگهی ديزهای چیلیسها و خکال
 هاشون هم ی و بعضدمیشنی سابقه اونها رو می وقترفتمی فرو می صندلي توشتریمن هر لحظه ب. د کریمعرف

 :  گونه اش گفتای با اون لبخند رودی معروف بودند ، به من که رسیلیخ
 دارند ، و هنوز سی هستند ، استاد زبان که با سن کم ده ساله سابقه تدری سرابیکی هم استاد نشونیا -        

 !  نهای می رو دارشونی با ايمشخص نکردند که افتخار همکار
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 فرهنگ ي به آقای فحش درست و حسابنی دلم چندي انداختم و توریاز خجالت آب شدم و سرم رو ز        
 آب دهانم ی به من زل زده بودند که احساس مسخره بودن همه وجودم رو گرفت ، با بدبختيهمه جوردادم ، 

 . ، ممنوندی داراریاخت: رو قورت دادم و گفتم 
 رو گرفتند ، خواستم شونی داد و همه بلند شدند و دست دادند و برگه ساعات کارلمی تحويدوباره لبخند        

 :  همه رفتند نشست و گفتی ، وقتنمیرد بشبلند شم که فرهنگ اشاره ک
  ؟هی چمتونی ، تصمیخب خانم سراب -        
 همه انگشت نما کرده بود ، چشم غره ي اون کله مسخره اش رو بکنم که اونطور منو جلوخواستیدلم م        

 که درس ی و از همه مهم تر مطالبامی و حقوق و مزامی ساعات کاردونمیمن هنوز نم:  بهش رفتم و گفتم ییا
 . هستندی بدم چدیبا

 :  برد و گذاشت رو به روم و گفتی رنگیدستش رو به سمت پوشه آب        
 ی حقوقش ساعتنجای ، امی با هم درس بددی که بای براتون نوشتم با سر فصل مطالبنجای رو ازیهمه چ -        

 .وشتم براتون هم که نگهی ديای مزاي سرهی و مهیهست و ب
 : گفتشدمی که بلند میپوشه رو برداشتم و در حال        
 .دمی خبرش رو بهتون مگهی و چند روز دخونمیم -        
از .  راه افتادم ادهی هم اصرار کرد که من رو برسونه که قبول نکردم و پی کرد و کلمیتا دم در همراه        

 دو برابر آموزشگاه بود بای ، تقرشتری بیلی متوجه شدم حقوقم خعی نگاه سرکی اومد ، با ی هم خوشم مابانشیخ
 حساب يپوشه رو بستم ، رو.  نام کنندگانبت هم فعال سه روز در هفته ، بسته به تعداد ثمیو ساعات کار

نقش  می لبهاي روي فکر لبخندنی کنم ، با ادای پی اسم و رسمتونستمی من هم مدی شای به اون معروفيدیاسات
 .بست
       

 
 :  گفتگشتی کوچکش مفی در کيزی که دنبال چینگار در حال        
 ...  کجا گذاشتمشدونمینم -        
 :  بلند سخت بود ، کالفه گفتمي پاشنه هانی اي االن رونیتحمل وزنم از هم        
 .ستی نشتری که بفی ذره کهی -        
 .میچهاردهمه ، بر کردم ، طبقه دایآهان پ -        
 :  به نگار کردم و گفتمی ، نگاهمیوارد آسانسور شد        
 اد؟ی میبهراد ک -        
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 .می برمیخوای که با هم مهیی جانی اولبای دارم ، تقرجانیه. رسهی مگهی ساعت دمیگفته ن -        
 و نگار زنگ در رو میستادی در اون طبقه برج ، اکی و مقابل همون می اومدرونی ، بستادیآسانسور ا        

.  صورتمون خوردي توادی خونه منی از صدا که اصال معلوم نبود از ایچند لحظه بعد ، در که باز شد موج بزرگ.زد
 اومد ، ی بود که بهش مدهی پوشی رنگیرشک در رو باز کرد و به داخل دعوتمون کرد ، لباس کوتاه زيدختر

 می که هردومون مات مونده بودمی و دود و رقص نور مواجه شدادی زتی ، با جمعمی گذشتیوچک از پاگرد کیوقت
 ...  ساده است کهی مهمونهی یگفت:  بلند به نگار گفتم ي، با صدا
 .میگردی اگه جو بد بود با بهراد برممی برای گفتن ، حاال بنویبه من هم ا:  گفت یبا ناراحت        
 باز و بزرگ کرده بود ومن هم صاف ي را فرهاشی ، نگار موهامیسرم رو تکون دادم و مانتوها رو درآورد        

 جمع نی که معذب بشوم از اي چشم بود و نه طوري بود ، خدا رو شکر لباسم هم نه توختهی رمی شونه هايرو
 اطرافش رو نگاه ی ، نگار کممی کرددای پن نشستي برای صندلی به سختی و در اون شلوغمی رفترونینا آشنا ، ب

 : کرد و گفت
 .دمی نگاه کردم دلناز رو ندیهرچ -        
 : دمی و جذاب افتادم ، پرسیی اون دختر مو قهوه اادیدر خاطره ام به         
 مگه اونم هست؟ -        
نگاه کن .هی آموزشگاه هنرياز بچه ها ساده ی مهمونهی فکر به من گفت ی اونه ، دختره بزبانیاصال م -        

 ...توروخدا ، فقط قرص اکس نزدن
 و دور خودش رفتی ، چهاردست و پا راه منی داشت رو زمي عادری غی افتاد که با حالتي پسرينگاهم رو        
 .فکر کنم اونم زدن:  گفتم ی ، با نگراندیچرخیهم م

 ي که پسرمی بود نشسته بودقهی ، ده دقکردی نگاه ملشی صبرانه به موبای نزد و بیی اگهینگار حرف د        
 :  و گفتستادی بزرگ کنارمان اي و بازوهاکلیبلند قد با ه

 . اونجانیای ، بشهی اونجا سرو میدنی ، دلناز گفت بهتون بگم نوشدمیسالم ، من نو -        
ممنون ، : نگار سرش رو تکون داد و گفت .  اشاره کرد در آن جمع شده بودندیتی که جمعییو به نقطه ا        

 .می ندارلیم
  ؟ارمی من براتون بنیخوایم -        
 . خودمونمیای ممینه ممنون ، خواست -        
 . براتونشهی ، سخت مستنی حال خودشون ني شلوغه ، همه هم تویلیخب اونجا خ:  کرده بود لهیپسر پ        
 :  به من کرد و گفتی نگاهینگار عصب        
 .میشی ما هم بهتون ملحق مادی ، اون بمی هستیراستش منتظر کس -        
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 نداره یپسر هم که معلوم بود حال خوش.  جواب دادعی روشن شد و سرشیهمون موقع هم صفحه گوش        
 :نگار تماس رو قطع کرد و گفت. سرش رو تکون داد و رفت

 ي کرده بود رودی کلیپسره روان.میری و مادی ، االن مکردی رو پارك منشیراد داشت ماشخداروشکر به -        
 ...ما

 بلند شد و من هم عی اومدند گذشت و باالخره بهراد وارد شد ، نگار سری طوالنیلی که به نظر خیقیدقا        
 . چقدر شلوغهنجایا:  گفت می بشنومی که بتوني بلنديبلند شدم ، بهراد با صدا

 يزی به نگار ، نگار چدهی چسببای تر شدند ، نشست کنار ما و تقرقی به اطرافش اخمهاش عمیبا نگاه        
 خوادی چکار منمی ببادی بریام:  که بهراد سرش رو تکون داد و گفت دمی نشنادی زيبهش گفت که بخاطر صدا

 .میریبکنه بعدش م
 که يبا اون برخورد.  به ظاهرم کردمی دفعه استرس تمام وجودم رو گرفت ، و ناخودآگاه نگاهکی ر؟یام        

  ؟ادی میاونم دعوت بود ؟ ک:  دینگار پرس. کردی باهام مي ، حتما رفتار سردمیما با هم داشت
 . ، اره دلنازدعوتش کرده بودمیبا هم اومد -        
 نیی اوج گرفت و همه هماهنگ با هم باال و پاکیموز... نگاهشان روي باز رفته بود دلناز وادمی... آه         

 دور یی خاطره اادی درست نبود ، با يزی بود ، چي جورکی نجای نبودم اما ای و مهمونی ، مخالف پارتدندیپریم
 : لرز تمام بدنم رو گرفت ، نگار کنار گوشم گفت

 .می خودمون برادی اگه اون نمنهی ببخوادی ، بهراد مری دنبال اممیبلند شو بر -        
 .نی ، شما برنمیشی منجایمن هم: سرم رو تکون دادم و گفتم         
 ...افتهی بی اتفاقهی ترسمی ، مگهی دمی برایب -        
 .ای به کارم نداره زود برو و بي هم کاریمن نشستم کس -        
 افکار بودم نیدر هم!  رفتمی نمرسامیعمرا دنبال ام. بال بهراد رفت بهم کرد و دنی نگاهینگار با دلواپس        

 ای دیرقصی تکنو میکی وارد شد ، تی به جمعيادی زجانی اومد و دوباره انگار هی عربده کسي مرتبه صداکیکه 
 رو لگد کنند ، خودم رو جمع می پانکهی ترس ازوحشت زده ا. دی پری تا خود سقف میکی و رقصهی مکردیفکر م

 ... وسطای ب؟یچرا نشست:  دستم رو گرفت و بلندم کرد و در همون حال گفت ي مرتبه پسرکیکرد بودم که 
 ، با داشتی بکشم ، چشمانش خمار و قرمز بود و شل و وارفته قدم برمرونی کردم مچ دستم رو بیسع        

 :ترس گفتم
 ... خستمکمی نمیم بشدوست دار... ، منیمرس -        
 : کرد و گفتي بلنديخنده         
 ...  در برهتی بزن خستگنای از اایب -        
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 زی مکی از خونه ، کنار ي ترکی سمت تاردی فرار کنم کشخواستمی میباز هم منو که به هر جون کندن        
 ي نفر هم داشت رو چاقوکی ، شانی مات زل زده بودند به رو به روییکه چند نفرنشسته بودند و با چشمها

 من کجا هستم و دارم چه نهی بببود بابا کجا.  از وحشت خشکم زده بوددیکشی رو بو می رنگدی پودر سفیکوچک
 دهیپسر احمق که انگار با چسب به دست من چسب. دمیدی بودم رو مدهی ها دلمی في که تا حاال فقط توییزهایچ

 باری ، ستی ني بدزیچ:  و گفت دمی کردم بلند شم که دوباره کشیبود نشست و من رو هم کنارش نشوند ، سع
 .شهی نمیچی هیبزن

 نبود ، پسر دای پيزی کمکم کنه اما اصال چی کسدی زل زدم به اطرافم تا شادمی لرزی که میدر حال        
 ...ادی ، خوشت مایب:  من گرفت و گفت ي از همون پودر رو جلويمقدار

 و بلند شدم و با همه توانم رسامی چشمم افتاد به امی اون شلوغي اومد که توی ام در مهیداشت گر        
 ، بعد با دی دتی زدم ، نگاه سرگردانش به من افتاد و چند لحظه انگار ماتش برد که من را در آن وضعشیصدا

 به دنی ، اما پسرکه انگار توهمش چسبم رو گرفت تا بلند شمینوای مچ بیکی حرف آن یاخم به طرفم اومد و ب
 ...میکردی حال ممیکجا ؟ داشت: مچ دست من بود ، باز هم ول نکرد و نئشه وار گفت 

 مبل خورد و ی ضربه محکم به پشتنی حرکت محکم از دست من کند ، پسر با اهی مچش رو با رسامیام        
 رسامی به دنبال امگری مچ دکی با نباریمن هم که ا.  چارهیم نداشت بهمون طور ماند ، قدرت بلند شدن ه

 در اون خونه ي جلويراهرو ي تودمی دفعه صداها کم شد و فهمکی ی کجا رفت ولدمی ، نفهمشدمی مدهیکش
 :  لرزش بدنم رو متوقف کنم گفتمکردمی می و سعدادمی که دستم رو ماساژ می ، در حالمی هستییکذا

 نجا؟ی امی اومدی چيبرا -        
  بغل اون احمق ؟ي برگرديخوای ؟نکنه مهیچ:  گفت تیبا عصبان        
 داده بود؟ چند لحظه نگاهم کرد ری بهم گی بود که اون پسرروانی من چری ، تقصگرفتی ام مهیداشت گر        

 :  و گفت دستش بود رو داد بهمي که رویاهی و پارچه سدی کشيو بعد نفس بلند
 .میبپوش ، زود باش بر -        
 ؟ی ؟ نگار و بهراد چهی چنیا -        
 . دنبال توامی شماست ، نگار بهم داد و با بهراد فرستادمشون برن تا بيمانتو -        
 ی نگاهعی سررسامی ، ساکت شدم ، امدیتابی که از پنجره می نور قرمز و آبدنی بزنم که با دیخواستم حرف        

 ، دی گفت و به طرف پله ها دوی بود ، نچستادهی سمت آسانسور که طبقه اول ادی کرد و دستم رو کشرونیبه ب
 که با حرص خم شد و خوردمی منیداشتم زم  ودیچی پمی بدوم ، پاتونستمیمن هم با اون پاشنه ها انگار م

 بود ، فاتحه سی درست بود و اون نور مال پل ، اگه حدسمدمی رو در آورد ، با درد و زحمت دنبالش دومیکفشها
 و شدیبغضم کم کم داشت بزرگ تر و بزرگ تر م.  رفتن در نامه اعمالم نبوديام خوانده شده بود ، فقط کالنتر
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 ی که باال مدمیشنی رو ميادی زي پاهاي ، صداستادی کدوم طبقه بود که ادانمیباالخره نم  ،نفسم بند اومده بود
 واحد دلناز رو باز کرد ، هی شبي من ، با کارتش در واحدرتی کرد و در کمال حبشی دست در جامرسیاومدند ، ام

 خونه لوکس و کارت اون  شدم بهرهی بست و من خیاول من رو به داخل هل داد و بعد خودش ، در را به آرام
 .رسامیدر دستان ام

        
  ؟هی خونه کنجایا -        
 .خونه من:  ساکت باشم ، بعد آروم به سمتم اومد و گفت یعنیدستش رو باال آورد که         
 ...نی ماشي ، برامی نبود که اومدنجایاما ما ا: در حال کندوکاو درذهنم گفتم         
 . ، خونه خودمه ، جدا از مامان و بابامنجایا -        
 .آهان: مثل خنگ ها گفتم         

 ونی و نشست ، تازه حواسم به دکوراسیی گذاشت و کتش رو انداخت رو کاناپه ایی رو گوشه امیکفشها        
 ی اما به نظر من کمقهی و با سلبای ززی بود ، همه چدی و سبز و سفیی قهوه اي رنگهابیخونه جمع شد ، که ترک

 .سرد
 .یندساعت بعدش هم صبر کن و چرندی می تا وقتدی با؟یستی اونجا بايخوای میتا ک -        
 . دنبالمادی نگار بزنمی زنگ مرنی چند ساعت بعد ؟ االن می چيبرا: معذب نشستم و گفتم         
 . یهرطور راحت: شونه اش رو باال انداخت و گفت         
 :  سرش رو با تاسف تکون داد و گفترسامی خوردم ، امی راه پله ها از ترس تکوني تویغی جيبا صدا        
 کشهی به گند موی هات راه نده همه چی رو تو مهمونامکی سنیدختره احمق ، صدبار بهش گفتم ا -        

 . عواقبشنمیگوش نداد ، ا
 ن؟یگیدلناز رو م -        
 ست؟یدوستتون ن...مگه: سرش رو تکون داد ، دوباره گفتم         
 :  گفتیالیخی ، بعد با بدمی سوال رو پرسنی ای چي بدونه براخواستیرد انگار م نگاهم کیکم        
 هاش و ي روادهی زنی ، اما بخاطر امی با هم در ارتباط بودی مدتهیاگه منظورت دوست دخترمه ، خب  -        

 .دردسرهاش ، رابطه ام رو باهاش کم کرده بودم
 ! نشیشناسیبه هرحال م -        
 ه؟یمنظورت چ -        
 . افتادهری ، االن حتما گنیکردی کمکش مدیبا -        
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 ی مواد رو باز نکن به مهموني ؟ قبال هم بهش هشدار داده بودم پاادی قراره بسی پلدونستمیمگه من م -        
 . مشکل خودشهگهیهات ، د
 :  اش گفتميمتعجب از خونسرد        
 !  روز دوستتون بودههی باز هم ن؟یستی نگرانش نیعنی -        
 : کالفه گفت        
 ؟ی دوست باشيخوای مگه چقدر مشینی بی که فقط تو رختخواب میبا کس -        
 ی ، خجالتای حیمردك ب.  گرفتشیچند لحظه گذشت تا متوجه حرفش شدم و بعد از خجالت سرم آت        
 ی ، از اونجا بودنم ناراضستادی بهم زد و بلند شد کنار پنجره ايپوزخند!  دیکشی نمهی آدم عوضنکهی اانیهم از ب

 و االن هم شدمی مکشونی نزدشتریرم ، بی مدل آدمها فاصله بگنی از اخواستمی مشتری هرچقدر بقایبودم ، دق
 ده تا دمی آوردم که درونی رو بلمی موباعی نگار افتادم و سرادی مرتبه کی.  خونه از همه بدترشون بودميتو
 : دی پرسعی کال ازش دارم ، در همون حالم زنگ زد ، با عجله جواب دادم ، سرسیم

  نگرفتتون؟سی پل؟يری ، با امی از نگران؟مردميدادی چرا جواب نم؟یکی نییکجا -        
 .، خونشونم رساممی بود ، آره با املنتی که طبق معمول سالمیاجازه بده حرف بزنم، موبا -        
 ، خب خداروشکر ، بهراد بهم گفت تو همون برجه خونه اش رهی امشی پگهیم:  گفت ینگار رو به کس        

 . اونجانیریاحتماال م
 ن؟ی رفتي چطور؟یشما چ -        
. دمی محی برات توضامی اونجا ، حاال مختندی ها رسی ، پلمی شدنی سوار ماشنکهی به محض ایکی نيوا -        

 هنوز هستن ؟
  ها هنوز هستن؟سیپل:  دمی کردم و پرسری به امینگاه        
 .کشهیتا کارشون تمام بشه ، طول م: پرده رو انداخت و گفت         
 . رفتنی وقتدمیفعال هستن ، بهت خبر م: رو به نگار گفتم         
 ي عرصه برانایا اومدن به خونه خاله ا حاال بکردمی کرد ، ناراحت نشسته بودم و فکر میخداحافظ        
.  همه باشهی شرمندگهی کنم تا ماي دوباره کارخواستمی خالف من باز شده بود و من هم اصال نميکارها

:  ، به من اشاره کرد و گفت رد آورونی بی آبي بطرخچالی هم بدون حرف به طرف آشپزخانه رفت و از رسامیام
 ؟يخوایم

 ن؟ی رو بهم نشون بدی بهداشتسی سروشهی ، مینه ، مرس:  بلند شدم و گفتم        
 ، با دستم کردی راستم بدجور درد ميقوزك پا.  نرفته بودم که از شدت درد پا ، دوباره نشستمیهنوز قدم        

  شد؟نطوری راه پله ايتو: ماساژ دادم ، کنارم نشست و گفت 
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 کرد و نکارمی اي به من برایهینگاه عاقل اندر سف.  کردمدیی و با سر تانمی دورتر بشی کردم کمیسع        
 :  آورد و به طرفم گرفت و گفتیی بسته اخچالیدوباره بلند شد ، از 

 .خهی پات ، يبذار رو -        
 ! کنهیاون قدر هم درد نم -        
 ، از کار و کنهی ورم م خونهي ، بریفهمی نمی االن گرم؟یکنی ميچرا لجباز:  شد و گفت ی عصبانیکم        

 .ی افتی متیزندگ
 گرفتی ، لجم که نمکردی ها رو می شوخنی باهام ای اگه هرکسدی رو با حرص ازش گرفتم ، شاسهیک        

 از آدمها که از همون برخورد اول دوستشون ی ، مثل بعضرسامی ، اما در مورد امگرفتی ، خنده ام هم میچیه
 هم چون مقابلش دی شاای بودم ه مثل اون ضربه خوردی چون از آدمدیشا.کردی متمی ، همه کارهاش اذيندار

 شد و شتری بسهی با گذاشتن کمیدرد پا...  ، آخگرفتمی موضع معی سردادمیهمه اعتماد به نفسم رو از دست م
 :  ام نشسته بود ، گفتي مبل کناري که رورسامیام.  برداشتمعیسر

 ؟ی شد با اون پسره رفتیچ...ي دوباره بذاري بعد بردارقهیپنج دق بمونه دیورش ندار ، با -        
 ؟یبا ک: با تعجب گفتم         
 .کردیهمون که مچ دستت رو گرفته بود ول نم -        
 .من باهاش نرفتم ، به زور بردم -        
 تو ی بودم که االن داشتهدی رسری سرش هم بزن و فرار کن ، اگه من دي توی وقتها ، شده بزننجوریا -        

 ...يکردی مریآسمونها س
 منظور؟: مشکوك نگاهش کردم و گفتم         
 ...و...یونی به من مدنکهیمنظور ا:  داد و گفت هیتک        
 !ی رو ادا کننتی ددی بانکهیو ا:  گفت طنتی از شی باال رفت ، با ته رنگمیابرو        
 . مجبورتون نکرده بودیکس: اخم کردم و گفتم         
 . از اون از بازداشگاه هم نجاتت دادمرینه نکرده بود ، اما حاال که انجام دادم و غ -        
 ه؟یواقعا ممنونم ، کاف -        
 .ی رو قبول کنشنهادمی ، پنتی دي اداي برادمی محیالبته که نه ، ترج:  زد و گفت ییلبخند شرورانه ا        
 ي برم تودادمی محیترج:  شاپ افتادم و دوباره حرصم گرفت و گفتم ی کافي اون روز تويحبتها صادی        

 . کنمریآسمونها س
 :  در هم رفت و گفتشیدوباره اخمها        
 ؟يریگی من مي براشهی تو همهی موضع مسخره چنیا -        
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 »!  افتمی را ه نمیمن دنبال هرکس«  رفته ادتی خودت رو يشما حرفها -        
  کرده ؟تی عصبانشیچ.  گفتمقتویخب حق -        
 .ستمی شما ني ، از نوع دوست دخترهاي که شما تا حاال متوجه شديزیمن برخالف اون چ -        
 ن؟یمگه اونا چطور: کالفه شد و گفت         
 :  گذاشتم و گفتمزی مي رو روخی سهیک        
 .امی شما جور در نماتی با اخالقییتند ، اصال من با آدمهاهرطور که هس -        
 ، نه دوست دخترهامو خوامی می هستم و چی من کیدونی که نه منهیتو مشکلت ا: پوزخند زد و گفت         

. ی آگاهي ، اونم نه از روی کني من غرض ورزاتی از خصوصي سرهی به يخوایفقط م.  ، نه خودتویشناختیم
 !ناخودآگاه

 باز هم من یول. گفتی درست می گفتن نداشتم وقتي برای چند لحظه ساکت شدم ، حرففشیاز توص        
 : دوباره گفت.  کردمی اشتباه با دو آدم مشابه رو تکرار نمکی

 .ی بزرگتر از سنت هستاومدی ، به نظر می عاقل تر باشکردمیبه هر حال ، فکر م -        
 . و موفقم بودزهیانگار عزمش رو جزم کرده بود اعصاب نداشته ام رو بهم بر        
 .ستمی ، من عاقل نهیزی شبه و غرکی به قول خودتون ي رابطه هاهیاگه عاقل بودن به برقرار -        
 .اش به اون قسمتيدی مری که گي ها رو بکن ، اما انگار خودت راغب ترنکاری نگفته ایکس -        
 .رمیممنون از همه زحمتهاتون ، من م:  امان از اهانتش بلند شدم و گفتم ی بیبا خشم        
 :  و گفتدی رو کشمیلنگان لنگان به طرف کفشم رفتم که بازو        
 ها سی بهت تعرض کنم ، پلخوامی متجاوزم و مهی رفتار نکن انگار من ي طورهی ، اری در نيبچه باز -        

 . بخوابای نی خوب بشي بچه هانیپس برو ع. رنشی تا بگرونی بادی بیکی و منتظرن روننی اون بهنوز
 .انی کاناپه بخواب تا بچه ها بي بابا ، برو رويا:  بزنم که گفت ی گرد شد و خواستم حرفمیچشمها        
 هم گذاشتم که با حس ي رو رومی دادم و چشمهاهیبه ناچار برگشتم و اون هم رفت به سمت اتاقها ، تک        

 .وانهیپسره د.  کرد و رفتیظی خودم ، چشمهام رو باز کردم ، اخم غلي روییپتو
        

 شب با نگار به خونه ي هامهین.  کجا هستمارمی بادی تا بدی طول کشی ، کمدمی از جا پرلمی موبايبا صدا        
 رو لمیموبا.  افتاد جمعه است و کالس ندارمادمیلند شم که  ظهر بود خواستم بازدهیخاله برگشته بودم ، ساعت 
 زیسر م.  خوابم نبردگهی دی گذاشتم ولي رو کنارلیموبا.   داده بود منتظر جوابمهامیبرداشتم ، فرهنگ بود که پ

 :  کرد ، خاله سرش رو با تاسف تکان داد و گفتفی خاله تعري شب قبل رو براانینگار جر
 ؟ی چگرفتنتونی نگار ، اکه مي فکری بیلیخ -        
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 می نی آموزشگاه ، حتي ، با بچه هاهی خودمونی مهمونهیمامان بخدا منم خبر نداشتم ، دلناز گفت  -        
 . میساعت هم نموند

 . کناطی احتشتری بکمی دست ما امانته ، یکی ، اما نیچیحاال تو ه -        
  ؟یچیمن ه: نگار معترض گفت         

 :  رفت ، نگار رو به من گفترونیخاله با خنده از آشپزخانه ب        
منو بگو که فکر !  بوده ، فکر کن ؟ روان گردانم که خورده بودن نی اون پودرها کوکائگفتی مرسامیام -        

 . به بهراد خواهم داشتییای چه شب روکردمیم
 . که ناقص هم شدمچارهیباز تو خوبه ، من ب:  و گفتم دمیخند        
 ؟ی بود چومدهی نریجدا اگه ام -        
 :  و گفتدی کشیقی دادم ، نفس عمحی رو مختصر براش توضنمونی بيحرفها        
 .ارهی بدستت بخوادی ، ميومدی که تو جلوش کوتاه ننهی اي برادمی ، شابهی رفتارهاش عجیلیخ -        
من کال .  خودمون رو ندارمي برامی که ما دخترا ساختیی هاي تئورنیا حوصله گهید:  حوصله گفتم یب        

 . لنگه مهران ، از اون هم بدترهیکی ندارم ، اونم رسامی به اميکار
 . ، تجربه انستنی ني تئورنایا -        
 : بلند شدم و گفتم        
 رو ی کسی وقتگهی تجربه من م؟ي خودت رو نگه داریتونی چقدر مي که دوستش داری کسيمگه برا -        

 ، همه جوره باهاش یکنی مری ، هر رفتارش رو به نفع خودت تعبیکنی دست و پات رو جلوش گم ميدوست دار
 . ندارهي هم بهشون تعهدی و توهماتت که کسیمونی و دست آخر خودت ميایراه م

 
 :  و گفتدیتم رو بوس شد و صورزانی مرتبه از گردنم آوکیبه طرف در رفتم که نگار         
 ...میخوایما همه جوره خاطر خانم معلم با تجربه مون رو م -        
 با کباری که مهران هر چند ماه دمیدی ام آتش زد ، من میچند سال قبل توهماتم بود که به همه زندگ        

 ، کردمیبچه گانه فکر م نطوری هم کم نبود که ایلی بدم ، سنم خرشیی تغتونمی مکردمی فکر می بود ولیکس
 از من نگاه کنه ، اما ری غیتونه به کسی نمی حتگهی که دکنهی عشق من اون رو چنان گرفتار مکردمی فکر میحت

 ، من چشمم ی هرچای ، تنوع طلب بود کردی خسته اش می دختر هم بعد از مدتنیاون عادت کرده بود و بهتر
 فرق نداشتم سراغ من هم شی براهی اگر من با بقکردمی ، فکر مشدیدوست داشتن که سرش نم. رو بسته بودم 

توهماتم بود ... بگذارهمی براي انرژکردی نمی و سعستمی فقط اهلش نکردی مر خنده دار بود که فکی اومد ولیم
 ...گهی دزی چچی برد ، نه مهران و نه هنیکه از منو از ب
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***         
 نقدری اومدم ای به خونه می پر شد ، هرروز وقتی و وقتم حسابکنمیبه فرهنگ خبر دادم که قبول م        

 گرفته بود سخت یی ، انگار اون هم پروژه امیدی نمادی ، نگار هم زبردیخسته بودم که شام نخورده خوابم م
اون هم قرمز .  الك زدن شدمشغولم.  اوقات اونجا بود شتری نداشت و بی هم حال خوشلوفرین. مشغول بود

 ، با دندیرسی تر به نظر مدی رنگ سفنی با امیدستها.  شدم رمیپررنگ ، بعد از زدن برق الك ، با لذت بهشون خ
 دلناز ادی.  تر بودند ، حتما بخاطر آفتاب بود رهی دو درجه تشهی هممی بود ، اما دستهادی کال پوستم سفنکهیا

 دمی و لباس پوشدمی کشی االن کجا بود ؟ آهچارهی گرفته و خوش رنگ بود ، بفتاب پوستش آشهیافتادم که هم
 اش هم به جبران گهی که در حسرت عشق مهران سوخته بود و نصف دمی ، نصف زندگرونیو از خونه اومدم ب

 رو اسمش شدی نداشتم که البته اونم نمری از امری ام به غيشنهادی ، پگدروندمی میی تنهاياون عشق داشتم تو
 کرد اما یی از رفتارهاش برداشت هاشدی گذاشت ، فرهنگ هم که مدتها بود که می مورد درست و حسابهی

 ، از فکر لمی موبايبا صدا.  بودخودی سرنوشتم بای جذاب نبودم ، ی من هم به اندازه کافدیحرف نزده بود ، شا
 .سالم:  ،جواب دادم رسامهی که امدمی اومدم ، با تعجب درونیب

 ؟ییسالم ، کجا -        
  شده ؟يزی ، چزنمیدارم قدم م -        
 .نمتی ببدی بایی که نه ، بگو کجايزیچ -        
 . شدهيزیپس حتما چ -        
 .گهی دگمی مامی میی دختر ، بگو کجایزنیچقدر چونه م: کالفه گفت         
 ي مغازه روسرهی و وارد دمی باشم ، من زودتر رس هم کردهي روادهی جلوتر رو دادم تا پیآدرس کم        

 ، قبال کردمی مدی داشتم خرازی نی وقت بود که فقط وقتیلی ، خخواستی مدی جدزی چکی شدم ، دلم یفروش
 د؟ییبفرما:دی با لبخند ازم پرسهزن فروشند. دمیخری و دوست داشتم مدمیدی ميزی کردن بودم و هرچدیعاشق خر

 .ستی ، رنگش هم برام مهم نخوامی شال مد روز مهی: شونه ام رو باال انداختم و گفتم         
 هم یلی دو روزه برام اومده خنای ، ادییبفرما:  و گفت دی مدل شال مقابلم چنی شد و چندشتریلبخندش ب        

 .ادی بیلیهم بهتون خ رنگ نیفکر کنم ا...  مدهیلی االن خی آبرنگي طرحهانیفروش داشتن ، از ا
 ي سورمه انکهی اومد مخصوصا ایبه نظرم قشنگ م.  بوددی و سفیی و سورمه ای از صورتیبیشال ترک        

  ؟شهیچقدر م...دی رو بدنیهم:  اومد ، گفتم ی رنگ هم به من منیاش غالب بود و ا
دلم .  رو گفت و من هم پرداخت کردمادشی زیلی خمتی ، قییایتالی از جنس و طرح افی تعریبعد از کل        

 دی خرخواستمی اومدم ، اصال امروز مرونی ام بهتر شد و خوشحال بهی ، واقعا هم روحخواستی می ولخرجیکم
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 دهی پوشنی و شلوار جرهی دار سبز تقهی تبلوز اسپر.  و سوار شدمدمی رو درسامی ، امینی بوق ماشيبا صدا. کنم
 !يالغر شد:  کرد و گفت بود ، اون هم من رو بر انداز

 .بخاطر کارمه ، سرم شلوغ شده -        
 م؟ی صحبت کنمی بريخوایکجا م... بد نبودهچوقتیخوبه ، کارکردن ه -        
 . کنمدی خرکمی خوامی پاساژ ، مهی میبر -        
 یلی ، خمی شدادهی رو پارك کرد و پنی ماشنگی بعد در پارکقهی نزد ، دور زد چند دقیتعجب کرد اما حرف        

 بشی رو داخل جشی دستهارسامی بودم ، امومدهی نی پرزرق و برق و رنگارنگي هاطی محنیوقت بود به همچ
 :دی که گذشت پرسی اومد ، کمیکرده بود و دنبالم م

 ؟ي داردیاصال قصد خر -        
 م؟ی صحبت کننیخواستی می چ در موردنینگفت... ، آرهادی خوشم بيزیاگه از چ -        
 ... حرفهامي براستی مناسب ننجایا -        
 : کالفه گفتم.  که وسط پاساژ بود نشستم و اون هم رو به رومیی کافه ای صندليرو        
  ؟دی با من داریچه حرف -        
 .ی قبلشنهادیهمون پ:  زد و گفت يلبخند        
 د؟یشی نمالیخیواقعا ب -        
 !  اش رو ندونم ، نهی واقعلیتا دل: سرش رو تکون داد و گفت         
 : به جلو خم شدم و گفتم.  و چند لحظه نگاهش کردم که زل زده بود به من حرکاتمدمی کشیآه        
 .نیهم. دوباره اون تجربه تکرار شهخوامی تلخ داشتم ، االنم نمیلی تجربه خهیباشه ، من  -        

 .اری به درد بخور برام بلی دلهی شدند ، یی اشهی کلگهی ها دلی دلنیا:  زد و گفت يپورخند        
 .دیشما مثل اون هست -        
  ؟می داریمثل همون آدم به درد نخوره گذشته ات؟ چرا ؟ چه شباهت:  رو باال داد و گفت شیابرو        
 .می مورد صحبت نکننیبهتره در ا:  شدم و گفتم ی لحظات سخت گذشته ام ، عصبادآوردنیبا         
 :  جا خوردم و گفتیلی دستم گذاشت که خيدستش رو رو        
 ؟یختی بهم رينطوری بدم که تو انقدرمی رو بگو که من هم انیفقط ا -        
 دستش ری رو از ز و دستمزندیسرم رو تکان دادم تا افکارم بهم بر. اش گره خوردرهی تينگاهم در چشمها        

 :  و گفتمدمی کشرونیب
 .می در موردش بحث نکنکنمی ، خواهش مدونمینه ، نم -        
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 ، ساکت و گرفته بود ، تشکر کردم و اون هم مثل می نزدی بشوم حرف خاصادهی پخواستمی که میتا وقت        
 .  و رفتدیچیباد ته کوچه پ

 
 : ه ساله باشه ، رو به من گفت اومد هجدی که اصال بهش نميپسر        
  صداتون قشنگه ؟نقدری اشهیخانم شما هم -        
 یسی رو جمع کردم و به انگلمی خنده ، اخم هاری از بچه ها که دوستهاش بودند صدردصد زدند زیمین        

 : گفتم
 . کنمرونتی نکن که از کالس بيلطفا مودب باش و کار -        
 :  گفتیدوباره با لودگ        
  ؟نی ، دوباره بگدمیمنکه نفهم -        
 :  گفتمي ، کتاب رو بستم و به در اشاره کردم و جددندی مزه اش خندیو باز هم به حرف ب        
 .هی مسخره بازي و کالس جایی تو بامزه اکنهی که فکر می ، تو و هرکسرونیبرو ب -        
 :  کمرنگ شد و گفتیخنده اش کم        
 .هی پولنجای خب ، امیای نممیای بمی ، نخواستیخانم مدرسه که ن -        
 :  و گفتمدمی کشینفس        
 !رونی هرجور دلش خواست رفتار کنه بره بتونهی ، مهی کالس پولنی چون اکنهی هم که فکر میهرک -        
 کردم خونسرد باشم ی رفتند ، سعرونی بدون حرف بشدندی مي انداختم و اونها که چهار نفرنییسرم رو پا        

 باشند و ي جدنکهی اي بود اما براومدهی نشی پمی ماجراها سر کالس برانیو ادامه درس رو دادم ، تا حاال از ا
 ساعت بعد مین.  رفتی م کالس از دستماریاخت  ، مگه نهبودمی مي وقتها جدی بعضدی بازندیکالس رو بهم نر

 هم یلی خکردمی شده بودم که ممکنه شاگردهام کالسشون رو عوض کنند ، فکر مدیکالس تموم شد ، ناام
 و هوا شدی مزیی کم کم داشت پاگهید.  اومدمرونی حوصله بی رو هم گذروندم و بيدو کالس بعد. موفق نبودم 

 : جواب دادلوفریوق نخونه ، بعد از چند ب رو به خنک شدن بود ، زنگ زدم
 ؟یی کجا؟ی خوب؟یی تویکین -        
  ؟يسالم ، اره خوبم ، تو بهتر:  گفتم دیبا ترد        
 :  رنگ بغض گرفت و گفتی کمشیصدا        
 ...ي نگارشی ، دلم برات تنگ شده همش پشمونی پای بکمی -        
 ینیری جعبه شهی خونه هم ي چند دست لباس نوزاد و برالوفری ني خوشحال شدم ، با ذوق برایلیخ        
 تپل و ی ، کممارستانی بي کرد از حرفهای معذرت خواههی محکم بغلم کرد و با گرلوفری ندمی رسیوقت. گرفتم
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 در آغوشم گرفت ، هردو به محبت  باشهیو مامان خوبم هم مثل هم.بامزه شده بود ، هنوز شکمش بزرگ نبود
 :  رفت و مامان دستم رو گرفت و گفتیی چاختنی ري برالوفری چون بابا خواب بود ، ندندکری صحبت میآروم

 کارت خوبه ؟ -        
 : دستش رو فشردم و گفتم        
 . شدهشتری شده ، درآمدم هم بادیکارم ز -        
 . خودشهي ، همش توستی نمی مثل قدگهی ، دیلیبابات کم حرف شده خ:  و گفت دی کشیآه        
 .ارهی سرش رو باال بتونهی نمگهیبخاطر منه ، د:  گفتم یبا ناراحت        
 : مامان باز هم دستان سردم رو فشرد و گفت        
 اما ذارهی غرورش نمگهی نميزی ناراحته ، چی کم هستنقدری انکهی اياره اما نه به خاطر گذشته ، برا -        
 .دونمیمن م

 ي روزهاي بابا تنگ شده بود ، دلم برايروان شدند و به آغوش مامانم پناه بردم ، دلم برا میاشکها        
 بدون ي های دور همي ، برامیکردی که با هم مي همه خنده هاي خونه بودنم تنگ شده بود ، برايخوش تو

ط من بودم که  و فقکردی مزدواج ای و حتکردی خودش رفت و آمد مي ، مهران داشت همه جا براهیگوشه وکنا
 . نه اون.  برده بودنی ام رو هم از بندهی از دست رفته ام ، آيآبرو

 نی با اییکنار پنجره اتاق سابقم ، نگاهم افتاد به پنجره اتاق مهران ، چراغش روشن بود ، چه وقتها        
 کم کم اون دیقدم زنان دور شدم ، با.  میکنی میی چه کار خالقانه امیکردی و فکر ممیدادیچراغ بهم عالمت م

 :  خواب آلود بودشی ، صدارزنگ زدم به نگا.  ، خسته شده بودمختمیریلحظات سخت رو دور م
  ؟ییسالم ، کجا -        
 م؟یری جشن دو نفره بگهی شب با هم هی يایاومدم خونه مون، م -        
 .يزی چهی... ، فقطشهی هم خوب میلیآره خ:  زده شد جانی هشیصدا        
 ؟یچ -        
 ؟یی جاهی يای فردا شب با من بشهیم -        
 کجا؟؟ -        
 . ادیمامانم م. گذرهی خوش میلی بهراد ، خي باغ مامان بابامیفردا شب ، قراره همه جمع ش: گفت         
 !  سام هم هستریحتما ام:  دادم و گفتم رونینفسم رو ب        
 . دوستهیلی بهراد خي نباشه ، با باباشهیآخه م:  رو لوس کرد و گفت شیصدا        
 باشه:  و گفتم دمی کشینفس        
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فردا به خونه خاله رفتم ، در حال . نمی اومد خانواده بهراد رو ببی ما ، بدم هم نمالتی هم از تعطنیا        
  شما رو ؟انی جردوننی بهراد ميمامان و بابا:  دمی ساکم از نگار پرسيگذاشتن چند تا لباس گرم تو

 روشن فکرن ، دوست دارن عروسشون یلی خانواده هان که خنیآره ، گفت بهشون گفتم ، کال از ا -        
 . با حال اندیلی حرفها ، خنیباهاشون دوست باشه و ا

 ؟» باحال اند«  ی چیعنی ، ی ازدواج کنيخوای بزرگونه رفتار کن ، مثال مکمی: غر زدم         
 . چشم: مظلوم شد و گفت         
 . هاشهی مرید؟دیشماها آماده نشد: خاله اومد کنار در و گفت         
 .می ، برمیما آماده ا: نگار گفت         
 .می و راه افتادمی بردنی که خاله آماده کرده بود رو به ماشیبا نگار سبد بزرگ        

***         
 هم الی خوب بود و ویلی دادم ، هوا خهی ، تکالی ام رو برداشتم و به ستون بالکن بزرگ ویی چاوانیل        

 ، نگاهم افتاد به دادی پختش مي براي نظری بودند و هرکسستادهی اویکی کنار باربگهیبهراد و چند نفر د.  اریبس
 ناموفقش به شنهادی پرسامی امدی رسی ، به نظر مردکی از اقوام بهراد صحبت مي که زمزمه وار با دختررسامیام

 ي به من افتاد لبخندکبارهینگاهش !  نبود ، دلناز بهتر بودییبایاصال هم دختر ز. دهیمن رو داره به اون دختر م
 کی بی فرصتت از دست رفت و نصیعنیمثال .  بود ، نگاه کردسای اسمش پرکنمیزد و دوباره به دختر که فکر م

 که الی وگهیبه طرف د.  بود ، خنده ام گرفته بوددی به سن اون بعي بچه گونه از پسريهای بازنیشد؟ ا گهینفر د
 که با نمی مامان بهراد رو ببتونستمیاز اونجا م.  تاب نشستم ي داشت ، رفتم و رویپر از درخت بود و تاب کوچک

 ي براکباری چندوقت دی ، عموحممیآورده بود  تنها نباشه با اصرارنکهی ايخاله مشغول صحبت بود ، خاله رو برا
 بدجور چارهی و خاله بکردی صحبت می حدس زد مامان بهراد در مورد موضوع مهمشدی ، حاال مرفتی متیمامور

 . افتاده بودریگ
 . بهراد هم کارش تموم شدنکهیخب ، مثل ا -        
 ؟يدیترس:  گفت  درشت شدهي با چشم هارسامی ، امدمی از جا پربایتقر        
 :  و گفتمدمی اروم شدن کشي برایقینفس عم        
 ؟ی چیعنیکارش تموم شد  -        
 . دوران خوش بودنش ، آزاد بودنش تموم شدیعنی:  داد و گفت هی تاب تکلهیبه م        
 :  بهش کردم که زل زده بود به من ، گفتمینگاه        
 . گفتن ندارمي برای ، من حرفیلی مسانیاگه دنبال راه انداختن بحث در مورد ازدواج و حقوق زن و ا -        
  مخت رو زد ، نه ؟شهی مدله نمچیه:  زد و گفت يلبخند        
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 . جوابش رو ندادم        
  هم داره؟یی اگهی دلی دلای خودار بودنت واقعا مال گذشته اته نهمهی دوست دارم بدونم ایلیخ -        
 . فقطلیهمون دل -        
 چون شمی می از دخترها اونطور قاطی با بعضینیبیاگه م.  تو وجودم دارم ، باور کنییهایمن هم خوب -        

 . نکردمي مجبور به کارچکسوی ، مگه نه من تا حاال هخوانی منویخودشون ا
 . شنیسته مبه هر حال اون دخترها بهتون واب -        
 . دوستت دارمخونمی نه دم گوششون مدمی مشکل خودشونه ، من از روز اول نه قول ازدواج مگهی دنیا -        
 واقعا ؟: متعجب گفتم         
 ها هدفشون از یلیخ. يری ، اگه سخت نگستی نی سختیلی خزیچ: شونه اش رو باال انداخت و گفت         

 . خانوادهلی خوش بودنه نه الزاما ازدواج و تشکیزندگ
 . و سالمداری رابطه پاهی ، ستیمنظور من ازدواج ن:  کالفه شدم و گفتم یکم        
 ! آدم سالم نهی ، ولدی مرتاض ها شانیسالم ؟ ب: پوزخند اعصاب خرد کن اش رو زد و گفت         
 به قول ي دوست داشتن باشه نه از روي از روادی مشی هم پی هرچیعنیرابطه سالم : بلند شدم و گفتم        

 درکش سخته؟! شما ، خوش بودن 
 . ، سختهيراستش رو بخوا:  سکوت گفت ی رو درهم کرد و بعد از کمشیاخمها        
 بخورم ، نی بود به زمکی ها نزدیبا حرص برگشتم تا ازش دور بشم ، که باز هم مثل دست و پا چلفت        

 :  رو مرتب کردم که گفتمی ، موهاستمی رو گرفت تا بامیزوبا
 . نکردمدای خودم بخواد ، پي ، که من رو فقط برایگی که تو میاون آدم -        
 نگاه می به چشمهانطوری ای به من ، وقتکی در دستش بود و صورتش نزدمینگاهش کردم ، هنوز بازو        

 نگاهم رو ازش ی ، به سختشدی متی اهمی دور و بزی فکر کنم ، همه چیی اگهی دزی به چتونستمی ، نمکردیم
 .می رفتهی هم به سمت بقلبدون حرف به دنبا.  رو مرتب کردممی آروم شدن موهايگرفتم و باز هم برا

 تمرکز کنم و تونستمی چرا نمدونمی بهش گفت که متوجه نشدم ، نميزی رفت و چرسامی به طرف امسایپر        
 نشستم که نگار هم کنارم نشست و گفت یی ای صندلي رو گم کرده بودم ، چه مرگم شده بود؟ رومیو پادست 

 . به مامان زدهی حرفهی رانیفکر کنم خاله ا: 
 ران؟یخاله ا:  گفتم یبا حواس پرت        
 زدند؟ی حرف ميدیند! مامان بهراد : چپ چپ نگاهم کرد و گفت         
 .گهی کرده دتی ، حتما خواستگاردمیآهان ، چرا د -        
 ! نی رو ببسایپر... سفره عقدي پانمی بشي زودنی به اخوامی نمدونمی ، فقط مدونمینم -        
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 نیی جوجه کباب بهش داد و اون هم مدام باال و پایی تکه ارسامی نگاه کردم ، امگفتی که نگار مییبه جا        
  با بهراد ؟شمی خوشبخت میعنی:  نگار دوباره حواسم جمع شديبا صدا! دختر لوس . دیخندیداغه و م که دیپریم

 .  به خودش گرفته بوديدی ناراحت و نا امافهیق        
 . باشه ، چرا که نهکی و همه مشخصاتش به تو نزدیاگه آگاهانه انتخابش کن -        
 . دوست داشتن کمرنگ بشهنی که اترسمی مي ، فقط از اون روزادی زیلیدوستش دارم ، خ -        
 دوست نی نگه دار اي ، اگه واقعا دوستش دارنی فکر کن ببی نبودم ، ولیی زناشوی زندگيمن تو -        

 .ستی برات ننیخودت رو قانع نکن که بهتر از ا.  ، ادامه اش ندهيداشتن رو و اگه هم ندار
 :  فکر ، دستش رو گرفتم و گفتمين داد و رفت تونگار سرش رو تکو        
 ...ادی جوجه کباب مخیحاال امروز فکر نکن ، بهراد داره با س -        
 خوردن ي برایلی ما ، با ناخونک زدن به غذاها ، مي رو نجات داده براخی سنیبهراد با خنده گفت که ا        

 ، انگار اوردی خودش ني خانوم هم که اصال به روسای ، پرمینداشتم ، بعدش هم با کمک نگار ظرفها رو شست
 اتفاق افتاده در ي داشت تند تند از ماجراهاکه شناختی می قبلي رو از برخوردهارسامی بهراد بود و امییدختر دا
 ي و بازمیاری بي گذشته بطرادیبعد هم اصرار کرد که به . کردی مفی که به باغ اومده بودند تعری قبليدفعه ها

.  بلند شدم اوردهی رو نيهنوز بطر!  بوده ی ازم بپرسه عشق اولت کیکی کم مونده بود که نمی ، فقط هممیکن
 کردندی که اشتباه مي متفاوت تر و افرادکمی پوچ بود ، ای گل هی رو داد که شبیی اگهی دي بازدشنهای نفر پکی

 ی ، در حالرسامی که فقط من موندم و اممی کرديز بانقدریا. موندی بازنده مکی برنده و کی تا آخر شدندیحذف م
  باشه؟ی ، چمی بگذاری شرط درست و حسابهی دی بازنده بايبرا:  گفت زدیکه چشمهاش برق م

 . انجام بدهدی از بازنده خواست بایبرنده هرچ:  کرده بود ، گفتم تی به من هم سراطنتشیش        
 .یخودت خواست:  هم سرش رو تکون داد و گفت رسامی کردند و امدیی بلند تايهمه با صدا        
 ، نمی رو کرده بود که نتونستم ببنکاری اعی سرنقدریچند بار دستش رو تکون داد و بعد از هم باز کرد ، ا        

 و  از مچ هاش اشاره کردمیکی به دیباالخره با ترد. زدی تمرکزم رو بهم مشتریلبخند اعصاب خردکن اش هم ب
 .نهیا: گفتم 

 همون ي درسته باز هم رونکهی ادی ، اما خونسرد بود ، با امهی عکس العملش چنمیو نگاه کردم بهش تا بب        
 همه ادی رو نشونم داد که داد و فري اش رو باز کرد و گل کوچک کاغذگهی دست دعی کردم که سردیدست تاک

! یباخت:  رو گرفت و کنار گوشم گفت مچم ، ی اونهمه شلوغانیبلند شد و دست و سوت زدند که من باختم ، م
 ...ي مال من شدیعنی
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 قرارم ی که بیی ، پوست لبم رو به عادت وقتهادادمی تکون مجانی هم هی رو از استرس و کممیپاها        
 رو برداشتم و لمی ، موبادادی گوش مسای غاز پرکی صدمن ي ، اما اون خونسرد نشسته بود و به حرفهادمیجویم

 ! متوجه منظورتون نشدم:  کردم جلب توجه نکنم ، نوشتم یسع
 باشه ، لنتی سالشی بودم موبادوارمی ژاکتم گذاشتم ، امبی رو تو جلی موباعیاس ام اس رو فرستادم و سر        

 رو به جشیس بود زحمت عوض کردن زنگ مدهی خری مسخره داشت ، حتما از وقتیلیکه نبود و دو بوق بلند خ
 ی نگاه کردم ، کمیی اگهیبه طرف د ،  شدرهی خلشی ، به موباسای پري توجه به حرفهایب. خودش نداده بود

 بود که برنده از بازنده نیقرار ا:  ، چند لحظه بعد بازش کردم ، نوشته بود دی لرزبمی جي تویگذشت و گوش
 ! خوامی می خواست انجام بده ، منم که قبال گفته بودم چیهرچ

 !ول کن اون لبها رو:  اومد ، خودش بود ، زده بود امی که دوباره پکردمیهنوز داشتم نگاه م        
 هم حواسش به من نبود و بدون ی به کدوم طرف نگاه کنم ، خداروشکر کسدونستمیسرم داغ شد ، نم        

 نداشت با یاصال معن. ر سر جا اومد خنک که خورد به سرم عقلم انگايجلب توجه به طرف بالکن رفتم ، هوا
 :  شدم ، بعد زدمرهی خجشی و مسلمیچند لحظه به موبا!  حرف بزنه نطوریمن ا

 .دی هم اعتبار نداره ، روش حساب نکنیلی پوچ خای گل يشرط بند        
 لمیمنتظر به موبا.  کردپی زد و تالشی به موباي ، لبخندمیدیو فرستادم ، از گوشه پنجره صورتش رو م        

 نکهی اي نه ، حاال هم بجاای اعتبار داره دی دمیخواه:  باز کردم ، نوشته بود عی و سردی رسجشینگاه کردم ، مس
 .ي نخورما داخل که سرای ، بی و اس ام اس بزنی بچه ها فرار کننیع

 دی ، بايخودش مچم رو گرفته بود و گفته بود مال من شد!  ، پرو بمی جي رو گذاشتم تویبا حرص گوش        
 گذشته يمن فرق داشتم ، من با روزها. الیچه خوش خ!  ، اونم راحت ستمی نی من مال کسکردمیروشن م

 و کردی مدای احساساتم رو پشهیر ، کردی تر رفتار می تر و دوست داشتننیری شیلیمهران خ. خودم فرق داشتم 
 کردی و پرتت مگرفتی همه رو مکبارهی و بعد دادی متی ، خوب بلد بود عاشق کنه ، اعتماد و امندادی مقلقلکشان

 ، مهران هم چرت و دمی کشمی لبهايدستم رو رو.  هم نداشت ی نداشت، برگشتیی که انتهایی ایاهیته س
 و بعد یزنی و لبخند میکنی که صدمرتبه با خودت تکرار میی حرفهاآن  ، ازگفتی ممی در مورد لبهاییپرتها

 يگردی ذهنت مي ، مدام توي رحم اند ، با عجله و سرسری ، زشت و بشوندی می واقعیاما وقت...یکنیتصور م
  ، سرمي ، همه را در ذهنم پس زدم ، دستم رو چند بار باالدمی به خودم لرزیاز ناراحت! دنبال همان تصورات 

 . بشهی پرت و ذهنم خالمثل پراندن حشرات ، تکون دادم تا حواسم
 ی بخوابم اما مگه با اونهمه شلوغشتری شدم ، دوست داشتم بداری از خواب بهی بقيصبح با سر و صدا        

 کی ، نزدشدی شستم چشمانم باز نمی تا صورتم رو با آب خنک نمشهی ؟ خواب آلود از جا بلند شدم ، همشدیم
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 که تند تند قسمت دردناك سرم رو یل و آخم در اومد ، در حا خوردميزی بودم که محکم به چی بهداشتسیسرو
 :  از خنده اش گفتمی ، عصبانکردی که با خنده به من نگاه مرسامی ، نگاهم افتاد به امدادمیماساژ م
  خنده داره ؟یچ -        
 ؟يری صبحها چشم بسته راه مشهیهم: با خنده گفت         
 .بله ، با اجازه:  رو باز کردم و گفتم سیدر سرو        
 ای باد کرده ، خداي نا مرتب و چشمهاي ، موهادمی تازه علت خنده اش رو فهمدمی خودم رو که دافهیق        

 کنم ، شی آرای که اومدم ، نبود ، با عجله به اتاق رفتم تا کمرونیب. کردی و سوژه ام مرفتیحاال هروز راه م
 :  رو به نگار گفتسای رو باز کردم ، پرفمیک شمی آرافی بودند ، به دنبال کشیغول آرا هم مشساینگار و پر

 هی مثل بقمیی ، البته چون آشنامی با همبای و االنم تقرمیشی با هم آشنا مشتری بعدشم گفت بگهیآره د -        
 . حرمت قائلهیلی ، خکنهیدوست دختر و پسرا باهام رفتار نم

 ...شناسمشی وقته میلی ، من خنیجدا ؟ آفر:  به من کرد و گفت ي دارینگار نگاه معن        
 هم یکیاشکال نداره ن:  گفت سای ، حرصش گرفت و رو به پرهی نگاهش کردم تا بفهمم منظورش کجیگ        
 بدونه؟
 .گهی جونم از خودمونه دیکی نفهمندی کم کم همه مگهینه بابا ، د:  کرد و گفت یی خنده اسایپر        
 ! رسامهی ، امکنهی در موردش صحبت مسای که پرییاون آقا: نگار رو به من گفت         
، »  می با همبایاالنم تقر« !  ام افتاد ي ذهنم مرور کردم و تازه دوزاري رو توسای پريچند لحظه حرفها        

 ، سرم رو تکون دادم و دهی نمی قولی به کسکردی ادعا هم م ،شدی راه وارد منیپسره دقلباز ، پس با همه از ا
 ؟يجد: گفتم 

 . می وقته با همیلی ، خـــــگهیآره د:  طرف انداخت و گفت کی خوشرنگش رو به ی عسلي موهاسایپر        
  از قبل از دلناز؟یعنی:  گفتم دادمی که خودم رو متعجب نشون می در حالیبا بدجنس        
 ی پارتشیآهان همون که چند وقت پ.... ؟ صبرکن صبر کن هیدلناز ک: چهره اش رو نگران کرد و گفت         

 ؟یداشت ، گرفتنش؟همون کار آموز عکاس
 تکون دیی زدن شدم تا احساساتم از چهره ام مشخص نشه ، سرم رو به نشونه تاملیبه شدت مشغول ر        

 ی دوست داشت ، ولیلی که دوست دخترش نبود ، البته خزونیون دختره آوا:  کرد و گفت ییدادم ، خنده ا
 .گهینتونست د

 ! آهان:  می و گفتمی بهم کردیمن و نگار نگاه        
 .رهیاما ناراحت شدم که همه جا نشسته گفته دوست دختر ام:  داد و گفت رونی رو بشیلبها        
 ! گهی درهیحاال ناراحت نشو ، ام:  و گفت نگار رژ گونه من رو از دستم گرفت        
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 . ، مهم بعد از تعهد دادنهمی داشتیی گذشته اهیهمه ما :  کرد و گفت ی خنده مطمئنسایپر        
 به لبم زدم و ی نکنم ، با حرص رژ قرمز پررنگرسامی نثار امیراهی خودم رو کنترل کردم که بدو بیلیخ        

 . نهای هست بکنم ی کمکنمی ، من رفتم ببدیانشاهللا خوشبخت بش: بلند شدم و گفتم 
 عالقه داشتن به ي بودم ؟ برای عصباننقدری تا آروم بشم ، چرا ادمی کشقیپشت در اتاق چند نفس عم        

 ...گهی دزیاز چ بودم ، نه ی سرکارم گذاشته و دروغ گفته بود ، عصباننکهیاز ا!  نبودریام
 امکان سای پري که با کارهارمی اش بگدهی کردم نادی نکردم ، سعرسامی به امی نگاهچیتا موقع ناهار ه        

 یخدا رو شکر که جواب!  هم نبود ، بعد از ناهار به سرعت به طرف باغ رفتم تا آروم بشم ، اصال به من چه ریپذ
 ی که به طرفم مرسامی امدنیبا د.  نداشتیربط  ، به منشدمیت م ناراحدینبا. به درخواستش هم نداده بودم
 رو می نرفته بودم که بازوشتریچند قدم ب.  کجا بود سرعت گرفتمدونمی که نمیاومد ، خالف جهتش به سمت

 :  و گفتدیکش
 ؟يری ميصبر کن ، کجا دار -        
 .ولم کن:  و گفتم دمیدستم رو کش        
 ؟ي شدينطوریچت شده ؟ چرا از صبح ا:  و با تعجب گفت ستادیا        
 میچی ، هیچیه:  و گفتم دمی دست کشمی موهاي ام رو حفظ کنم ، چند بار روي کردم خونسردیسع        

 .ستین
 .ی هستی ، عصبانیکنی هم که نگاه میی وقتهايدزدیمگه کورم ؟ همش نگاهت رو م -        
 . به شما ندارهیربط:  شدم و گفتم رهی خکردی نگاهم مي اش که با کنجکاورهی تيبه چشمها        
  ست؟سای پرينکنه بخاطر رفتارها...نکنه:  کرد و گفت کی رو بارشیچشمها        
 !نه:  گفتم ي بلنديبا صدا        
 !  شدهتیحسود! چرا ، بخاطر همونه : چهره اش باز شد و گفت         
 یتی که دور و بر شما باشه برام اهمیی اگهی هر دختره دای سای پريرفتارها:  شد گفتم شتری بتمیعصبان        

 ... نفر فکر کنه احمقم ، از سواستفاده گر هاهی نکهی ، از اادی و سرکار رفتن بدم مدنینداره ، من از دروغ شن
  ؟کنمیشتباه م دارم اای ، منظورت منه نمیصبر کن بب:  هم رفت و گفت ياخمهاش تو        
 :  حرصم گرفت و گفتمشتری و بشتری خودش رو به اون راه زده بود بنکهیاز ا        
  ؟هی آدمنجوری ای از شما کری ، غدونمینم -        
 .ی ، بهتره درست منظورتو بگیگی می چي داردونمیمن واقعا نم:  هنور در هم بود ، گفت شیاخمها        
  ؟دیکنی مدمیتهد -        
 .نمیبی رو تو خودم نمی که تو گفتیینای ، من اخورهی داره بهم برمینه ، ول -        
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 . بدمحیمنم حوصله ندارم توض: حرصم گرفت و گفتم         
 ؟يدی دای يدی شنی ، چنمی بگو ببسایوا:  رو گرفت و گفت میخواستم برگردم که دوباره بازو        
 ، ي برذارمی نمیتا نگ:  محکم گرفته بود ، آروم تر گفت ی بکشم ولرونی رو بخواستم باز هم دستم        

 . زور نزنخودیب
 ، به من دی با اون قول و قرار گذاشتی وقتنکهی ، اما ادی هستی نداره با کیتیبرام اهم:  گفتم تیبا عصبان        

 زشت و نکاریا...دیهم بهم بخند که هالو فرض بشم بعد ستمی نی ، من کسستمیمن کودن و احمق ن... هم 
 ...فهیکث

 آره؟... گفته من با اونم؟سایپر...هی چهیدرست بگو قض:  فشرد و گفت شتری رو بمی شده بود ، بازویعصبان        
 !آره: گفت دیسکوتم رو که د        
 :  به من کرد و گفتیبعد نگاه.  دیدستم رو ول کرد و چند بار به چانه اش دست کش        
 . کنمی خودم دردسر درست نمي من برای فکر رو کرده ولنی چرا ادونمی ، نمستمیمن باهاش نبودم و ن -        
 نداره ، فقط من یتیبرام اهم:  زدم که چپ چپ نگاهم کرد ، چند لحظه نگاهش کردم و گفتم يپوزخند        

 .دی نکنهای مسخره بازنیرو وارد ا
 که کردم و نکردم رو ثابت یی کارهای کسيعادت ندارم برا:  گوشه لبش نشست و گفت يلبخند        

 .ی حرفمو باور کننکهی مورد اصرار دارم به انی اياما تو...کنم
 یلی اومد دنبالت ، خرسامی امدمید:  بلند شد ، نگار بود نوشته بود جمی مسي بزنم که صدایخواستم حرف        

 .  از قول خودش پرت و چرت گفتهسای پرگفتی ، بهراد مریبهش سخت نگ
 باز هم احساس کردم راه تنفسم باز شد و آروم ی فروختش ، ولی نمچوقتی بود و هرسامیبهراد دوست ام        
 ! ؟ حتما من فرق دارمدیچرا اصرار دار:  ، گفتم کردیبه او که منتظر نگاهم م. گرفتم
 . ثابت کنمتونمی ، من فقط مدونمیمن: جلوتر اومد و گفت         
 ؟يچطور:  گشاد شده گفتم يبا چشمها        
 .پرسمی ، ازش می تو هستیوقت: شونه اش رو باال انداخت و گفت         
 خجالت زده بشه ، نطوری ای کسخواستمی ، هرگز نمدمی به خودم لرزچارهی بيسای پريزیاز تصور آبرور        

 ...بهتره برم...دی انجام ندنکاروی اچوقتیه: گفتم سرم و تکون دادم و 
 نشسته بودند قی در آالچسای ، بهراد و نگار و پرمی اومدرونی درختها با هم بانی از میکنارم راه افتاد ، وقت        

 و با انگشت شصتش کنار ستادی امیبعد رو به رو. صبر کن:  کردم و خواستم برم که گفت رسامی به امینگاه. 
 .ادی بهت مادیرژ قرمز ، ز: لبم رو پاك کرد و گفت 
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 زده رونی از حدقه بي با چشمهاسای رفتم و اونجا پرقی تا آالچنییبا سر پا. سرخ از خجالت رو برگردوندم        
 .کردینگاهم م
         

 
 نطوری بود؟ خوب بودنم به نخواستنم بود ؟ ایی ای چه زندگنی ها ، خواستن و نخواستن ، ادی ها و نبادیبا        

 هم ي صحبت خواستگاریمامان مهران حت.  می های و زل زدم به کتاندمی کشی آهکردند؟یبود که قضاوتم نم
 ي برایی به مامان گفته بود برنامه اي خانم صدرد بهم گفته بولوفرین!  نبودم یاالتیکرده بود ، اونقدر ها هم خ

 بار هم اون بهم گفت عروسم ، نی بود ، اولیاالتی بود که خي خانم صدرکنمی ، اصال فکر ممی دوتا بذارنیا
 که اشاره تشیمالک» م «  کلمه و کی نی من ساخت با اي براییاهایچه رو.  پانزده شانزده ساله بودمیوقت

 . دور کردن فکر گذشته تکون دادم ، چند باري ام ، سرم رو برایشگیبه عادت هم. شت به مهران دامیمستق
  شده؟ حالتون خوبه ؟يزی ، چیخانم سراب -        
 :  زدم و گفتمي ام ، لبخندونهی دکردی ، خنده ام گرفت ، حاال فکر مکردیفرهنگ با تعجب نگاهم م        
 . نه ، گردنم درد گرفته بود -        
 . ، اگه کالستون تموم شده ، برسونمتونرمیمن دارم م: اومد و گفت از لبخندم جرات گرفت و جلو         
 .شمی مزاحم شما نمرمیممنون ، خودم م: سرم رو تکون دادم و گفتم         
 .باعث افتخارمه.  هی چه حرفنیا -        
 ي برای درستيا ، حوصله نداشتم ، کنار در آموزشگاه هم جشدمی باهاش برم ، معذب مخواستمیواقعا نم        

 اومدن بودند و باز به نگاه منتظر رونی که در حال بينگاهم افتاد به چند نفر استاد. تعارف تکه پاره کردن نبود
 .دی ، تعارف نکنگهی ددییبفرما: فرهنگ ، دوباره گفت 

 رو از نی تا ماشستادمی ، من امی رنگش رفتدی سفيمایسرم رو تکون دادم و همراهش به طرف ماکس        
 شهی ، شستادی امی رو به رورسامی امنی درست مثل ماشي بلندی رنگ شاسی مشکيوتای ، که توارهیپارك در ب

سالم ، زود :  داد و گفت ون شد ، سرش رو تکداری پدیکی شی آفتابنکی اومد و خودش با عنیی اش پايدود
 . باالایباش ب

 و بعد به من رسامی خشک شده بود و اول به امنی ماشرهینگاهم افتاد به فرهنگ که دستش رو دستگ        
 د؟ی بودیمنتظر کس: نگاه کرد و گفت 

 پراز حرف ي آن پوزخند حرص آور تا نگاههای مزخرفش راحت تر بودم و حتي و همه اخالقهارسامیبا ام        
 :  از کجا گفتمدونمی و نمدمی پل پريبا عجله از رو. فرهنگ و ادب دست پاچه کننده اش

 . دنبالم ، شرمنده شما شدمادی ، فراموش کرده بودم قراره بمهییبله ، پسردا -        
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 .کنمیخواهش م.... نه ، نه :  سرش رو تکون داد و گفت یبا حواس پرت        
 لب ری بود ، زستادهی انشیحرکت که کرد ، فرهنگ هنوز کنار ماش.  سوار شدمعی کردم و سریخداحافظ        
 .بنده خدا: گفتم 

 ؟ي کردی معرفتییچرا من رو پسردا -        
 . ؟ باالخره همکار بودگفتمی میچ -        
 ؟ی ، حاال چرا باهاش نرفتشهیآره خب ، برات بد م:  بهم کرد و گفت ینگاه        
  ؟نجای ايشما چرا اومد -        
 . از پاساژ بدمکیوت چند تا بي برم سفارش دکور براخوامیم -        
  ؟امی بی چيخب من برا -        
  ؟ی چرا باهاش نرفتینگفت -        
 رفت ی کاربا کسطی محي توخوامی هم تعارف کرد مجبور شدم قبول کنم ، نمادیگفتم که همکاره ، ز -        

 .نجاستی خودش صاحب انکهیو آمد داشته باشم ، مخصوصا ا
 !  اومدیجدا ؟ بهش نم:   زد و گفتيپوزخند        
 ام خوب بود اما مقنعه و ی مشکي چطور بودند ، مانتومی لباسهانکهیجوابش رو ندادم و حواسم رفت به ا        

 ی مجللاری شدم ، وارد آسانسور برج بسادهی رو پارك کرد و من هم پنیماش.  هم بودمشی آرای ؟ بیکتان
 رو داشت ، شلوار شی هاپی تنیر از بهتیکی داشت به او نگاه کردم ، خودش نهی طرفش که آکیاز .میشد

 کم رنگ ،نگاه ی اسپرت طوسبای و کت تقری ، بلوز مردانه مشکی خوش دوخت و کفش چرم مشکیطوس
در آسانسور رو !  و نو بود دادی کمرم رو خوب نشون میکی مانتوام بارنی دوباره به خودم افتاد ، حداقلش اوسمیما

 زن و مرد در حال تردد بودند ، همه زنها هم بدون استثنا يد باز شد که تعدای بزرگاریباه سالن گرد بس
 :  گفتیی به سمتمان اومد و با خوشروي ، با ورود ما دخترکی شي هاي پاشنه بلند و مانتويکفشها
 . مهندس منتظرتون هستنددیی ، بفرمادی ، خوش اومدیراشرفیسالم جناب م -        
 باز نگه مانی و دختر هم بعد از چند ضربه در رو برامی رفتی رنگی به سمت در بزرگ چوبشییبا راهنما        

 بزرگش زی ، از پشت مرسامی هم سن و سال خود امی ، مرد جوانمیوارد که شد. امدیداشت و خودش هم داخل ن
سالم ! ... می کردارتی شما رو زما  جان ، باالخرهری اميبه به ، خوش اومد: بلند شد و با خنده گفت 

 .دیخوش اومد.خانوم
 هم شونی ، ایخانم سراب:  سام جوابش رو داد و با هم دست دادند و بعد به من اشاره کرد و گفت ریام        

 . منیمیمهندس تورج ، از دوستان قد
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 ، می نشستزشی مي جلوي مبلهايبا تعارفات مهندس تورج ، رو. سرم رو تکان دادو گفتم خوشبختم        
 کی شاری خوش و بش کرد و بعد دو خانم بسرسامی با امی مان ، کمي کنار من و مهندس هم رو به رورسامیام

:  بود اشاره کرد و گفت ختهی رش رنگ داشت و کنار صورتی شرابي از اونها که موهایکیوارد شدند ، تورج به 
 قشونی با ما همکار شدند و سلی هم سارا ، به تازگشونیا...  از قبل یی ، با طرحهاش آشنایشناسی رو که منایم

 ...کهی به تو نزدیلیهم خ
 ي و گونه ای عسلي روشن ، چشمهایی قهوه اي و جذاب بود ، موهابای زی واقعي به معناگهیدختر د        

 ام گرفته بود ، فقط دلم هی باال رفته ساده گري از خودم با اون مقنعه و موهابایبرجسته ، من هم که تقر
 رفت ، در همان حال وتریسراغ کامپ  بهنایسارا نشست کنار ما و م. رمی رو به باد کتک بگرسامی امخواستیم
 بود و قصد دکور دهی خريگری دي در مجتمع تجاررسامی که اميدی و تورج در مورد فروشگاه جدرسامیام

  ، آخه چرا من رو آورده بود ؟ایخدا. کردنش را داشت ، حرف زدند
 که به یی اي دي ریخوب ، با توجه با اون طرح ت:  گفت فشی طري بود با صدانای که اسمش ميدختر        
 ..دییبفرما.می کردشی ، طراحدیما داد

 ي روری که تصوواری دي رویی و به نقطه ازی داد به لبه مهی ، و تکدی پرده ها رو کشموتیبلند شد و با ر        
 فروشگاه یکی آن هی شباری بسشییبای که با تمام زییبای مجلل و زاری بسي شد ، به طرحهارهیآن افتاده بود خ

 هم رسامیو ام دادی می کاملحاتیسارا توض  هر طرحيهمان طرح و مدل ، فقط تفاوت رنگ اشت ، برا. بود
 خسته شده ي تکراري که من هم از نگاه کردن به طرحهایقی ، بعد از دقادادی سرش را تکان مری به تصاورهیخ

  ؟هی جان ، نظرت چریخب ام:  گفت رسامیبودم ، چراغ روشن شد ، تورج رو به ام
  جان؟یکی نهینظر تو چ:  ، رو به من گفت گرانی من و دي زد و در کمال ناباوري لبخندرسامیام        
 ...یعوض:  کلمه از ذهنم گذشت کیتنها         

     
 

 :  دوباره با همون لبخند گفتخونهیانگار که ذهنم رو م        
  ؟رسهی به ذهنت میی ادهیا -        
 ، دهان خشک شده ام رو باز ردکینگاهم رو به تورج و بعد به سارا دادم که داشت با نگاهش مسخره ام م        

 ... هستندییبای زیلی خيطرح ها... خبی ندارم ، ولنهی زمنی اي توی من تخصصیدونیخودت م: کردم و گفتم 
 :  انداخت ، ادامه دادمری سرش رو زرسامی و امدییتورج سرش رو تکون داد به نشانه تا        
 . ، فقط رنگها فرق دارندیثل فروشگاه قبل اند ، درست ميتکرار... کمی نکهیفقط ا -        
 .میکنی ، کار میراشرفی جناب مقهیاما ، ما مطابق با سل:  کرد و گفت گرانی به دیسارا نگاه        
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 :  داد و گفتی متفکر سرش رو تکونرسامی ، امرهی رو بگدشیی چشم دوخت تا تارسامیو به ام        
 مد نظرت ی جان ، خودت طرحیکین.  باشهدی ، بای همبستگنی موافقم ، تفاوت در عیکیمنم با ن -        

 ست؟ین
 گذاشتن من داشت ؟ سرم رو تکون دادم و تی در معذورنی از ای مگه من طراح بودم ؟ چه هدفایخدا        

 : گفتم
 !  جانری مهارت دارند ، امیخود خانمها به اندازه کاف -        
 . دیپس زحمتش رو بکش:  ، رو به تورج کرد و گفت دیخندی مشیچشمها        
 .نجای ادیاری بفی چند لحظه تشرشهیپس اگه م:  گفت رسامی رو به امی و با لبخند گرمستادیسارا ا        
 کی به فکر دی ام ، بایمی نسبتا قدي های شدم به کتانرهی با سارا همراه شد و من هم دوباره خرسامیام        

 ر؟ی دنقدریچرا ا:  رفت و گفت چارهی برمردی به پیی ، تورج چشم غره ایی بودم ، با آمدن چای مدشیجد
 ...شرمنده مهندس:  خجالت زده گفت رمردیپ        
 د؟یدانشجو هست...دییبفرما:  من اشاره کرد و گفت ییتورج به چا        
 .نه ، درسم تمام شده:  زدم و گفتم يلبخند        

 د؟ی هسترسامیازدوستان ام:  دی و دوباره پرسدی نوشی رو برداشت ، کمشی داد و چایسرش رو تکان        
 چطور؟:  ، جواب دادم دمیفهمی مشی سوال بود ، از چشمهانی پشت ایقی عميکنجکاو        
 :  رنگش مشخص شد و گفتدی سففی ردي زد که دندانهايلبخند        
 .می رو نداررسامی امي دوستهادنیمعموال ما شانس د -        
 !  تورج جانياالن هم ندار:  گفت شدی مکی که نزدرسامی اميصدا        
 ی در مورد کار و طرح خداحافظیی ، بعد از صحبتهادی نپرسیی اگهی و تورج هم سوال ددندیهر دو خند        

 نجا؟ی اي منو با خودت آوردی چيبرا:  ، به محض وارد شدن به آسانسور گفتم می اومدرونی و بمیکرد
 ؟ي اومدی چيتو برا:  ، گفت کردی نگاه مشی به رو به روي که با خونسردیدر حال        
 . باشهیی جانطوری اکردمیفکر نم...من  -        
  بود؟ییمگه چه جور جا -        
 ! يمن رو مسخره کرد: با حرص گفتم         
 ، نیبش:  باز کرد و گفت موتی رو با رنی ، در ماشمی برج خارج شديدر آسانسور باز شد و با هم از ورود        

 .میکنیصحبت م
 :  و فقط گفتاوردی خودش ني نشستم تا جوابم رو بشنوم ، اما به رونهیسوار شدم و دست به س        
 .کمربندت رو ببند -        
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 :  گفتمتی تا آروم بشم ، با مالدمی کشیقیکمربند رو بستم و نفس عم        
 ؟ی ناراحتیاالن از چ -        
 که توش تخصص یی انهی ، احساس خجالت کردم ، اونم تو زميدی که از من پرسییبا اون سوالها -        

 .ندارم
 . تو اثر گذاشته بودي اون شرکت روي فضاشتری نبود ، بی خاصزیچ -        
  آخه ؟يچه اثر -        
 ...يدست و پات رو گم کرده بود -        
 .ستی ننطوریا:  نداشت ، به رو به رو نگاه کردم و گفتم ي تمسخر و پوزخندچینگاهش کردم ، ه        
 ؟ی باشی عصباننقدری ادیپس چرا با -        
 .رمی قرار بگينطوری اي هاتی موقعيفقط دوست ندارم تو...  دونمینم -        
 .ی و کفشت خجالت زده نشفی ، از کی اعتماد به نفس داشته باشدیبا -        
 .دمی از لباسهام خجالت نکشچوقتیمن ه: ناراحت گفتم         
 ادهی پخوامیمن م: دم و گفتم بغضم رو قورت دا.سکوت کرد و جوابم رو نداد ، واقعا ناراحت شده بودم         

 .شم
 .اری در نيمن بخاطر خودت گفتم ، بچه باز: نگاهم کرد و گفت         
 خوامیگفتم م:  جنبه نبودم اما دوست نداشتم اون ازم انتقاد کنه ی بنقدری بهم برخورد ، اصوال اشتریب        

 . شمادهیپ
 .کنمی ات مادهی صبر کن پکمی -        
 . شمادهی پخوامیاالن م:  لرزان شده بود میداص        
 اونها ي گفتم ؟ دوست نداشتم جلویمگه من چ.  تو دختریچقدر لوس: با تعجب نگاهم کرد و گفت         

 ... ، حاال کهبرمی دوست دخترهام رو اونجا نمچوقتی ، من هیدست و پات رو گم کن
 . ستمیت نمن دوست دختر: حرفش رو قطع کردم و گفتم         
 نکنم ، به هی اون گري که جلودمیکشی اومد و تند تند نفس می ، داشت اشکم در مستادی و ادیکنار کش        

 .آروم باش. یستیباشه ، باشه ، ن:  و گفت دیسمتم چرخ
 .  شدمرهی خرونی نزدم و به بیحرف        
  ناراحت کننده است؟نقدریدوست من بودن ا.  بهم بربخورهدیاالن من با -        
 !  که هستمپیحداقل خوش ت:  گفت ییبار هم جوابش رو ندادم ، با لحن بامزه ا        
 . کجا آوردمتنی شو ببادهیپ:  شاد شد و گفت شیناخودآگاه خنده ام گرفت ، صدا        
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در شهر هم بود ، شهرپر از  و نازی تمي از شبهایکیمن رو آورده بود بام تهران ، .  شدادهیو خودش هم پ        
 رهی رو به روم خيبایبا لبخند به منظره ز. چراغ و آسمان ستاره باران ، انگار عکس شهر افتاده بود در آسمان

 .باستی ، واقعا زنجای بودم اومدهی نود وقت بیلیخ:  زد ، آهسته گفتم هی تکنیکنارم به ماش.شدم
 ثروتمنده ، اونقدر که حساب یلی بازاره ، خيهای از حاجیکیپدرم ، :  و گفت دی کشیقینفس عم        

 داد و گفت ونیلی درسم تموم شد ، بهم چند می کس نداره ، اما اخالقش با همه فرق داره ، وقتچی ههاشوییدارا
 حیرو راه بندازم، من تا اون روز فقط تفر  خودمی خودم کار و کاسبدی و بانهی که دارم ای به بعد کل پولنیاز ا

 حرف حرف خودش بود ، آخرش مجبور شدم ی حرفها ، ولنی اعتراض کردم و قهر کردم و ازایرده بودم کلک
 یلیاعتماد به نفس خ.  مغازه زدمهی بود ی دنبال کار و به هرسختوفتمی راه بی و گذران زندگاوردنی کم نيبرا

 یی خودم به تنهادمی ، تازه فهمدکری حسابم نمی بدون آوردن اسم بابام ، کسدم پول شی بیداشتم ، اما وقت
 بعد از چند سال یوقت... دونی و نه مدادی دست و پا نه جنس می پسر سوسول و بهی هم به یکس...ستمی نیچیه

 کرد و عتماد داد و بهم اهی ، بابام بهم سرماوفتمی خوردن و بلند شدن تونستم راه بنی و هزار بار زمدنیدو
 ...کارهاش رو به من سپرد

 ، ارهی ، وجودت برات احترام و اعتبار می که تو هستی اوننکهیخالصه ا: نگاهش رو بهم دوخت و گفت         
 ...گهی ديزهایبعدش لباس و چ

 از دنشی بودم ، اما شندهی مدل حرفها بارها شننی از انکهیبا ا.  بار ، آروم شده بودم نی اشیاز حرفها        
 فرق داشت ، نگاهش فرق داشت ، شینگاهش به دور دست ها بود ، چشمها. ردکی ، فرق مرسامی مثل امیآدم
 کرد ، رمی غلفلگشیچشمها! پولدار  فرق داشت ، خودساختههی هم با بقستادنشی انهی مدل دست به سیحت

 ؟یکنی نگاه میبه چ:  زد و گفت يلبخند
 ! ی هستیپس پسر حاج: گفتم         
 ؟ي دوست دخترم نشدي شدمونیپش:  باال رفت و گفت ی با بدجنسشیابرو        
 .چه جورم! آره :  اش خنده ام گرفت و گفتم ییاز پرو        
 . ، گفته باشمستی نی راه برگشتگهید -        
 ی بادومي دختر بداخالق و بدقلق ، با چشمهاهیالبته واسه :  و گفت دیبا تعجب بهش نگاه کردم که خند        

 .کنهی، فرق م
  بوده ؟ی بادومی من کي نثارش کردم و فکر کردم که چشمهاییپرو        

       
را با فونت ساده قهوه » کودکان کار « به برگه گالسه در دستانم نگاه کردم ، زرد کمرنگ بود و کلمه         

 سرش بود و یمان آسی که شال آبمیسرم رو باال آوردم و به زن رو به رو.  رنگ در وسطش نوشته بودییا
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 دمی پرسدی لبش بود ، با تردي رواول لبخندش از همان لحظه.  به چشم داشت ، نگاه کردمدی با فرم سفینکیع
: 

 نم؟ی اونجا رو ببامی بتونمیم -        
 د؟ی کمک کندیتونی ، مگه نه چطور مدیتونیالبته که م:  داد و گفت یمیسرش رو تکون مال        
  رو ندارند؟ی بچه ها ، کسنیا: دوباره به برگه و آدرسش نگاه کردم و گفتم         
 هردو ، به هرحال اگه هم داشته باشند ای مادر ای پدر ندارند ای:  گذاشت و گفت شی پاي را روفشیک        

 . با سن کم کار کنندشنی بد هست که مجبور منقدری اشونیاوضاع زندگ
 د؟یکنی میی براشون چه کاراقایشما دق -        
 رو داشته باشند حاتیهمون تفر.  کنندی زندگي عادي مثل بچه هامیکنی و تالش ممیدیآموزششون م -        

  منتظرتون باشم ؟یک... کنندی بچگنکهیو ا
 .دوشنبه صبح ، معموال کالس ندارم:  و گفتم دمی کشیآه        
 کمک کنند ، تونندی که مدی هم داریاگه دوستان. دیای بمیشیخوشحال م:  تر شد و گفت قیلبخندش عم        

 . بچه ها شاد بشهنی اکی دل کوچمی کرده باشيکاری می بتونينطوری ادی ، شادیبهشون اطالع بد
برگشتم و دوباره زل زدم به کاغذ کوچک ، . بلند شدم و باهاش دست دادم و تا دم در بدرقه اش کردم        

 ي داشت ، و چشمهایی ساده ای بودمش ، ظاهر آراسته ولدهیصبح وقت اومدن به آموزشگاه کنکور ، کنار در د
 بود که ناخودآگاه احترامت رو جلب ییها ، از آن آدمرهیگی وقتم رو نمشتری بقهیمهربان و گرم ، گفت چند دق

 سرپرست و ی که کودکان بیی که داشتند صحبت کرد ، موسسه ایی در مورد موسسه ایقی ، دقاکردندیم
 به یلی من هم تمانهی ببخواستی ، مگذاشتندی براشون میی و کالسهاکردندی جمع می رو به هزار سختیابانیخ

 .کنهی بهشون می کمک بزرگیسی و زبان انگلهی هم کافه روز در هفتکی گفتیکمک کردن دارم ؟ م
 نییجوابش رو دادم و سرم رو پا. اومدم ، فرهنگ بود که داخل آمد و سالم کردرونی در از فکر بيبا صدا        

 مهمونتون رفت ؟:  رفت و گفت زشیانداختم ، به طرف م
 .ابانی از کودکان ختیاز طرف موسسه حما بود ی خانمهیچرا بود ، بله رفت ، ...مهمونم که  -        
  ؟خواستی میجدا ؟ کمک مال -        
 . بره اونجا و بچه ها رو آموزش بدهتونهی که می هرکسگفتینه ، م -        
  ؟دی بردیخوایچه خوب ، شما هم م: سرش رو تکون داد و متفکرانه گفت         
 .دونمینم:  رو انداختم سر دوشم و گفتم فمیک        
 :  به من کرد و گفتی بدونه ، نگاهی کنم دوست نداشتم کسي کارخواستمیاگر هم م        
 . باهاتون داشتمی صحبتهی ، یراستش خانوم سراب -        
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 .دییبفرما:  تعجب کردم و گفتم یکم        
 . ، لطفادینیبش:  اشاره کرد و گفت ی من ، به صندليرو به رو ، نطرفی بلند شد و آمد ازیاز پشت م        
 :  رو بهم فشرد و گفتشینشستم و منتظر نگاهش کردم ، دستها        
 !دیکنی وقتها از من فرار مشتری شما بکنمیاحساس م... چطور بگمدونمیراستش ، نم -        
 کارمه ، دوست ندارم که طی محنجای فرهنگ ، اي آقادینینه خب ، بب: سرم رو تکون دادم و گفتم         

 ...دیدونیم...
 ...یول...کنمیحق با شماست ، من شما رو درك م:  انداخت و گفت نییسرش رو پا        
که دوست داشتم ...  دارم یبه شما احساسات... بگم ، مندی چطور بادونمینم:  کرد و ادامه داد ییخنده ا        

 ...دیبدون
 نکهی ، خودم که با امیدی اش میشانی پي عرق رو روي گرفت ، دانه هاشی دستهانیکالفه سرش رو ب        
 ؟ی چیعنی احساسات دارم یول. دمیکشی بودم ، باز هم خجالت مدهی فهمشیکم و ب
 متوجه منظورتون نشدم؟: آب دهانم رو فرو دادم و گفت         
 یول.عالقه مندم... که بهتونهیادیمدت ز...نکهی ایعنیخب :  کرد و گفت ی ربطیدوباره خنده ب        

  نه؟ای هست تونی زندگي توی کسدونستمی اصال نمای... بگمدی چطور بادونستمینم
.  افتاده بوددی تردنی به ارسامی امدنی بود ، فکر کنم با دی جمله اش سوالشترینگاهش رو بهم دوخت ، ب        

 ابراز عالقه محترمانه نی جواب ادی چطور بادونستمی نگاه کردم ، من هم نمنی و زمی صندلهی پانی بییبا جا
 شترباهمی ، دوست دارم بدی باشلی و ماستین تونی زندگي تویکس...اگه :  گفت دیسکوتم رو که د.اش رو بدم

 .میآشنا بش
  ؟میآشنا بش -        
 به مادرم دی سخته ، بایلیبخدا خ... نه ، نه ، سوء تفاهم نشه ، منظورم : دستش رو تکان داد و گفت         

 ... ازدواجي راستش برايبرا...گفتمیم
 از من می مستقنطوری ای اش ، تا بحال کسی و هم خنده ام گرفت از دست پاچگدمیهم خجالت کش        

سرم رو .  گذاشته بودندشی که مادرشان پا پییه اش خواستگار بود و آشناهادرخواست ازدواج نکرده بود ، هم
 سخت بود ، قطعا یلیهم خ  بگم ،گفتنشدی بای چدونستمی کردم ، نمي بازفمی انداختم و با بند کنییپا
  ؟خواستمی مای با اون ازدواج کنم ، خواستمینم

 بهتر عنوان يجای خواستمی داشتم ، مگهیبرنامه د بد مطرحش کردم ، یلی من خدی ، شایخانم سراب -        
 ، می اول به خانواده بگگفتی موافق نبود ، میلیکنم و خب ، جوابتون رو از خودتون بشنوم ، مامانم راستش خ
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 ... دادم به خودتون بگمحی که داشتم از شما ، ترجیاما با شناخت
 

 مهلت هی. ، فکر کنمدیاجازه بد:  ، سرم رو باال گرفتم و گفتم ستادیبلند که شدم ، هول شد و اون هم ا        
 .یطوالن

 .دیالبته ، تا هروقت که بخوا: سرش رو چند بار تکان داد و گفت         
 .ممنون ، با اجازه: در رو باز کردم و گفتم         
 که چشم ي پدرکرد؟یکدام پدر صحبت مکدام خانواده ؟ با . بدرقه ام کرد تا در آموزشگاه ، دلم گرفته بود        

 هدف راه ی بودم ، بری دلگ؟ی چدی دی و اتفاقا مادر مهران را هم مکردی مقی اصال اگه تحقای را نداشت ؟ دنمید
 .زدمی و در گذشته ها پرسه مرفتمیم

       
  مهران؟هی مال کنیا -        
 ؟يمال من ، ولش کن ، خودت چطور -        
 به شهی ازهمشتری روزها مهران بنی ، اشدی فشرده مشتری شده و قلبم هرلحظه بنییدم به جعبه تززل ز        

 گرفت؟ی دوستانش را مهی و باز هم هددیخری ، شکالت مدیخری ، گل مکردیمن توجه م
 . دلمزی گفتم اون جعبه رو کنار بذار عز؟یکنی نگاه میبه چ -        
 عقب انداختمش و با لبخند به او نگاه کردم ، دستم را ی صندلي من برد ، روادی دلم اش جعبه را از زیعز        

  ؟می کجا بريدوست دار:  گذاشت و دوباره گفت شی پايگرفت و رو
 . ندارهی ، فرقدونمینم -        
 .می حرف بزنمی خوب ، که با هم بتونيجای برمتیم -        
 مامانت؟... در مورد حرف -        
 کدوم حرفش؟: تعجب کرد و گفت         
 ... که زده بود به مامانمیحرف...در مورد:  را گم کردم و گفتم میدست و پا        
 ...میبذار برس...میزنیدر موردش حرف م:  درهم رفت و گفت شیاخمها        
 خونه ؟ منصرف يچرا اومد:  ، با تعجب گفتم می نزدی حرفستادی خانه مان اي بعد که جلویقیتا دقا        

 ؟يشد
 ... شوادهی ، پگهی رو گفتم دنجایا:  زد و گفت يلبخند        
 ؟یگیکجا رو م:  بودم ، آهسته گفتم دهی شدم ، هنوز منظورش را نفهمادهیپ        
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 کرد ، دنیبه اتاق خودش اشاره کرد و لبخند زد ، همزمان تپش قلبم باال رفت و بدنم شروع به لرز        
 کرد کی نزدشیهزاران زنگ خطر در گوشم شروع به نواختن کردند ، مهران برگشت ، دستم را گرفت و به لبها

 ....  که دوستش داشتمیکس  قهوه رنگي جز چشمهادمیدی نميزی و چدمی شنی نمیی صداچی ، هدیو بوس
***         

 را نگاه کرد و دوباره برگشت سراغ صورتم ، می رنگش را به طرف من گردادند ، از سرتا پااهی سيچشمها        
 بهراد سپرده بود و لبخندش ي را با آرامش به دستهاشی و به نگار دوختم که دستهادمینگاهم را ازش دزد

 دخترخاله ام بگم امروز خواستگار داشتم ه بیدسته از دخترها نبودم که با خوشحال ، من جزء اون شدیکمرنگ نم
 !  که دوستم نداشتی و کم عمق کسی دم دستيسرافکنده بودم ، من خودم را فروخته بودم به محبتها! 

 ؟ي دوست ندارتزای پ؟یکی نيخوری نميزیچرا چ -        
 ... ندارملیفقط االن م.چرا ، دوست دارم:  زدم و گفتم ی بهراد لبخندکمرنگزیبه لحن محبت آم        
  رو بردارم ؟شیکیپس من :  دراز کرد و گفتمیتزاینگار دستش را به طرف پ        
 ؟یکنی چرا سوال مگهی دیتو که برداشت -        
 .میکی با هم شرزی همه چيتو.  حرفها ندارمنیمن با دخترخالم از ا -        
 يبرا: بهراد دست نگار را نوازش کرد و گفت .  را باال انداخت و دوباره به من نگاه کرد شی ابرورسامیام        

 ؟ي استرس ندار؟ییجمعه آماده ا
 . نگرانهشتریآماده ام ، استرس هم ندارم ، مامانم ب:  و گفت دینگار دست از خوردن کش        
خاله چند روز بود که خانه .  خانواده ها بودییجمعه جلسه به قول خودشان آشنا رفته بود که ادمیکال         

 ه؟ی شام به مناسبت خواستگارنیپس ا:  رو به بهراد گفت رسامی داشت ، امیتکان
 .... بایتقر:  و گفت دیبهراد خند        
 ؟ي داریراستش رو بگو بهراد ، چه احساس -        
 ... احساس کامل شدن:  به نگار کرد و گفت یقی ، بهراد نگاه عمرسامی سوال امنیدر جواب ا        
 ما زی شدن به مکی ، دخترك در حال نزدمی همه برگشتي دخترفی ظري بزنم که با صدایخواستم حرف        

 .نمتیبی منجای دارم اشهیباورم نم!!  ریام:  گفت ی کامال مشخصیبا خوشحال
  ؟یکنی مکاری چنجایسالم ، تو ا: گار واقعا جا خورده بود که بلند شد و گفت  هم انرسامیام        
 به طرف رسامی کرد ، امی روبوسرسامی اش جلوتر اومد و با امی درست و حسابی ساده ولپیدختر با اون ت        

 ، دخترخاله یکی ن همشونیبهراد ، خانومش نگار و ا...یی دوران دانشجويستاره ، از دوستها: ما برگشت و گفت 
 ...نگار

 . خوشحالمتونییاز آشنا:  به همه ما زد و گفتیدخترخاله نگار؟؟؟ستاره لبخند گرم        
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 ؟ي اومدی ؟کیکنی مکاری چنجایا -        
 . اومدم ، قراره بمونمشهی هميبرا.رجانی امشهی میچند ماه -        
 :  نشسته بودند کرد و گفتيزی که همراهش اومده بودند و االن پشت مي به چندنفرینگاه        
 گهیمن د.نمتی ببریباهام تماس بگ. که قبال داشتمهی ، شماره ام هموندمتی خوشحال شدم دیلیخ -        

 ...برم
  همون ستاره معروفه؟نیا:  دی نشست و بهراد پرسری کرد و رفت ، امی روبوسرسامیدوباره با ام        
 ... برگشتهدونستمی ، نمرهی تخصصش رو بگایتالیخودشه ، رفته بود ا:  زد و گفت ي لبخندریام        
 ... بدهیحی توضهی به ما هم یکی:  به من کرد و گفت ی نگاهمینگار ن        
 :  که انگار تازه متوجه ما شده بود ، گفترسامیام        
 .گهی بود و االن هم برگشته دمیی دوران دانشجویمی صميستاره از دوستها -        
  ؟هی چيمعروف بودنش برا -        
 :  و گفتدی خندرسامیام        
 ... داره ، موفقهیی و اعتماد به نفس باالهی طرفدار داشت ، دختر ساده و جذابیلی معروفه ، خلشیفام -        
 گهی دي با دخترهانجای و طرفدار ، نشسته بود اتی که من نداشتم ، اعتماد به نفس و جذابییزهایچ        
 ادی زي ، باز هم همان آدم و دخترهادیکشی و حاال هم به رخ من مکردی مفی و از آنها تعرکردی میروبوس

 اونجا شدی برگشته بود و نمظهر  ، بغض بعدازکردمی مي حسودفی موجود ضعکی باز هم مثل ایخدا...اطرافش
 . برمدیمن با: به نگار آرام گفتم .خواستمیباشم ، نم

 کجا؟: تعجب کرد و گفت         
 برم ، بدون دی دادم که باحی توضعی ، بلند شدم و سرزندی نرمی نزدم تا اشکهایسرم رو تکون دادم و حرف        

 خلوت باالشهر ، ي روادهی در پیکیهم باران بود و تارباز .  رفتم رونی شان از در بی خداحافظي صدادنیشن
 که اسمم رو صدا یی صدادنی شدنم ، با شنوش شدنم ، دوباره دل خی بودم از خودم و دوباره احساساتیعصبان

 شد ، و به طرفش برگشتم ، دهی دستش به من برسه ، مچ دستم کشخواستمی رو تندتر کردم ، نممی قدمهازدیم
  مرتبه؟کی ی کجا رفت؟یستی ای نمکنمیصدات مچرا : بلند گفت 

 . ندارهیبه تو ربط:  و گفتم دمیمچم رو کش        
 ؟یکی نهی چهای مسخره بازنی ا؟ی چیعنی:  بود ، دوباره دستم را گرفت و گفت یعصبان        
من مسخره ام ، همه کارهام هم مسخره است ، دست از سر من بردار، همتون : بلندتراز خودش گفتم         

 ...دیخستم کرد...دیبردار
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 از ؟ی ناراحتی از چقایدق:  را گرفت و گفت می شد ، شانه هایکی و اشکهام با بارون دیبغض نافرمانم ترک        
  خسته ات کرده؟یمن ؟ ک
 ...  مثل توي از همه آدمهاادیاز تو بدم م:  وگفتم دمی رمق کشیدستم را بمچ         
 سردم را ي بودند ، مشتهاسی هم خمتشی گران قي ، لباسهاشی ، از موهادیچکی اش آب مینیاز ب        

 :گرفت و گفت
 ...زمیآروم باش عز -        
 ...ادی من ازت بدم م؟یفهمی ، حرفهام رو نمزمیبه من نگو عز:  دمی کوبنی رو به زممیپا        
 با هم بد شهی ، ما همدونمیم:  که دستم را نوازش کرد و گفت رفتمیانگار داشتم قربان صدقه اش م        

 .میبود
 ی مهربوننی من به ادی فهمی اش که مهربون بودند ، نمرهی تيسرم و باال آوردم و نگاه کردم به چشمها        

فاصله .. ، جنبه نداشتمشدمی نگاه و دلتنگ منی اي براخوردمی روز حسرت مکی بعدا دیاشتم ؟ شاها عادت ند
 : کالفه گفت ، ،  بودند با دست پاك کردماهی سملی را که بخاطر رمیگرفتم و اشکها

  اشکهات تموم بشه ؟ستیقرار ن -        
 و با پشت انگشت دیرا به طرف خودش کش بار من نی چندمي نگاه کردم که برایی اگهیبه طرف د        
 ؟یکنی کارها رو منی ای چيبرا:  ام شدت گرفت و گفتم هی ام را پاك کرد ، گریملی رياشکها
 ؟يچه کار: متعجب گفت         
  کارها؟نی ، همیکنیاشکهامو پاك م -        
 ...  زدم ، دختر کم عقلخی ، نی ماشي تومی برایب: چند لحظه نگاهم کرد و گفت         

 
 ...هیلی خمیصورتت رو پاك کن ، سرما نخور...ای ، بیشیاالن گرم م -        
  ؟میری ممیکجا دار:  را پاك کردم و گفتم می چشمهاریز        
 ! خونه من -        
  اونجا ؟ی چيبرا:  و گفتم دمیاز جا پر        
  ؟می برمیتونستی بارون کجا منی اونجا ، تو اانیبه بچه ها گفتم ب:  بهم کرد و گفت ینگاه        
 ...من برم خونه بهتره:  و گفتم دمیچی را دورم پمی که به تنم افتاده بود دستهاياز لرز        
 ... رو به حرف من گوش بدهنباری اهی -        
 اش یبه برج محل زندگ.  برام مهم نبودگهی ، دکنهی فکر می ، مهم نبود در موردم چدمی کشیآه        

 کرده بودم ي روادهی بارون پری زی پتو و بخوابم ، بعد از ظهر هم چند ساعتکی ری برم زخواستی ، دلم ممیدیرس
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 تا کشیبرو نزد:  را نشانم داد و گفت اژ ، شوفمیدیبه داخل خونه که رس.  دنبالمادیکه نگار زنگ زد و گفت م
 .یک شخش

 گرمت شد؟: خودش به آشپزخانه رفت و گفت         
 . یآره مرس: سرم رو تکون دادم و گفتم         
 .  پتو و بالشت گذاشتمنی زمي اون ، روي جلونیبرو بش:  سالن اشاره کرد و گفت ي انتهانهیبه شوم        
 را باز سمی خي کمرنگ ، موهای بزرگ آبيا بود با بالشتهی ، فرش پرز دار سبز رنگنهی شوميرو به رو        

 سرما دانستمی که داشتم میفی خشک بشوند ، از لرز بدنم و گلو درد خفمیکردم و سرم را کج کردم تا موها
 : نشست وگفت نی زمي رووانی با دولرسامی گرفتم ، امیی اگهیسرم را طرف د.خوردم 
 . کردمنشیری داغه، کم شيرکاکائویش -        
 از صورتش را روشن کرده بود و یمی ننهی را برداشتم ، نگاهم افتاد به صورتش ، نور شوموانینشستم و ل        

 چی ، جذاب بود ، هییای دري دزدهاهی ، شباهی پرپشت سي ، با اون پوست گندمگون و موهاکی را تارگهی دمین
 ، من چطور اعتماد کرده رهی تيچشمها  وی مشکدهی کشي درشت ، ابروهاي صاف و لبهاینی نداشت ، بینقص

  بودم ؟دهی که دي مردنی و خطرناك ترنی تردهیچی ، کنارپنجایبودم و نشسته بودم ا
 . کردریسرش را به طرف من برگرداند و نگاهم را غافلگ        
 ؟یینجای که اینگران -        
 .آره: سرم را تکون دادم و گفتم         
 . حرف نزده بودمنجای خونه ام اي توي تا حاال با دخترچوقتی ، هنطوریمنم هم:  کرد و گفت ییخنده ا        
 د؟یزدیکجا حرف م:  منظورش گفتم دنی از نفهمجیگ        
 . اتاق خوابيتو:  نگاهم کرد و بعد گفت یکم        
 ! هواقعا ک:  در هم رفت و با حرص گفتم می گرد شد و بعد اخمهامیچشمها        
 . هستمییخب ، من آدم راستگو:  و گفت دی بالشت بزرگ لم داد و خندهی        
 . اسمشستی نیی راستگونیا!  واقعایکشیزحمت م -        
تماس را که قطع کردم ، گفت . زنگ خورد و نگار گفت که در راه هستندلمی داد که موبایسرش را تکان        

  خوبه؟زیاز کار چه خبر؟ همه چ:
 خونمون ، با خانواده ادی بخوادیهمکارم امروز بهم گفت م:  و گفتم دمی کشیآه.  فرهنگ افتادم ادیبه         

 ...اش
 دمش؟یهمکارت ؟ همون که من هم د -        
  ، نه؟هیحتما منظورت هم از اومدن به خونتون خواستگار:  تکون دادم ، گفت دییسرم را به نشونه تا        
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 .اوهوم -        
 . ندارهی موضوع ناراحتنی ، ادونمی که من مییخب تا اونجا -        
 .کنهی فرق مکمی من طی شراینه نداره ، ول:  حلقه کردم و گفتم می را دور زانوهامیدستها        
 ...شمیراستش متوجه نم -        
 ها از پا يزی که به بار آوردم ، آبروریی که قبال کردم و گندهاییکارها.... ، بخاطر من ضهیبابام مر -        

 ...ستی رابطه مون خوب نادیاالن ز...درش آوردم
 ...يگری دری در چهره اش نبود ، نه تعجب نه چی حسچی بود ، هنهینگاهش همچنان به شوم        
 ؟ی که دوستش داشتیدر مورد گذشته اته ؟همون کس -        
 دند؟یخانواده ات فهم:  و گفت دی کشیقی را تکون دادم ، نفس عمسرم        
 .بای تقردونستندی از قبل ، همه مدونستندیم -        
 ؟یپس چ -        
 بابا و مادر يادهای شدند ، فرری تصومی چشمهاي گذشته جلوي شد ، اتفاقهانیی باال و پامیبغض گلو        

 ...دونستی تا امروز نمی که کسي و از همه مهم ترزیرآمی تحقيمهران ، مردم داخل کوچه ، نگاهها
 که یی اونهاکرد؟ی داشت که او در موردم چه فکر میتی رنگش گره خورد ، چه اهماهینگاهم با نگاه س        

  ؟شدی ام جا به جا می زندگي ، کجاکردی هم ترکم مرسامی ، اگه امدونستندیسخت بود ، م
 . نگویشی متی و اذياگه دوست ندار: ورد و گفت  تکان خشیلبها        
 ...دی اتاقش با هم ديمارو تو...  مایوقت...یمادرش وقت: دهانم خشکم را باز کردم و گفتم         

 
***         

 
 ؟یدر چه حال:  سکوت کرد و بعد گفت ی در هم رفت ، کمشیاخمها        
  ؟یدر چه حال:  داشت؟ دوباره گفتیتی چه اهمنیجا خوردم ، حاال ا        
 یفقط داشت منو م:  و گفتم دهی که به معلمش جواب مي هول شدم ، مثل شاگردشی صداتیاز جد        

 ...دیبوس
  بوده؟نی همیعنی:  زد و گفت يپوزخند        
رابطمون اتفاق افتاده ... بود ، قبالنی ، همدیاون روز که مامانش ما رو د:  انداختم و گفتم ریسرم را ز        

بابام ، ... گفتي بدتريزهای کرد و چادی خونه ما ، داد و فري مامانش دست من رو گرفت و آورد جلویول...بود
 ... کرد اون موقع بودی که سکته قلبي بارنی ، اوله درست نفس بکشتونستی شده بود و نمدی ام سفچارهی بيبابا
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 ی ، با ناراحتشکستی آوردن اون همه خجالت هنوز هم منو در هم مادیبه  ، ختی ری وقفه می بمیاشکها        
 : گفتم

 ...  نزدی ، حرفرونی بومدی مامانش رو هم نگرفت ، ني جلویاون حت -        
 ؟يدی کارش رو نپرسلیازش دل:  دیآروم پرس        
 ... وجدان بودیترسو بود ، ب...خواستی نمونده بود ، من رو نمیحرف:  را پاك کردم و گفتم میاشکها        
 ی زمانهی ، هممون می آری گند ها باال منیهمه ما از ا:  شد و دستهامو گرفت و گفت کیبهم نزد        

 عذاب بکشه تو دی که بای ، اونمی بابا و مامانهامون رو خجالت زده کردی ، حتمی ، رد شدمیخواسته نشد
 ...  نکنهیگر...یستین

 ي و کوچکم نگاه کردم ، با تمام حرفهادی سفي دستهاي رنگش روي بزرگ و قهوه ايدستهابه         
 شدن ، به صورت غرق در فکرش ی جور خالکی داشتم و آرامش ، تی که زده بودم احساس امنيندیناخوشا

 : نگاه کردم و گفتم
 ؟ی ، تو باششی آدم زندگنی که اولی ازدواج کنی با کسيتو هم دوست دار -        
به ... به اون آدم دارهی ، بستگستی هم بود ، گذشته اش مهم نی بگم که اگر با هرکستونمیخب ، نم -        

 ...ی که افتاده رو عوض کنیی اتفاقهایتونی ، نمی فکر نکن که عذاب بکشزهای چنیا
 کرد و بلند شد ، پتو را دور یواه عذرخلشی زنگ موباي ، با صداکردی نزدم و اون هم با اخم فکر میحرف        
 رحم ی بنطوری مادر مهران که اچارهی مردم قضاوت گر کوچه ، بچارهیب.  منچارهی بابا ، بچارهیب.  دمیچیخودم پ

 ... به وجدانش باخته بودی کرده ، ولی زرنگکردی مالی خودش ، که خچارهی و بزدی کوچه داد ميبودنش رو تو
 و دی کشی من نفسدنی با درسامی شدم ، امداری بدنم بدنی و لرزادی زي خوابم برد ، از سرمای کدمینفهم        

 : گفت
 .مارستانی بمی بررسهی دختر ، بلند شو االن نگار هم مينصف عمرم کرد -        
 ؟ی چي برامارستانیب:  و گفتم دمیچی به خودم پشتریپتو رو ب        
 ...یگفتی مونی ، همش هزيتب دار -        
 گفتم؟ی میچ -        
 ...گمی بهت مي بهتر شدی که وقتگهی ديزای چیلی و خيکردیاسم من رو صدا م -        
 کنارم نشست ینگار با نگران. نگار آمدي زنگ در و بعد صدايخنده ام گرفت و خواستم بلند شم که صدا        

  تو ؟ي شدينطوری بابا چرا ايا: و گفت 
 :  ام گذاشت و گفتیشانی پيدستش را رو        
 ... دکترمی بردی ، بايتب دار -        
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 ...ارمشی ، خودم مياگه اجازه بد:  گفت دیپوشی که کتش را می در حالرسامیام        
 از  کهدونستمی ته دلم میحت. نکردمیمن هم مخالفت. گفتیی به من کرد و باشه ای نگاهدینگار با ترد        

 نی خنده ام گرفته بود ، ان دفعه مچ پا و االن هم امی که نشستنی توجه خوشحالم ، داخل ماشنیا
 ؟يخندی میبه چ:  بهم کرد و گفت ی ، نگاهیسرماخوردگ

 .ومدمی نرونی سالم از خونه ات بچوقتی هنکهیبه ا -        
 ...آره ، درسته:  و گفت دی اول گرد شد و بعد خندشیچشمها        
 تونستمی داشتم که نمجهی بودم و سرگحالی بنقدری ای من تعجب کردم ولنباریخنده اش که ادامه دار شد ا        

 سرم بهم داد و کی ، دکتر اورژانس چند آمپول و می و به قسمت اورژانس رفتمیدی رسمارستانیبه ب. حرف بزنم 
 ی صندلي وصل کردند ،نگار و بهراد رومی هفته کامل استراحت کنم ، سرم رو که براکیسفارش کرد حتما 

 .  اومدی قرمز بود و به نظر خسته مشی نشست ، چشمهای صندلي هم کنارم رورسامی نشستند و امیرونی بيها
 .گهی ، برو دي خسته شدیلیخ -        
  رو ول کنم برم؟ضمی مر دوست دختر؟ی چگهید: چپ چپ نگاهم کرد و گفت         
 ؟ بعد هیچ:  زد و گفت ي باز کردم ، لبخندعی حرفش سرنی ، با ارفتی هم مي را که داشت رومیچشمها        

  نه؟ی باز هم بگشهی روت میدگی و رسي دلدارنهمهیاز ا
 و دی با اون درسامی با امی نبودم ، اما دوستلی تمای رو بهم فشردم ، مثل روز اول اونقدر هم بمیچشمها        

 ، بهم خواستمی که نمخواستی ميزیاگه از من چ...دونستی که از من مییزهای و چشی قبليسابقه با دوستها
 د؟ی خندینم

 رو تجربه کن ، حداقل دی حس جدهی نباری ، اي عشق رو تجربه کردکباریتو که :  تر شد کی نزدشیصدا        
 ... بهت بد نگذرهدمیقول م
  ، مگه بده؟می که االن هستینی دوست دخترت باشم ، همخوامیمن نم:  رو باز کردم و گفتم میمهاچش        
اگه من هردفعه با تو باشم ، مسخره است که :  و گفت دی کشیقی شد ، نفس عمرهیچند لحظه بهم خ        

 .میبگم فقط دوست
 کجاش مسخره است ؟ -        
 اصرار دارم نقدری چرا ادونمی ، خودم هم نمي روابط ها نداشتم ، گفتم که تو فرق دارنیمن تا حاال از ا -        

 .کردمی رو مسخره ممی ما فقط دوستگفتندی که میی بودم که کسای کسنی خودم اولشهی، هم
 .ی من سرحالم باهام توافق کنی که وقتنهیمنصفانه اش ا:  گفتم یبا خستگ        
 ، خورهی دنده که زود هم بهش بر مکی دختر لجباز و هی یشیاون موقع م:  زد و گفت ییلبخند شرورانه ا        

 ... راحتمشتریمن با االنت ب
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 من ي براییای مرد روکی بود که داشتن نی اقتی نگاه کردم ، حقيشتری با دقت بنباریبه چهره جذابش ا        
 گرفتند ، حتما ی و در موردش فال مکردندیان تصور م بود که همه با خودشیی از اون مردهارسامی بود، امادیز
 به سرم خورده بود که يزی چما هم سخت تر ، پس حتدی ، شاشکستی روز دل من را مثل مهران مکی
 :  رو بستم و گفتممی چشمهادنی خوابتی به ننباریا.  کنارش باشم خواستمیم

 .قبوله -        
 . دستم حس کردم و خوابم بردي دستش را رویگرم        

 
 يزی خونه و همه کالسهام رو کنسل کرده بودم ، حالم از اون چيدو روز بود که بست نشسته بودم تو        

بعد از .  کردی ام بود که گرفته بود و شبها خواب رو بهم حروم مینی بدتر بود ، از همه بدتر راه بکردمیکه فکر م
 ؟يبهتر:  پرتغال وارد اتاقم شد و گفت آب وانیاله رفته بودم نگار با لآنشب به اصرارنگاربه خانه خ

.  آوردمنیی پادییسرم را به نشانه تا. باز شده بودمی ، تازه چشمهاي خبری تب و بی روز و نصفکیبعد از         
 .یگی ماجرا رو مازی تا پری برام سيخوب حاال که بهتر:  بهم کرد و گفت ینگاه مشکوک

 ... نبودهی خاصيماجرا:  اش خنده ام گرفت و گفتم ياز کنجکاو        
 يزی به من چی بخشمت اگه بدجنس بشی خانوم ، نمیکیدروغ نگو ن: دستش را به کمرش زد و گفت         

 .ینگ
 . بگمایباشه ، ب:  و گفتم دمیبعد هم به حالت قهر پشتش را به من کرد ، خند        
 که فکر ی گفتم ، در حالشی برانمونی بي از حرفهايبه سرعت برگشت و منتظر نگاهم کرد ، مختصر        

 : گفتکردیم
  مردم ؟ای که پدر و مادر هامون دوست دارند ، می اونطور باشدیچرا با -        
 . دوباره ضربه بخورمخوامیمن فقط نم -        
  ، نه؟پهی ، اما حداقل روراسته ، واقعا هم خوش تهیبندید و پا اهل تعهری گفت امشهینم -        
 .ی رفت بگادتی نویپولدار هم هست ، ا -        
 ، باباش ده برابر داره ، شترشی خودشه بهی سرمانای اگفتیاونکه بله ، تازه بهراد م:  و گفت دینگار خند        

 ... ناز کنی خانم ، حاال هیکین می دارند و ما در چه حالیی های مردم چه زندگنیبب
 .ستی هم بد نیلیبخدا ضربه خوردن ازش خ: دوباره خنده اش گرفت و گفت         
 : بهش چشم غره رفتم و بعد خودم هم خنده ام گرفت و گفتم        
 . نگار خانومدی رسجهی ها ، پروژه ات به نتي که جمعه خواستگار دارستی نالتمی خنیاصال ع -        
 :  گفتشی انداخت و در حال باز کردن با ناخن هانییسرش را پا        
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 دهی و خونسرده ، ای منطقیلی من بابت خود بهراده ، خی ، نگرانستمی نگران نشناسمشونیچون م -        
ات ازدواج کنم  باهخوامی دفعه بهش بگم نمکی اگه کنمی ، با خودم فکر مهیجوری ی بد باشه ولنکهیهاش نه ا

 تالش نکرده یلی بهم خدنی رسي براونچ...دیشا.ذارمی به نظرت احترام مگهی و مادی باهاش کنار می منطقیلیخ
 ..نطورهی، ا

 سخته و نقدری باشه نگار ، االن ازدواج کردن انطوری اکنمیمن فکر نم: دستش را گرفتم و گفتم         
 بارش ، اون دوستت ری بره زستی حاضر نادی خوشش میکی از نکهی صرفا بخاطر ای داره که هرکستیمسئول

 . راحت ازت دست بکشهنمکی عالقه وجود نداره ، بعد هم فکر نمنی اي براتمی و معذورلی دلچیداره ، ه
 :  خوش حالتش را پشت گوشش داد و گفتينگار موها        
 .قعا خوشبختم ، اونوقت من وایگی باشه که تو منطوری کاش هميا -        
 . خرابش نکنيخودی بي ، با فکرای االنشم خوشبختنیتو هم -        
 جی ، فکرکنم مسشهی روشن و خاموش ملتیموبا...ی گرفتم ، مرسيانرژ:  و گفت دیصورتم را بوس        

 ...يدار
 ها جی کالها و مسسی برداشتم و از تعداد معی دو روز ، سرنی رو فراموش کرده بودم المیکال موبا        

 ام سرك ی گوشي که روی ، نگار در حالرسامیچشمهام گرد شد ، نه تا تماس از فرهنگ و سه تا هم از ام
 :  گفتدیکشیم

 .ي ، نگران شده بود جوابش رو نداده بوددی به من زنگ زد و حالت رو پرسرسامی ، امیراستـــــ -        
 .واقعا یخسته نباش: اخم کردم و گفتم         
 بهش زنگ زده بودم و گفته بودم روزی داشت ، دی و نگرانی فرهنگ همه مضمون احوالپرسي هاجیمس        

 . خبر بده ، نگران شدمي شدداری بنکهی بود و اون هم اجی مسکی رسامی ، اما از امستیحالم خوب ن
 تجربه نکرده بودمش یرست و حساب که تا بحال دی ، حسدی پوستم دوری زیی اش ، حس آشنایاز نگران        

 ری رنگ تحقشتری روشن شد ، بتشی اما بعد از اون که واقعدادی من بخرج مي ها برای نگراننی، مهران هم از ا
خوبم ، :  را دادم رسامی ، جواب امکردمی مهسی دو نفر را با هم مقانی انقدری ادیمن نبا....یداشتند تا دلخوش

 .تیممنون از نگران
 که گفتمی به فرهنگ مدیبا.دمی مونده آب پرتغال خوردم و دوباره خوابی ام را با باقیقرص سرماخوردگ        

 . نبودی ، منتظر گذاشتنش کار درستهیجوابم چ
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 ، هوا که خوردم حالم بهتر شد ، دمی رفتم سرکار ، سرراه ماسک خرکردمی که هنوز سرفه میصبح در حال        
 بابا افتاده؟با ي برای اسم خانه ، قلبم به تپش افتاد ، نکنه اتفاقدنی زنگ خورد و با دلمیسم موباظهر بعد از کال

 .سالم:  را جواب دادم و گفتم یاضطراب گوش
 گفت زدمی جان مامان منم ، االن با خاله ات داشتم حرف میکین:  دیچی پی گوشي گرم مامان تويصدا        

 ... سرش نبودمي ، بچم حالش بد بوده و خودم باالیچرا به من نگفت ، بهش گفتم ستیحالت خوب ن
 نکن مامان جان ، حالم هیگر:  من هم حلقه زد ، آهسته گفتم ي اش اشک در چشمهاهی گريبا صدا        

 ... هم بد نبود ، سرما خورده بودم فقطیلیخ
 خوامی ، نمنجاستی خونه تو ازنمی طاقت ندارم ، با بابات حرف مگهی ، من دیفهمیتو حال من رو نم -        

 ... ی نشتی که تو هم اذمیکنی ، اصال خونه رو عوض می باشي فرارنجای از انقدریا
 . نکنهی مامان ، تورخدا گرشتی اونجا پامیاالن م:  را پاك کردم و گفتم میاشکها        
 را پاك کردم ، چند ضربه به در خورد می کالس موندم و اشکهاي تو کرد ، چند لحظهی خداحافظهیبا گر        

 :  بره ، دست پاچه گفتنی تا رد اشک از بدمی کشمیو فرهنگ وارد شد ، با دست محکم به چشمها
 ... مزاحم شدمنکهیمثل ا -        
 .رفتمیداشتم م...نه ، نه:  را برداشتم و گفتم فمیک        
  اومده ؟حالتون خوبه ؟شی براتون پیمشکل: گفت جلوتر اومد و         
 د؟ی داشتيبله خوبم ، شما با من کار:  و گفتم ستادمیکنار در ا        
 یی جادی اگه وقت دارنمی حالتون رو بپرسم و ببخواستمیخب راستش م:  نگاه کرد و گفت شیبه دستها        

 .می و صحبت کنمیبر
 هی ، ستی خوب نادی برم خونه مامانم حالش زدی فرهنگ ، االن بايشرمنده آقا:  و گفتم دمی کشینفس        

 .میکنی حتما صحبت مگهیفرصت د
 ... من برسونمتوندی ، اجازه بددیی بفرماادی هم از دست من بر میاگه کمک...حتما ، حتما  -        
 ...ممنون از لطفتون ، خودم برم بهتره -        
 .رمی آژانس بگدی ، پس اجازه بددیهرجور راحت: رش رو تکون داد و گفت س        
 ی راننده گفت که حساب شده و حسابدمی رسی اومد ، وقتنی بعد هم ماشیقیمخالفت نکردم و دقا        
 .گفتمی و جوابم رو مزدمی فرصت مناسب باهاش حرف مهی ي تودی ام کرد ، حتما بایعصبان

 دادم نانی و آرومش کردم و اطمدمشی ، بوسهی گرری دوباره زد زدنمیمامان همونطور که انتظار داشتم با د        
فنجان .  آراسته ام شهی شده بود ، مامان همدی اش سفي قهوه اي موهاشهیکه حالم خوبه ، الغرشده بود و ر

 . نرویینمت ، جای ببخوامیم:  را مقابلم گذاشت ، دستش را گرفتم و گفتم ییچا
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 که االن ي نداره ، اصال مگه اون گفت تو بری هم حرف،باباتي برذارمی نمگهید:  و گفت دی کشیآه        
 حرف داشته باشه ؟

 .وفتهی بابا زحمت من به گردنت نیضیباشه مامان جون ، من فقط چند روز رفتم که با وجود مر -        
 ... باشهرونی دختر از خونه خودش بستی ، اصال درست نی ، تو دخترمهیف چه حرنیا: اخم کرد و گفت         
 .بخشمی بشه من خودم رو نمشیزیمامان اگه بابا دوباره چ -        
 دخترم شهیبابات هم کم کم نرم م...وفتهی خبر ها نی به اون از خدا بگهی ، تا چشممون دمیری منجایاز ا -        

 .حرف من رو گوش بده...، نگران نباش
 :  را بستم و دستم را به سرم گرفتم ، دست آزادم را گرفت و گفتمیچشمها        
 ... زجر بکشمنقدری ، نذار ای و تو نباشرمی خواب بميهرشب نگرانم که تو -        
 ! مامان: با اعتراض گفتم         
 . نندازنیحرفم رو زم: فت  را پاك کرد و گشیاشکها        
 .ی تو بگیباشه ، هرچ:  و گفتم دمشی را نداشتم ، باز هم بوسشی ، طاقت اشکهادمیصورتش را بوس        
 .دی درخششی و چشمهادی کشیقینفس عم        

  
 

  ودیچرخی شده بود ، مثل مرغ سرکنده دور خودش مداری قبل ، نگار از صبح که بيبرخالف روزها        
 داشت با ی قرار است انجام بده ، خاله را هم به استرس انداخته بود ، وقتي و چه کارخواستی چه مدانستینم

 ، با حرص لباسها را ازش د من هم بلند شي ، صداستی به نظرش خوب ندهی که خری لباسگفتی میناراحت
 : گرفتم و گفتم

 های مسخره بازنی ، ایختی ، اعصابم رو بهم ررمی مذارمی ميری آروم نگگهی دقهی دقهی نگار اگه تا نیبب -        
 .نی بشری ؟ بگگهی دهیچ

 کردم زانی آوی را صاف کردم و دوباره به جالباسچارهینشست و سرش را با دستانش گرفت ، لباس ب        
 : گفتم

  ؟هی هم که خوبه ، مشکلت چزیهمه کارها انجام شده ، همه چ -        
 ... ندارم ، فقط نگرانمیمشکل:  را پشت گوشش داد و گفت شیموها        
 . زنگ بزن به بهراد ، فکر کنم اون آرومت کنهایب:  را به طرفش گرفتم و گفتم لشیموبا        
 که ی بعد در حالیقی رفتم تا راحت باشد ، دقارونی را ازم گرفت و زنگ زد ، از اتاق بلی موبادیبا ترد        

 : خاله دستش را به کمر زد و گفت.  اومدرونیبود با لبخند بآرومتر شده 
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 . بهشيزدی زودتر زنگ م؟خبیزنی حاال لبخند مي شد ؟ پوست ما رو صبح تا حاال کندیچ -        
 ! مامان:  کرد و گفت یینگار خنده ا        
 .مامان نداره ، برو حمام زود آماده شو: خاله هم که خنده اش گرفته بود ، گفت         
 مانتو بودم که دنیدر حال پوش.  گذاشتم و برگشتم به اتاق نگارزی مي را از خاله گرفتم و رووهیظرف م        

 بله؟: گفتم .  جواب دادم ی ولشناختمی زنگ زد ، شماره را نملمیموبا
 ؟یسالم ، خوب:  دیچی پی گوشي تورسامی اميصدا        
 .سالم ، ممنون ، شماره رو نشناختم: متعجب گفتم         
 نا؟ی از خونه نگار ارونی بيای بيخوای میشماره خونه است ، ک -        
 االن ، چطور؟ -        
 امی ، بي نداري کارییاگه جا.يری و قبل از اومدن مهمونها هم مییبا بهراد حرف زدم گفت تو اونجا -        
 .دنبالت
 . زود برگردمدینه ندارم اما شب با:  کردم و گفتم یمکث        
 .گهی ساعت دمی تا ننای سر کوچه نگار اامیباشه ، پس آماده شو م -        
 کردم ، نگار هم با حوله وارد شی آراشتری بکمی را درآوردم و شمی آرافیک.  گفتم و قطع کردمییباشه ا        

 ؟يری ميدار: اتاق شد و گفت 
 ... دنبالمادی زنگ زد گفت مرسامیآره ، ام:  گفتم ملیدر حال زدن ر        
 د؟ی با همگهیجدا ؟ واقعا االن د: نگار با تعجب گفت         
 .بایتقر:  بهش کردم و گفتم ینگاه        
 ادی رفتار کنه ، زنگ بزنه و بينطوری اش اگهی دي دوستهاای با دلناز دمیندمن تا حاال : آهسته گفت         

 ...دنبالشون
  خوب؟ای االن بده نیخب ا -        
 . دادههی روریی خوشش اومده که تغي هم خوبه ، از تو طوریلیخ:  به من نگاه کرد و گفت ینگار کم        
 . شدهبمی نصی بختنی چنپس خدارو شکر کنم که:  و گفتم دمیخند        
 .شکرکن:  و گفت دیگونه ام رو بوس        
 رنگش از دور اهی سنی کردم و به طرف سر کوچه راه افتادم ، ماشی بعد از خاله و نگار خداحافظیقیدقا        

 از طرف خودش باز کرد ، سوار شدم و سالم کردم ، مثل می تر که شدم در را براکی ، نزدکردیهم جلب توجه م
 :  حالم گفتدنی زد و بعد از پرسي بود ، لبخندپی خوش تشهیهم

 نگار چطور بود ؟ -        
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 ؟یبهراد چ. نگران بود بعد بهتر شدکمیاولش  -        
 . هیخوشحال بود ، بهراد بچه خوب:  کرد و گفت ییخنده ا        
 م؟یری ممیکجا دار:  کردم و گفتم دییبا سر تا        
 ش؟ینیبی همکارت چطوره ؟ میراست.... مغازه در چه حاله نمی ببمیبر -        
 . نزده ، ازش مهلت خواستم تا جواب بدمی حرفگهی دیآره ، ول -        
 ؟ی بهش فکر کنيخوای میعنیجدا ؟ : با تعجب گفت         
 يرهای از مدیکی هم کارم رو از دست بدم ، اون دی بگذره بعد بگم ، شاکمی خواستمینه ، م :گفتم         

 .آموزشگاهه
  ؟هیچطور آدم. فکر نکنم  -        
 . مودبیلی خیلی ، مهربون و ختیباشخص:  زدم و گفتم ي چهره آرام و مودب فرهنگ لبخنديادآوریاز         
 . ازشادی هم بدت نمیلی خنکهیمثل ا:  بهم کرد و گفت ینگاه        
 بهش احساس ی کششچی فرق داره و منم هیلی با من خی ، ولهی ، آدم خوبادیمعلومه که بدم نم -        

 .کنمینم
 !  ظاهرای نداشتیتو روز اول به من هم کشش -        
  فرق کرده؟یخب االن چ:  گفتم یبا بدجنس        
  ؟ی نشستنجایپس چرا ا:  را باال انداخت و گفت شیبروا        
 . که به من کشش داره اونه ، نه منی اونی آموزشگاه فرهنگ هم هستم ، وليمن تو -        
 ، دخترا دنبال من هستن اغلب ، نه من ی بدونزوی چهی دی ، بانهیاگه منظورت ا:  زد و گفت يپوزخند        

 .دنبال اونا
 . ، قبال هم گفتمستمی اطراف تو نيخب منم از دخترها -        
 کرد؟ی ، مسخره می چیعنی سکوت نی لحظه با خودم گفتم اکی شد ، رهی خشی نزد و به رو به رویحرف        

 مثل خودم که یی بودند ، دخترهای چه کسانکردمی مرشانی داشتم تحقنطوری اطراف او که ايخوب مگر دخترها
 نداشتم هم کالم نشده بودم ؟ یوب که روز اول به او حس خیرسامیده بودند ؟ مگر من خودم هم با امعاشق ش

من خودم از همه بدتر بودم ، !  بودم یچه احمق.  به خانه اش هم رفته بودم ی بودم ، حتنشیحاال هم در ماش
بعد از .  با خودم خلوت کنم یم شم و کادهی نگه داره تا پگفتمی جرات داشتم و مخواستی ، دلم مدمی کشیآه
 .گهی دي نداشتم ، فکرم رفت جايمنظور از حرف نزدنم:  سکوت گفت یقیدقا

 بهتر گهی دي هستم که از آدمهای ، من خودم چی حق داشتی هم داشتيمنظور:  زدم و گفتم يپوزخند        
 .کنمینشستم دارم قضاوت هم م... کردمیی سرم اومده و چه کارهایی رفته چه بالهاادمیباشم ، 
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  ؟ي رو قضاوت کردی ، کشمیمتوجه منظورت نم: با تعجب نگاهم کرد و گفت         
 که يزی به اون چیلی به هردلای اشتباه کردند ای که مثل خودم ییکسا!  اطراف تو يهمون دخترها -        

 .دندی نرسخواستندیم
 . خودت رو سرزنش نکننقدری ، استی ها هم نی سختنی ، به ایکنی اش می فلسفي داريادیز -        
 به ي مدل خودش بود ، کاررسامی به او خرده گرفت ، امشدی ، نمکردی او مرا درك نمدی نزدم ، شایحرف        

 تی و خودش را اذگذرانپندی مگرانی را بدون در نظر گرفتن احساسات دشی نداشت ، روند زندگيزی و چیکس
 داشت ، سمت چپ هم ییبای زیطراح ی پاساژ هم مثل قبلنیا.  می شدادهی را نگه داشت و پنیماش. کردینم

در هنوز کامل . دمی اش فهمشهی ، از دکور تمام شمی بود که در مورد طرحش صحبت کرده بودییهمان مغازه ا
 اول وارد بشم ، با وارد شدن  دستش را پشتم گذاشت تا منرسامی هم مشغول کار بودند ، امينشده بود و تعداد

 ...سالم خانوم...نیخوش اومد:  دست داد و گفت امرسی به سمتمان آمد و با اميما مرد
 و می ماندیقی در مورد روند کار داد ، دقایحیمرد توض.  کردم و حواسم را به اطراف دادمی لب سالمریز        

 .  خودم بودمری نزدم ، هنوز درگی ، باز هم حرفمی اومدرونیبعد ب
 :  کنم که دستم را گرفت و گفتی ، خواستم خداحافظمیدی خانه ما رسکی به نزدیوقت        
 .یکی ني فرق دارهی ، با بقدمی و فهمدمی دنوی اول اي ، همون روزهای هستیتو دخترخوب -        
که بهم ... به من دوخته شده بود ، انگار به تمام وجودم ، به مغزم و قلبماهشی سشهی هميچشمها        

:  و گفتم دمی کشرونیدستم را از دستش ب.  آشنا بودی حس که به طرز ترسناکنی انگار از اختمیریم
 .خداحافظ.ممنون
 حس نی بفهمد ، اتمگذاشی نمنباری ، اما اخوردی بهش برمدی و بعد حرکت کرد ، شاستادی اییچند لحظه ا        

 .کرمی ها دورش مبی و از همه آسداشتمی خودم محفوظ نگه مي را برایدوست داشتن
      

 
 ؟ي مادر ، امروز زود اومدیخسته نباش -        
 :  گذاشتم و غرق لذت از استقبال گرم مامان ، لبخند زدم و گفتمی را داخل جاکفشمیکفشها        
 م؟ی داریفصل امتحانهاست ، کالسهام سبک شده ، غذا چ -        
 . تا بکشمایلباست رو عوض کن ب.زرشک پلو با مرغ:  ، نوازشم کرد و گفت دمیصورتش را بوس        
 زی دو نفر مي را عوض کردم ، وارد آشپزخانه که شدم مامان برامیدست و صورتم را شستم و لباسها        

 ؟يشما هم غذا نخورد:  ، با تعجب گفتم دیچیم
 .ادیاالن م.خورهی با تو مکنهیمن خوردم ، بابات نخورده بود گفت صبر م:  زد و گفت يلبخند        
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 بهم کرد و نشست ، ی ، نگاهدمی سالم بابا از جا پرياز حرف مامان ماتم برد و تکون نخوردم که با صدا        
 :  گذاشت و گفتزی مي برنج را روسیمامان د. نهای نمیم و مردد موندم که بنش دادیجوابش را با دست پاچگ

 . جانیکی نگهی دنی بشایب -        
 . انداختمنیی پای خجالتينشستم و سرم را مثل بچه ها        
 ره؟ی مشی داره پيکارت چطور -        
 : د ، نگاهش کردم و گفتم بابا من را مخاطب قرار داده بونکهیباز هم شوکه از ا        
 .خوبه...ستیبد ن....خوب  -        
  ؟ستی بد نایآخرش خوبه :  زد و گفت یلبخند کمرنگ        
 : انداختم و گفتمنیی ، سرم را پای از خوشحالگرفتی ام مهی دادم ، داشت گررونینفسم را ب        
 . خوبه بابایلی خیهمه چ -        
 .خداروشکر ، غذات رو بخور سرد شد -        
 بعد از میاشکها.  گذاشت و رفت نکی خوردم و چطور ، بابا بعد از غذا بشقابش را داخل سی چدمینفهم        

 من در آن حال ، دنیمامان با د.  من را ببخشدخواستی ، بابا مي و دوري سردنهمهیبعد از ا. رفتنش روان شدند
 : را در آغوش گرفت و زمزمه کردجلو اومد و سرم 

 .ي همش بخنددی به بعد بانی نکن مادر ، از اهی گرگهید... ؟شهی درست می بهت گفتم همه چيدید -        
ظرفها را شستم و به اتاقم . دی را پاك کردم ، مامان چندبار سرم را بوسمی و اشکهادمی خندهی گرانیم        

 سر خواستی خوب من هم مي روزهادی تخت نرمم انداختم ، شايخودم را رو ی با خوشحالمیبرگشتم و مثل قد
 ! برسه

***         
 !  شد؟ بابام گفت نهی چيفکر کرد -        
  چرا ؟؟؟؟؟؟یچ: با تعجب گفتم         
 روشن فکرند ، به ما ادی اونا زگهی مسخره ، ملیبه دال:  از سر حرص کرد و گفت یینگار خنده ا        

 .خورندینم
  ؟میستی گفت که ما روشن فکر نی مشخصنی به ادی عمو حمیعنی:  و گفتم رخندهیزدم ز        
  شانسه من دارم؟نیآخه ا...  يخوری بعدا به مشکل مگهیآره م -        
 .هی منظورش چنی ، قشنگ باهاش حرف بزن ببستی نیرمنطقیبابات آدم غ -        

 ؟یکنی مکاریتو چ...زنمی نبودم باهاش حرف می که عصبانگهیچند روز د: شانه اش را باال انداخت و گفت         
 ... وقتم رو گرفتهشتری ، آموزشگاه بگهی دکنمیکار م:  انداختم و گفتم نییسرم را پا        
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  در چه حاله ؟رسامیکارت رو نگفتم ، رابطه ات با ام:  بهم رفت و گفت ییچشم غره ا        
 .یپرسی ان ، زشته می مسائل خصوصنایا:  اش خنده ام گرفت و گفتم ياز کنجکاو        
 د؟یای ؟ کنار مدیبا هم خوب!  نمی بگو بب؟یحاال شد خصوص -        
 ي از اون جر و بحث ها هم خبرگهی ، دمی نداری ، اما کال مشکلنمشیبی نمیلیخ:  و گفتم دمی کشینفس        

 .ستین
.  نداشتم ، حتما بهش برخورده بودي بود خبردهی سمس که حالم را پرسکی به جز رسامیاز آن روز از ام        

 : دمی ، پرسزدی باغ بزرگ دوستشان حرف میحواسم را دادم به نگار که داشت با آب و تاب از مهمان
 ؟یگی رو میک -        
 که نجاستی نه ، اای يای تو بگهی بهت منی ، حاال ببرسامی اميمو ، دوست بهراده و پسرعشیدیتو ند -        
 . چکاره اسشهیمعلوم م
 ؟ی چیعنی: ناخواسته استرس گرفتم و گفتم         
 تعجب نکن ، از ادی ، البته اگه هم نکرد زگهی دلشی به فامکنهی متی باشه ، معرفي جدتشیاگه واقعا ن -        

 ...کنهی نمیاون پسرهاست که اصال دوستاشو با خانواده قاط
 .گفتی نميزی مطمئن بودم که به من چبایناراحت شدم ، تقر        
 ...یکین -        
 :  شدم که دوباره گفترهی نگار خيبه چهره جد        
 واقعا ازش خوشت اومده؟ -        
 ایولش کن ب...میخوری نداره ، من و اون بهم نمیتی من اهمومدنیخوش اومدن و ن : و گفتم دمی کشیآه        

 .میبر
.  دمی تختم دراز کشيمسواك زدم و رو.  و من را به خانه رساند و رفتمینگار هم ادامه نداد ، شام خورد        
 زده و متعجب جواب دادم جانی بود ، هرسامیام. از جا بلند شدملمی موباي که با صداشدی داشت گرم ممیچشمها

 .و سالم کردم
 ؟يخواب بود: جوابم را داد و گفت         
 . بخوابمشدمیداشتم آماده م -        
 .مهیچه زود ، ساعت ده و ن -        
 .شمی مهوشی ساعتها بنی اگهیاز صبح سرکارم ، د -        
 به عنوان همراه خودم ببرم خوامی ، شما رو هم ممیوت مشترك با بهراد و نگار دعی مهمونهیفردا شب  -        

 .دیاری بفی، اگه تشر
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 روقتی خونه و آماده شم دامیمن فردا تا هفت کالس دارم ، تا ب: چند لحظه مکث کردم و بعد گفتم         
 . ، خسته هم هستمشهیم

 نقدری دختر اهی ، تا حاال به میرد کیی صحبتهاهی رفته ما با هم ادتیانگار :  و گفت دی کشیقینفس عم        
 .اصرار نکرده بودم که وقتش رو با من بگذرونه

 . زودتر تموم کنمای نرم شهی که نمهی واقعا کارم طوری ، ولذارمیکالس نم: خنده ام گرفت و گفتم         
 .  دنبالتامی بگو ميهروقت آماده شد -        
 !  بپوشمی و فکر کردم که فردا چدمی کشیقی ، با ذوق نفس عممی کردیقبول کردم و خداحافظ        

***         
 زانو داشت ي تا روی که دامن کلوش کوتاهي گردقهی ی گلبهراهنی لباس عوض کردن ، پیبعد از کل        

 شی و به عقب بردم و بستم و آنطور که دوست داشتم آراچاندمی کنار گوشم رو پي چند تکه از موهادمیپوش
 دادم که با بهراد و نگار حیمامان توض آماده شدم و به. گذشته بودی کردم ،بعد از مدتها چهره ام به شادابیمیمال

 گرفته بودم اول برم خانه خاله و از آنجا برم ، داخل آژانس میتصم.میروی مشانی از دوستهایکی یبه مهمان
سوار شدم و سالم کردم ، . دی من رسدنیا رسهمزمان ب.  بهم زنگ زد و گفت که دنبالم خواهد آمدرسامیام

بهم برخورده بود ، خودش دعوتم کرده بود و حاال . نگاهم کنه حرکت کردنکهی اون سرد داد و بدبایجوابم را تقر
به .  نبرمنی کردم با فکرنکردن بهش احساس خوبم را از بی و سعدمی کشینفس. کردی میداشت بهم کم محل

 :  نگاه کردم که گفترونیب
 . پسرعمومهزبانشی ، ممیری ممی که داریمهمون -        
 ؟یدونستیم: حرف نزدم که دوباره گفت         
 .نگار بهم گفته بود: سرم را تکون دادم و گفتم         
 داد ، به طرف نگی را به مسئول پارکدی شد و کلادهی پمیدی رسیوقت.می نزدیی اگهی گفت و حرف دیآهان        

 : را گرفت و گفتمیمن اومد و بازو
 .می با هم وارد شدیبا -        
 ! کننیحتما بعد از ورودمون هم اسممون رو اعالم م:  زدم و گفتم يپوزخند        
 رو صاف راهنمیپ. بود دادستادهی در اي که جلوی باغ ، مانتوام را گرفت و به دست زني نور وروديجلو        

  من بوده ؟ي مانتونی ادونهیاز کجا بعدا م: کردم و غر زدم که 
 واقعا جذاب یی متفاوتش ، با آن کت و شلوار سورمه اپی در سکوت نگاهم کرد و من هم به ترسامیام        

  و حاال منيشدی بود که ناخواسته جذبش میی از آن دسته از مردهای نقص ولی مدل ها بنینه ع. شده بود
 .می برایب:  زد و گفت يلبخند.  مرد جذاب بودمنیهمراه ا
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 آراسته و اری ، سالن باغ بسمی را گرفتم و با هم وارد شدشیبازو!  بود نی از من همفشی تعرکنمیفکر م        
تم  لب گفریز.میرفتی بود که معموال میی های عروسهی شبشتری بنجای و ای گفته بود مهمونرسامیام.البته شلوغ بود

 !هی مهمونيبهم گفته بود: 
 ...سالم...خب هست:  تر شد و گفت قیلبخندش عم        
 رسامی شد سالم کرده بود ، با هم دست دادند و امکی که بهمون نزدیپی خوش تاریبه مرد جوان بس        

 :مودبانه گفت
 ... ، حامد پسرعمومیکین -        
 ...دییبفرما...دی خوش اومدیلیخوشبختم ، خ:  هم با تعجب با من دست داد و گفت ی و کمیحامد به گرم        
 ی عروسي به اطرافم نگاه کردم ، فضا از سالنهاشتری و من بمی نشستیی ای صندلي رورسامیهمراه ام        

ند ،  بلند بودهی هم پازهای از ميسن رقص بزرگ و تعداد!  هم داشتي کمتریی تر بود و گل آراکیکوچ
 . استخانواده حامد پسر ناخلفه:  رد نگاهم را گرفت و گفت رسامیام. هایدنیکنارقسمت نوش

  ، نه؟هیمی صمشتری با تو بنی هميپس حتما برا -        
 هم دهی پوشی ، اون دختر که لباس آبلهی فامهیرقانونی محفل غنجایا...بایتقر:  کرد و گفت ییخنده ا        

 . وقته با هم هستندیلیدوست حامده و خواهرش هم دوست برادر حامد ، خ
 بهشون اشاره کرد و کنار ما رسامینگار و بهراد که وارد شدند ام...نگاهم به چهره بانمک دختر افتاد        

 گوشم کنار.  کرده بود باترشی زتی نهای بود که بدهی پوشی قشنگیلی خهی و مشکدینگار لباس سف.نشستند
 رو تی خوشبختنجای که همیرسی نمیی به جارسامی اگه با امنیجمع جمع پولدارهاست ها ، فکر کن بب: گفت 

 ! کندایپ
 . اومدنشونی همه با خوشبختنجایا: از حرفش خنده ام گرفت و گفتم         
 تر بود و به دهیپوش اری هم بسهی که لباسش نسبت به بقی جذابارینگاهم افتاد به دختر سبزه و بس        

 .ی توام هستدونستمیآرام جان ، نم:  بالفاصله بلند شد و گفت دنشی با درسامیطرفمان آمد ، ام
 :  کرد و کنجکاوانه به ما نگاه کرد و گفتی روبوسرسامیدختر با ام        
 ...ادی هم منیرحسیالبته ام. منم اومدمنی ، بخاطر همی دعوتم کردند و گفتن تو هم هستایحامد و هل -        
 هم نگار شونی ، ایشناسیبهراد رو که م:  به طرف ما اومد و گفت رسامی به ما کرد که امیدوباره نگاه        

 ...نامزد بهراد و
 ، می ، همراه هم اومدیکی هم نشونیا:  تعجب من گفتتی من موند و در نهاينگاهش چند لحظه رو        

 ...هرم آرام خوایکین
 :  گفتینیریآرام که مثل من تعجب کرده بود ، زودتر از من به خودش اومد و با لبخند ش        
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 .خوشبختم -        
 .منم: دستش را که به سمتم گرفته بود فشردم و گفتم         
 .هی اونطرف کنار بقرمیخب من م:  را پشت گوشش داد و گفتشیهمچنان با لبخند موها        
 فکر نطوری من اایچهره اش درهم بود . سرش رو تکون داد و دوباره کنار من نشسترسامیام        

 .هی چطوری جو مهمونیگفتی کاش به من ميا:  و گفتم دمی کشیآه.کردمیم
  ؟گفتمی می چيبرا: نگاهش رو بهم دوخت و گفت         
 .یگفتی مدی بای ولدونمینم -        
 .نگران نباش حواسم بهت هست... باشهدی که باهی همونطورزیهمه چ: دستم را گرفت و گفت         
 . لبم اومد و آروم گرفتمي حرف لبخند به رونیو من مثل همه دخترها ، از ا        

***         
 در حال رقص ، نگار و بهراد هم ي رقص پر بود از مهمونهاستی بود و پدهیسر و صدا به اوج خودش رس        

به اطرافم .گردهی رفت و گفت برمی هم با عذرخواهرسامی بودند و چند لحظه بعد اموستهیبه جمع رقصنده ها پ
  ؟منی بشتونمیم:  شد و با لبخند گفت کی نزدی که پسرجوانکردمینگاه م
 ی صندلي تکان دادم و او هم رویلی میب نشان بدهم سرم را با ی چه واکنشدی بادانستمی که نمیدر حال        

 :  گفتبای زي و همچنان با آن لبخند دندان نماختی رمی برازی مي از آب پرتغال روی من نشست ، کميکنار
 .رسامی امکی ، برادر کوچنمیرحسیمن ام -        
 .خوشبختم:  ، لبخند زدم و گفتم ی ذاتتی جذابنی برده به علت ایتازه پ        
 ، می رو نداررسامی امژهی با دوستان وییمنم که خوشبختم ، غالبا شانس آشنا:  گفت یبا خوش اخالق        

 .میدی فرصت رو از دست نمنیبخاطر هم
 ي ، روشن بود با موهارسامیچهره اش برعکس ام. اشهیخنده ام گرفت هم از لحنش و هم از کنا        

 ی را به دست گرفتم و کموانمیل. هم بودهی شبکلشانی هبیما قد و ترک روشن ، ایی قهوه اي و چشمهاییخرما
 :  دوباره گفتنیرحسی ، امدمینوش

 د؟ی بدونم کدوم دانشگاه درس خوندشهیم...دمتونی دیی جاکنمیاحساس م -        
 انداختم تا متوجه اضطرابم نشود و اسم دانشگاهم را گفتم و دعا نیی شد سرم را پای ته دلم خالکبارهی        

 یمی کردم نگاهش نکنم و حواسم را دادم به آهنگ مالی درهم رفت ، سعشیکردم اشتباه کرده باشد ، اخمها
 :  کردم و گفتمشدوباره نگاه.خوردندی که در آغوش هم تاب میی و زوجهاشدیکه پخش م

 د؟یاریب ادمی بدیموفق شد -        
 د؟یدی دور رقص مهینه ، فکر کنم اشتباه کردم ، خب به من افتخار :  زد و گفت يلبخند        
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 ...یممنون ول: متعجب از درخواستش تته پته کنان گفتم         
 ...ي اگه اجازه بدنیرحسیام -        
 از نوع ی دوباره باز هم لبخند زد ولنیسرحی ، اممی بود برگشتستادهی که کنارمان ارسامیهردو به سمت ام        

 رو به ي تو رسم مهمون نوازي بود که به جانی ، قصدم ازمیالبته برادر عز:  و گفت ی ، انگار با دشمنیی اگهید
 ...فعال.نمتی ببشتری بدوارمیخب خوشبخت شدم ، ام...جا آورده باشم

 داشت پنهانش کنه نگاه ی که سعیتی به دور شدن برادرش با عصبانرسامیدستم را فشرد و دور شد ، ام        
 م؟ی برقصيایم: کرد و را به من گفت 

 . ستمی بلد نیلیخ: سرم را تکون دادم و گفتم         
 .خوادیحس م...کمی ، خوادیبلد بودن نم: دستم را گرفت و بلندم کرد و گفت         
 کمرم گذاشت برق از تنم گذشت و خاطرات يفتم ، دستش را که رو رقص رستی دنبالش به پیناراض        

 ... عذاب آوری هم آن مهماننشی با مهران نرفته بودم ، و آخریکم مهمان.تلخ به ذهنم هجوم آوردند
 گذاشت شی شانه هاي وارفته ام را گرفت و روي دستهارسامی نگاه کردم ، امیی اگهیناخشنود به طرف د        
 :و گفت

 ؟ی منکی نزدی وقتکنهی ناراحتت منقدری ایچ -        
 .ستمیناراحت ن:  انتهاش نگاه کردم و گفتم ی و باهی سيبه چشمها        
 در هم رفت و میاخمها.دمی بهش چسببایبدون حرف نگاهم کرد و بعد دستش را کمرم گذاشت و تقر        
 لب غر زدم ری اش تا کردم که باالتنه ام با او فاصله داشته باشه و زنهی قفسه سي آوردم و رونیی را پامیدستها

 :  گوشم گفتری کرد و زییخنده ا!  انجام نشهدیحرفش نبا.که چقدر زورگو و مغروره
  تو باشن؟ي کنن تا جاي االن چند نفر حاضر بودن همه کاریدونی م؟یزنی غر میبه چ -        
 :  را باال انداخت و گفتشیابرو.هش کردم بلکه خجالت بکشهاز حرفش حرصم گرفت و نگا        
 ؟یکنی ؟باور نمهیچ -        
 .برادرت از تو فروتن تر بود -        
 د؟یستی نیمیبا هم صم:  نزد ، دوباره گفتم ی در هم رفت و حرفشیاخمها        
 .میبا هم فرق دار:  شد و گفت رهی سرم خي باالییبه نقطه ا        

 !مشخص بود -        
 اد؟ی بور خوشت مينکنه از مردا:  بهم انداخت و گفت ينگاه نافذ        
 : برادرش خنده ام گرفت ، چند لحظه نگاهم کرد و گفتي روبشی عجتیاز حساس        
 !ادیبه نفعته که ن -        
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 اونوقت چرا؟:  گفتم ییبا پرو        
 !ی رو باختيباز... باغ روي رفته انگار توادتی -        
 !یتو مال من:  نگاهش کردم که خم شد و کنار گوشم گفت جیگ        

       
 :  نگاه کردم و گفتمیی اگهیقلبم شروع به کوبش کرد ، به طرف د        
 .ستمی نیمن مال کس -        
 مغرور بودنش واقعا نهمهیبود ، از ا نزد ، انگار واقعا از من مطمئن ی گوشه لبش نشست و حرفيپوزخند        
 .گرفتیلجم م
 به ی اشرافی مهماننی بعد هم شام سرو کردند و باالخره ایقی و دقامیآهنگ که تمام شد ، هردو نشست        

 تا میستادی و با نگار و بهراد کنار در امی کردی و برادر و خواهرش خداحافظرسامی امياز پسرعموها.دی رسانیپا
 :  افتاد و گفتگار که لرز به تن من و ندی سوز سرد وزارند،ی را بانمیمانتوها
 .می بکنشگاهی نماي برای درست و حسابيزی برنامه رهی دیبا...ادی داره مگهیزمستون هم د -        
 ن؟ی بزنشگاهیمگه قراره نما -        
تو هم حتما کارت ...دی عکیآره ، با چند تا از بچه ها ، نزد:  شانه نگار انداخت و گفت يبهراد کتش را رو        
 .شهیکمتر م
 : شانه ام ر باال انداختم و گفتم        
 نداره ، هرچقدر هم که ی آموزشگاه کنکور فرقی ولشهی زبان بخاطر امتحانها کم ميمعموال کالسها -        

 .شهیده تر م ، فشرمی بشکیبه کنکور نزد
 . برمنایبهتره من با نگار ا:  ، تشکرکردم و گفتم ارهی را بنی تا ماشستمی گفت بارسامیبا اومدن مانتوها ام        
 . راه کارت دارمي توی همونجا ولرسونمتیم:  کرد و گفت یاخم        
 :  بعد گفتیقی ، سوار که شدم دقادی رسنیرفت و بعد با ماش        
 از خواستگارت چه خبر؟ -        
 . بهش ندادم هنوزی نزده ، منم جوابیحرف -        
 ؟یبه خانواده ات گفت -        
 باز انتخاب رو به عهده خودم ی ولانی که بنهینظرش ا... به مامان گفتمییزای چهی:  و گفتم دمی کشیآه        

 .گذاشتند
 اد؟ی بی بگيخوایخب ؟ م -        
 .البته که نه: متعجب گفتم         
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 ؟ی بهش بگيخوای میخوب چ -        
 .هی نظرم منفگمیم:  نگاهش کردم و گفتم یکم        
 ؟یاگه گفت چرا ، چ -        
  ؟ي من رو شوهر بديخوای تو منکهیمثل ا -        
 .نمی ببماتی تصمي خودم رو توری تاثخوامینه ، م:  کرد و گفت ییخنده ا        
 . ، قبال گفتمدادمی ، من بهش جواب مثبت نميبه هرحال اگه تو هم نبود -        
  بهتره ، نه؟رونی بيایپس از اون آموزشگاه ب -        
  داره؟ی بکنم؟چه ربطنکاروی ادی بای چيبرا: متعجب گفتم         
 . شهیی و ممکنه دوباره هواشینیبی هروز مينطوریا -        
 یلی حقوقم خی دوبرابر شده ، ولمی ساعات کارنکهی ، با ابرمی نمنیمن درآمد خوبم رو بخاطر اون از ب -        

 . کننده استیراض
 ، میدی همزمان با نگار و بهراد رسبایتقر. تا خونه نگار نردیی اگهیو حرف د »نطوریکه ا«  لب گفتریز        

 : و گفتمدمی کشی از راحتیکفشم درآوردم و نفس.می و وارد خونه خاله شدمی کردیخداحافظ
 . مسخرهی مهموننی کفشا ، کال خسته شدم از انیخسته شدم با ا -        
 از دمی نفهمیچی نه های بودم که لباسم خوبه نی نگران انقدریآره بخدا ، ا:  کرد و گفت یینگار خنده ا        
 .یمهمون

 :  و گفتمدمی کشیآه.می شدرهی و به سقف خمیدی تختش کنار هم دراز کشيرو        
 .ی هم فرهنگی اختالف دارند ، هم طبقاتیلی نرسم ، اونا با ما خیی به جارسامی با امکنمیمن فکر م -        
 ! هی با خودش فرق دارند ، باباش حاجیلی مخصوصا باباش خرسامیخانواده ام -        
 .می با هم فرق داریلی خی ، از نظر مالمیری در نظر نگنمیبود ، حاال ا قبال بهم گفته دونمیآره م -        
  کرده؟يحاال مگه خواستگار: نگار نشست و گفت         
 . هاونهی مثل دمیری مشی پمی ما تا کجاها دارنینه ، بب:  و گفتم دمیخند        
 ، به خانواده اش هم که هی قصدش جدکنمی ، من حس می گذشته از شوخیول:  و گفت دینگار هم خند        

 !  کردتیمعرف
 ی ، من تا حاال رفتار خاصکردی وقتها می که بعضییهای از شوخری را در ذهنم مرور کردم ، غرسامیرفتار ام        

سرم را تکان دادم و . آمدی انگار ازمن خوشش مشتری بودم که نشان از دوست داشتنم داشته باشد ، بدهیازش ند
 :گفتم

  گفته جوابم مثبته؟ی رو بکنه ، کنکاری به خودم ندم ، بعد اگر هم ايدواری امنی همچدمی محیترج -        
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 :  گفتگذاشتی می جالباسي که لباسش را روینگار در حال        
 ست؟ی نیعنی -        
 و پیدرسته پول و ت. کنهدای پ بعد از ازدواج هم ادامهدی اخالقش شانی تنوع طلبه ، ایلی خرسامیآخه ام -        

 !امی شوهرم کنار بدنی با سروگوش جنبتونمی مهمه اما من نمافهیق
 .گهی ديری در نظر بگدی بانمیا.ادی کس کنار نمچیه:  بهم داد و گفت ینگار لباس راحت        
 :  را عوض کنم و در همان حال گفتممیبلند شدم تا من هم لباسها        
  نشد؟ی راضدیعموحم -        
 . من و خونه بهرادهیزی تا آماده شدن جهمی حتما عقد کندی شرط گذاشته که بایچرا ول -        
  خوبه؟یلی خنکهیخب ا -        
 من فکرکردم خانواده بهراد مخالفت کنند و روشن فکرانه برخورد کنند مثال ، اما گفتند به یآره ، ول -        
 . و قبول کردندذارنیا احترام منظر باب
 :  گفتمیبا خوشحال        
 ن؟ی عقد درنظر گرفتي برایخی ، مبارك باشه ، چه تارهی عالیلی خنکهی نگار ايوا -        
 است که تولد گهی ده روز دي نظر من و بهراد روی ، ولانی صحبتها بنی اي براگهی جلسه دهیقراره  -        

 .ي پنجم دیعنی!منه
 .یانشاهللا خوشبخت بش.هی عالیلیخ:  و گفتم دمی صورتش را بوسجانیبا ه        
 . یکی ننطوریتو هم هم: نگار هم دستم را گرفت و گفت         
 دیبا. کردمی ها را تکرار مبهی رفتن و اعتماد به غری فکرکردم باز هم داشتم مهموننیموقع خواب به ا        

 به يباز هم اون کابوس تکرار. فکر به خواب رفتمنیبا ا...بودمی اراده می بنقدری ادینبا ، کردمیخودم را درست م
 ی ، کسدیرسی نمی که به گوش کسییادهایکردند و فری را پاره ممی که لباسهاي شماری بيسراغم اومد ، دستها

 ...دیشنی را نممی و ضجه هادیدیمن را نم
 : به طرفم گرفت و گفتی آبوانی شدم ، لدارمی نگار از خواب بي با تکان دستهانباریا        
 ؟يدیخواب بد د -        
 .آره:  عرق کرده ام را باال دادم و گفتم يکالفه موها        
 ماندم ، از ترس داری من تا صبح بیول.دی بعد هم خوابیقی نگاهم کرد ، دقاي با همدردی نزد و کمیحرف        

 ... ي بعديکابوس ها
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چند . سالن آموزشگاه که هنوز روشن نشده بود نشستمنهی آمده کنار شومشی پطیخسته و کالفه از شرا        
 نگاه کرد و بعد نی به زمی بار راحت بود انگار و استرس نداشت ، کمنی نشست ، امیلحظه بعد فرهنگ روبرو

 : گفت
 ! انتظار رو نداشتمنی تحمل اگهی، راستش من د دی من گذاشتيممنون که وقتتون رو برا -        
 تر تمام عی سري نگاه کرد ، برامی به چشمهاییلحظه ا.منتظر نگاهش کردم.  از تعجب باال رفت میابرو        
 ؟.منظورتون رو متوجه نشدم:  گفتم تی وضعنیشدن ا
 هفته با خانواده نی ادی اگه اجازه بدنیبخاطر هم. شانسم رو امتحان کنمخوامیمن م:  زد و گفت يلبخند        

 .میمزاحمتون بش
 :  از سر خجالت کرد و گفتییبا دهان نسبتا باز به چهره روشن شده از شجاعتش نگاه کردم ، خنده ا        
 شما يارهای من با معدونمیم. فرصت استفاده کنمنی از ادی ، اما اجازه بدکنمی دارم جسارت مدونمیم -        
 .شمی نممونیدارم ، اما حداقل بعدا پشفاصله 
 ، شما واقعا به عنوان دیی حرف رو نفرمانی فرهنگ ايآقا: و گفتم دمیچی رو بهم پمی دستهایاز ناراحت        

 ...ی ولدی باشدیتونی مي ال هر دختردهی ای زندگي مرد براکی
 از من شناخت کمی که ی وقتي برادی ها رو بذاری ، ولکنمیخواهش م: دستش را باال آورد و گفت        

 ...دیداکردیپ
 د؟یدی اجازه رو به من و خانواده ام منیپس ا:  دادم ، ادامه دادهی تکی و به صندلدمی کشیآه        
 نه محکم و دی که ندانم چطور باشدی هم باعث متشیواقعا در منگنه قرار گرفته بودم ، ادب و شخص        

 ، شهی طور نظرم عوض نمچی فرهنگ ، راستش من هيآقا:  گفتم ی دادم و به سخت بدم ، سرم را تکونیقاطع
 ... فکر کنمندهی به شما به عنوان همسر آتونمیمتاسفانه نم

 قی انداخت و چند نفس عمنیی ، سرش را پادی باشند ، رنگش پرختهی سرش ري رويانگار آب سرد        
 ..شمیمزاحمتون نم...ام...باشه:  و گفت دی به صورتش کشی ، دستدیکش

 هم که مراسم گهیهفته د.  زدمرونی کردم و از مجتمع بی لبری زی خداحافظادیناراحت با عذاب وجدان ز        
ناراحت ازسرما ، . بدنم رو به لرزه انداختي سوز سردستادمی که اابانی داشتم و کار ، کنار خدی خرینگار بود و کل
 ؟یخوب ، سالم:  حوصله جواب دادم ی زنگ زد ، بلمینگار به موبا

 .قربونت برم دختر خاله گلم که صدات خسته است:  گفت یی زده اجانی هيبا صدا        
  ؟هی چي وقتت برایقربون صدقه ب -        
  مراسم رو کمکت حساب کنم ؟ي کاراي برای گفتادتهی:  و گفتدیخند        
 خب؟ -        
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 و در مورد مراسم باهاش یفاتی سراغ موسسه تشري خواهش کنم برخوامیردم و االن م کنکارویمنم ا -        
 سالن ي مراسم رو تومیخوای ، فقط حتما بگو مکنمی الزم رو هم االن برات سمس مينکته ها.یحرف بزن

 ...می مجتمع برگزار کنیمهمون
 . کهی کنکاری چيخوای مدونمی ، من نمی باشدیآخه نگار خودت حتما با -        
 انتخاب ي براي بردی قبال با بابا باهاش صحبت کردم ، االن فقط بانهای ها و انهی من در مورد هزنیبب -        

 . برم اونجاتونمی پرو لباس ، نمي برم برادی اتم ، االن باقهیبخدا من عاشق سل.نهای و اناتییتز
 .باشه ، آدرس رو برام سمسم کن -        
 . دنبالتادیآدرس رو دادم آژانس االن ب:  و گفتدینگار دوباره خند        
 ؟ی چیعنی -        
 . من چه خوبمنیبب.ي ، با اون بررسامهیهماهنگ کردم چون طرف دوست ام -        
 !  نگاريوا -        
 ، امروز حوصله که دمی کوبنیم دختر به زنی اي فکری را از حرص بمیپاها. کردی خداحافظعیبا خنده سر        

 :  افتاد ، جواب دادمرسامی زنگ زد و اسم املمیدوباره موبا. ، چهره ام خسته و داغون بودیچینداشتم ه
 .سالم -        
 .ای ، بابونمی خنطرفی من ا؟یسالم ، خوب -        
سوار شدم و دوباره سالم کردم . بودستادهی باالتر ای نگاه کردم ، کمابانی گفتم و به آن طرف خییباشه ا        

 :باالخره لب باز کرد و گفت.می هردو سکوت کرده بودگذشتی از حرکت کردنش میقیدقا.
 .گهی روز دهی ي برامی بذارمیتونستی مياگه خسته بود -        
 : رخ مغرورش نگاه کردم و گفتممیبه ن        
 . باشهی ککنهی نمیفرق. برنامه امنهی ، منم که هروز روز همگهی د نموندهینگار عجله داشت چون وقت -        
 ؟یکنی کار نمگهی دیاگه ازدواج کن -        
سرم را ! گرفتی هم ميشتری ، کارم رونق بشدمی اگه همسر او منکهی فرهنگ افتادم و اادی اری اختیب        

 ...کنمی از حجمش کمتر میول.من کار کردن رو دوست دارم: تکون دادم و گفتم 
 .ادی صداش در مکماههی شوهرت ينطوری چون ایکنی میکار خوب -        
  بده؟شی باشم چی تازه کمک خرج زندگنکهی ؟ مستقل بودن و اادی صداش در بدیچرا با -        
 ي خودت بگرديبرا باشه ی داشته باشه که فقط کافنقدری به درامد تو نباشه ، طرف ايازی ندیخب شا -        

 ... کاراهانی و اي ، باشگاه بردونمی نمای و ی کندیو خر
 :  تعجب کرده بودم گفتمی که کمیدر حال        
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مثال ادامه . نکنمری درگیلی منم خودم رو خطی اون شراي تودی شادونمینم!  هیزی وسوسه انگيایرو -        
 ؟یپرسی رو منهای بدم و اصال چرا الیتحص

 من با ي اصوال صحبتهابهی خودمم عجيبرا. رو بدونمدگاهتی دخوامیفقط م:  کرد و گفت ییخنده ا        
 .کنمی مشی ، فلسفرسمیبه تو که م.گردهی میی اگهی ديزایدوستهام حول و حوش چ

 چرا ؟:  زدم و گفتم يلبخند        
 :چشمهاشو جمع کرد و گفت        
 ...تیونانی صورت ای... بودنته بخاطر مرموزدیشا -        
  ان؟ی ها چه شکلیونانیمگه :  خنده و گفتم ریزدم ز        
 . شوادهیشکل تو ، پ:  گفت داشتی عقب برمی که کتش را از صندلیدر حال        
 یی آراوهی و می در مورد رنگ گل و مدل صندلنقدری ، امی بودیفاتی در دفتر موسسه تشری دو ساعتبایتقر        

 زنگ خورد مامان نی همزمان با سوار شدن ماشلمیموبا.رفتی مجی حرف زده بودم که سرم داشت گزهای چنیو ا
 ي برای کدی گفت و پرسدی ، خسته نباشستم نگار هي بود که من دنبال کارهادهیجواب دادم ، از خاله شن.بود

 ام همزمان با یگوش. شب برم خونه خاله  دی که گفتم اونها بخورند و معطل من نباشند چون شارسمیشام م
 بهم کرد و ی نگاهرسامیام.فمی کي و انداختمش تودمی کشیتموم شدن مکالمه ام با مامان خاموش شد ، آه

 : گفت
 ؟ی رستوران متفاوت موافقهی يبا شام تو -        
 هی رفتمی اومد حتما میغم نماگه اخر وقت فرهنگ سرا.البته که موافقم: دست را شکمم گذاشتم و گفتم         

 .خوردمی ميزیچ
 فشی تو که تکلری که ، تقصیدونی دست از سر تو برداره؟البته مخوادی فرهنگ نمنیا:  کرد و گفت یاخم        

 .يرو روشن نکرد
 ...امروز باهاش حرف زدم: غرغر کردم         
 ؟ی گفتی؟چی چیعنی: با همان اخم گفت         
 .کنهی خانواده ها اقدام میی آشناي شانسش رو امتحان کنه و براخوادیامروز گفت م -        
 جوابت یبهش گفت...ی حسابي ثابت قدمه ، دلش رو بردیلی خنکهیخب مثل ا:  باال رفت و گفت شیابرو        

 ه؟یچ
 . شانسم رو امتحان کنمباری گفت بذار یگفتم ول -        
 .تهی زندگي توگهی نفر دهی ی بهش بگدی نداره ،بادهی فايرنطویا -        
 :  به من کرد و گفتی ام تکون خوردند ، نگاه خندانی حسي من باال رفت و شاخکهاي ابرونباریا        
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 !ي رو دوست دارتییمثال بگو پسردا -        
 :  گونه ام گذاشتم و گفتمي اون روز افتادم و دروغم به فرهنگ ، دستم را روادی        
 ... گفتمنوی نبود اادمی ، اصال ي وايا -        
  بهش؟ی گفتیحاال چ:  و گفت دیخند        
 .گهیگفتم نه د -        
 ي که در نظر گرفته بود مثل سفره خونه هایرستوران. می گفت و به طرف رستوران به راه افتادیآهان        

.  ساکت و اخمو شده بودیبه طرز قابل توجه. می و غذا سفارش دادمیت ها نشست از تخیکی يرو. بودیسنت
 ام ی را جمع کردم و به پشتمیوهازان!  منی زندگي و او کجارساممی امی زندگي کجادانستمیاصال خودم هم نم

 کردی من نگاه م افتاد که متفکرانه بهرسامینگاهم به ام. سرد بودی اونجا خوشم امده بود ولطی دادم ، از محهیتک
 ؟یکنی نگاه میبه چ:  دمی، پرس

 :  روشن کرد و گفتيگاریس. تر نشستکی حال به من نزدنی جا به جا شد و در عیکم        
 .فمی بالتکلییجورای ، یکی نهی اسم رابطه ما چدونمی نمقایدق -        
 م؟ی دوست باشی قراره با قاعده و قانون خاصف؟مگهیچرا بالتکل:  شدم و گفتم رهیبه رو به رو خ        
 ي و کال هم دوستهامیستی ننکهی نه امی رابطه داشته باشم ، نه با همينطوریمن عادت ندارم ا -        
 . رو قبول ندارمیاجتماع
 م؟یستی نه نمی که نه با همشمیمتوجه منظورت نم -        
 .يدی جلو و نه به من اجازه ميایه تو م هست که نیی فاصله اهی من و تو نیب -        
  بود ؟ی درهم رفت ، منظورش از فاصله چمیاخم ها        
 ، ی هستيجوریتو . نبودیکال ذهنت منحرفه ، منظورم فقط رابطه و فاصله جسم:  زد و گفت يپوزخند        

 .ی ات رو پاك کنی قبلي هاتی ذهندیبا...دونمی نمای یترسی و بعد انگار ميری مشی پییجایتا 
 . ، پاکشان کنمی راحتنی به همتونستمی بود و من متی کاش اون روزها فقط ذهنيا        
 . ، به من نگاه کنیکین -        
 . نگاهم بهش افتاد        
 ...نیبب. افته ی نمی اتفاقچی اعتماد کن ، هکمیبه من  -        
 .ی تو دختر ، سردته؟چرا نگفتير سردچقد: دستم را گرفت و با تعجب گفت         
 بی جيدستت رو بکن تو:  انداخت و گفت می شانه هاي کتش را درآورد و روکی رمانتي هالمی فنیع        
 .هاش

 . هم سردم نبودیلیممنون ، آخه خ: سرم را تکون دادم و گفتم         
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 که در محوطه باز و سرسبز نگی به سمت پارکادهیبعد از غذا پ. می نزدیی اگهیبا آوردن غذا حرف د        
 :  و گفتمدمیچی را دور خودم پمی بزنم ، دستهای حرفدی منم باکردمیحس م.میاطراف رستوران بود راه افتاد

 ...نمیبیهنوز هم شبها کابوس م. رو گذروندمی سختيمن روزا -        
  هم افتاده؟ي اگهی مگه اتفاق دی که به من گفتيزی از اون چریغ: دوباره دستم را گرفت و گفت         
 ؟یمثال چه اتفاق:  در هم رفت و گفتم میاخم ها        
 اونقدر تونهی هم نمی ، رابطه جسمی تو با لمس شدن مشکل داشته باشادی ، آخه بنظر مدونمینم -        

 به زور و ناخواسته؟...نکهیوحشتناك بوده باشه مگه ا
 :  که لرز کرده بودم با دقت نگاه کرد و دوباره گفتی و به منستادی امیرو به رو        
 آره ؟ -        
 ی حبس شده ام ، هق هق خفه ام و نگاه مات و بنهی چشمم گذشت ، نفس در سي از جلورهایهمه تصو        

 :  ان شب را در ذهنم نگه دارم ، سرم را تکون دادم و گفتمخواستمینم... اشهیاحساسش ، لبخند کر
 . نه -        
 ؟... و اوني ادامه ندی نرفته خواستشی پیخواستی و بعدش اونطور که مي اولش جذب شددیشا -        
 . در موردش حرف بزنمنجای االن و اخوامینم! نه: قاطعانه تر گفتم         
 ، چند قدم دور شد و بعد دوباره رهی تا آرام بگدی کشقیبود که چند نفس عم شده یانگار عصبان        
 شد و بعد دو طرف صورتم را رهیچند لحظه بهم خ. کردمی حرکت بهش نگاه میمثل مجسمه صاف و ب.برگشت

 .با من دوباره شروع کن.  رو فراموش کنیهمه چ:  دستهاش گرفت و گفت نیب
 را از زی و جذاب که همه چزی اسرارآمیاهی نبود به جز همان سيزیدند ، چ بواهی و سقی عمشیچشمها        
 ... انگاردیبخشی و دوباره مگرفتیمن م

 
صبح روز عقد ، با .بردی خوابم مدهی نگار بودم که هرشب به تخت نرسي کارهاری درگنقدریهفته آخر ا        

من هم قرار بود همان . نگار شدمشگاهی آرای راهلمی وساهی بودم را برداشتم با بقدهی که از قبل خریعجله لباس
 بود و یخودش هم از خودش راض. شده بودبایت زی نهای نگار تمام شد ، بي روشگری کار آرایوقت.جا آماده بشوم
  نداره؟رادی جام اچیتورخدا بگو خوب شدم؟ ه:  و گفت ستادی امیرو به رو.زدیمدام لبخند م

 . ندارهرادی جات اچی مغزت ه ازریغ: خندان گفتم         
 .ادی در بری چشم امی بدرخشدیپاشو زود آماده شو امشب با! قربون خودت : خنده اش گرفت و گفت         
 که لوفریخودم هم استرس داشتم ، با وجود بابا و مامان و از همه بدتر ن. نزدمی رفتم و حرفییچشم غره ا        

 همه ی بودمش ، ولدهی ندگریاز رستوران به بعد هم د. باشمکی به او نزدشدی ، نمدیفهمی را مزی زود همه چیلیخ
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 ی حال نگراننی قابل نفوذ و در عری غيسرد  ، اوناهشی سي چشمهاریتصو.دیکشیهفته فکرم دست ازش نم
 ... کرده بودری ، همه و همه ذهن سرگردان من را درگشیتهایها و حما

 و دور قهی زانو ، لبه ری زی بود تا کمیه درست کرده بود ، لباسم سبز مخمل سادشگری را آرامیموها        
 از ی داشت ، راضی من هارموندیرنگش با پوست سف. دوستش داشتماری شده بود و بسي دوزدیکمرش مروار

 بایز ، کردمیز آنطور بود که تصور میهمه چ. خارج شدم و با آژانس به مجلس رفتمشگاهیخودم دنبال نگار از آرا
 مهمانها و نگار مدام در دنیتا رس. کرده بودبای سالن رو زدی سفي های و صندلدی و سفییموی لي ، گلهامیو مال

 بودم ، خداروشکر که کفشم دی با عاقد و خاله و عمو حمیحال سفارش کردن به مسئول تدارکات و هماهنگ
 همه خطبه ي و در اشک و شاددندی راه برم ، باالخره نگار و بهراد رسنستمتوی نداشت و مي پاشنه بلندیلیخ

 بای تقری تا باالخره ارکستر شروع به نواختن کرد و مهموندی دادن طول کشهی هدیکساعتی.عقدشون خونده شد
 .م شنک هوا بخوره و خی را باال دادم تا گردنم کممی و موهاستادمی اي کناریخسته و کالفه از شلوغ.شروع شد

 . دخترخوبيخوریسرما م -        
 شیبایبا لبخند ز. ، نفسم بند اومدکی در آن لباس مردانه و شرسامی امدنیبا ترس به عقب برگشتم و با د        

 ؟ي اومدیک...سالم:  دست پاچه گفتم بای باال رفت و منم تقرشی را از نظر گذراند ، ابرومی شد و سرتاپاکمینزد
 . شهی می ساعتمین:  گذاشت و گفت شیبهای را داخل جشیدستها        
 دمت؟یپس چرا من ند:  گفتم جیگ        
 . خانمي دخترخاله ات بودي برادنیمشغول زحمت کش -        
 :  و ضربان تند قلبم نشود و گفتمجانی دوختم تا متوجه هيگری دي دادم و نگاهم را به جایسرم را تکون        
  شده؟ییرای ، ازت پذياومدخوش  -        
 . در برهتی خستگنی بشکمی؟یخودت چ:  زد و گفت یلبخند کمرنگ        
 ام نشستم و به جمع شلوغ دوستان نگار و بهراد زل زدم ، به دلناز با اون لباس ي کناری صندلي روعیمط        
 با لوفری انطرف تر هم نی ، کمدادی نشانش مرسامی هم به امی که هر از گاهبشی جذابش و لبخند دلفریسرخاب

 رد نگاهم را رسامیخنده ام گرفت ، ام.دادینم  داشت و سامان اجازهدنیان شکم نسبتا بزرگش که اصرار به رقص
 .با خانواده ات هم آشنا شدم: دنبال کرد و گفت 

 جدا؟: مشکوك نگاهش کردم و گفتم         
 . منهزی عزهیمامانت درست شب: سرش را تکون داد و گفت         
 ز؟یعز -        
 .زی عزگمیمن به مامانم م: لبخندش پررنگ شد و گفت         
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 اومد ، خشک ی دلناز که به سمت ما مدنیخنده ام گرفت که البته با د! ی ماماني پسرهانیامان از ا        
 نشد درست ازت ی جون حالت چطوره؟اون روز تو مهمونیکی نيوا:  را گرفت و گفت رسامیدست ام.شد
 . کنمییرایپذ

 ! کردندییرایاشکال نداره ، دوستات پذ:  افتادم و در دل گفتم ي و مردك موادشیی کذای مهمونادی        
 :  را گرفت و گفترسامی توجه به من دست امی زد و دلناز بي پوزخندرسامیام        
 .می نگار و بهراد کرده باشي برايکاری حداقل می برای؟بيستادی چرا انجایا -        
 .هی شام در چه حالنمی سر بزنم به آشپزخونه ببهیمنم برم : بلند شدم و گفتم         
 :  خودش را به من رسوند و گفترسامیبه طرف اتاقک پشت سالن راه افتادم که ام        
 ! نکنی خالبی رقي صحنه رو براچوقتیه -        
 !نمیبی نمیبی من رقب؟یرق: خودم رو به اون راه زدم و گفتم         
 رقابت ی و دوست داشتننی و چهره دلنشبای لباس زنی با شما با ایاونکه بله ، ک:  کرد و گفت ییخنده ا        

 کنه؟یم
 و سفارشات الزم رو دمی آشپزخانه زمان سرو غذا رو پرس رو با لبخند باال انداختم و از مسئولمیابرو        
 لب داشت ي بود و لبخند به روستادهی هم کنارمان ارسامی نگار به جمع رقصنده ها رفتم ، امقیبعد با تشو.کردم

 ! مرد را دوست داشتمنی، من ا
 

 رسامیام        
 

 شتری که وسوسه گرفتنشان هر لحظه بدشیف کوچک و سي ، دستهادیچیپی بهم می را با نگرانشیدستها        
 دنشی شد ، با دکی و به او نزداوردی ، طاقت ندیچرخی مهمانها مينگاه چشمان خوش حالتش مدام رو.شدیم

  ؟ی هستيزینگران چ:  و گفت ستادیکنارش ا. زد یلبخند با نمک
 و دیمن گفته بودم سف.می نشده که سفارش داده بوديزیاون چ!  کیک: سرش را تکون داد و گفت         

 .ییمویل
  شده؟یخب مگه االن چه رنگ:  زد و گفت ي اش لبخندیاز نگران        
 !ینارنج:  باال رفت و گفت ی از ناراحتشیابروها        
اشکال نداره ، مهم :  را گرفت و گفت ی کوچک دوست داشتني آن دستهااری اختیخنده اش گرفت و ب        
 .مدلشه
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چند . شده بودی شکستني برگشته اش ، مثل عروسک هاي چشمانش و مژه هایبا آن رنگ شفاف عسل        
 کاریچ...نمیمن برم بب...دیببخش:  و گفت دی کشرونی دستش را بمتی بودند بعد با مالرهیلحظه به چشمان هم خ

 ... کردشهیم
 .بعد پشت به او کرد و دور شد        
 چشمانش ي اش جلوی او و سادگری تصوزدیبعد از تمام شدن مراسم ، در راه برگشت ، هر بار پلک م        
او هم مثل .  ، قرار نبود دلش بسوزدشدی منطوری ادینبا.دی کوبنی فرمان ماشي چند بار روتیبا عصبان.شدیظاهر م

 فکرها گرفت ، نیدلش از ا. دردسر تری و بتر  راحت الوصولی ، حتگری هزاران دختر دای ، بود مثل دلناز هیبق
 ، همه و کردی که می کوچکش و تالشي ، محکم بودن شانه هاتشی ، معصومشدی می اشکیآن چشمها وقت
 مانده بود و یلی ؟ هنوز ختوانستی آن موقع میعنی.  گربه وارش تی عصبانی فرق داشت ، حتهیهمه اش با بق

 .  داشتدیترد
 که ی زحمتنهمهی اي آنقدر فرصت طلب نبود و برانیرحسی ، اگر امدادی عذابش نمنقدری ایاگر حاج        

 اش ی زندگشهیمثل هم.گذاشتی او نمی را در زندگشی پاچوقتی ، هدانستی بود خودش را مستحق نمدهیکش
ا  مثل پدر و مادرش ریاو آدم تعهد نبود ، زندگ.  بستی ، دل نمرفتی میکی آمد و ی میکی ، کردیرا م

 ، یلی و همه تعارفات فامدی و بازددی ، جواب پس دادن و ددنی نفر را دکی ، از صبح تا شب خواستینم
 هم ی خانگي غذای خودش باشد و خودش ، حتخواستیم. خواستی را نمدنشی کشگاری سیقضاوتها و پنهان

 يآزاد.خواستی خودش را میزندگ.دکری تازه دم را خودش بهتر از همه درست مییدوست نداشت ، چا
 یی ساده و شفافش ، جاي بودنش ، با همه نگاههای با همه دوست داشتنیکی ، ني آزادنی و در اخواستیم

 .نداشت
***         

 
 : و گفتدی به صورتش کشی دستیبا درماندگ        
 . حساب حرف شما چک دادمي من چک دادم ، رویحاج -        
 :  او کرد و گفت بهی تفاوتی نگاه برمردیپ        
  که من بمونم ؟يمگه تو سر حرفت موند -        
 : بلند شد و چند قدم راه رفت و گفت        
 .دارهی ها رو برنمي مسخره بازنی و قرارداد نوشتن ادنیبابا ، چک کش -        
 :  و گفتدی را در هم کششی اخمهایحاج        
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 ی حرفگهیاالن د.حرفامو زدم. درست حرف بزن ، بعد هم من قبال پوستامو باهات وا کندمنکهیاول ا -        
 .ندارم

  شما؟ي مشکل دارقای من دقی زندگیبا چ -        
 .تی بند و باریب -        
 تر شدنش ی آروم بشه ، عصبانی تا کمدی کشقیچند نفس عم. پدرش کفرش در آمده بودياز خونسرد        

 :  گفتمتی مبل مجلل دفتر نشست و با ماليرو.کردیاوضاع را خراب تر م
 . ، استقاللهستی ني بند و باری که من دارم اسمش بی زندگنیا -        
 :  گذاشت و گفتزی مشهی شي انگشت اشاره اش را رویحاج        
 بال و پرت رو ری زچوقتی ، هیرو برپا کن اون خونه فساد ي براي تو قراره بردونستمیمن اگه م -        

 انی بقامی هات رو رفي آمار گندکارباری که حاال هر چند وقت کردمی ، بهت اعتماد نمي برذاشتمی ، نمگرفتمینم
 !  ، حرف من همونهی خرابش کنو آبرو جون نکندم که تنی اي عمر براهیمن آبرو دارم ، .برام بگن

 :  زد و گفتي ، پوزخنددی کشی زجر مدنشانی از قبل از شنشتری بود و هربار بدهی حرفها را شننیبارها ا        
 .ي پسندی که من بپسندم رو شما نمی ، اونرمیآخه من زنم بخوام بگ -        
 :  را در هم قفل کرد و گفتشی دستهایحاج        
 سرو پاها بشه ی از اون بیکی مونده نیمه! نه تو. من و مادرتدیی پسندم ، گفتم با تایمعلومه که نم -        

 !عروس من
 بزنم ، همه هی بقشی رو پرآبمی زارمی کم بجاینشسته تا من .یشناسی رو که می ، معصومایبابا کوتاه ب -        

 ! نکنتمیاذ.رهی رو دست خودش بگیچ
 یتی اهمچی هيدر و فرزند اش و نه پهی نه زحمات چندساله اش نه سرماشی تفاوت بود ، برایباز هم ب        
 :  و گفتستادی ازی ميچند لحظه به پدرش نگاه کرد و بعد بلند شد ، جلو. نداشت
.  ، نه مني بددی خورد رو شما بای که به کسی که شکست و هر زخمی جا به بعد جواب هر دلنیاز ا -        

 .خداحافظ
 خودش رو دارند ي دورش وفايپسره احمق ، فکرکرده سگا: زد ي پوزخندرمردی پدی در را بهم کوبیوقت        

 ...گهی دیکینه پولش رو، تو نشد 
 . نگاه پسرش را گرفته بودیاهیاما دلشوره س        
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 ندادم و صحبتم را تمام کردم یتی از صحبت کردن دست بکشم ، اهمیی باعث شد لحظه المیلرزش موبا        
! رسامی داشتم از امجی مسهی کال و سی مهی. او نگاه کردملمی موباي و با کنجکاویصندل يبعد ، نشستم رو.

: چند لحظه بعد جواب داد .سرکالسم  گذاشتم و جواب دادمزی مي روی را به آروملیموبا.نوشته بود کجا هستم
 . منتظرتمرونیب

 ي جلوقای دقنشیماش.رونی و عجله زدم بي بعد کالس تموم شد و منم با کنجکاویقیتعجب کردم ، دقا        
 ی به نظر می و عصبانشانیپر. آموزشگاه پارك شده بود ، سوار شدم و سالم کردم ، جوابم را داد و حرکت کرد

 :دیپرس.دیرس
 کالست تموم شده؟ -        
  شده؟يزیآره ، چطور ؟چ -        
 .نه: سرشو رو تکون داد و گفت         
  ؟ي اومدی چيبرا. ..پس  -        
 ه؟ی ، مشکلش چنمتیاومدم بب: با حرص گفت         
 ...یچیه: متعجب گفتم         
 خونه اش ي آشناری مسیوقت.  بزنمی و جرات هم نداشتم حرفرهی کجا مدانستمینم. نزدمیی اگهیحرف د        

 ؟يری ميکجا دار:  در هم رفت و گفتم می گرفت اخمهاشیرا پ
 !خونه من:  بهم کرد و گفت ینگاه        
 ؟ی چيبرا -        
 : دوباره گفتم. بهش کرد و جواب نداد ی نگاهی زنگ خورد ، عصبلشیموبا        
  اونجا؟يری می چي براگمیم -        
 :  گفتکردیهمونطور که به جلو نگاه م        
 . باهات حرف بزنمخوامیم -        
 .میزنی حرف مگهی ديجایخب  -        
 . حرف بزنمخوامیم.خورمتینترس ، نم: نگاه سرد و تلخش را بهم دوخت و گفت         
انگار نرمال . شده بودیی اگهی امروز طور دی ، ولدمیترسی نبود که قبال نرفته بودم و حاال منیبحث ا        

 و اون واری بودم به ددهی چسببای آسانسور تقريتو.می و بعد از پارك کردن باال رفتدیباالخره به برج اش رس.نبود
 :  باز شد و گفتی کمشی کرد ، اخمهاینگاه در که باز شد به من.  نبود ای دننی ايهم که انگار تو

 . نگران نباشایب -        
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 با  از حس بد و نگران کننده ام کم نکرد ، اصال چرا من دنبالش راه افتاده بودم؟یچی حرفش هنیا        
 ، با استرس وارد شدم و به اتاقها نگاه گشتمی بود که برمنی اتشی تا در را باز کنه ، نهاستادمی کنارش ایناراحت
 کاناپه نشستم و هر از يرو. سر مني روزندی و برد خونه باشني هم تویی اگهی ديانگار توقع داشتم آدمها.کردم

 شده یعصب.  شربت کنارم نشست ، هنوز ساکت بود وانی با دو لرسامیام.کردمی هم به اتاقها نگاه میچندگاه
 : دمیبودم ، پرس

 ؟ی حرفت رو بزنيخواینم -        
 . چطور بگم فقطدونمیچرا ، نم:  و گفت دیدستش به صورتش کش        
  افتاده؟ی ؟ اتفاقی نگراننقدریچرا ا:  دادم و گفتم رونینفسم را ب        
 .رمی ام رو بگی زندگمی تصمنی اشتباه ترخوامیمن احتماال م!اتفاق آره:  و گفت  زديپوزخند        
 ؟یمیچه تصم:  دمی شده بودم ، دوباره پرسجیگ        
 .ی باهام ازدواج کنخوامیم: نگاهش را به من دوخت و گفت         
 بود و با دقت بهم ي ، اما کامال جدنمی دست انداختن ببای ی از شوخيچند لحظه نگاهش کردم تا اثر        
 :  کردم و گفتمیی ، خنده اکردینگاه م
 ؟ي خواستگاري برايای میحتما ، ک -        
 دوستم نداره آنقدر که بخواهد ی حتای ، ستی ، چون مطمئن بودم عاشق من نکنهی میمطمئن بودم شوخ        

 ذهنم ي توعی ها را سرنهی گزنی هم نداشتم ، همه ای خاصی اجتماعتی ، موقعوفتدیبه فکره ازدواج با من ب
 ي بود و تا حدي جدیول.  ندی را ببمن  تا عکس العملکنهی می که حتما داره شوخدمی رسجهی نتنی و به ادمیچ

 :  رفت و گفتمنیخنده ام از ب.  بود دای پشی خشم در چشمهايرگه ها
 ه؟ی ؟ منظورت چیگی منویچرا ا -        
 . ی باهام ازدواج کنخوامی ، مهی منظورم چی چیعنی: با حرص گفت         
 :  نبودشی سرجايزی اما چدانمی نه نمای بود يکم کم حواسم سرجا اومد ، خواستگار        
  ؟تی و عصبانی چه طرز حرف زدنه ؟چرا با ناراحتنیخب ا -        
 . انگاریکنیستفاده م از مغزت ايآها ، دار: بلند شد و گفت         
 . حرف بزن منم متوجه بشميجوری ؟یگی مي داریچ:  لحن حرف زدن و حالتش گفتم رییبهت زده از تغ        
 :  و بعد گفتدی دست به صورتش کشيچند بار        
 با خانواده ي خواستگارامی که مينطوریا...یطی باهات ازدواج کنم اما تحت شراخوامی ، من میکی ننیبب -        

 ، میشی و چند وقت بعد از عقد ، جدا ممیکنی ، عقد ممیدی ازدواج کردن رو انجام میام و همه روند معمول
 .وقت با حق و حقدمی کنند رو بهت منیی برات تعهیهرچقدر هم که مهر
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 ی مفهوممی براشی کرده بودم ، حرفهادای پیی مشکل شنواای چند بار پلک زدم ، انگار خواب بودم ریمتح        
 :  و گفتدی کشیقینفس عم. کندی صحبت ميزی از چه چکردمینداشت و درك نم

 هرچه هم زودتر می انجام بدنکاروی ادیچون با. گفتمی چنی ، اما خوب فکر کن ببي شدجی گدونمیم -        
 .بهتر

 : آب دهن خشک شده ام رو قورت دادم و گفتم        
 چرا؟ -        
فکر کن . بهش نگاه کني کارشنهادی پهیاصال ولش کن ، به عنوان .... ، چون هینطوری اطیچون شرا -        

 .ی هرچای دی جدتی موقعهی دونمی نمای معامله پرسود هی
 :  سرم را داغ کرده بود ، گفتمیخشم و ناراحت        
 .یگی مي داریچ یفهمی خودت نمي زديزی چي موادای يفکرکنم مست کرد -        
 . گفتميمن جد:  گفت ي بود با خونسردستادهیهمونطور که ا        
 نی باعث شده با همه ای ؟ چی هستی کي کردد؟فکری جدتیمعامله پرسود؟موقع: بلند شدم و گفتم         

  من قبول کنم ؟ي ها احتمال بدنیتوه
 نی با اي ، من نبودم که حاال بخواي که جلو اومدياز روز اول هم تو بود:  را برداشتم و گفتم لمیوسا        

 . ی و بگی مرد باشکمیالزم بود فقط .ی کنرونی بتی ها منو از زندگنیتوه
ا  به طرف در راه افتادم که بای بد دني و همه حسهای ، با ناراحتکردی بود و نگاهم مستادهیهمون طور ا        

 . سرم خراب شدي روای روحش همه دنی سرد و بيصدا
 . رو دارمی اون مهمونلمیمن ف -        
        

 
 از ته ییبا صدا. فرو برده بود و آرام شده بود بشی را در جشیدستها. به طرفش برگشتم و نگاهش کردم        

 ؟یکدوم مهمون: وجود سقوط کرده ام ، گفتم 
 .الدی ، خونه می دوست پسرت رفت که بایمهمون -        
به .زدی زنگ ممی گذاشتم ، دهانم خشک شده بود و گوشهامی را نداشتم ، کنار پافیتحمل نگه داشتن ک        

 .می صحبت کندیبا.نی بشایب: کاناپه اشاره کرد و گفت 
 از شربتش را ی نشست ، کمگریخودش طرف د. و لبه کاناپه نشستمدمی کششی لرزانم را پيقدم ها        

 ی کردم منطقیسع.سوختمی که من داشتم می ، آرامش داشت در حالزدی اش حالم رو بهم مي ، خونسرددیچش
 : فکر کنم
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 ؟یزنی حرف می و مهمونلمیدر مورد کدوم ف -        
 ... که اون پسرا گرفتندیلمی ، و فالدی میی دانشجویمهمون: بدون نگاه کردن به من گفت         

 حضور داشت ی در آن مهمانرسامی امامدی نمادمی ، دهان خشک شده ام را بهم رساندم ، یلرزان و عصب        
 گرفته ییبه صدا... از آنها بودهیکی داصالی بوده ، شادهی بودم ، شادهی نه ، اصال مگر من آن شب مهمانها را دای

 : گفتم
 .ی اون مهمونينبودم تو ثابت کنه ؟ فقط من خوادی رو می چلمشیخب ف -        
 دونمی افتاد ، می اون اتاق چه اتفاقي تودونمی ، مدونمی رو مانیمن همه جر:  بهم کرد و گفت ینگاه        

 ...چند نفر بودند که
 ؟یگیاز کجا بدونم دروغ نم:  مشت شد و گفتم میدستها        
 اتاق و ي شد که اون بردت توينطوری اونجا ، آخرش هم ایاون شب با مهران رفت:  و گفت دی کشیآه        

 ... هم دست دوستنیدورب...يلباست زرد بود ، موهاتو بافته بود...دوستهاشو صدا کرد ، مست کرده بود
 .بسه: دستم رو باال آوردم و گفتم         
 کردمی مدت دعا منیا شدند ، همه دهی کششی چشمم به نمايحال تهوع داشتم ، آن صحنه ها جلو        

تو از کجا :  اش نگاه کردم و گفتم یبه صورت مات و سنگ.  وجود نداشته باشدیلمیحدسم اشتباه باشد و ف
 ؟ي آوردرشیگ

 . که ازت خواستمهیزی مهم باشه ، مهم االن چنشیفکر نکنم ا -        
 کابوس بود زی ، انگار همه چکردمیر نم گشتم ، سرم را تکون دادم ، باوشی دنبال حرفهاشانمیدر ذهن پر        
 بودم ؟ دهیچطور نفهم.  رسامی امفی دروغ بود و من درست افتاده بودم وسط نقشه کثزی مدت همه چنی، همه ا

 .را گری دي بود که دلناز را رها کرد و همه دخترهای همانرسامیام
 .دمی هم که بهت بخوره رو می مدته ، بعد هرخسارتهی کنم ، فقط تتی اذخوامیمن نم -        
 خسارت؟:  زدم و گفتم يپوزخند        
 .رنی قرار بگانیخانواده ات در جر... که بابا و نهیبهتر از ا: صورتش درهم رفت و گفت         
 .خورهیحالم داره بهم م: با نفرت نگاهش کردم و گفتم         
 .تخاب با خودتهفکرهاتو بکن ، ان:  درهم رفت و گفت شتریب        
 :  و گفتستادیدنبالم آمد و کنارم ا.  رفتم فمی به طرف کجهیبلند شدم و با سرگ        
 .دمی ام انجام نمی قلبتی و رضالی از سر منکاروی ، من ایکین -        
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 بود ، به دهیبدنم به لرز افتاده بود و حال بدم امانم را بر. زدمرونی نگاهش هم نکردم و از در بیحت        
 ازش گذشته بود و ی که انگار قرنی اومدم باال آوردم ، همه وحشتها و خاطراترونی از در برج بنکهیمحض ا

 . بودروزید
***         

 دی ای رنگش به من مگفتی که مهران میراهنی زرد رنگم را با عالقه به تن کرده بودم ، همان پراهنمیپ        
 دوست الدی گرفتند ، می خودمانی مهمانکی دانشگاه يگفته بود با بچه ها. را بافته کنارم انداخته بودممیو موها

 بدن ي و روزدی نگاهش برق مشهی ، همد آمیازش خوشم نم. گرفتن بودی اهل مهمانادی اش ، زیمیصم
 نطوری اگفتیهران مم! يزی عجب چیعنی آورد که ی از خودش در میی و بعدش هم حتما صدادیچرخیدخترها م
 می بود که مهران من را دعوت کرده بود و خودش هوانیمهم ا. نداشتیتی اهممی ، به هر حال براستیها هم ن
 .را داشت
 مهمان تشی از ظرفشتری بود که انگار بی آپارتمان کوچکالدی جا خوردم ، خونه می کممی وارد شدیوقت        

 نشسته بودم و یی گوشه انی بخاطر همدمیدی کالس را نمي از بچه هایکس.داشت ، شلوغ و پر همهمه بود
 و ستی اهلش نگفتی مشهیهم ، راستش توقع نداشتم. ها رفته بودیدنی نوشزیمنتظر مهران بودم که سراغ م

 یول.شودی شب که هزار شب نمکی بدم ، تی اهمدیبا خودم گفتم نبا.خوردی هم نمی ساده قبلي هایمهمان
بلند شدم تا . دود هم بهم خورده بود يحالم از بو.شدمی ، کم کم داشتم ناراحت مدیطول کشمنتظر شدنم 

اتاقها داخل . اشاره کردی سراغش را گرفتم که به در اتاقير از پسادیبا فر. نبودی به کسیدنبالش بگردم ، کس
 غر بزنم که چرا خواستمی باز را هل دادم ، ممهیجلوتر رفتم و در ن. هم بودي بود ، آخري و بلندکی باريراهرو
 که دهانم باز موند ، بهت زده به خودش! یرتی ، مهران غزونی پسر مست و نامنهمهی اانی گذاشته بود ، ممیتنها

 صحنه نی ، از ارانی اي تونجای اکردمیخنده ام گرفته بود ، فکر نم. ها نگاه کردملمیو دختر در آغوشش ، مثل ف
فکر :  و گفت شی پاي که دامنش را سر داد رودی خجالت کشیدختر انگار کم.  ها انتی مدل خنیاز ا ، نمیها بب

 .کنم دوست دخترته مهران
نه :  خنده و کشدار گفت ری بود ، چند لحظه به من نگاه کرد و بعد زد زجی خمار و گشیمهران اما چشمها        
 ... یکی نایب...ستیدوست دخترم ن. خودمونهیکیبابا ، ن

 ...نجای اایب:  و گفت دی را کشانیبلند شد و تلو تلو خوران دست من گر        
 بود دهی نفسم را برهی کردم دستش را پس بزنم اما گریسع. تخت نشست و من را هم کنارش نشانديرو        

 مهران که نیهم. آوردی آب ممی مهران ، برانی و همگرفتی کردن نفسم مهی ، موقع گری از بچگشهی، هم
 يکردی برام ناز مقدرچ: دستش را دور گردنم انداخت و با همون لحن گفت . دلم را شکسته بودنجایا

 ...خستم شدم خب عشقم ، منم آدمم...هربار
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 ... ای کوتاه بگهی دنباریا:  دیو قهقه خند        
 مرتبه کیمهران . را مرتب کردشی لباسها تخت بلند شد ويدختر هم انگار ناراحت شده بود ، از رو        

 و دوباره جلو آمد و با قدرت دینرم خند.  و هلش دادمدمی کشی کرد ، نفسکیصورتش رو به صورتم نزد
 و تی کرد و با عصبانهم نگایخشکش زد کم.  دمی بار محکم به صورتش کوبنی کرد ببوستم ، ای سعيشتریب

 :  و گفتدمی تخت کوبي را گرفت رومی دستهاانهیوحش
  اومد که ؟یچه مرگت شده ؟ خوشت م -        
 ... تویونیچقدر ح:  گفتم انیگر        
 و سرم دیچی گوشم پيصداها تو. گوشم زد ، چند بار به هر طرف صورتم يبا دست پسش زدم که تو        

 تار می و چشمهاشدمی ، از وحشت داشتم خفه مدمی شنکردی خنده اش که چند نفر را صدا ميمنگ شد ، صدا
 دندی و خنددندی و خندشدند چند نفر مثل خودش مست وارد اتاق. که زده بودي بدي ، از اشک و ضربه هادیدیم

 شد و صورتم سیگوشم خ.دی ، باز هم چنگش زدم و باز هم به صورتم کوبدی را کشمی، مهران دوباره پاها
 تار شد و به آخر می براایدن. را درآورد نشی دوربجانی ه که بادمی را دالدی مات مي هاری تصوانیسوخت ، از م

 ، من رفتی کنار نممی چشمهاي از جلویی و مامان لحظه ااباچهره ب.رمی همان لحظه بمخواستمی ، مدیرس
 مادرش و سکته کردن بابا ، من یی آبروی بيادهای آن روز ، بعد از فريزی بعد از آبروریحت. بودمشدهیبخش

 توان پسش نی سرم آمد ، با آخري روشیدستها.  بودم دهی لجن زار رسنیدنبال دلم به ا. بودمشدهیاحمق بخش
 .دمیخنده شن يزدم و صدا

 کی بلندم کردند ، بعد بای را گرفتند و تقرمی بازوهاییدستها. سروصدا شد و خنده ها خاموش شدکبارهی        
 در دمی از هم باز کردم که دی را به سختمی چشمها در حال حرکتم ،کردمیحس م. مرتبه صداها خاموش شد 

.  الدی بود برادر کوچکتر معادیبه نظرم م ،  ام نگاه کردميبه مرد کنار.  آرام باشم کندی زمزمه می و کسنمیماش
  منو؟دیبریکجا م:  دمی و ناالن پرسنی و مچاله شدم گوشه ماشدمیخودم را عقب کش

 . ، نگران نباشرونی بمتیآورد. خانمیکیتموم شد ن:  شد و گفت نی غمگشیچشمها        
اگه حالش : گفت دمیدی که فقط پشت سرش را ميباورم نشده بود ، به اطرافم نگاه کردم ، راننده مرد        
 . دکترمشی ، ببرستیخوب ن
 ... بره آخهتونهیخونه هم نم ، رنیگی خودمون رو هم ممشی سرو صورت ببرنیبا ا:  گفت ی با ناراحتعادیم        
  االن؟می بهش زنگ بزني رو داریکس: دوباره نگاهم کرد و گفت         
 من لی از موبايخوایاگه م: انگار نگاهم رو خوند که گفت . جا مانده بودلمی موباینگار از ذهنم گذشت ول        

 .زنگ بزن
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 را گرفت و نگار ی گوشعادی درست حرف بزنم که متوانستمی و به نگار زنگ زدم ، نمدمیاز دستش کش        
 ؟يبا مهران اومده بود: گفت. آدرس داد

 :  بهم داد وگفتی ام گرفت ، دستمالهیدوباره گر.کردی ، حالم را خراب مزدیاسمش آتش به جانم م        
 .میدیخدا رو شکر زود رس. نکنهی تموم شد ، گرگهید -        
 بود حماقت ها دهی کشری به تصوالدی بودند ، مهران بدبختم کرده بود و مدهی رسریام بلند شد ، دآه از نه        
 حرف زد ، عادی با می صورتش زد ، کمي چند بار توچارهی ، نگار بمیدیباالخره به نگار رس. رامی هایو نفهم
 ، خوردی خودم بهم مي هايکار داشت از گندحالم. بودمچارهیبدبخت شده بودم ، ب.دمی فهمی را نمشانیحرفها

 .شدمی نمیاما انگار خال. رساندم و باال آوردم ، بارها و بارها واریان شب هم خودم را به کنار د. امیاز سادگ
        

 ، به همه ضشی ، به بابا و قلب مرکردمی ماه گذشت ، هروز فکر مکی من به اندازه ي هفته براکی        
 سامان ، ي جلولوفری ني ، آبرورفتی نمچکسی که از خاطر هی سختي که گذرانده بودم و روزهاییآشوب ها

 الدی را دست منیمن دورب.  شت را ندالمی اون فدیشا. سر نماز ماماني هاهی ، گرشی هایقهر بابا و کم محل
 رسامی مثل امی کس بهای بود که مثل افتخاراتش به همه نشان بدهد و ی عوضنقدری بودم و اون هم ادهید

 به ییاسترس کشنده ا.ترساندی را به دست خانواده ام برساند من را ملمی که في درصدکی احتمال یحت...بفروشد
 بگم و ی به کسشدینه م.  و قدرت فکر کردن را از من گرفته بودکردی مام وانهیجانم افتاده بود که تا حد مرگ د

 .دادمیمن بدجور تاوان اشتباهات گذشته ام را داشتم پس م.  داشتم ینه راه
 شده بودم که دلم زاری از همه کس بی از همه چنقدریا.  گذاشتيروز هشتم باالخره تماس گرفت و قرار        

 استراحت کنم و بعد به ی به خونه رفتم تا کمیظهر با خستگ. کنمي حرف بزنم ، غذا بخورم و کارخواستینم
 تا کرم مرطوب کننده ستادمیا نهی آي استراحت دوش گرفتم ، جلویبعد از کم. اون فرصت طلب برمدنید

 بدبخت هیشب. گود ، جا خوردمي چشم هاری تو رفته و زي خودم با ان گونه هادنی ام را بزنم ، از دیشگیهم
 زدیانگار چهره ام داد م. بود  معلوممیهمه درونم در چشمها.ری پذبی و آسفی باخته شده بودم ، ضعی زندگيها

 یکی از نی که با خودش گفته کدیدی رت مافهی قنی اشهی همرسامیام.دادن  سواستفاده و باجي برادمیکه جون م
 .احمق تر

 منم دیبا. از اعتماد احمقانه و ساده لوحانه ام به مردم اطرافمداشتمی دست بر مدیبا.  دادم رونینفسم رو ب        
 قبول کنم خواستمی ، مدمی صورتم کشيبا شدت کرم پودر را رو. انداختمی مغزم را بکار مکمی و شدمیزرنگ م

 لی هرطور شده ان دلدی کارش داشت ، بانی اي برای مهملی دلرسامیام.گذاشتمی می من هم شرط و شروطیول
 از همه شی برايزی چه چدمیفهمی مدیبا.کردمی اش استفاده مهی اهرم فشار علهی به عنوان دی و شادمیفهمیرا م

 کتاب باز ظاهر شده بودم هی که خودم مثل ی در حالهی اون واقعا کدوستمی نمی زدم ، من حتيپوزخند.مهم تره
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 ی ولمی را مالشمی زدم و آرای درست و حسابملیر. ببرهی پمی هایبه عمق ترسها و ناراحت ، گذاشته بودم راحت
 . ها شده بودمچارهی بهیحداقل کمتر شب. لبهام اومدي رویکامل کردم و لبخند کمرنگ

***         
 لی و تحلهی نظر داشت و احتماال تجزریهمه حرکاتم را ز. دمیی ام را به دست گرفتم و بوییفنجان چا        

 :  ، گفتزنمی نمی من هم حرفدی دیوقت.کردیم
 ؟ي شد ؟ فکرهاتو کردیچ -        
 نیب:  زدم و گفتم ي ، پوزخندکردی خواهرش اصرار منی ماشدنی خريدم که برا افتاي آن روزادی        
 . که داشتم ، ازدواج با تو رو انتخاب کردميادی زيانتخابها
 : گوشه لبش باال رفت ، جلو اومد و دستهاشو در هم گره کرد و گفت        
 .گمی میحاال خوب گوش کن چ.ی گرفتی درستمی ، تصمنیآفر -        
 . پرو بودیلیبا حرص نگاهش کردم ، خ        
 هم یی اهی و هرشرط و مهرادی ، صدرصد هم از هم خوششون متی خواستگارامیمن با خانواده ام م -        

 ي رومیستی ای گفت خواست مانع بشه هردو محکم ميزی چی شد ، کسی درصدم مخالفتهیقبوله ، اگه 
 میری سروصدا ، بعد می باده مجلس سهی اصرار داشتن یلی ، اگه خمیذاریم م رو هنایقرار مداره عقد و ا.حرفمون

 ه؟ی اوکنجای سر و صدا ، تا ای بمیشی بعد جدا مکماهی تایخونه خودمون ، نها
 :  گذاشتم و گفتمزی مي ، فنجانم را روادی هم زیلی بود ، خیاوک        
 !  بدونمدی کنم؟ باي ها رو بازلمی فنی ادی بای چي ؟ من براهی کارها چنیاونوقت علت ا -        
 دست خوامیم. امی خودم بدجور راضی ، منم از زندگرمی من سروسامون بگخوادیبابام م:  داد و گفت هیتک        

 .نیاز سرم برداره ، هم
 رهی ام بگهیگر بود کی خودخواه بود؟نزدنقدری من رو خراب کنه ؟اندهی آخواستی احمقانه ملی دلنی ايبرا        

 و متینگاهم افتاد به ساعت گران ق.  نکنمهی، به اطرافم نگاه کردم و آب دهانم را قورت دادم تا آرام بشوم و گر
 :  ضرب گرفت و گفتزی مي بزرگش رويبا انگشتها. ساعت شروع شده بودنی از همی ، لعنتکشیش

 . رو بگو ، تعارف نکنرسهی به ذهنت می هر چای یطی ، شرادونمی ، نمي داریاگه تو هم حرف -        
 :از دستش نگاهم را به صورت جذاب و منفورش دادم        
 رو به رو ادی باهات زخوامی ، نمکماهی هفته چه هی که خونه ام از تو جدا باشه ، چه نهیمن تنها شرطم ا -        
 ... نکهی اگهی و دنمتی ببوامخی نمچوقتی هم هیی نباشه ، بعد از جدانمونی بیی رابطه اچیشم ، ه
 ؟یو چ:  را باال داد و گفت شی اومد جا خورده باشه ، ابرویبنظر نم        
 .نیهم. که من دارم بهم بدهي پس اندازنی رو با همشی و شستیاون دو -        
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همه اش ... انگارينه ، خوشم اومد ، خوب فکرهاتو کرد:  کرد و سرش را تکون داد و گفت یخنده کوتاه        
 . دردسریراحت و ب.قبول

 هی هست که دوباره رو نشه و ینی و چه تضم؟يدی رو بهم ملمی فیاونوقت ک: به جلو خم شدم و گفتم         
  درست نشه برام ؟گهیداستان د

 . خودتدمی مای...برمشی منیاز ب:  در هم رفت و گفت شیاخمها        
  ازش وجود نداره؟یی ایاز کجا بدونم کپ -        
 : چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت        
 ي کارنی روز مجبور شم همچهی کردمی هم فکر نمچوقتی ، هبرمیمن از زجر دادن تو واقعا لذت نم -        

مگه نه از .ی به حرفم اعتماد کني خب ، تو هم مجبوری ، ولشهی من نمبی نصیچی رفته تو هيکنم ، از آبرو
 ؟ی بفهميخوایکجا م
 :  شد و گفتمی مالی رو گرفت ، نگاهش انگار کممیباز هم بغض گلو        
 . نسخه استهی نی ، همهی اصللمی فنی ادمی بهت قول میول -        
سرم درد گرفته بود ، . جز اعتماد کردن ندارمیی چاره اگفتی حتما می بپرسم از کجا بدونم ولخواستمیم        

 اگه ؟ی را نداشت چلمیاگر واقعا ف.کنمی مکاری دارم چدونستمیاصال نم.  ام گذاشتم قهی شقي را رومیانگشتها
 ؟ی در کار نبود ، اونوقت چیلمی و اصال فمیداوم:  و گفتم چاندمی را بهم پمی دستهایگول خورده بودم؟ عصب

  بخوام؟يزی چنی هوا از تو همچي احمقم که رونقدری من ایعنی:  کرد و گفت یپوف        
 که ی گشتن ، به طرفم گرفت ، عکس زوم شده خودم بود در حالی آورد و بعد از کمرونی رو بلیبعد موبا        

 ! عکس بودنکهیاما ا: تته پته کنان گفتم . کردمی نگاه میینشسته بودم و به جا
 ، آخرش ستی تو نملیهمش ف. بودلمی شات از فنیعکس اسکر:  نگاهم کرد و گفت هیعاقل اندر سف        

 .مربوط به تو
 نی بودم و آخردهی دالدی هم دست می مهمونلی را اوای گوشنیا. گذاشتممی پاهاي لرزانم را رويدستها        

 ... داده بود به عکس گرفتن از من ، که مهران با خنده ردش کرده بودری گی مهمانلیاو.  اتاقيبار هم تو
 : صله گفت حویانگار کالفه شد که ب        
  حاال ؟یکنی مکاریچ -        
  بکنم ؟تونمی مکاریچ:  و گفتم ختمیهمه نفرتم را در نگاهم ر        
 نی زنگ بزنه ، احتماال تا آخر ادیشماره خونه اتون رو بده ، مامانم با:  را به دست گرفت و گفت لشیموبا        

  که نداره ؟یمشکل.هفته بزنه
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 رد يجوری ، اون خواستگارت رو هم یراست:  رو بدست گرفتم که گفت فمینه گفتم و شماره را دادم و ک        
 .رونی بای از اونجا بادی سرکارت به وجود میکنی هم فکر میاگه مشکل...کن بره
 :  و گفتمدمی کوبزی مي را روفمیبا حرص ک        
 .دی شرط جدنمی ، اي رو ندارگهی دی و هرچيو کار ی مسائل خصوصيتو حق دخالت تو -        
 راه به نگار زنگ زدم که يتو.  گرفتم ی تاکسی اومدم و بدون معطلرونی بیاز در کافه با ناراحت        

 خودم را ي جلوتونستمی ، نمهی گرری وارد خونه خاله شدم ، زدم زیوقت. خداروشکر خونه بود تا برم اونجا
 که یی سرنوشت عشق هاای ، خوردنم  رکبای لمی ناراحت بودم ، از وجود اون فشتری بی از چدونمینم.رمیبگ
 :  گفتی آب برام آورد و با ناراحتوانینگار ل.خوردی به بن بست مشهیهم

 .ی بگو مردم از نگرانيزی چهی شده آخه ؟ یچ -        
 . ازدواج کنمخوامیم:  رو پاك کردم و گفتم میبا دستمال اشکها        
  همکارت؟؟ي با همون که اومده بود خواستگار؟ی ؟ با کیچ: نگار بهت زده گفت         
 .نه ، با اون نه: سرم را تکون دادم و گفتم         
 ؟یپس ک -        
 رسامیبا ام:  ، بهش نگاه کردم و گفتم خورهی جا میلی خدونستمیم        
 !دروغ نگو:  درشت شد و دهانش باز شد و گفت يار به طرز خنده دشیچشمها        
 ... خداي ، واقعا ؟ واشهی ، باورم نمیکی نيوا:  ام گرفت که نگار بلند شد و گفت هیدوباره گر        
واقعا هم .هی چه آدم خاصرسامی امکردی ، فکر مکردی ذوق منقدری کرده بود که ايانگار از اون خواستگار        

 . بودمدهی که دیی تر از همه آدمهای بود ، عوضیآدم خاص
 ؟ی خوشحال؟ازیکنی مهی خوبه ، چرا گریلی خنکهیا:  گفت ینگار دستم را گرفت و با خوشحال        
  کنم؟هی گریچه خبره مگه که از خوشحال: خنده ام گرفت و گفتم         
  گفت ؟ی شد ؟ چیم ، چ بگو براي واال ، وادونمیچم:  و گفت دیخودش هم خند        
 . حرفهانی ، گفت ازت خوشم اومده و ایچیه:  صحبتهامون افتادم و گفتم ادی        
  گذشته اس؟يبه اتفاقا...  ات مربوط به هینکنه گر:  شد و گفت ينگار جد        
 :  و گفتدیگونه ام را بوس. کردمدیی کردن هام ، با سر تاهی گري بهم داده برای خوبلیچه دل        
 که ستی نی آدمنطوری ارسامی تموم شده ، بعد هم امگهی ، اون روزها دستیقربونت برم اصال مهم ن -        

 . ات استفاده کنههیگذشته ات براش مهم باشه و بخواد بعدا عل
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 همان آدم بود ، بدتر قای دقرسامی چشمهام جمع شد ، امي که زد دوباره اشک توياز حرف خنده دار        
 شی روزهات پنی ، مطمئن باش بهترياصال ناراحت نباش ، اگه دوستش دار: نگار دوباره گفت .یحت

 . بپوشمی نداره اصال ، من االن استرس گرفتم که چهیگر...روته
 اجی هم احتشتری احتماال به حضورش بي بعدي زدم و از حضورش خداروشکر کردم ، روزهايبهش لبخند        

 .کردمی مدایپ
    

 ی ناگهاني خواستگارنی بابا از اچارهیب. من هم خونسرد تر بودي بود و از بابادهی پوشیکت و شلوار طوس        
 . نبودیهنوز راض

 شکم داشت ی بلند بود ، نه الغر و نه چاق ، کمرسامی معروف افتاد ، قدش مثل امینگاهم به حاج اشرف        
 ، از ي درهم و کال با ابهت و جدي روشن تر ، ابروهای کمشی چشمهای بود ، ولرسامیام، رنگ پوستش مثل 

 به او نیرحسید رو بود ، احتماال امیاما مادرش سف. شی جلوکردی را گم مشی که آدم دست و پاییان مدل ها
 سرش يصورت مهربان و لبخند گرم ، الغر اندام و خوش پوش ، روسر. ، مثل من ی عسليرفته بود ، چشمها

 .دی ، گونه ام را با محبت بوسدی که من را دییهمون لحظه ا. نبوددای پشی موهایبود ول
 حرف شتری بود امده بود که برسامی هم که انگار عمه امیی اگهی ، خانم درسامی از پدر و مادرش و امریغ        

دوست داشتم بلند شم .شدمی ناراحت مشتری باشه ، اما هرلحظه بیعی طبمی لبهاي کرده بودم لبخند رویسع.دزیم
 .خوردی کنم ، حالم از ژست خونسردش بهم مرونشیو از خونه ب

 
 خوشش یلی خرسامی بفهمم که از خانواده امتوانستمی باز شد ، مخشی و کم کم دیبابا چند سوال پرس        

 جمع نیخسته از ا.دادی و بابا هم سرش را تکون مزدی مشخص نبود ، آروم با بابا حرف میآمده حاج اشرف
 :  بهم زد و گفتي لبخندرسامی خوردم که مامان امی ، تکاننیسنگ

 . دخترمی گفته بود شاغلرسامیام -        
 .مکنی مسیبله ، زبان تدر: لبخندش را جواب دادم و گفتم         
 طرفدار استقالل زنها هستم ، بهشون شهی خوبه ، من همیلیخ:  دستم گذاشت و گفت يدستش رو رو        
 .دهی متیشخص

 .  گرم شده بودیدستش را فشردم ، دلم کم        
م که  نه و منم جواب داده بودای هست رسامی بود که دلم با امدهی اونها رفتند ، مامان ازم پرسیبعد از مدت        

 بله برون ي بهم خبر داد که خانواده اش برارسامی ست ، چند روز بعد امیهست که بعدش گفته بود بابا هم راض
 تعجب کرده رسامی امی ناگهانمیاز تصم. شده بودیض ، راگفتی که خودش به پدرش میخواهند آمد ، انگار حاج
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 گرفته بودم ، هی هم هدي از بله برون که انگشتر زودتر از معمول گذشت ، روز بعدزی بود ، همه چیبود اما راض
 ماندن و رفتن من در آموزشگاه ي برایمی بگذارم که اگر تصمانی موضوع را با فرهنگ در منی گرفتم امیتصم

 نی چند لحظه ماتش برد و بعد خودش را جمع و جور کرد و عچارهیب.  بگذاردانیبا خودم در م میداشت ، مستق
 ي بگذارد ، اما خودم حس بدری در کارم تاثتواندی نمهی قضنی کرد و گفت اتی موفقي آرزومیکتابها با لبخند برا

 نبودم ی راضیلی خدی ، شادم ، حسرت داشتم که اگر جواب داده بودم ، االن همسرش بودنشیداشتم از هروز د
 عقد دی خري شدم که برارسامی امنیم و سوار ماش آمدرونیبا بغض از آموزشگاه ب.  بهتر بوددمی جدطیاما از شرا

 رسامی ، من همسر امکردی فکر میک. شدمرهی خرونی به بشهی لب بهش کردم و از شریسالم ز. دنبالم آمده بود
 ، کردمی درست دعا مدیبا. باشممانی ناراحت و پشنقدری داده ام ، ایمنف  که به فرهنگ جوابیبشوم و در حال

 بار نی هزارمي براشیبا صدا. شدن به شرط خوشحال بودنرسامی همسرامگفتمی ممی دعاهاي حتما ال به الدیبا
  شده ؟یچ:  بهم کرد و گفت ینگاه.در آن روزها بغضم را قورت دادم

 . ندارهیبه تو ربط:  کردم و گفتم نی اش را تحسافهی و قپی که داشتم ، تینگاهش کردم و با تمام نفرت        
 . ، هم منو معذبیکی نیکنی متی هم خودت رو اذي دارينطوریا:  و گفت دی کشینفس        

 . بخداشهی بابا چقدر سختت مي ا؟یشیمعذب م:  کردم و گفتم ییخنده ا        
 ؟یبه فرهنگ گفت: چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت         
  براش سوخت ؟؟دلتی که بهش گفتی ناراحتنینکنه از ا: جوابش را ندادم که گفت         
  شم ؟تی کمتر اذي و بذاری ساکت ششهیم:  را بهم فشردم و گفتم میچشمها        
 ام رو زهرمار کنم به خودم ، عاقل هی هرلحظه و ثانخوامیمن مثل تو نم: شانه اش را باال انداخت و گفت         

 و زی برنی ، حاال ایکنی ها رو هم مدی خرنیبهتر ، يگردی مي و داری نشستنی ماشنیباش دختر ، تو بهتر
 . ارزهیبپاش دو ماهم باشه بازم م

 اقتتی ، گرچه لستمی دور و برت نيقبال هم بهت گفتم ، من مثل دخترا:  را فشردم و گفتم فمیدسته ک        
 . من شوالیخیبپس . باشه ادامه دارهمی زندگي و حضورت تونمتی که ببی من تا زماندنیهموناست و زجر کش

 . نزدی حرفی به جواهر فروشدنی خداراشکر انگار ناراحت شد که تا رسنباریا        
  

 رسامیام        
 

 کنند ، دی کرده بود از کجاها خرنیی منتظرشان بود ، خودش تعی شدند ، حاجادهی را پارك کرد و پنیماش        
 ي را واقعا دوست دارد ، جانبداریکی اش کرده بود که نیبعد از ساعتها بگو و مگو راض.  آشنا هستندگفتیم

 افتد ، قبال فکر ی اتفاق منی ادانستیهم م خودش. به دل همه شان نشسته بودیکی نبود ، نری تاثی هم بزیعز
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 و با زدی مادی در چهره اش فرضشی که قلب مردی خانواده ساده و پدرش را دیفقط وقت. را کرده بودزیهمه چ
 . که حماقت کرده بود ، فحش داده بودیکیدر دلش به ن. آبرو بودن و نجابتشان ، وجدانش درد گرفته بود 

 ، اضطراب از دادی نشان مشتری پوستش را بیی ساده و مقنعه اش نگاه کرد، سورمه ایی سورمه ايبه مانتو        
 ی و حاجیی لوکس شدند با آن دکور پرزرق و برق طالیم وارد جواهر فروش هیهمه حرکاتش معلوم بود ، وقت

 .دی ذره رنگش هم پرکی مبلمان نشسته بود ، همان يکه رو
 دانستی پدرش را مينکارهای الیدل.  آوردندي چاشانی و دوستش تعارفشان کردند و نشستند ، برایحاج        
 شی انگار دستش و پاي و جوردادی داشت ازدواجش را به همه دوست و آشناها خبر می شده بود ، حاجیو عصب

 .دیجنگیم  فکرش را خوانده بود و داشت به روش خودشدیشا. ي هرکاري برابستیرا م
 ، کنهی کار می االن داره با حاج آقا معصومرسامیام:  گذاشت و گفت رسامی شانه اميدستش را رو        

 . کهشیشناسیم
 . جا افتادهیبله بله ، پس آقازاده حساب:  کرد و گفت ییدوستش خنده ا        

 ، خنده اش کردی نگاه مشی انداخته بود و به ناخن هانیی بود که سرش را پایکی نگاهش به نیحاج        
 .خوادی می چمینی بباری عروسم بي هات رو برانی ، بهتریخوب حاج: کمرنگ شد و گفت 

 . شونقهی سلادی دستم بارمیرو چشم ، اول چند نمونه م:  کرد و گفت یی از کارکنانش اشاره ایکیمرد به         
 نقدری ادی ، اما حقش بود ، نباتشی مظلومي براسوختی لب تشکر کرد ، دلش مری زد و زي لبخندیکین        

 آن د،ی را دیکی درشت شده نيآورده شد ، چشمها انگشتر ها ی ، وقتشدی تجربه ادب منی با ادیشا.بودیمظلوم م
 افتاد که فروغ يزی چادی انگار عدب.آوردی مجانی رو به هی الماس بزرگ هرکسي هانیهمه انگشتر با نگ

 گفت همه شان قشنگ یکی کرد و نشنهادی چند مدل پیدوست حاج.  رفت نی قشنگش از بيچشمها
 . تو انگششت چطورهنی بباریدستت رو ب:  ها را برداشت و گفت نی ترمتی از گران قیکیکالفه شد و .است

 کرد ، دستش را گرفت و خودش انگشتر را به دستش کرد ، ی به او بعد به حاجی متعجب نگاهیکین        
 .قشنگه:  کرد و گفت ي و خجالت زده نگاه سرسردی دستش را کشعی سریکین

 نی از اشتری ، رنگش بدی شنی را ممتشیت کرده ، مسلما ق به دسيزی چه چدانستیدخترك احمق نم        
 نیدخترم ، بب:  به عروسش گفت یمیبا لحن مال. دیخندی در هم بود ، دوستش اما مشی اخم هایحاج. دیپریم

  ؟ي دوست داریخودت چ
 ...بزرگه...یلی خنی تر باشه ، افی ، ظرکمی:  سکوت کرد و بعد گفت ی کمیکین        
 دی ، اتفاقا چند مدل جدنی بپسندفی ظرزدمیمنم حدس م:  بلند شد و گفت ی با خوشحالیدوست حاج        

 .دارم
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 و چند ستادهی اینی ساده بود با نگیی که حلقه ایکی نگاه کرد و لی می ، بدی چشی رويچند مدل جلو        
 .دستت کن دخترم:  انگشتر را برداشت و گفت ی هم کنارش را نگاه کرد ، حاجنینگ

 ي ، برادندی شد و همان را خربیتصو.  آمدی مشتری بنی افشیدستش کرد و واقعا هم به انگشتان ظر        
 خودش ی خوشش آمده بود ولی ، حاجگذاردی می با متانت گفت انتخاب را به عهده حاجیکی هم نسیسرو

 شیببرش پ: د و گفت ی کنارش کشی بلند شدند حاجیوقت.  اش بودی حوصلگی و بیلی می ، علتش بدانستیم
 . پارچهي برایحاج محسن

 .باشه: سرش رو تکون داد و گفت         
 .ادی بنظر می ، دختر خوبریام:  رو گرفت و گفت شی بازویحاج        
 . دور من همه الشخورن کهیگفتیم:  زد و گفت يشخندین        
حماقت .یدونیخودتم م. دختر جنسش فرق دارهنی ، اما اگمیهنوزم م:  درهم رفت و گفت شیاخمها        

 .نکن
 :  راه افتادند گفتیوقت.  رفتندرونی رفت و بیکی حرف به طرف نی و بدی کشرونی را بشیبازو        
 . لباسدی خرمی بردیاالن با -        
 جای برم خونه ، منو خوامیم. حوصله ندارمگهیامروز د:  داد و گفت هی تکی صندلی سرش را به پشتیکین        

 . کنادهیپ
 . مراسممونهگهی دکماهی ، می رو انجام بددی خردی ، بااری در نيمسخره باز:  گفت یعصبان        
 هی اصال ای خودت بخر ، قهی به سليخوای میبرو هر چ:  کوچکش رو باال انداخت و گفت يشانه ها        

 .ات رو ببر با خودت نظر بدن از دوست دختریکی ، يفکر
 ، با دوست ی بعدش تا عروسي داد ، اتفاقا قصد داشت فردا و پس فردا و روزهارونینفسش را با شدت ب        
 از نقدری نبود که ایاو هم خوشحال نبود ، تا آن روز کس.  بخوردیدنی بکشد و نوشگاری باشد ، سشیدخترها

 ، اما دیدی اش مدهی کشي را در چشمهااقیشت قبل ايروزها. رسد به ازدواجبودن با اون نفرت داشته باشد ، چه ب
 چه مرگش شده بود دانستی برود ، خودش هم نمنی از بچوقتی هکردی بود و نفرت که فکر نميزاریاالن فقط ب

  ، پس دردش چه بود؟رفتی مشی داشت پخواستی آن طور که مزی، همه چ
 :  فرو برد و گفتشیدستش را به درون موها        
 .امشب مامانم ، خانواده ات رو دعوت کرده انگار -        
 . آماده شمخوامی ام کن برم خونه مادهی پجای... نبودادمی:  لب گفت ری و زدی کشی آهیکین        
 .بفرما برو:  پارك کرد و گفت یی گوشه ایعصبان        
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 سرخش يبا آن چشمها!  خودش برودخواستیواقعا م.دی کش رارهی نگاهش کنه ، دستگنکهیبدون ا        
 .قفله: نگاهش کرد و گفت 

 :  فرمان زد تا آرام شود ، بعد آهسته به راه افتاد و گفتيچند بار با انگشت رو        
 .می با هم برشمی منتظر مرسونمتی ، میکیاعصاب من رو خرد نکن ن -        
 !مامان و بابامم هستن -        
 .برمیاونا رو هم م -        
 که گذشت ، متوجه نگاه دخترك شد ، به یکم.ادی نشی پیی اگهی را بلند کرد تا بحث دکی موزيصدا        

 ه؟یچ: طرفش برگشت و گفت 
 ؟یشناسیمهران رو م:  و آهسته گفت دی جنبشیصدا را کم کرد که بشنود ، لبها        
 : گفتاطیبا احت. نبودادشیحواسش جمع شد ، مهران احتماال همان دوست پسرش بود ، درست         
 چطور؟...دورادور -        
 . و اتاق ، دوستهاشو صدا زدی اون مهموني که منو برد توهیمهران همون -        
 :  کرد و گفتی دور فرمان محکم شد ، اخمشیناخودآگاه دستها        

 ؟یخوب که چ -        
 . از اون متنفرمشتریاز تو ، ب: شمرده گفت         
 ، کردینگاهش کرد ، حرفش را زده بود و به جلو نگاه م. ، تکان خورد ختندی سرش ري روخیانگار آب         

 هم در کار یلمی فدیفهمی مشت شد ، اگر مشیدستها.کردی ، حالش را بد مدادی دختر بهش منی که ایحس
 ؟ی ، چستین

      
 

 باغ مانند ، اطی حکی بزرگ دوبلکس و البته با اری خوب بود ، ساختمان بسیلی محله خکیخانه شان در         
 رونده داشت و درخت يرزها. تر بودبای خانه به نظر من زي که از همه جاوارهای کنار دیحوض و تخت سنت

 خانواده کی خانه نجایکال معلوم بود ا. دشوی میدگیآنها رس به ادی که معلوم بود زیی بوته اي و گلهاادی زيها
 . دادی را نشون منی هم مجلل بود ازی همه چنکهی انی و گرم بودن خونه در عیی فرش دعاي هاي ، تابلوهیسنت

 بودند و ساده دهی از ما استقبال کردند ، ساده پوشی ، مادرش و خواهرش و پدرش به خوبرسامیخانواده ام        
 ی همه احساس راحتی کرده بودند ولنهی لباسهاشون هزي برایلی و مامان خلوفریگرچه ن. کردندیرفتار م

 يبرا.  اش گردقهی بلند بود و شینهایآست ،  رنگ خودم نگاه کردمیی راسته و ساده سورمه اراهنیبه پ. کردندیم
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 را گرفت و کنار گوشم می مانتورسامی ، اميکنار درب ورود.  هم انداخته بودمیی سورمه اری شال حراطیاحت
 : زمزمه کرد

 . رو هم بردار، اشکال ندارهتی روسريدوست دار -        
 . بکنمدی باکاری چدونمیخودم م: اخم کردم و مثل خودش جواب دادم         
 و رسم یوس ، از عرشدی میصحبت از همه چ.  نشستمییرای سالن پذيشالم را برنداشتم و کنار مامان تو        

 خانواده ام که چند ي ، دلم براشدمی می عصبشدی خوانده مرسامی اسمم کنار امنکهیاز ا. و رسوم ، حوصله نداشتم
 . سوختی مشدندی ما شوکه میی از جداگریماه د

 یکی ، اون نهیرحسیام:  گفت ی ، با خوشحالرسامی آمد و فرشته خانم ، مامان امفونی آي بعد صدایکم        
 .پسرم

 با یمی همه بلند شدند و اون هم گرم و صمنی حسریبا ورود ام.  به وضوح درهم رفترسامی امياخمها        
 یمی دست داد و برعکس با پدرش صمرسامی کرد ، کامال حواسم بود که به زور با امیتک تک ما احوال پرس

معلوم بود چرا اون شده بود . رد همه آو مجلس را بدست گرفت و خنده به لبشتریبود ، بعد هم که نشست ، ب
 . عنق ، پسر بدرسامیپسر خوب و ام

 چهی نشسته بودند که بازیی بزرگ و با آبروي آدمهانجای ، اشدی ، حالم بدتر مگذشتیهرچه قدر زمان م        
به انگشتر . آن کند ي همه را فداخواستی و استقالل مسخره اش ، که مرسامی امچهیدست ما بودند ، البته باز

 و در کمال تعجب خودم ، دلم هم آنها را بود ثروت مال من ننی از ایی بود نگاه کردم ، ذره اباینشانم که ز
 .خواستینم

 ؟ي داریی لباست چه برنامه اي برازمی جان عزیکین -        
 کدوم لباس؟:  فرشته خانوم نگاه کردم و گفتم نیبه چهره دلنش        
 .ي نداری ، وقتی عجله کندی ، بازمی عزتیلباس عروس:  کرد و گفت ییخنده ا        
 .بهش فکر نکرده بودم: سرم را تکون دادم و گفتم         
 ، هی ماهراطی ، واقعا خهی خانم جعفرنشونی بهتری ، ولشناسهیآرام چند تا مزون م: دستم را فشرد و گفت         

 .ن بزن هم به اوي سرهی حتما یاگه دوست داشت
 .حتما: با لبخند گفتم         
 .زمیاصال ببرش و نمونه کارهاش رو نشونش بده عز: فرشته خانم رو کرد به آرام و گفت         
.  از مادرش کم نداشت ، بلند شد و دستش را به طرف من گرفتی از مالحت و مهربانيزیآرام هم چ        

 ؟يخسته شده بود:  دادم که باعث خنده آرام شد و گفت رونیفشار ب ، نفسم را پرمی از پله ها باال رفتیوقت
 . دارهینی سنگیلی جور مجالس جو خنی اینه ، ول: شانه ام را باال انداختم و گفتم         
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 .دییمنم باهات موافقم ، بفرما: گفت .  رو باز کرد ییبای بلند و زي و در اتاقش که در راهرودیخند        
جلوتر رفت و پنجره بالکن را باز کرد و . بودبای شدم ، که هم بزرگ و هم زشییموی و لدیوارد اتاق سف        

 . خوش بگذرهشتری ، فکر کنم بنجای اایب:  ، لپ تاپش را برداشت و گفت دیپرده ها رو کش
 سرد بود ی کمنکهی قشنگ شده بود ، با ایلی بود که خدهی چی و چهار صندلزیدر بالکن نسبتا بزرگش م        

 ای به حساب شرم و حگذاشتندی کردم ، مي دوررسامی از امشدی و تا ممیتا موقع شام هم مشغول بود.دیچسبیاما م
 . روز را سر کنمنهمهیا دی چطور بادانستمیراحت تر بودم ، نم. من هم بهتر بودي، برا

***         
  باشه؟کی مجلس کوچهی ؟ مگه قرار نبود ی چيبرا:   حوصله گفتمیخسته و ب        
 در شان ما باشه ، خونه دی داده مراسم باری گی ، حاجدونمیچم:  بود که گفت یخودش هم انگار عصبان        

 .می نداره طولش بدیلی دلگهی نداره ، می مشکلهیزی جهيهم آماده است ، بابات هم که گفته برا
 بودم ی زل زدم ، چه عروس با ذوقرونی را درهم کردم و به بمی حوصله اعتراض هم نداشتم ، اخمهایحت        

ساده .  شمار هجره دوست پدرشوهرم ، انتخاب کردمی بي مدل هانی از بیی پارچه ايبدون حرف و سرسر. من
.  و گران بها بودنش جنس پارچهز اکردی مفی تعری نداشت ، مرد فروشنده هم دوساعتیبود و پولک و منجوق

 خرج نهمهیا. کردمی نگاه مهی قضنی خوب به ادی از ددی ، بادمی پارچه کشفی جنس مات و لطيدستم را رو
 به همه اش ، فرض کن يدی خانم ، رسیکی ننیخب حاال بب.  ، در خوابم هم نبودمتی گران قيزهای و چیتراش

 ستادهی ، استی نی عوضنقدری ارسامی نبوده و امی مهرانچی و هستی نیلمی فچی ، فرض کن هتهی واقعنهایهمه ا
 هم ي آدم چندبارنیمن احمق با ا. و جذاب بودپی خوش تشهی مشغول بود ، مثل هملشیبود کنار در و با موبا

 مرد يبا صدا.دی خودم سوت کشي های اش ، سرم از بچگي موادي و آدمهایان مهمان. تنها شده بودم 
 گه؟ی دنیدی رو پسندنیهم:  زد و گفت يلبخند. اومدمنرویفکر ب فروشنده ، از

  چند متر الزمه؟نیدونیم:  دیسرم را تکان دادم ، دوباره پرس        
 ، فقط رنیگی هماهنگ شده ، خودشون تماس مي مادرم، خانم جعفراطیبا خ:  بار گفت نی ارسامیام        

 .میگفتن پارچه رو انتخاب کن
 .شناسمشونیبله ، م: مرد چندبار سرش رو تکون داد و گفت         
 . ، مبلغش رو براتون بزنمدی شماره کارتتون رو بددی لطف کنشهیپس اگه م:  گفت رسامیام        
 ست و قابل ندارد ، آخرش هم قرار شد ی چه حرفنی پاره کرد که اکهی هم تعارف تگهی ساعت دمیمرد ن        

 ستادی انی ماشیوقت.  نزد و حرکت کردیاو هم حرف.  را بستممی نشستم و چشمهانی حرف تو ماشیب.خبر بدهد
 . شوادهیپ: به در و گفت   بود ، اشاره کردستادهی را باز کردم ، در کوچه خانه خودش امیچشمها
  ؟نجای اي اومدی چيبرا: متعجب گفتم         
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 . رو نشونت بدمگهی ديجای خوامی ، ممیری خونه من نمنیی پاایب:  حوصله گفت یب        
 که طبقه خودش بود ، آسانسور طبقه هجدهم زدهمی طبقه سي شدم و دنبالش راه افتادم ، به جاادهیپ        

 بود یکی شاری آورد و در را باز کرد و کنار رفت تا من وارد بشوم ، واحد بسرونی بيدیکل.می اومدرونی و بستادیا
 داد هی آشپزخانه تکرهیخودش به جز. نداشت   هملیوسا.نظرم کوچکتر از واحد خودش بود اما قشنگ ترکه به 
 : و گفت
 ؟يدیخوبه ؟ پسند -        
  من بپسندم؟ی چيبرا:  نگاهش کردم و گفتم ریمتح        
 .زمیخونمونه عز:  زد و گفت يپوزخند        
 خودت؟ تو واحد می برستیمگه قرار ن -        
 اون خونه فساد شروع کنم ، دستور داده ي رو تومی بذاره من زندگیمعلومه که نه ، تو فکر کن حاج -        

 .می رو آماده کننجایا
 .می هم نباششی بود که ما پنیاما من و تو قرارمون ا:  در هم رفت و گفتم میاخمها        
 شهی منجایا...کنمی میقرارمون سرجاشه ، من تو واحد خودم زندگ:  خونه و گفت گهیراه افتاد به سمت د        
 .مال تو
  خونه ها مال تو ان ؟نیا -        
 واحدا مال منه نیچند تا از ا: بالکن بزرگ خانه را که مساحتش به اندازه نصف خونه بود باز کرد و گفت         
 ... واحدش رو دادم به تو ، پنت هاوسهنی بهترنی ببای ، بگهی دي ، و سه تانجای، آره ا

  واحدش؟نی بهترنی تو ایخودت چرا ننشست:  دادم و گفتم هیبه در تک        
 :  و گفتزدی نگاه کرد که باعث شد دلم برنییاز باال به پا        
 . عجله داشتم تموم نشده بود ، منمي چند تا واحد آخرنی ای داخلونیاون موقع هنوز دکوراس -        
 نکی انداخت ، به سکی و کالسدی تمام سفي هانتی به کابیاز بالکن به سمت آشپزخونه راه افتاد و نگاه        

 :  ها انداخت و گفتنتی مجهز داخل کابلی وساهی و بقی به گاز و فر برقیی ، اشاره ازهیوسط جز
 .ي نخرگهی ، که دنی رو ببنایا -        
 را از لمی دوست داشتم وساشهی انداختم و نا خودآگاه از ذهنم گذشت که همی فر نگاهییایتالیبه مارك ا        

سه . راه افتاد سمت اتاقها و من هم کنجکاوانه دنبالش رفتم. خودمي داشتم برايدی مارك بخرم ، چه تاککی
 و حمام کامل ، ی بهداشتسی سروکی و تاق پاگرد کوچک بود و دو اکی ، می پهن را باال رفتیپله کوتاه ول

 ي نماکی بود با شهی خودش را داشت و سرتاسر شسی اتاق بزرگ که سروکی و میدوباره دو پله باالتر رفت
 بای زاری داشت و بسی کمرنگ ، هارمونی صورتي هايواری بستم ، کاغذ دعیدهان باز مانده ام را سر.ژهیو
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 ی می دلبستگمی ام ، برای بکشم ، خانه موقتي هايواری کاغذدیمخمل  بافتيدوست داشتم دستم را رو.بود
 :  را در هم کردم و گفتممیاخمها.آورد

 .امی نمنجایمن ا -        
 ومده؟ی ن؟خوشتی چيبرا: متعجب گفت         
 . ندارمیی ساده تر ، بعد از طالق حوصله جا بجايجای:  درهمش گرفتم و گفتم ينگاهم را از اخمها        
 ؟ی جا به جا شستی قرار نیدونی نمیعنی:  نگاهم کرد و بعد گفت یکم        
 ! کنمی زندگگهی ديجای بود که من نیقرارمون ا -        
 ! خونهنمی اای ؟ برمی ، مگه قرار نبود من برات خونه بگیاوک -        
 ي کردنها براي بازلمی فنی ، همه اشی مسئله ، همه چنی ، کل انیبب: دستم را به سرم گرفتم و گفتم         

 .  نکنتمیمن سخته ، اذ
 کنم؟ی االن دارم بهت مي منظورتو ، من چه بدفهممینم:  کرد و گفت ییخنده ا        
  ؟تی آزادي به من در ازايدی ميآهان ، پس حتما پنت هاوس برجت رو دار:  زدم و گفتم يپوزخند        
 می تر باشکی نزدیهرچ.ی بمونیتونیمال تو که نه ، اما تاهروقت الزم باشه م:  شد و گفت نهیه سدست ب        
 یتونی مي اون موقع هم تا هروقت بخوای بکن ، اما حتی خواستي شد ، هرکارالیخی بابام کامال بیوقت.بهتره
 .ستمی هم بد ننقدری ، من ایبمون

 یتی اهمچی آدم هکی ندهی و آی و خوشبختی زندگشیبرا.رگشتم به لبخندش کردم و بیبا نفرت نگاه        
 من بی با وجدان نصدی نفر هم نباکی ی همه آدم حتنی انیاز ب. مهم نبودشی جز خودش برایچینداشت ، ه

 خواستمی کس ، مچیه شی جا باشم ، پچی هخواستمینم. داشتمي سرد شده بود ، حس و حال بدشد؟دلمیم
 .شدیراحت باشم فقط ، که نم

      
 

 بعد هم کساعتی ، می رفته بودمارستانی ، صبح کله سحر با زنگ سامان به بشدمی خسته تر نمنیاز ا        
 با لوفرین.  آوردمی ، خاله شدنم انگار آروامم کرد و لبخند به لبهای بدبختنهمهی اانی آمد ، مایدختر بامزه اش به دن

 اش نهی ناراحت بود که سر من را به سی از چانمدی ، نمدی روان شد و صورتم را بوسشی من ، اشکهادنید
گفت اسم دخترش . ام گرفت ، بعد صورتش را پاك کردم و آرامش کردمهیخودم هم گر.  کردی مهی و گرفشردیم

 .را با سامان ، همتا گذاشتند
 پرو رفتمیحاال هم خسته و کوفته داشتم م بودم ، رفتم سر کار و مارستانیبعد از چند ساعت که ب        
 بله؟:  ، شماره ناشناس بود ، جواب دادم ستادمی المی موباي بودم که با صداامدهی نرونیهنوز از در ب.لباس
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 ن؟یخوب هست. خانمیکیسالم ن: دیچی پي گرم مرديصدا        
 سالم ، ممنون ، شما؟ -        
 . مرسای ، برادر امنمیرحسیام -        
 ن؟یبله ، شما خوب هست: متعجب گفتم         
 دستش بند بود ، گفت من یی جارسامی مزون ، امنیرفتی مدی شما امروز بانکهیممنون ، راستش مثل ا -        

 ... دنبالتونامیب
 .دمی زحمت به شما نمرمی ، اما خودم مدی ممنون ، لطف کردیلیخ -        
 ، االن دیچند لحظه صبر کن. محل کارتونمکی نزدبای ، من االن تقردی داراریاخت:  کرد و گفت یخنده نرم        

 .رسمیم
 ظاهر شد و من شی رنگ و مدل باالدی سفنیچند لحظه بعد ماش. گفتم و منتظر شدمییمجبورا باشه ا        

 که يطور.رفتی معی و سردادی مژرای ورسامیبرعکس ام. کرد و راه افتادی سالم و احوالپرسیبه گرم.سوار شدم
 ؟يدیترس رم؟یتند م:  زد و گفت ي و دسته در را محکم فشار دادم ، لبخنددمیترس

 ...رمیباشه آرومتر م:  و گفت دی تکون دادم که خنددییسرم را به نشونه تا        
  ، درسته؟ستی خوب نرسامیرابطه ات با ام:  کرد و گفت ییبعد سرفه ا        
 ؟ی چیعنی:  اش جا خوردم و گفتم یاز سوال ناگهان        
محال بود . شناسمی رو بهتر از همه من مرسامی ، امستی وسط درست ننی ايزی چهی یعنی: دوباره گفت         

  اون تورو؟ای يتو مجبورش کرد. عی سرنقدری بار ازدواج بره ، اونم اریز
 نگه جای ، االنم شمیمن متوجه منظورت نم:  دست پاچه ، گفتم ی کم بار من هم ناراحت شدم و همنیا        

 . ترونهی دیکی از یکی.  شمادهیدار پ
 شتری رو از تو هم برسامی ، امشناسمی خانم ، من تو رو میکی ننیبب:  باز شد و گفت یصورتش کم        

 نی بابا تو منگنه گذاشتش ، اما بابا قبال هم از ادونمی ، مدیدی رو انجام منکاری ادی داري ، معلومه اجبارشناسمیم
 . بدهله حرفهاست که دم به تنی هم زرنگتر از اریکارها کرده ، ام

 که عاشقش گهی دي رو برو به خودش بگو ، منم عاشقشم ، مثل همه دخترهانایا:  گفتم تیبا عصبان        
 .شنیم

من االن طرف توام ، .ي اشتباه متوجه شدکمی ؟یشی میحاال چرا عصبان: دستش را باال آورد و گفت         
 . تا سرجاش بشونمشی رو بهم بگقتی حقخوامی ، مکنهی متتی داداشم داره اذدونمیم
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د ، مشخص  حنی نه تا ای با هم نداشته باشند ولی ارتباط خوبزدمیمشکوکانه نگاهش کردم ، حدس م        
 بود ، نه رسامی من دست املمیاما ف.  ، نه نجات من گشتی خراب کردن برادرش ميبود که دنبال بهانه برا

 ! کنادهیمنو پ:  زدم و گفتم يپوزخند.او
 .رسامینه ام.یکی منم ، نشناستتی که میاون:  زد و گفت ياون هم لبخند        
 از کجا ؟:  و گفتم دمیاز لبخند خونسردش ترس        

***         
 دوست داره دورش رسامی که امیی ، تو با اونهاشناسمی مثل تورو مییمن دخترها: با همان لبخند گفت         

 . کنارذارتتی ، بعدم مکنهی متتی ، اذیفی اون حي ، تو برايباشن فرق دار
 ، ي ادامه بدستی درست ننی از اشتریب.یواهرخی خنقدریممنون که ا:  کردم و گفتم ییبا حرص خنده ا        

  بگم؟رسامی که من برم حرفهاتو به امي کردنوی ماست ، فکر ای عروسگهی دکماهی
 ، به رمیگی مشهی رو همفشی کثي کاراي من جلودونهی نداره ، اون می هم فرقیبگ:  و گفت دیخند        

 . فکرکنشتریهرحال ب
 ، فرشته نگهبان الزم نداره شهی خودش مسئول گندکاریهرکس:  بردم و گفتم رهیدستم را به سمت دستگ        

 .رسامیام
 .ي سرو زبون دار ترکردمی که فکر می ، از اونمیرسی االن مسایوا: اخم کرد و گفت         
 .ي ، دو رو ترکردمی که فکر میتو هم از اون: در را باز کردم و گفتم         
 ستادهی شهر، من کجا اي باالنجای ، ای آدم عوضنهمهی انی و وارد ساختمان شدم ، بدمیدر را بهم کوب        
 بودم؟

     
 رسامیام        

 
 بهت بدم ، پس جای جان ، از اولش هم قرار نبود همه پولو ی معصومنیبب:  و گفت دی کشیقینفس عم        

 .یدونی ، خودتم مي معتبر تر سراغ ندارنی ، از اهی چک حاجنمی خاطرمون رو مکدر نکن ، اگهید
 که معلوم بود ، نطوری کند ، ايشتری طمع بشدی گذاشته ، نمشی پا پی بود حاجدهیمردك طمعکار فهم        

 ، قبوله می نزدیما که حرف:  زد و گفت يشخندی ، نردی دست شازده اش قرار بگیقرار بود دفتر و دستک حاج
 ...اصال

 . حرفت واسه ما حکمهي هم ندادينداد:  چاقش گذاشت و گفت ي پاهاي رو راشیدستها        
 . از تودیدستت درد نکنه ، پس خبر بار جد:  زد و گفت ي پوزخندرسامیام        
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 روز دانستی حاضر نشده بود همه پول را بدهد ، اگر می داد ، حاجرونیمرد بلند شد و رفت ، نفسش را ب        
 ، مثل کردی مي کارکیخودش .رفتی و طمعکار نمصی تاجر حرنی قرارداد با ايدرش پااول با حساب حرف پ

 یگوش.یکی قرار مزون داشت نمروز و به ساعت نگاه کرد ، آهش بلند شد ، ادی کششی داخل موهایدست.شهیهم
 :  را جواب داد و گفتیگوش! بودنیرحسیام. را که برداشت ، زنگ خوردچشیو سوئ

 ه؟یچ -        
  که نزده تو حالت؟ی برادر ، معصومیچه بداخالق:  و گفت دیبرادرش خند        
 به تو چه ؟: حرصش گرفت و گفت         
 .ي قرار داریکی رفته با نادتی گرفته که یلیگفتم حتما حالت رو خ:  و گفت دی باز هم خندنیرحسیام        
  باز؟يد کریچه غلط:  حبس شد و گفت نهی سينفسش تو        
 . ، مامان گفت من رفتم دنبالش رسوندمشي نکردم جز برادرياوخ ، اوخ ، کار -        
 .ی بحالت اگه زر زر کرده باشيوا:  شد و گفت رینگران از پله ها سراز        
 رو نای ايچطور.دی کردم ، اما مادمازلت با زبونش دم منو چیسع:  مخش ي و رفت تودیباز هم خند        

  ؟یی خدایکنی خر خودت مينطوریا
 سرهم کرده ، پشت ی چه داستاننباری ای عوضنیرحسی امنیمعلوم نبود ا. گفت و قطع کردییخفه شو        

 دست ی بیکی ، از ندهی دمش را چگفتیجواب نداد ، باز هم گرفت ، م.  را گرفتیکیفرمان که نشست شماره ن
 بله؟: دیچی پی گوشي خسته اش تويباالخره بعد از چند تماس صدا.  بوددیو پا بع
 ؟ییکجا -        
 . باشم ؟ مزوندیکجا با -        
  بهت گفت ؟يزی چگه؟ی دي اومدنیرحسیبا ام -        
 .دونستمی ازت بهم داد ، که خودم میوگرافی بهی: سکوت کرد و بعد گفت         
 ندی همه جا بشتوانستی هم نداشت ، فقط مییآتو. اش را گفته بودي بدنیرحسیخنده اش گرفت ، پس ام        
 . کندیو حراف
 .امیمنتظر باش من االن م -        
 یی در را باز کرد ، با خوشرویی ، زنگ زد و زن پنجاه ساله ادی بعد رسیقیدقا.  قطع کردیبدون خداحافظ        

 کی بودند ، بلوز و شلوار ، بخاطر حضور او هم مثال دهیدعوتش کرد به داخل ، همه زنها آنجا راحت لباس پوش
 یکی پرناز و ادا دنبال ني دخترهانی گرداند بشمچ.ندی سرشان ، زن تعارفش کرد که بشيشال انداخته بودند رو

 ومده؟یخانم من هنوز ن:  دی گذاشت ، پرسشی جلویی، زن که چا
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 دهیحرف ما رو گوش نم. چه بهتري اتاق پرو ، اتفاقا االن که شما هم اومديچرا ، تو:  و گفت دیزن خند        
 . خانم کوچولوتوننیا

 .نیاری بفی تشرقهی دقهی شهیاگه م: زن دوباره گفت . فی کوچک بود و ظریکی زد ، نيلبخند        
نه خانم :  دی را شنیکی اعتراض ني رفت که صدايگری د بزرگاریبلند شد و دنبال زن به اتاق بس        

 ... ، آخهيجعفر
 ي شانه هاي را روشیموها. بودستادهی ايدی لباس سفانی در مي بلندي سکوانی میکی به اتاق ، ندیرس        

 :  کرد و گفتی ساختگیزن اخم. دی رسی به نظر می بود و ناراضختهی رانشیعر
 ...هی چه خجالتيوا...می تو نشدفی اونم نظر بده ، ما که حرنهی بذار شوهرت ببزمی عزي وايا -        
 دی تن سفیحواسش رفت پ. دی لباسش گرفته بود اشاره کرد و خندي را جلوشی که دستهایکیبه ن        

 ی استخوانشی زده بود و شانه هارونیاستخوان ترقوه اش ب.  الغر نبودنقدری اش ، قبال ايدخترك ، و الغر
 از ي شده بود دختری ؟ کنتشیبب خواستیواقعا نم. دی دزدی را اما پر از اعتراض از او مشیشده بود ، چشمها

 ، یراشرفی ميآقا:  گرفت و گفت رسامی امي رنج بکشد؟ زن چند مدل عکس جلونطورینشان دادن تنش به او ا
 پوشونهی مشوی پف دار بهتره چون الغرير ، مدل ها ، گفتم چون الغر شده انگاخوادی مدل رو منی ، ادینگاه کن

 نمونه نایالبته ا... کهشهی کلوش باشه ، نمخوادی ساده مگهی اش خوبه ، اما مه، دکلته هم باشه بهتره چون باال تن
 ...می کنیان ، تا براش طراح

 نقصش ین و بدن ب تي رنگ لختش ، چرا رویی قهوه اي اش ، موهافینگاهش افتاد به باال تنه ظر        
 ي ، به نظر منم مدالدی رو براش درست کنخوادی که میهمون:  زن حراف ؟ اخم کرد و گفت گذاشتی مبیع

 ....ستیدکلته هم جالب ن...ادی بهش مشتریساده ب
 .شهی متی بکشه باال ، اذدی بای ، هدارهیباالتنه اش لباس رو نگه نم:  گفت یمکس کرد و با بدجنس        
 اش ینگاه عصبان. رفترونی زد و مجله را پس داد به زن و بي که بهش افتاد ، لبخندیکی نینگاه عصبان        
 زد ، يپوزخند!  داشته باشد تی اهمشی برانکهینه ا.  بودنش ، به غصه دار بودنشنی به غمگدادی محیرا ترج

 آمد و از او ی که باران میهمان شب  ، آمد از اوی ، مگر از سنگ بود ، داشت خوشش مگری داشت دتیاهم
 هم بامزه شده بود ، اهی سملی با آن رشی را پاك کرد ، چشمهاملشی که ریخواست مهربان نباشد ، همان شب

 . زمان را به عقب برگرداندخواستی بود که دلش مییاالن ، جا
     
 

 و مردانه اش ، رهی تی گندميبه لبخند جذاب ، بازوها. نگاه کردم ، دلم گرفته بودرونی و به بدمی کشیآه        
 کرد که يخودش کار! شدمی نگاه کردم ، من داشتم بهش عالقه مند مکشی ساده و شپی اش ، تشیته ر
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 را پشت گوشم دادم و به میاموه. ییایدوستش داشته باشم ، خودش محبت کرد و توجه ، جنتلمن شد و رو
 . نداشت انگارانی ام پای نگاه کردم ، دل مردگیی اگهیف دطر

  جان امروز؟یکی نیرسیبا حوصله به نظر نم -        
 ي اهی ترکالی سرگری مثل بازشی بود ، در نور آفتاب، موهاستادهی سرم اي که باالنطوری بود ، انیرحسیام        

 . حوصله امی بشهیمن هم: را باال انداختم و گفتم شانه ام .  دو برادرنیمثل شب و روز بودند ا.شده بود
 .ارهی هم سرحالت نمی قشنگنیپس باغ به ا:  نشست و گفت يری حصی صندليکنارم رو        
 ی مجهی نتنی کرد ، اشکال نداشت اگه به اي نقش بازشدی نگاه او هم نمری ، زکردیبا لبخند نگاهم م        

 باغ که می نگاه کردم ، امده بودیی اگهی ديجوابش را ندادم و به جا.  نداردی که زن برادرش اخالق خوبدیرس
 و سامان ، نگار و لوفری گذاشته بود ، نرسامیام  برنامه جوانانه را ماماننیا.  سرحال باشمیمثال قبل از عروس

و استرس عادت ماهانه  بخاطر فشار چارهی هم امده بودند ، اما من برسامی املی فاميبهراد و پسرعموها و جوانها
 آورد ، فقط ی به دلم فشار مشتری بودم که بدهی پوشرهی تنیام جلو افتاده بود و حالم خوب نبود ، از ترسم ج

. شدی داشت خراب منیرحسی خوب بود ، که اون هم به لطف اممیآفتاب نه چندان گرم زمستان برا ينشستن تو
 .ستی ، انگار حالت خوب نيای سرحال بکمی رو بخور نی اایب:  به سمتم گرفت و گفت یی اوهی آب موانیل

 :  داد و گفتهی ، دوباره تکخواستی مینیری شزی را گرفتم چون واقعا دلم چوانیل        
 زدن هم رآبی در حال زشهی ، هممی هم نداشتی ، از بچگمی با هم نداری خوبونهی مرسامیمن و ام -        

 .میبود
 .ي که معلومه تو موفق تر بودنطوریا: هش کردم و گفتم مشکوکانه نگا        
 وقتها خواستم رابطه مون رو درست یلی پسر، خنی ناخلفه انقدری خودشه ، اریاما تقص.آره :  و گفت دیخند        

 .به هر حال برادرمه.ادی ها هم ازش بدم نمنقدریمن ا... به دل گرفتهنهیکنم ، اما ک
 :  حلقه کردم و گفتموانمی را دور لمیدستها        
  داره؟ی به من چه ارتباطنهایخب ، ا -        
 .گهی دکنمیارتباط که نداره ، اما دارم باهات سر صحبت رو باز م:  زد و گفت يلبخند        
 . ندارمی خانوادگي ، حوصله دعوانی نکنتونی بچگي هاي بازیمنو قاط: اخم کردم و گفتم         
 ؟یستی حوصله نی بيادی زکمی ، شهی عروسگهی که هفته دیواسه عروس: جلو اومد و گفت         
  حوصله است؟چرا؟ی بیکین -        
 :  در هم بود ، دستش را به سمت من گرفت و گفتشی که اخمهامی برگشترسامیهر دو به سمت ام        
 .می قدم بزنکمی محوطه ي تومی برایب -        
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 شونه ي گرفت و دستش را رونیرحسی دستش را گرفتم و بلند شدم ، با همان نگاه چشم از امیبا ناراحت        
 .دستت رو بردار:  ، شونه ام را تکون دادم و گفتم می که دورشدیکم.من گذاشت

  ؟گفتی بهت میهمه حواسشون به ماست ، چ:  به خودش فشردم و گفت شتریب        
 . حوصله امی چرا بدیرسپیم -        
 خب چرا؟ -        
  چرا؟یکنیفکر م:  بهش رفتم و گفتم ییچشم غره ا        
 :  گفتي ، جدستادی امی ام داد و خودش رو به روهی تکقی آالچوارهیبه د        
 ، بابا فکر ي کاري جمع و چند تا جاي با نشون دادنت توخواستمی نبود ، منیمنم از اول برنامه ام ا -        
 انگار زرنگ تر از ی ، ولرسهی خبرش به گوشش مدونستمی حامد ، می مهموني توی ازدواج کنم ، حتخوامیکنه م

 . حرفها بودنیا
 . بودم پسلهی ، از روز اول وسکردی حالم را بدتر مشی هاحیتوج        
 ...  کنميری ازت باج گخواستمی منظورم رو ؟ من نمیفهمیم -        
  ، نه؟یدونستی داستان رو م؟همهی خبر داشتلمیاز روز اول از ف: بغضم را قورت دادم و گفتم         
 ، به ندی بودنم را ببچارهی بهی گرخواستیدلم نم.  و سکوتش را بحساب دانستنش گذاشتمينگاه جد        
 رو پخش لمی فياریرات م آپاهی يری ؟ می االن برم بهم بزنم ، چنیاگه هم:  زل زدم وگفتم شیچشمها

 ؟یکنی میعموم
 ، خواستم به خودم شی پاهاي تاب خورد روی دهانش گذاشت ، و کمي رویدستش را با کالفگ        

 فهمهی روز مهی خراب بشه ، باالخره که بابات مونینذار زندگ!  یکنی نمنکارویا:  بدهم ، ادامه دادم يدواریام
 .يدی نمی رو به کسلمی ، تو در هر صورت فکنهی ، اون موقع بدتر ملمهی همش فنهایا

  ؟امی به نظر مهربون منقدری ا؟ی مطمئننقدریاز کجا ا:  زد و گفت يپوزخند        
 :  متر با صورتم فاصله داشت ، آهسته گفتی چند سانتاهشی سيجلوتر اومد ، صورتش و چشمها        
 هم ، پخش لمی ، در مورد فیکی نستی از خودم مهم نری غی من کسي ؟ براستی نادتیدلناز رو  -        
 که ی ، اونشهی مدهی ناخودآگاه به خانواده ها کشهی ، اونوقت قضیی جداي براکنمی ملشی که نه ، اما دلیعموم

 هم ی ، حاجخورهی ، ازدواج بهم مشهی به نفعم هم مییجورای!  به من دنیهمه حق رو م.یی بازم توکنهیضرر م
 ...اما...شهی نمفی کثچکدوممونی شناسنامه هينطوریا!  ، چرا که نه کنهی ميباهام همدرد

 :  کرد و گفتریی ، نگاهش تغزندی نررونی بمیلبم را گاز گرفتم تا اشکها        
نگاه کن که  بهش ينطوری ، اکنمی می کنم ، دارم دوستانه باهات طتتی هم اذنقدری اخوامیاما من نم -        

 هان؟خوبه؟...کنمی جبرانش می و منم حسابیکنی به من می کمکهیتو 
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 می رها بشه ، نگاهش از لبهامی تا از چنگ دندنهادی کشنییدستش را باال آورد و با سر انگشتش لبم را پا        
 . دستش فرار کردمری و بعد که مطلب را گرفت ، از زختمی ، همه نفرتم را در نگاهم ردی رسمیبه چشمها

 
        

 ، ما هنوز اندرخم عقد ي زرنگ خانوم ، تو از من جلو زدنیبب:  و گفت دینگار صورتم را با اشک بوس        
 . هم کردی خانم عروسمیبود

 از خواهرم خواهرتر بود ، محکم در آغوشش گرفتم و فقط می من هم روان شد ، نگار براياشکها        
 ...کنهی عروسه ، االن چشمهاش پف مشونیخانم توروخدا ا:  جلو امد و گفت ی با ناراحتشگریآرا.ستمیگر

 . من شدری ، تقصگهی راست مي وايا: نگار ازمن جدا شد و صورتش را پاك کرد و گفت         
 ينر:  را گرفتم و گفتم شی نکنم ، دستهاشی آراچوقتی هخواستمی کنم ، مهی باز هم گرخواستیدلم م        

 .ها
 را می ، اول موهامی چشمهاي گذاشت روخی با غر چند تکه شگری ، آرارودی کرد و گفت نمییخنده ا        

 ری ، پست سرم جمع کرد ، تور را زنیی آرزو داشتم ، به باال داد و پاشهی ، همخواستمیدرست کرد ، اونطور که م
 شهی شدم که همی ، همانگرفتی ام مهیگر  شد ، باز داشتشی آرامیم مالسرم بست ، تور بلندم را ، صورتم ه

 !  شوهرمي چشمهایاهی ، به سی شده بودم اما با چه سرنوشتمیاهای رویبه همان خوب.خواستمیم
 کی شوهر پولدار و کامل ، کی ست ، ی واقعزی امشب همه چکی کردم لبخند بزنم ، فکر کن یسع        

 خواهر خودم حسرتش را ی که همه حتییزهای جواهرات و لباس و چنیخانواده خوب که دوستم داشتند ، بهتر
 ! شدی نمناه شب که گکی ي بودن براییای ؟ خنده ام گرفت ، روگهی دخواستمی می ، چخوردندیم

 که بابا داده بود ، ي و مقدار از پس انداز خودمیی باالاری بسمتیکت و شلوارش را به ق. آنجا بود رسامیام        
 ، در سکوت به آهنگ می را باال داده بود ، سوار شدشیموها.دی و بلوز سفدی سفونی بود با پاپیمشک.می بوددهیخر
 . باشهينطوری اردمکیفکر نم:  که گفت میدادی گوش منشی ماشیشگی هميها

 . امیروز عروس: نگاهش کردم که گفت         
 حداقل ی ولی تجمالتنقدرینه ا. ساده تر تصور کرده بودمیلی ، خکردمیمنم فکر نم:  و گفتم دمی کشیآه        

 .یواقع
 :  فرمان ضرب گرفت و گفتيتعجب کرده بود ، با انگشتانش رو        
 . ام فکر نکرده بودمی به روز عروسچوقتیمن در واقع ه -        
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 ، اگر من بودم میگفتی با خودمان ممیرفتی که میی ایبا هر عروس شهی ، هممیکردیاما ما دخترها فکر م        
 يای اتفاقها ، رونی ترکی ، با رمانتمیکردی لباسها تصور منی ، خودمان را با بهترکردمی نمای کردمی را منکاریا

 .می ملکه شدن داشتنیریش
 سرمان گرفتند ، استرس ي تور باالیوقت.  به هتل و سالن عقددنی تا رسمی نزدیی اگهیحرف د        
 ي سرانجام ، صدانیبا ا.  بگمنطوری ام را ای بله زندگنی اولخواستمی ام هم گرفته بود ، واقعا نمهیگر.داشتم

 ؟یکنی مهیگر: دی گوشم اومد که پرسری زرسامیام
 ؟ياری بی عاقد الکشدینم:  گفتم یبا ناراحت        
 ... عاقد دوست باباسته؟یینمای سلمیمگه ف: آهسته گفت         
 .شهی خراب می ، همه چمی نکننکاروی اایب:  دمینال        
 . فکر نکنیی اگهی دزی ، به چهی واقعزیفکر کن همه چ: دستم را گرفت و زمزمه کرد         
 منو را خراب کرد ، ي هانی اون همه چشم دستش را پس بزنم و سرش داد بزنم همه اولينخواستم جلو        

 ي برامی چهارده سکه اهی مهردمی و بعد از شنزدی نرمینفسم را تو دادم تا اشکها. وجدان بودی انصاف بود ، بیب
 . گفتمیی اگهیبار سوم ، بله را بدون حرف د

 هم صورتم را رسامی و پدرم خوشحال بود ، مادر امکردی مهی ، مادرم گردندیپدر و مادرم صورتمان را بوس        
 اش را به طرفم گرفت ، پاکت بزرگ زرد هی و هددی ام را بوسیشانی آخر از همه جلو اومد ، پیج و حادیبوس
 ، دیکنی می که توش زندگییسند خونه ا ،  از طرف من به دخترمنیا:  بود ، نفسش را صاف کرد و گفت یرنگ

 .دیانشاهللا خوشبخت بش
 بود ی حاجزی سوپرانی هم باز مونده بود ، فکر کنم ارسامی خود امی از من دهان همه مهمانها ، حتریغ        

 آمدم ، من هم صورت پدرشوهرم را رونیاز شوك که ب.دیرسی به نظر می هم عصبانی که حاال کمرسامی اميبرا
 چه دانستمینم.در محضر امضا کنم دیکنار گوشم گفت که سندش آماده اس و فقط با. و تشکر کردمدمیبوس
 . بودی نداشت و موقتی بود که دوامییزهای از چیی هم جزنی ، به هر حال امیبگو

 ی حسابیحاج. نگاه کردم و خنده ام گرفترسامی امی عصبانافهیحاال که نشسته بودم در خانه ام ، به ق        
 .ردی حالش را بگخواستیباهاش لج بود و هرطور بود م

 ، با همان ختیری آورد و می مرونی بیدنی کجا بود نوشدونستمی که نمي خودش از کمديداشت برا        
  مال توء؟نجای ایمگه نگفت:  گفتم شخندی نشستم و با نرهی جزی صندليلباس رو
سه واحد رو به ناممم . می ساختی بود و بابا ، مشارکتکمیکل برج مال من و شر:  خورد و گفت ییجرعه ا        

 . دارهیی براش نقشه هازدمی حدس مدید که با مونده بونی ، امی رو هم که فروختهیکرده بود ، بق
 ؟ی ناراحتنقدریحاال چرا ا:  چانه ام و گفتم ری گذاشتم زحی را با تفرمیدستها        
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 ، جلو اومد و کردی بار در طول امشب نگاهم منی اولي باال رفت و بهم نگاه کرد ، انگار داشت براشیابرو        
 ینگفت: سرم رو تکون دادم و گفتم . انداختزی مي رو باز کرد و روونشی دست پاپکی نشست ، با میروبه رو

 .چرا
 .ستمیناراحتم ن:  و گفت دی را سرکشوانی لیباق        
 . رو بهم پس بدهلمی ، فيدی رسی خواستیبه هر چ:  کردم و گفتم کی را بارمیچشمها        
 . بهتدمی ، بعد ممیهروقت جدا شد: نگاهم کرد و گفت         
  فردا برم سند رو امضا کنم؟ای ؟ تی ؟ که بمونم تو زندگی هستینگران چ:  کردم و گفتم ییخنده ا        
 . حرفها خراب نکننی رو با امونی ، شب اول عروسزمیعز:  زد و گفت يلبخند        
 سقوط کردم نی سمت زم لباسم و با صورت بهری ماند زی خواستم که صندلمیای بنییبا حرص خواستم پا        
 دنباله بلند یخواست بلندم کند ول. خوردنی به زممی و هوا گرفتم ، البته زانوهانی زمونی جلو امد و معیکه سر

 و ی دوباره برگشت تا کمک کند ، با ناراحتو  و لباس را آزاد کردنی زميلباس نگذاشت ، همونطور گذاشتم رو
همونطور که . گرفتمنباری رفت که امی پاریمثل احمقها دوباره با بلند شدنم لباسم ز.بغض دستش را پس زدم
 : بغلش بودم ، با اخم گفت

  آروم باش ، نگاه کن ؟قهی دقهی -        
 .می به همه زندگيولم کن ، گند زد: دستم را تکان دادم و گفتم         
 . ي راه افتادی دنبال هر آدم عوضی وقتي رو خودت زدیگند اصل:  زد و گفت يپوزخند        
 .دمی رو به گه نکشی کسی گذاشتم زندگهیمن از خودم ما: در همان حال با حرص گفتم         
 ی دست من افتاده ، دست هرکي هم داره ، شانس آوردی تاواننیحماقت همچ:  کرد و گفت ینچ نچ        

 . ازت بکننی و هزارمدل سواستفاده جنسوفتهیممکن بود ب
 ، ضربه رو ي ، از اونا بدتریی من ، تو هم اندازه اونای ناجی تو بشخواستمی نم؟يذاریمنت هم م: داد زدم         

 ین؟کی جواب پس بددی شماها بای پس کدادم؟ی پس مدیمن خورده بودم و داغون شده بودم ، تاوانشم من با
 ...اگه...ره؟اگهی حق من رو بگدیبا

 ، ومدی بزنم که باز هم نفسم باال نی ام گره خورد و به سرفه افتادم ، دوباره خواستم حرفنهی سينفسم تو        
 :  بود ، دستش را محکم دورم حلقه کرد و گفتدهیچی ام پنهی در قفسه سي ، درد بدشدمیداشتم خفه م

 ...یکین...دخترنفس بکش ....چرا ... ؟ ستیحالت خوب ن -        
 ...دی دور سرم چرخای هم فشردم و دني را رومیچشمها        
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.  که خورده بودم دوباره خوابم بردی مسکنری از فشار راحت شد و تحت تاثکبارهی بودم ،سرم داریخواب و ب        
که نگاه کردم به  ی بود ، کجا بودم ، بعد کمی ندادم تخت کصی تخت بودم ، اول تشخي شدم ، روداریب

 ونینی بود و شزانی آومی شانه هايم رویموها.  کجا هستمدمی بابتش داده بودم ، فهمی محبوبم که کلیروتخت
 ی هم از دستم دراومده بود ، وقتمینهای پشتش باز بود و آستپیباز شده بود و تاج نداشتم ، لباسم تنم بود اما ، ز

 گشتم که خداراشکر رسامی کمرم ، سرم را باال آوردم و وحشت زده دنبال امي ، باال تنه لباس افتاد روستادمیا
 نشستن ی ، ولکردیهمه بدنم درد م. را درآوردم و دوش گرفتممی رفتم و همان جا لباسهاحمام به سمت. نبود

ونه و از  خيپابرهنه راه افتادم تو. دمی ام را پوشی اومدم و حوله تنرونمی بعد بی وان لذت بخش بود ، کميتو
؟خواستم پرده ها را کنار   بخوابهنجای بهش اجازه داده بود ای کاناپه ، وحشت کردم ، کي رورسامی امدنید

 برداشتم و باز کردم ، خنده ام گرفت ، دوباره واری گفته بود کنترل دارند ، از کنار درسامی افتاد امادمیبکشم که 
 بستم و کال گری داشت ، بار دی خودش عالمي هم برايتکنولوژ.  تا نصفه که رفت ، استاپ کردمنباریبستم ، ا

 ی و صندلزی کوتاه بود ، با مي بالکن ، که دورتادورش کاج هاي و رفتم روکردم  سرخوشییباز کردم ، خنده ا
 بهم ی حس خوبگذشتی ممی موهانیکاله حوله ام را برداشتم و سرم رو تکون دادم ، باد که از ب.يری حصدیسف
 ي صدابا  کهدمیدی را مخچالی دم کردم ، داشتم داخل یی خودم چاي بعد به آشپزخونه رفتم و برایکم.دادیم

 آب پرتغال ی هم در مورد شب قبل نگفت ، کميزیچهره اش خونسرد بود ، چ. دمی از جا پررسامی امریصبح بخ
 ده روز کننینواده ها فکر مخا:  گفت داشتی را برمچشی که سوئی و برگشت ، در حالدیخورد و رفت لباس پوش

 . کهیدونی ماه عسل ، ممیریم
 خونه ي و تومی رفتی تور اروپا ، که البته نممیمثال قرار بود بر. آه از نهادم بلند شد ، اصال حواسم نبود        

 .میموندیم
 . زنگ بزنی داشتي خونه خودم ، کاررمیمن م: سرم را تکان دادم که گفت         
 . برگردم سرکاردیشا -        
 .شهی بد منتتی ببی ، اگه کسمیقراره خونه بمون:  را خاراند و گفت شیبرگشت ، گوشه ابرو        
 ! خونهي ده روز بمونم توتونمینم -        
 .شهیاما سرکارت تابلو م.میری مجای امی ، ممیکنی مشیکاری -        
 .امی جا نمچیمن باهات ه: زدم در را که بست با حرص داد         
 ریتاث. خوب بودیلی ، امروز حالم خشبیبرعکس د.  گفتم و صبحانه ام را خوردمی ، به درکومدی نییصدا        

 .  ام ناراحت نبودمی قبل از عروسي اما اندازه روزهادونمی ، نمییای خونه رونی اای پدرشوهرم بود هیهد
 دهی و چدهی که به کمک نگار خریی از لباسهایمی را باز کردم ، نمیرفتم به اتاق ، سرخوشانه کمد لباسها        

 شلوار گشاد راحت ، پانچ بافتم کی و دمی ، تاپ پوشزدندی بهم چشمک مزانشانی آوکتی ، نو بودند با اتمیبود
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 یی چاهی از شتری بیچی زمستان ، هيدر سرما.الکن بي پر کردم و رفتم رویی ، ماگم را از چادمی پوششیهم رو
 آن اطراف ، دور بودند و بخاطر باال بودن گهی دينگاهم را به اطراف دادم ، برجها. دادی منظره مزه نمنیداغ از ا

 را در خودم جمع می و پاهای صندلي ، عقب رفتم نشستم رونحالی داشتند ، اما با ادی دکنمی طبقه ، فکر نمنیا
 .کردمی مفی کاشتمد.کردم

***         
 را سپرده می نشد و من هم خسته شده بودم از در خانه نشستن ، کالسهارسامی از اميتا دو روز بعد خبر        

 و از دمی حوصله لباس پوشیب.  ، باز هم قبول کرده بوديبودم به خود فرهنگ ، بنده خدا با اون همه فشار کار
راه افتادم به . عقب افتادمای دني از همه کارهادمکری خونه نشستن نداشتم ، فکر ميعادت به تو. زدمرونیخونه ب

 بود و همه در دی عکی نزدبایتقر. هارفتم کی قدم زدم و بعد سمت بوتی که آن طرفها بود ، کمیطرف پارک
 مارك ي هاکیز بوت ایکی يجلو. کنمری ام جلوگینی زدن بخی باال آوردم تا از شتریحراج بودند ، شالم گردنم را ب

 امد من هم برم ، اما یبدم نم. بودنددهی اش صف کشي حراج هفتاد درصدي که مردم برابودم ستادهیدار ا
برگشتم .ستادمی اکردی که اسمم را صدا می زنانه کسي که با صداگشتمیازدحام داخل منصرفم کرد ، داشتم برم

 صورتم را جانی هبا.  اومدی اومده بود و به طرف من مرونی بکی ساك از بوتنی که با چنددمیو دلناز را د
 :  و گفتدیبوس

  واسه آف؟ي کجا ؟ اومده بودنجایتو کجا ا -        
 . شلوغه منصرف شدمدمی دیعنینه ، :  گفتم فرستادمی که به شانس گندم لعنت میدر حال        
 م؟ی تا بريای ، اگه مرمی مينوریمن از ا:  زد و گفت یلبخند جذاب        
 :  را جابجا کرد و گفتدشی خريساکها. من هم اونطرف بودریبه ناچار سرم را تکون دادم چون مس        
 عمرا ی شلوغنیالبته با ا... آوردمی منی اومده بودم مگه نه ماشي روادهی پي کنم ، برادی خرخواستمینم -        

 خب تو چه خبر ؟ نگار خوبه؟...کردمی مدای پارك پيجا
 .آره ، خوبه: سرم را تکون دادم و گفتم         
 با گفتمی مرسامی داشتم به امروزی ، دلم تنگ شده ، اتفاقا دهیچند وقته نتونستم برم آتل: اخم کرد و گفت        

 ...رهی مادمیکم کم داره .می بزني سرهیهم 
 .آره حتما برو:  زدم و گفتم ي ، لبخندکردی نگاهم میرچشمیداشت ز        
  دورت نکرده باشم ؟رتیاز مس:  کرد و گفت ییخنده ا        
 مهم باشد ، مهم هم نبود می او برای اش کردم ، قرار نبود مسائل شخصینه گفتم و همچنان همراه        

 براش دی ، رفت و آمدهام رو بارهیگی م داره بهم سختیلی ، بابام خیاز اون روز مهمون: دلناز دوباره گفت .واقعا
 . کنما رو با بابا آشنرسامی دنبال فرصتم امنی بدم ، بخاطر همحیتوض
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 . ، کارت سخته پسشناسمی مرسامی که از امیبا اون اخالق:  زدم و گفتم ي برج ، لبخندي جلومیستادیا        
 ؟ي دارنی ، مزاحمت نشم ؟ ماشگهیآره د:  سرش را تکون داد و گفت يباطناز        
 هی ، اما همساستی نشتریالبته چندروز ب. جا ساکن شدمنیمنم هم: به ساختمان بلند اشاره زدم و گفتم         

 .گهی دمیشد
 :  زد و گفتی باز موند ، خنده ام گرفته بود ، لبخند زورکیصورتش مات شد و دهانش کم        
 احد؟کدوم و...  جا؟ نیهم -        
 .طبقه هجدهم:  بهش زل زدم و گفتم حیبا تفر        
 !رسامهیاونجا که مال ام...اونجا که:  و گفت دی پرشتریرنگش ب        
 . به نام پدرشهقتیآره ، بهت نگفته بود ؟ البته در حق: خونسرد گفتم         
 م؟ی برياینم: هنوز خودش رو جمع نکرده بود ، خندان گفتم         

 رفت و من هم خونسرد به رونی برسامی نزد ، فقط طبقه امیی اگهیسر تکون داد و همراهم اومد ، حرف د        
 .هنوز عشق سابقش را ول نکرده بود. مبلها پرت کردم و پوزخند زدميشال و مانتو ام رو رو.خونه برگشتم

 : ود ، در را باز کردم و گفتم برسامی امدمی دی بعد ، زنگ خانه زده شد ، از چشمقهیده دق        
 بله؟ -        
 هل داد و وارد شد ، اخم کردم و ی داشت پنهانش کنه ، در را کمی که سعدی رسی به نظر می عصبیکم        

 چه خبرته ؟: در را بستم و گفتم 
 رون؟ی بی رفتی چيبرا:  اش را با انگشت لمس کرد و گفت قهی را بست و شقشیچشمها        
 . ندارهیبه تو ربط:  گفتم نهیدست به س        
 !دنتی که ، ديدید:  کرد و گفت یی ایخنده عصب        
 .دنیتو رو هم د: شانه ام را باال انداختم و گفتم         
 .شمی اومد پشهی ، مثل همدونهی نميزیاون چ: جلو اومد و گفت         
 به من چه خب؟: و گفتم باز هم شانه ام را باال انداختم         
  ببندم؟ياالن من دهن دلناز رو چطور.می نررونیقرار شد ب -        
 !شهی ، مثل همزمیبا لبات عز: با تمسخر گفتم         
 . یکی نکن نيلجباز:  نگاهم کرد و بعد گفت یکم        
 دوست ی تو خونه ، اونوقت تو با هرکنمی ده روز بشتونمی ، من نمستی نيلجباز: لبه اپن نشستم و گفتم         

 يخوای ، اونوقت ممیستی با هم نشهی ، متوجه ممی ازدواج کردفهمهی مگهی ، بعد هم چند روز ديای و بي بريدار
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 رو مهمون تختت ی ، کسيری سخت بگودت ، ده روز به خی نگران من باشنکهی اي بجا؟بهترهی کنکاریچ
 .زمی عزینکن

 .ادی حسادت ميبو:  رفت و گوشه لبش باال رفت و گفت نی از بتشیعصبان        
 تورو با باباش خوادی مگفتی از مغزت استفاده کن ، االن داشت مکمیحسادت ؟ :  زدم و گفتم يپوزخند        

  ؟هی چه زن روشن فکرنی بعدا اگهیآشنا کنه ، با خودش نم
  خب؟می ازدواج کردیچرا نگفت:  فرو کرد و گفت بشی را داخل جشیدستها        
 !یگفتی بهش مدی خونه ، تو باي تويدادی راهش مدی تو نبا؟یستیمتوجه ن:  اومدم و گفتم نییاز اپن پا        
 . چند وقته تحت فشار بودم ، اونم خودش اومدنیا:  ام نشست و گفت ی آسمانی آبي کاناپه هايرو        
 من به خودش کرد و زی به نگاه نفرت انگییخنده ا. گفتی روابطش ملی از دلمی ، داشت برافی کثیعوض        

 : گفت
 .دلناز با من.بندمی خودم ميجوریالبته به قول تو ، دهنش رو  -        
 ؟ي ندارییچا:  بشه؟ برگشتم سمت آشپزخونه ، بلند گفت ی کنه ؟ که چکی مثال من رو تحرخواستیم        
 !رونیبرو ب:  زدم ادی بدجور بهم شجاعت داده بود ، فريم انگار بال پرواز آزادواقعا پرو بود و من ه        

       
 رسامیام        

 
 .در بازه:  که گفت دی را شنشیزنگ در را زد ، صدا        
 : بلند شدشی معلوم نبود کجاست ، چند قدم جلو رفت که صدانجایوارد شد و در را بست ، از ا        
 .اریفشت رو در بک -        
 را در آورد ، پس کجا بود ؟ چند لحظه بعد از شی روشن بود ، کفشهاونیزی به اطراف کرد ، تلوینگاه        

 مداد هم هی شبيزی را باال سرش جمع کرده بود ، چشیموها. پا برهنهشهی آمد ، مثل همرونیآشپزخانه ب
 باال پوش کمربند دار کی هم شیرو ،  بوددهی پوشی تاپ تنگ و شلوار گشاد نارنجکیداخلشان فرو برده بود ، 

 یک:  را باال برد و گفت شیابروها. بامزه شده بود .  اش ی استخواني شانه هاي، شل و وارفته افتاده بود رو
 ؟يری تو خونه که تو مرهیپابرهنه راه م

 نجای سه بار دارم کف ايروز:  گفت داشتیذرت بو داده بر م پر از ی که کاسه بزرگیاخم کرد و در حال        
 . ، دوست دارم خنک شمکشمی میرو ط

  سرما؟نیتو ا: دنبالش راه افتاد         
 . به سرما ستفشیک:  کاناپه رها کرد و گفت يخودش را رو        
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 یاپکورن اش ، انگار او وجود خارج زل زد و شروع کرد به خوردن پونیزی کنترل رو زد و به تلویدکمه پل        
 کردی می توجهی به او بي ، طورگرفتی اش مدهی چون ناددی جذاب شده بود ، شاشی برابی دختر عجنیا. ندارد

 شده بود یی ملکه اهی شبشتری نداشت ، بشیبرا یانگار واقعا بود و نبودش تفاوت.  نکرده بودیکه تا به حال کس
 از يلبخند. استقالل و ثروت ، کامال دربرگرفته بودشنی ، جاذبه اکردی میی در ملکش فرانروایکه با خوشحال

 دی کششی داخل موهایدست. ، زددیجنبی و چربش که تند تند با خوردن پاپکورن ها مدهی بهم چسبي لبهادنید
 : و گفت
 .می ازدواج کرديبا دلناز حرف زدم ، مجبور شدم بگم سور -        

 ؟ی ماجرا رو گفت؟ی چیعنی:  گرد شده گفت يدکمه پاز را زد و با چشمها        
  احمقم؟نقدری ایعنی:  داد و گفت هیتک        
 ؟یپس گفت:  کرد و گفت کی باری را با بدجنسشیچشمها        
 :  نگاهش کرد و گفتیکم. ، دخترك زرنگدادی فحشش ممی مستقریغ        
 .میگفتم بابا هامون با هم دوست بودند مجبور شد -        
 .ازت توقع نداشتم. عشقمي کرد ، دلش رو شکوندي زارهی گریحتما کل -        
 ، با عالقه با الك دی باری امد ، نفرت ازشان می به طعنه اش خوشش مي هازمی عشقم ها و عزنیاز ا        

 ؟ی ، هانياز مهدکودك فرار کرد:  و گفت  نگاه کردشی شبرنگ پاهای نارنجيها
 یکی تاريباحاله ، تو. دونه رو داشتمهی نیهم:  را جمع کرد و گفت شی پاهایرد نگاهش را گرفت ، کم        
  ناراحت شد؟یلی ؟ خینگفت...زنهیبرق م

 ، ومی روزها بخاطر سوالرنیدلناز ا. بامزه شده بوديادی زی رنگ نارنجنی ، کنار اشی انگشتهايدیسف        
 مخش را خرده بود که قانعش کند ، کساعتی ، خوردی مشهی شده بود که هميرنگ شکالت تلخ هشتاد درصد

 .  کنمکاری چیناراحت که شد ، ول: سر تکان داد وگفت 
 . به همهگهی مرهی ، می باهاش بهم بزنیتونی نمگهیاونوقت د -        
 باور مینیبی ملمی فمی دارمی خب بره بگه ، همه منو تو رو که با عشق نشست؟يرد فرض کی منو چیهان -        

  دختر کنار گذاشته شده رو؟هی انهی انتقام جوي حرفاای کننیم
 :  شد و گفتدای پشی در چشمهایدگی در هم رفت ، دوباره آن برق رنجشیاخمها        
 . دوستت دارهیلی آخه؟دلناز معلومه خادی دلت ميچطور -        
 ی چه مدلش بود؟ کمنی ، ادیفهمی را نمانی جرکرد؟ی دوست دخترش را ميزنش بود و داشت طرفدار        

 .تو نگران اون نباش ، نگران خودت باش:  تر نشست و گفت کینزد
 منظور؟:  نیی افتاد پایصاف نشست و باالپوش نازکش کم        
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 :  پاپکورن برداشت و گفتی را نبوسد ، مشتفشیتا سرشانه ظر خودش را کنترل کرد یبه سخت        
 .یشی چاق ملوی ده روز ، چند کنی ، تا آخر ايخوری مي که دارنهمهیبا ا -        
اشکال نداره ، برگردم سرکار باز الغر :  اش و گفت یلی تخي فانتزلمی داد و زل زد به فرونینفسش را ب        

 .شمیم
 بلند شی نگاه کرد که رلمی فيبه کوتوله ها!  آن خواستگار کنه اششی پرفتی مدیحتما باسرکار هم         
 ادی را زغشی هم بود ، تبليدی جدلمی ، فکردندی مي شادیی طالي از سکه های داشتند و داخل کوهيقهوه ا

 شده لمی که با لذت غرق فدیفهمیخوب م یکی اما نگار ندیفهمی بود ، واضح نمی بود ، اما چون به زبان اصلدهید
 . را تماشا کردلمی نگفت و فيزیچ.بود
     

 آب به صورتم زدم تا ی ، کمیی بلند شدم و رفتم دستشوداری باز کردم و خواب و بمهی را نمیچشمها        
 دهی رس ظهر که مثالروزی ام بود خوشحال شدم ، از دي روز کارنی امروز اولنکهی اي آورادیچشمهام باز شد ، از 

قرار هم بود . حرف زده بودم که فکم درد گرفته بودین تلفنقدری اهی و بقرسامی خودم و امي ، با مامان و بابامیبود
 لمیاما اگر عکس و ف. برمرتری دتونستمی خداروشکر بهانه شاغل بودن داشتم و می ولمی همه بردنیبه د

 لباس یبا سرخوش. بودی به فکر مرسامی امدی را باشینجای ام را باال انداختم ، ا؟شانهی چخواستندیمسافرت را م
 برم ری که از کدام مسکردمی خودم مرور ميداشتم برا. رفتمرونی و از خونه بدمی چفمی را در کمم و لوازدمیپوش

 با نکهی از ایراض.  اومد ، بوق زد و اشاره کرد سوار شم رونی بنگی از پارکرسامی امنیکه زودتر برسم که ماش
  اون موسسه کنکور ؟ای اه آموزشگيریم:  بهم کرد و گفت ینگاه. ، سوار شدم و سالم کردمرمی منیماش

 . آموزشگاه کنکور -        
 . ، داشته باشمسی رو برام بنوتیبرنامه کار -        
 ؟ی چيبرا: تعجب کردم و گفتم         
 .ادی مشی پيزی چي کارهوی بدونم ، دی داره ؟ بای چيبرا:  بهم کرد و گفت ی نگاهمین        
 ... دخالت نگهی کار همديقرار شد تو:  گفتم یعصب        
 ی ازم بپرسه ، مامانیکی بدونم چون ممکنه دی دخالت کنم ، باخوامیمنم نم: حرفم را قطع کرد و گفت         

 .ی از کار من بدونيزای چهی دی ، تو هم بای کسییبابا
 دوماه یکی ؟ قراره یکنی رو سخت مزی همه چنقدریچرا ا:  کردیبحم را داشت خراب ماوقات خوش ص        

 . ندارهی کارها ضرورتنیا.می جدا شگهید
  ؟ی نگرانیتو از چ. داره ، دارهگمی می داره؟ وقتیچه ربط:  در هم رفت و گفت شتری بشیاخمها        
 . بهت جواب پس بدمخوامی ، نمامی نخوام زود بدی خودم رو دارم ، شايبه هرحال من برنامه ها -        
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  ؟ی ، اوکی ، فقط جهت هماهنگخوامیمن ازت جواب نم:  اش رو زد و گفت یشگیپوزخند هم        
 لمی فای بود من داشتم ، مثل رمانها بود یچه سرنوشت. نگاه کردمرونی دادم و به برونینفسم را پرفشار ب        

 شم که ادهی افته ؟ نگه که داشت ، خواستم پی می چه اتفاقشی فردا براکردی فکر میک دردناك ، ی اجتماعيها
 ؟يای می ما ، شب کشی پانی امشب مفت که با بهراد حرف زدم گشبی ، دیراست: مچم را گرفت و گفت 

 افتاد که نگار ادمی من ، بعد ی مچ استخواني اش که چه بزرگ بودند برارهی تينگاهم را دوختم به دستها        
 شهی رفته بود ، ساعت چهار تموم مادمیآه ، آره ، : ام گذاشتم و گفتم یشونی پيسمس داده بود ، دست رو

 .امیکالسهام ، خودم م
 تا اون دمی دستم کشي انگشتهاش هنوز گرم بود ، چند بار رويجا. شدمادهیسرش را تکون داد و من پ        

سرم .  شدی رگهام پمپاژ مي و توگرفتی حس از قلبم سرچشمه منی، اما انگار ا برود رونیحس گزگز از پوستم ب
سرم را باال گرفتم و به سراغ کارم رفتم ، . مکردی احمقانه نميرا چند بار تکان دادم ، نه من هرگز دوباره کارا

 .کردی مدای افکار هرج و مرجم سامان پی کمدیشا
***         

به به ، چه خانوم :  کرد و گفت یی گذاشتم ، نگار خنده ازی مي دسر ها را رو را بستم وخچالیدر         
 .ییکدبانو
 . ذوق نکنادی گرفتم ، زرونیهمش رو از ب: لبخند زدم و گفتم         
 زم؟ی عزي هنرمندنقدری ادونهی مرساممیام:  و گفت دیخند        
 . نگار جون ، حسادت نکندهی پسندينطوریاون منو هم: شانه ام را باال انداختم و گفتم         
  ؟نمی ، بگو ببيری از دستم در ميامشب همش دار:  ظرف دسر زد و گفت ي به خامه رویناخنک        
  رو؟یچ: با تعجب گفتم         
 .ی زنانگنیری شيای به دنارهی می که ما رو از عالم دخترانگیهمون اتفاق:  را باال برد و گفت شیابروها        
 .یتی تربی بیلیخ:  افتاد و خنده ام گرفت و گفتم می نگاهش کردم و بعد دوزاریکم        
  ؟نمی تو ماه عسل ، بگو ببمونهی ، منی که خسته بودیشب عروس:  را به کمر زد و گفت شیدستها        
 در ی که نتوانسته بودم با کسیی غصه اینی و سنگی خجالت ، از ناراحتيداختم ، نه از رو اننییسرم را پا        

  اومده؟ هان؟شی پی ؟ مشکلیکی شده نیچ:  بذارم ، نگار دستهام را گرفت و گفت انیم
 :  بگم ، دوباره گفتی چدانستمی و نگرانش ، نمبای زينگاه کردم به چشمها        
  شده؟يزی ؟ توروخدا بهم بگو ، چی داشترسامی با امیمشکل -        
 ... بگم ، نشديچطور...راستش ، اون اتفاق : تته پته گفتم         
  بود ؟ی ، مشکل چستی نی که ناشرسامی نشد ؟ امی چیعنی: مبهوت نگاهم کرد و گفت         



 121 

 ..شدمی متیمن نتونستم ، اذ...امم... میمشکل داشت: بدون فکر گفتم         
  ؟؟هانيزی ؟ خونری شد ؟ درد داشتی چیعنی:  کرد دوباره لهینگار پ        
 .گهی نشد ، حاال ول کن دگهیآره د:  بشه گفتم الیخی بنکهی ايدست بردار هم نبود ، برا        
 ...دهی بعرسامیاز ام:  فکر و در همان حال گفت ينگار رفت تو        
 .به اون چه ، من مشکل داشتم: اخم کردم و گفتم         
 که می برای خودت نذار ، بي روبی نگو من مشکل داشتم عنقدریا:  نگاهم کرد و گفت هیعاقل اندر سف        

 .ی خنگیلیخ
صابم  بود ، اعيریعجب گ. فکر بودي و بهراد ، نگار کم حرف شده بود و تورسامی کنار اممی نشستیوقت        
 که ازش خبر نداشتم سوال نکنه تا جواب یی بگم که از تجربه انطوری اخواستمی ؟ مگفتمی میچ.ختیبهم ر

 و دندی و نگار قشون کشلوفری مامان و نو چون چند روز بعد خاله.  خراب کرده بودم شتریانگار ب. نامربوط بدم 
 و برهان لیبا هزار جور دل.راره آه از نهادم بلند شد ماجرا از چه قدمی خاله سوال کرد و فهمی ، وقتدنمیاومدند د

 هم با نگار دعوا کردم ، سرش را مظلوم یکل.رمی و حتما دکتر مستی نی خاصزی اشون کردم که چیو قسم راض
 . به راه انداخته بود دختره دهن لقي نگفت ، نگو دردسر بزرگتريزی انداخت و چنییپا

 :  کفشش را درآورد و گفتی باال اومد ، در را که باز کردم با ناراحتتی با عصبانرسامیشب ام        
  کنم؟کاری چدی تو بايمن از دست خنک باز -        
  کردم؟کاریچ:  گفتم ریمتح        
 ؟يدی محی رو به نگار توضی همه چی چيبرا: چند قدم راه رفت و گفت         
 دی شدنم را که دجی ، گشدهی هم مربوط مرسامی نگار زدم که به ام بهیبه ذهنم فشار آوردم که چه حرف        

 : گفت
  بهش؟ی گفتمونییچرا در مورد روابط زناشو -        
 ممکن بود فکر کنه من نکهی که بکار برده بود و هم از ای ، هم از لفظدمی لحظه از خجالت گر کشکی        

 . نگفتميزیمن چ:  نگاه کردم و گفتم یی اگهید کردم ، به طرف ي پردازالیدر موردش با خودم خ
  سوال؟ری منو جلو بهراد برده زی مردونگی ؟ پس کینگفت: با حرص گفت         
 ؟یچ: باز هم ماتم برد و گفتم         
 د؟ی پرسيزینگار ازت چ:  و گفت دی به صورتش کشیدست        
 با اخم بهم زل زده ، شانه ام را باال دمی آشپزخونه افتادم ، خواستم انکار کنم که دي توي صحبتهاادی        

 . گفتم دست از سرم بردارهيزی چهی سوال کرد نقدری ، اکردمی مکاریچ: انداختم و گفتم 
  من ناتوانم؟ی دست از سرت برداره گفتنکهی اياونوقت برا:  گفت یبا ناراحت        
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 :  خودم را کنترل کردم و گفتمی مرتبه خنده ام گرفت ، به سختکیگاهش کردم و بعد شگفت زده ن        
 ...یناتوان...من نگفتم تو -        
  ؟ی گفتیپس چ -        
  شده ؟یدوست ندارم در موردش حرف بزنم ، حاال مگه چ: دستم را تکون دادم و گفتم         
 با هم تونی در مورد مسائل خصوصی چي ، شما دخترا برادی بهم خندی کلکهی ، مرتدمیبهراد رو د -        
 د؟یزنیحرف م
 :  ، گفتمدادمی مدل فحش به نگار مکی دلم هزار و ي که تویدر حال        
 .گهی دمی ، دختردونمینم -        
 قا؟ی دقی بهش گفتیچ:  داد و گفت رونینفسش را ب        
 .گفتم که ، دوست ندارم در موردش حرف بزنم -        
 :  ، با اخم گفتکردی کالفه بود می که وقتي ، کاردیدوباره به سرش دست کش        
 .يزدی مدی نبامی هم بودی صحبت نکن ، زن و شوهر واقعی با کسی از مسائل خصوصیچیدر مورد ه -        
 که همه دنی بودم ازخواهرم هم پرسدهی ، من دپرسنی مامانا مشهی داد ، همریاز بس گ:  گفتم یبا ناراحت        

  ؟نیزنی حرفها ، مگه شما مردا نمنی مرتبه و ایچ
 زنه؟ی در مورد زنش با دوستهاش حرف ميکدوم مرد: بهم رفت و گفت ییچشم غره ا        
 ناراحت ي فرار از فکرهايلند شدم و براب.  درهم رفت می و اخمهادی زشت و دور در سرم چرخییخاطره ا        

 ؟يخوریقهوه م: کننده ام ، گفتم 
 دوست داشت ، منتظر جوش اومدن قهوه بودم که ری تازه دم و قهوه ترك با شیی ، چاخورهی مدونستمیم        

 :  نگاهم کرد و گفتی داد ، کمهی آشپزخانه تکواری به دبیدست به ج
 يکار.گهی که اتفاق افتاده ، افتاده ديزیچ. بدت رو فراموش کنيقبال هم بهت گفتم ، خاطره ها -        

 .ی بکنیتونینم
 ؟ اتفاقا شهی رو خراب کرده ، مگه ممی االن زندگنی عواقب اون اتفاق تا همیوقت:  زدم و گفتم يپوزخند        

 .کنمی بهش فکر مشتری روزا بنیا
  هم کرده ؟یخب فرق: د گفت خونسر        
 . اعتماد نکنمی گرفتم به کسادی: قهوه جوش رو برداشتم و به طرف فنجان ها رفتم و گفتم         
 .ي کردنکاروی اگهی دباریدر واقع ... ؟یمطمئن: پوزخند زد و گفت         
 :  صورتم وگفتي داد و خم شد روهی تکی دستش را به صندلمیجلوتر اومد و رو به رو        
 . نبودمی که من اندازه اون عوضيشانس آورد -        
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 ، صورتم را جلو تر بشی و لب و دهن خوش ترکشی نگاه کردم ، مژهااهشی جذاب و سيبه چشمها        
 :بردم و گفتم

 ؟ي نبودیمطمئن -        
 . رد شدمشیز جلو را برداشتم و اینی زد ، سي باز شد و بعد پوزخندی کمشیچشمها        
         

 
 یتی وقتها ، محدودی کردن ان هم بعضي ، جز نقش بازرفتی مشی ام برخالف انتظارم خوب پیزندگ        

 بی و کنار آنهمه سرفتمی ، پابرهنه راه مدمیپوشی خانه مخواستمی ، هرطور مکردمی مخواستمینداشتم ، هر کار م
داشتم مزه . دمیخندی به خودم مو خوردمی میمیرب و نوشابه رژ سرخ کرده و فست فود ، ماست کم چینیزم

 را هم گذاشته بودم ییفکرکردن به جدا.  بودزی ، وسوسه برانگدمیچشی را مزدی از آن دم مرسامی که امیاستقالل
 زی و حرف و جدال ، همه چی لذتم را ببرم ، بدون چشم غره کستی مدت نهانی اخواستمی همان موقع ، ميبرا

 .را امتحان کنم
.  چاندمی و حوله را دور سرم پدمی بودم ، بعد از دوش گرفتن ، لباس پوشکاریپنج شنبه عصر و جمعه ب        

 نتی آوردم ، بعد هم کابری ماست و موسی را باز کردم و کمخچالی ، ی چدانستمی ، اما نمخواستی میدلم خوراک
 ، فکر کنم همان بود رسامی امیدنی پر نوشمهین يمم خورد به بطر و رو کردم ، که چشری زپسیها را به دنبال چ
تا . کرددنی ، شروع به تپکردمی مي مجازری که کار خالف و غشهیقلبم مثل هم. باز کرده بودیکه شب عروس

 همه شهی همنکهی پرطرفدار را بدونم ، ایدنی نوشنی حس و حال اخواستیبحال امتحان نکرده بودم و دلم م
 را برداشتم و نگاهش کردم ، بای زشهی بود؟ شنطوری چرا ای ، راستدیکشی به سمتش مرشتی ، آدم را بکردندیمنع م

 .دمیچشی فقط مکمی.شدی آمد و خبر دار نمی که نمیکس
 کی و به لبم نزدختمی خودم ري برای آوردم و کمرونی را بوانی سنگ آشپزخانه گذاشتم و لي را روشهیش        

 میگلو. باال رفتمکجای را وانی لاتی کردم نفس نکشم و محتوی ام را سوزوند ، سعینیندش ب تيکردم ، بو
 گفتم و ي فرو دادم ، اه بلندریو موس  اراده چند قاشق ماستی دهانم را پر کرد که بیسوخت و چنان مزه تلخ

 يرو.  زده بودندتی کبرمی و معدام شروع به سوختن کرد ، انگار داخل شکم و گلويراه مر.چند بار سرفه کردم
 زنگ در چنان من را از ي نشسته بودم که صدایمدت. وفتدی نشستم و منتظر ماندم تا اتفاق مورد نظر بیصندل

 بزرگ پسی ، چند تا چنتی کابي را گذاشتم تويهول شدم و با عجله بطر. خورم بنی بود زمکیجا پراند نزد
با تعجب جوابم را . در را باز کردم و با دهن پر سالم کردم.بود رسامی دهنم گذاشتم و به طرف در رفتم ، اميتو

  شده؟يزیچ:  گفتم شدمی که داشتم خفه می عقب رفتم و در حالیداد و داخل شد ، کم
  اومده ؟پسی چیقحط: اخم کرد و گفت         
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 . گلومي تودی ، پردمی ترسي زنگ زدهوی:  قورتشان دادم و گفتم یبه سخت        
 صورتم سرش را خم کرد ، همزمان من هم سرم را عقب برم ، کی شد ، جلو آمد و نزدزی رشیچشمها        
 .يبه به ، انگار خوب با خودت خلوت کرده بود:  زد و گفت يپوزخند
 را پشتم بهم حلقه کردم ، ناخودآگاه خجالت میدستها.  افتادزی مي روری و ماست و موسپسینگاهش به چ        

 به دوران افتاده ی سرم هم انگار کمشد؟ی ملی برنامه ام داشت تکمی بي کارهاونی بودم ، کلکسدهیکش
 ؟يخوردی میچ:  و گفت دیچرخ.بود

 خجالت بکشم می کارهاي برای داشت ؟ قرار نبود حاال از کسی پروا شدم ، اصال به اون چه ربطی بیکم        
 . خوردمکمی:   دادم و گفتمهیبه در تک. ، مخصوصا از او

 چرا ؟:  باال رفت و گفت شیابرو        
 .هیی چه مزه انمی ببخواستمی ، مينطوریهم: شانه ام را باال انداختم و گفتم         
 ؟ي تا حاال نخورده بودیعنی:  داد و گفت هیتک        
 .نه:  کردم و گفتم ییخنده ا        
  ؟ي خوردی ؟ با چيدچقدر خور: سرش را تکون داد گفت         
 .با ماست.وانی لهی:  خوشحال بودم دنمیدوباره خنده ام گرفت ، از خند        
 ؟یچرا برش داشت:  آورد ، اخم کردم و گفتم رونی را بشهی رفت و شنتیبه طرف کاب        
 . مال منهنیا: به طرفم اومد و گفت         
 .کنمی بخوام ميمن هرکار:  را گرفتم و گفتم نشیخواست برود که آست        
 ، بعد ساکت شد ، صورتش از هم باز شد و انگار که خنده اش گرفته دی بگويزیدهانش را باز کرد که چ        

 :باشه گفت
 ؟ياری در ميچرا قلدر باز -        
 و فاصله می ، از نگاه مستق گرمم شده بود اما از خودم که خارج نشده بودمیگنگ نگاهش کردم ، کم        

 . محدوده منهنجای ، اهی چيقلدر باز:  شد و خودم را با دست باد زدم و گفتم شترگرممی بکمانینزد
 ؟ي هم کرديعالمت گذار:  شد و با خنده گفت دای پدشی سفي دندانهافی ردنباریا        
 .خورهی به درد تو نمزای چنیا:  لبخند گفت  براقش نگاه کردم ، با همونيباز هم به دندانها!  ادبیب        
  نداره؟رادی تو ايچرا چون زنم؟ خوردنش برا:  را جلو دادم و گفتم میلبها        
 . ، کار دارمرونی بمیبحثش مفصله ، لباس بپوش بر:  و گفت ستادی در اکینزد        
 .رنمونیگی خوردم ، منایاما من از ا: معترض گفتم         
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چه فکر کرده مست شده ، برو لباس بپوش هوا به سرت بخوره : دوباره خنده اش گرفت و گفت         
 .من دم خونه خودم منتظرتم.پرهیم

 قرمز می و گونه هازدی تند ماری اختی ، قلبم بدمی پوشی کردم و لباس مرتبشی آراعی که رفت سررونیب        
 طبقه او یوقت. گرفتم فقط تا سرما نخورميشک کردم و سشوار سرسر با حوله خی را هم کممیموها.شده بودند

 م؟یکجا قراره بر: دم ی پرسنیدر ماش.  نگی پارکمی ، در را باز کرد و با هم رفتستادمیا
 .گهی دینیبیم:  گفت کردیهمونطور که به جلو نگاه م        
 خب کجا ؟:  دمی صبرانه پرسیب        
 ... يکم صبر شد:  زد و گفت يلبخند        
 ! يخوری نمزای چنی از اگهید:  تر شد و گفت يبعد جد        
 چه اشکال داره؟.  هم تست کنمگاری سخوامی ميخبر ندار:  کردم و گفتم ییخنده ا        
 .يقبال عاقل تر بود: اخم کرد و گفت         
 . که نبودمیدونیخودتم م: با همون خنده گفتم         
 .ي شدونهیکال د:  داد و گفت رونینفسش را پرصدا ب        
 ... هم بودمونهید: زمزمه کردم         
 دنیتا رس. نگاه کردمرونی دادم و به لبخند به بهی تکی صندلیبه پشت.  داشت ی چه عالم خوبیوانگیو د        
 . شوادهیپ:  ، گفت ستادی ایوقت.می نزدی ، حرفگفتی که مییبه جا

 رتی همه شکوفه داشتند ، حدی عکی نزدي شدم ، درختهارهی شدم و کوچه سرسبز و پر از درخت خادهیپ        
 !چقدر قشنگه:  گفتم ییبای زنهمهیزده از ا
 . دوره اما آرومهکمی قشنگه ، یلی خنجایآره ، ا:  زد و گفت يلبخند        
 ... قشنگهیلیخ:  و گفتم دمی شکوفه کشدی سفيدست به برگها        
 ... نجای اایب:  رفت و گفت ی رنگدیبه طرف در بزرگ سف        
 رو ی ، باغ کوچکستادمی ان فضا ادنی را به در انداخت و در را باز کرد ، دنبالش راه افتادم و از ددشیکل        
 بامزه قی گوشه سمت چپ و آالچی که معلوم بود منظم کاشته شدند ، استخر کوچکیی بود ، با درختهامیبه رو

 سنگفرش پارك شده بود نگاه کردم ي که روینگ راهیبه پژو س. ته باغ بودییبای سمت راست و ساختمان زییا
 : و گفتم
  خونه است ؟ي تویکس -        
  رو ؟ قشنگه ، نه ؟نجای ايدوست دار. تا بهت بگماینه ، ب: با همون لبخند گفت         
 .رهی نظیب:  گفتم میرفتیهمونطور که جلو م        
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 و آرامش اونجا کم ییبای باز هم از زی بود ولی ، همه جا نامرتب و خاکستیمعلوم بود خونه نو ساز ن        
 منظم داشت ، ي پوش هاواری ، دی خارجي هالمی فیی روستاي ساختمان که مثل خونه هادی سفيبه نما.کردینم

 نصف نرده ها را یی هاچکی که پاشت زنگ زده ددی سفيکن طبقه دوم ، بزرگ بود و نرده هابال.نگاه کردم
 با عالقه نگاه نقدری ايزی بودم به چدهی ندچوقتیه.  خانه بود ي نگاه کردم که غرق تماشارسامیبه ام.گرفته بود

 ... قشنگهیلی ؟ خهی مال کنجایا:  دمیپرس. کند 
 . برام گرون تموم شدمکی: نگاهم کرد و گفت         
  مال تو ؟نجایا:  باز شد و با تعجب گفتم میچشمها        
 کمی ، دارمی خردیطرف فهم.گشتمی میی جانی وقت بود دنبال همچیلیخ: سرش را تکون داد و گفت         

  ارزه ، نه ؟یگرون شد ، اما م
 .ي عالقه داریمی قدي مدل خونه باغهانی به ادونستمیآره ، نم: دوباره به اطرافم نگاهم کردم و گفتم         
  ؟یدونی میتو در مورد من چ:  لبهاش نقش بست و گفت ي رویپوزخند کمرنگ        
 .دونهی نميزی خونه چنی از تو درمورد اری به غچکسیه:  رفت و گفت نیی پاوانی ايبعد از پله ها        
 ، مال زهی تمیلی ، خدمی خرمتی به قنمیا: درش را بازکرد و گفت  ي شد و با قفل مرکزنی ماشکینزد        

 . خانم دکتر بودههی
  ؟کاری چيخوای منوی ، ای به اون خوبي دارنیتو که ماش:  رفتم و گفتم نیی ، من هم پادیو خند        
 شرط برام ي سرهی رفته ؟ ادتی موندن سر قولم ، ي براخوامیم:  داد و گفت هی تکشی و شستیبه در دو        

 .يگذاشته بود
 نگاه کردم تا متوجه منظورش ی دوست داشتننی به ماشی و کمکردی به او که با لبخند نگاهم میکم        

  مال منه ؟نیا...يوا:  گذاشتم و گفتم می گونه هاي را رومیشدم ، دستها
 را فراموش کردم و با چند قدم ندهیان و گذشته و آ شد ، زمان و مکنیی باال و پادییسرش که به نشانه تا        

 سام ، همه ری امرهی نگاه خدنیبه سمتش برگشتم و از د...دمی خندجانی برداشتم و با هنیبلند به سمت ماش
 یعی طبکردمی می که سعیجانیبا ه. نی ماشهبدنم واکنش نشان داد و خودم را جمع کردم و حواسم را دادم ب

 : باشه ، درش رو باز کردم و گفتم
  ؟ستیاتومات ن -        
 .نه:  برداشت و گفت شیجوابم را که نداد برگشتم ، نگاهش رو از روبرو        
 . ، روشنش کننیبش:  گذاشت و گفت نی در ماشي شد و دستش را باالکیبهم نزد        
.  موتورش بلند شد و لبخندم را وسعت دادری دلپذيصدانشستم و دنده را خالص کردم و استارت زدم ،         

 مش؟یاالن ببر: با ذوق گفتم 
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 . کار دارممی زود برایب.  ارتشی بادی بیکی فرستمی ، ممی من اومدنیاالن که با ماش -        
 نگاهم را به نی که آخری ، در حالمی اومدرونی جلوتر راه افتاد و برسامی شدم ، امادهی پاونی آويبا لبها        

  ؟میدیداخلش رو ند:  انداختم گفتم ی مدیخونه سف
 . به سر و روش بکشمی دستهی دی خرابه داخلش ، بایلیخ: در را قفل کرد و گفت         
 .ارنشی بفرستمی امشب منیهم: همچنان ناراحت بودم ، با خنده گفت         
  ؟يدیچقدر خر : و پس اندازم افتادم و گفتم متیبه فکر ق        
  ؟ي پس اندازت رو بديخوایم:  گفت کردی اش با دقت نگاه منهی که به آیدر حال        
 .گهی بود دنیقرارمون هم: سرم را تکون دادم و گفتم         
 .  امسالهنیمدلش مال هم. از پس انداز توگرون ترهنیا:  و گفت ی جاده اصليافتاد تو        
 .گهی دمی ما قرار گذاشتیول: باال انداختم و گفتم شونه ام را         
 ... شرطهی مال تو ، پس اندازت هم مال خودت ، اما به نی ماشنیا:  سکوت کرد و بعد گفت یکم        
  ؟یچه شرط:  ، گفتم دی ارزی بزرگ مهی هدنی شرطش که قبولش به ادنیکنجکاو از شن        
 و ی ما افتاده تا االن رو فراموش کننی بیهر اتفاق:  بهم کرد و گفت یباز هم سکوت کرد و بعد نگاه        
 ...یببخش

 .شدی مکیماتم برد ، انگار روز جدا شدنمون داشت نزد        
     
 

 ، ي برویخواهیور م تا هرطکندی متی و بعد رهاکندی دارد ، با سرعت به جلو پرتابت میبی غري بازیزندگ        
 ...بردی لذت متی ، از گمراه شدن و نا آرامخنددی و مکندی و بعد به تو نگاه میکنیبه هر طرف ، راهت را گم م

 .نمیچی من خودم مزمی جان ؟ زحمت نکش عزیکین -        
 .ستی نیزحمت:  زدم و گفتم يبه آرام لبخند        
 نیرحسیپشت سرش ام. بردرونی خدمتشان بشی کمک به پي را برا ماستيباز هم لبخند زد و ظرفها        

 که من مشغول درست کردنش بودم ي از ظرف ساالدياری داد و تکه خهی ها تکنتیوارد شد ، کنار من به کاب
 : دستمال پاك کرد و گفت  را باشیدستها.  باز هم سر صحبت را باز کند ، نگاهش نکردمخواستیم. برداشت
  مشترك چطوره؟ی جان ؟ چه خبرا ؟ زندگیکی نیخوب -        
 .دوباره شروع نکن: اخم کردم و گفتم         
  گفتم مگه ؟یچ:  کرد و گفت ییخنده ا        
 .نی ماه عسل و خونه بودنی نرفتدونمیم:  کرد و گفت کیبعد سرش را بهم نزد        
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 ؟یکه چخوب : جا خوردم ، اما خودم را نباختم و گفتم         
 ... نکردهی هنوز خونه خودش رو خالرسامی که امدونمی منمیا:  گفت بایبا همون لبخند انصافا ز        
 ؟ی ، خب بازم که چنیآفر:  گذاشتم و کامال رو به روش قرار گرفتم و گفتم يچاقو را کنار        
 دلناز ی ، بازم بگم ؟ من حتیکنی حفظ م خوب آرامشت رونقدری به تو که انیآفر:  کرد و گفت ییخنده ا        

 ! شناسمیرو هم م
 .حرف آخرت رو بگو:  برسه ؟ زل زدم بهش و گفتم خواستی میبه چ        
 باشه شی همش نمانای ازنمی حدس می ، حتنیستی با هم ندونمیم:  و گفت نتیدستش را گذاشت لبه کاب        

 معصوم ، دوست نقدری ايدختر... بفهمم ، اما مال تو رو ، دوست دارم بدونمتونمی رو هم مرسامی، هدف ام
 .... ، پاكیداشتن

  کار داده ؟نی تن به ای چي ، برای و خواستنبایز:  آورد و گفت نیی پاشتریصورتش را ب        
 !ينگو که به زن داداشت نظر دار:  نگاه کردم و گفتم بکارشی فري و چشم هابیبه صورت خوش ترک        
 وارد آشپزخانه شد ، نگاهش به من رسامی بزنه که امی زد و خواست حرفي تعجب کرد ، بعد لبخندیکم        

 کرد و یی ، خنده استادی صاف انیرحسیام.  بود ، افتادستادهی حالت ممکن به من انی ترکیو برادرش که در نزد
 : گفت

 .زدمی ممانهی گپ صمهیداشتم با زن داداشم  -        
 :  گفتکردی نگاه منیرحسی در صورتش ، همونطور که به امی بدون نشون دادن حالترسامیام        
 .یکی شام ني برامیبر -        
 را شستم و بعد از خشک کردن ، به طرف می رفتم و دستهانکی دست پاچه شده بودم ، به طرف سیکم        

بدون .می رفترونی کمر من گذاشت و با هم بينگاه ماتش را از برادرش برداشت و دستش را رو.  رفتمرسامیام
 . دادمرونی بحت شد و من نفسم را راي عادی ، تا همه نشستند و جو کممی نشستزیحرف سر م

.  سند نرفتمي واگذاري که چرا برادی مورد محضر رفتن پرس از من دریموقع غذا خوردن بود که حاج        
 . رفته بودادمونیراستش :  کردم و گفتم رسامی به امینگاه

 محضر دار با روزی وقته سپردم ، دیلی ، من خدیزودتر بر:  کرد و گفت رسامی به امیپدرش نگاه مشکوک        
 .من تماس گرفت

 .میریحتما فردا م: فت  به من زد و گي لبخندرسامیام        
 زهی ، انگدنی فرموش کردن و بخشي انتقال سند نداشتم ، از آن روز و خواسته اش براي هم برایاقیاشت        

 کردمی از آنچه که فکر ممی برانیری شيای رونیتصور جداشدن از ا. از دست داده بودمزی همه چيام را برا
 .سخت تر بود
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 نزد ، فقط با من تا خانه ی به خانه حرفدنیتا رس.می اومدرونی و بمی کردیبعد از خوردن شام ، خداحافظ        
 کاناپه انداخت و به طرف من که با يدر را بست ، کتش را رو.  نگران هم شدمی وارد شد کمیمن آمد ، وقت

 بردارم ، انگشت اشاره اش را به عقب  بهی اش باعث شد قدمی عصبانيچشمها.  ، امدکردمیتعجب نگاهش م
 .ری فاصله بگی ، از اون عوضیکی هم بهت گفته بودم نگهی دباری: طرف صورتم گرفت و گفت

 : آب دهنم را قورت دادم و گفتم        
 . بهش ندارم ، اون به من کار دارهيمن کار -        
 . بشهکی بهت نزدنقدری ایذاشتی مدی که داره ، تو نبايهرکار: با همون خشم گفت         
 : گفتمیبا ناراحت. کم کم من هم ناراحت شدم ، انگار من بودم که جلو اومدم        
  من کشوندمش سمت خودم ؟ی بگيخوایم -        
 :  و گفتدی کششی و دستش را به موهادی کشینفس        
 ادی بگهی نفر دهی اگه یبا خودت نگفت...کیاونطور نزد بشه ، کی بهت نزدي اصال اجازه بددینه ، اما نبا -        

 کنه؟ی فکر میداخل چ
 ی ، هر چکردی مدمی ، اون داشت تهدکنهی فکر می هرچیبه درك هر ک: بغضم را قورت دادم و گفتم         
 دید و من رو تهرسهی که از راه می هر عوضي که جلونهی بکنم ، اي ، اگه قرار باشه کارگفتی مخوادیدلش م

 ...رمی رو بگکنهیم
 ؟يدیچه تهد:  و گفت دی را کشمیبرگشتم به طرف اتاق برم که بازو        
 . برو از خودش بپرس:  را کنار زدم و گفتم میموها        
  کرد؟یگفتم چه غلط:  و گفت دی تر کشکی را نزدمیبازو        
 یکنی می زندگنیی پانی تو ادونهی ، ممی ما ماه عسل نرفتدونهیم: باز هم آب دهانم را قورت دادم و گفتم         

 .یکنی مییرایو هروز با دخترا از خودت پذ
 ؟ي جواب دادیتو چ:  گفت کردی نگاه ممیهمچنان که به چشمها        
ز  بدجور اکنمیالبته ، فکر م... بدونهخوادی رو مامی من کنار منکهی الی ، گفت دلهیگفتم حرف آخرش چ -        

 ...ادیمن خوشش م
  ؟ خوشت اومده ازش ، نه ؟یی ، تو چکاره ادونمی که خودم منویا:  فشار داد و گفت شتری را بمیبازو        
 گشت ، ی را ممی چشمهااهشینگاه س...ی تو مال منگفتی که مشی تر افتادم ، رقصمان و صدامی قدادی        

 و زدمی گوشش مي تومی مستقنی توهنی ها از المی مثل فدی بادی اون شب افتاده بود ، شاادیانگار اون هم 
 ...ستمیمن مال تو ن:   در تکرار اون شب ، با تمسخرگفتمي ، اما با لبخند حرص آوررفتمیم
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 و برگشتم ، باز هم دمی کشرونی را از دستش بمی من را خوشحال کرد ، بازوشیرقص خشم در چشمها        
 شدند که دهی چنان بوسمی چرخ خوردم ، چانه ام فشرده شد و به دنبالش لبهااری اختی شد ، بدهی کشمیبازو

 ...دتمیبوسیم  کهیی دارم ، و انگار فضا بود و لبهاستادنی اي براییفراموش کردم پاها
تو مال :  رفت ، زمزمه کرد نی از بزی هوس انگالی گذشت و نقطه اتصالم به ان خی طوالنیی اهیچند ثان        

 ...یمن
 ي را به بازالمی ، حق نداشت دل سبک بال و پرخزدی مبی حرف فشرده شد ، اما عقلم نهنیدلم از ا        

 من هم گفتم؟ی نگرفته بودم ، اما چه مچکسی که از هبی حس عجنی ؟ اشدی بوسه فراموش منی ، مگر اردیبگ
صاف .  آمدمرونی ، از خلسه بردخویم بهم گره مانی ، هنوز نفسهادی شای از او حتشتریلذت برده بودم ، ب

 افتادند ، نفس شی عقب رفتم ، دستهایکم. پشت گردنم بودیکی کمرم و ي رویکی شی ، دستهاستادمیا
 :  که حاال رنگ تعجب داشت نگاه کردم و گفتمشی و به چشمهادمی کشیقیعم

 .رونیبرو ب -        
کنارپنجره بلند ... بسته شدي بلندياخم کرد ، به طرف اتاقم راه افتادم ، چند لحظه بعد در خانه با صدا        

 که هرچه قدر باستی ، آنقدر زي که دوستش داری شدن از طرف کسدهی را لمس کردم ، بوسمی و لبهاستادمیا
 ... ردشان کردتوانی میراحت با سر انگشت ،  تلخ کنندتی لذت را برانی صف بکشند تا اای و برهان در دنلیدل

       
 رسامیام        

 
 ، دشیبوسی مدی ، نباکردی را منکاری ادی پرت کرد ، نبانی زمي و کتش را محکم تر رودیدر را بهم کوب        

 دمش ي هم داشت پا رونی حسری ، هرچه بود زنش شده بود ، امدیکشی به وسط مبی خودش بود ، رقریتقص
 اش را به آتش ی ، زندگیکین ي اش به کنار ، اما با دست گذاشتن روی ، آمار درآوردن و فضولگذاشتیم
.  زنش بودیکی و زودش بود ، اما حاال که داشت ، حاال نخواستی زن نمدی مجبور شده بود ، شادیشا.دیکشیم

 تکان یسرش را با نارحت. دادی نم به عنوان همسرش ، آزارشیکی ، زمزمه ندی چانه اش کشيدستش را به رو
 چرت و پرت بود اما شی حرفها برانیفرق داشت انگار ، قبال ا.  داشتی هم حس متفاوتدنشی از بوسیداد ، حت

 حس نی با ادی باز هم برگردد و باز هم ببوستش ، چطور باخواستیم... حس متفاوت رانی اکردیاالن حس م
 بود؟ حاال که تجربه اش کرده کردیمقابله م
دلناز با . ، حالش گرفته شددی دلناز را که دافهی خوشحالش کرد ، در را که باز کرد و قی در کميصدا        

  ؟ي خاله بازيسالم ، رفته بود: لبخند گفت 
 ؟ی داشتيکار.سالم:  در هم رفت و گفت شیهنوز کنار نرفته بود که دلناز وارد شد ، اخمها        
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 ؟يحوصله ندار:  داشت ، بدرنگ بود ی داد ، رژ کرم ماسترونی درشتش را بيچهره دلناز وا رفت ، لبها        
 ؟یینجای بابات حساس شده؟چرا همش ایمگه نگفت: در را بست و گفت         
 دونهینشم م ، االفهمهی اومدم ، باالخره که میواشکی:  انداخت و گفت ی صندلي اش رو رويدلناز روسر        

 .ارهی خودش نميبه رو
  ، نه ؟دمی نمحی توضی رو به کسيزیحواست هست که بهت گفتم من چ:  شد وگفت يجد        
 انداخت و ي روسري را هم روشی کار را خراب کند ، مانتوخواستی را جمع کرد ، نمشیدلناز ابروها        

 . انگاری شده ؟ ناراحتيزی چزمیعز: نشست و گفت 
 :  بشنودیکی از نری به غی را از دهان کسزمی همچنان اخم داشت ، دوست نداشت کلمه عزرسامیام        

 . که من االن متاهلمیدونی دلناز ، منیبب -        
 درسته؟...دی با هم ازدواج کردطی شراي سرهی بخاطر یآره و گفت:  زد و گفت يدلناز لبخند        
 .می بگم ، بهتره ارتباطمون رو کم کننطوریدرسته ، اصال بذار ا:  را در هم گره کرد شینشست و دستها        
 به بابام خوامی ، منم بهت گفتم ممی نشده که شروع کردکماهی ؟ هنوز ی چیعنی: دلناز مضطرب شد         

 ...بگم
 هم بهت گفتم مجبور شی پاهکمی نداره ، همون یاون با خودته ، به من ربط:  داد و خونسرد گفت هیتک        

 نه؟ی از اری ، غي نداری و مشکلیدونی خودت می ، گفتیستین
  دوباره؟میما که خوب شروع کرد... ؟ چرایکنی کات ميدوباره دار:  و گفت دیچانه کوچکش لرز        
 که االن می نکن ، ما شروع نکردهی گرکنمیخواهش م:  بود ، سرش را تکان داد و گفت زاری زنها بهیاز گر        

 . فرق کردهطمی ، بهت گفتم شرامی تموم کنمیبخوا
 خراب نشود و ششی پاك کرد که آراي اش را برداشت ، گوشه چشمش را طوريبلند شد و مانتو و روسر        
 .نطورهی همشهی ، همدی جدافهی ، قدی فرق نکرده ، نو اومده به بازار ، مزه جدطتتیشرا:  گفت یبا ناراحت
 . حوصله دستش را تکان دادیب        
 نی هم باال آوردخ ایی چه گند هایدونیخوبه م: دلناز چند قدم به سمت رفته و دوباره برگشت و گفت        

 !مثال زنت
ش راه  برگردد و جوابنکهی ، بدون ادادی باشد ، اما نه ، اجازه نميدی تهدتوانستی مدی ، دلناز شادیدلش لرز        

 ...خداحافظ دلناز: بدهد ، گفت 
 ، به خانواده زدی می حرفی داد ، اگر به کسهی گذاشت و سرش را به عقب تکی را پشت صندلشیدستها        

 را شی ، منظور کارهانیرحسیحواسش رفت سمت ام!  بودنیرحسی ؟ از همه بدتر هم امی چکی خود نایاش 
 که به زن برادرش چشم نبود ی ، هرچقدر هم در گذشته مشکل داشتند ، هرچقدر هم با هم بد ، آدمدیفهمینم
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 ی و بدی را در هم کششی توجهش را جلب کرده بود ؟ اخمهایکی چکار کند ؟ واقعا نخواستیبدوزد ، پس م
 به کار هم ي شوند و کار جداگری بود چه ؟ قرار بود چند هفته دامدهی هم بدش نیکی شد ، اگر نی عصباناریاخت

 را دوست نداشت ي ازدواج اجبارنی ، اشدندیبهتر بود که جدا م ،  گرفتشی دستهاانیسرش را م...نداشته باشند
 ي ، اجبارآوردیاگر قرار بود با هم باشند ، باز هم دلش را بدست م. اش لحظه عقد افتادی اشکي چشمهاادی، به 

 البته اگر.  کردی و دلش را نرم مکردی ، کمکش مشدیل سر راهش سبز مهم به ازدواج نبود ، دوباره مثل قب
 ...دشیبخشی آزارش داده بود ، اگر منهمهی که ایلمی نبودن في ، برازی همه چي برادشیبخشیم

***         
 هم که شده با آرامش با هم حرف بزنند کباری خواستی را بست تا بر اعصابش مسلط باشد ، مشیچشمها        

 اون ی چي برانمی ببخوامیم:  و گفت دی کشینفس. ندی ببتوانستی لبخند اعصاب خورد کنش را هم نمی، ول
 ؟ي زدیکیحرفها رو به ن

 ...پس موش کوچولو اومده بهت گفته:  کرد و گفت یی خنده انیرحسی ، امزدیهمانطور که حدس م        
 را صدا یکی ني فانتزي که با اسم هازدی را بهم بربشی صورتش و فک خوش ترکي بزند توخواست        

 .گفته:  را بهم فشرد و گفت شینزدند ، باز هم چشمها
 . ترسوندمش ، که انگار هم موفق بودمکمی:  را بهم فشرد و گفت شیبرادرش دستها        
  ؟نی حسيخوای میچ: زل زد بهش و گفت         
 ي اگه بابا بفهمه هنوزم داریدونی ؟ میکنی مکاری چيدار:  رفت ، جلوتر آمد و گفت نیلبخندش از ب        
 . ، هنوزم بهت اعتماد ندارهارمی ؟ منو فرستاده آمارت رو در بکنهی ات مچارهی بيدی رو ادامه ماتیگندکار
 نی ، از اي رابطه پدر و پسرنیه بود از ا همه بدنش را فرا گرفت ، دلش بهم خوردی مثل موجتیعصبان        

 :  داد و گفترونینفسش را ب.ختیریکوچک شدن ، هرکار خواسته بود کرده بود و باز هم اعصابش را بهم م
  ؟يخوای میبابا رو ول کن ، تو چ -        
بگم حواست  خواستمی ، فقط مخوامی نميزیچ:  زد و گفت ی دسته صندلي را چند بار روشیانگشتها        

 .باشه
 :  بلند شد و به طرف در رفت ، چند قدم مانده برگشت و گفتنیرحسیام. زديپوزخند        
 ... رو بکنهشی ، بذار زندگيولش کن بره اگه دوستش ندار -        
 شهی برادرش با همي بسته شدن در متوقفش کرد ، صدايخواست بلند شود و جوابش را بدهد که صدا        

 که از یی هاي او ، با بچه بازی االن هم گند زده به زندگنی نداشت ، خبر نداشت همهیفرق داشت ، طعنه و کنا
 ی را راضی شان حاجیکی با شدیکه م ،  دختر بودنهمهی را کرده بود ؟ انکاریاصال چرا ا.دانستی مدیخودش بع
دستش را به صورتش .  را کرده بودنکارید که ا دردش چه بودانستی بکند اما نمگری هزار کار دشدیم. نگه دارد
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 يگاریکالفه شد و س...  ؟خواستی نمای چکار کند ، دانستی بود و نمختهی ، همه حساب کتابش بهم ردیکش
 .شدی نمدانستی هم مخودش  آرام شود ویروشن کرد ، تا کم

      
 را زدم ، چشمم ي شدم و قفل مرکزادهیکم پاز عروس. شالم را باز کردم و دوباره مرتب کرده و انداختم         

 زد و جلو اومد ، ي من لبخنددنیبا د. بودستادهی انشی اش کنار ماشي زمردحیبه پدر شوهرم افتاد که با تسب
 .ی باشه دختر ، الزم داشتارکتمب:  کرده و گفت نمی به ماشیجوابم را داد و نگاه.سالم کردم

 .میبر:  محضر اشاره کرد و گفت يخجالت زده لبخند زدم و تشکر کردم ، به پله ها        
: بعد به من اشاره کرد و گفت . و خوش و بش کردی به مرد محضردار روبوسی ، حاجمیاز پله ها باال رفت        

 . امضا آوردميعروسم ، که برات گفته بودم رو برا
 .رسمی من االن خدمت مدی باشنجای ، ادییبفرما: اده به من سالم کرد و گفت  افتنییمرد با سر پا        
 ...بابا جون:  و گفتم دمی کشی را گرفتم و نفسممی رفت ،تصمرونی بیوقت        
 جانم ؟:  ، سرش را باال آورد و با مکث گفت کردمی مشی صدامی مستقنطوری بود که اي بارنی اولدیشا        
 ، نی که شما بهم دادیی اهی هدنیا... مدتنی فکر کردم ایلیراستش ، من خ: ا باال گرفتم و گفتم سرم ر        

 .... رسونهی با ارزشه ، محبت شما رو میلیخ
 ي است ، لبخندرسامی امهی چقدر شبشی لحظه از دهنم گذشت که اخمهاکی در هم رفت ، شیاخم ها        

 : زدم و گفتم
 .دهی خونه زحمت کشنی اي ، برارسامهی حق امنیاما ا -        
  بهت گفته ؟ اون نذاشته ، نه ؟يزیچ:  بم کرد و گفت ی را کمشیصدا        
 . خودم راحتترمينطوریا.نه ، نه ، روحشم خبر نداره:  رو تکون دادم و گفتم میدستها        
 خبر رسامی از چه قرار است ، درسته امانیر جدیفهمی نافذش نگاهم کرد ، عمرا ميچند لحظه با چشمها        

 مال ، نیا. شدمی قدم مشی ، بهتر بود خودم پردی را پس بگزی همه چخواستی روز مکینداشت اما باالخره که 
از .  انجام بدهمتوانستمی بود که میکار درست  بودم که نگه داشتن غرورم تنهادهی رسیی به جادیشا. مال من نبود
  پرسوال پدرشوهرم دوختم و گفتمينگاهم را به چشمها. شدندی و نه خانه اش ، سهم من نمرسامیاول هم نه ام

: 
 . ام همون چهارده تا سکه باشههی بهتره ، من واقعا دوست دارم مهرينطوریا -        
 . منههی هدنی دخترم ، استی ات نهی مهرنیا:  باز شد و گفت یچهره اش کم        
 . بهترهينطوریبابا جون ، ا: بخند زدم و گفتم باز هم ل        
 ...یدونیهرطور خودت م:  دستم گذاشت و گفت ي و دستش را رودی کشیآه        
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 هم یکم. می امدرونی کرد و بی محضردار دوباره برگشت ، عذرخواهیدرهم رفته و ناراحت بود ، وقت        
 ستادمی و منتظر ادمی کشیآه.  هستمیی چه فرشته اکردی کرده بودم و خوشحال بودم ، حاال فکر مینیریخودش

 ...ی باشه که گفتبوده  همونلتی دلدوارمیام:  و گفت ستادی امی کنم ، رو به رویتا خداحافظ
 .نیمطمئن باش:  دادم و گفتم لی شده بود تحویباز هم لبخندم را که حاال زورک        
 ...فعال...باشه ، به کارت برس دخترم: سرش را تکون داد و گفت         
 بله؟:  رفتم که برگشت ، منتظر و با تعجب نگاهش کردم و گفتم نیبه طرف ماش        
 حرف خودش خوادی ، منی ، کله شقه ، همستی ، اما نادی بد به نظر بیلی خدی ، شارسامیام: با اخم گفت         

 .باشه
 در مورد مردها يدی جدزی چنیا:  خنده ام گرفت و گفتم رسامی خوب نشون دادن امي تالش برانیاز ا        

 . باباجونستین
به سالمت ...گهی دیخودت عاقل:  باز شد و گفت ی نگاهم کرد و بعد گوشه لبش به لبخند کوچکیکم        
 .باباجون
 ی بود ، عالنی همقای ، دقرسامی اميبرا) بد( از کلمه  و باز هم خنده ام گرفتنی ماشينشستم تو        

 !خودش بود ، پسر بد.بود
       

 . خوب پارك کنمتونمیمن هنوز نم:  ، گفتم دمی را کشیترمز دست        
 .يریچون دنده عقب خوب نم:  کرد و گفت ینچ        
 ...می برایب:  دادم ، در رو باز کرد و گفت رونینفسم را پر صدا ب        
 نیرحسی امیزبانی که در باغ پدر شوهرم ، به ممی شدی شدم و همراهش شانه به شانه وارد مهمانادهیپ        

 بودمش ، بعد هم چند مالقات کوتاه و امروز هم دهی هفته کامل ندکی بود ، دهیاز ان روز که مرا بوس.بود
 با توجه تر ی بود که بود ، کمانرفتارش هم شکستن سکوت ، ای باز کردن صحبت ي برایی اشهی کليحرفها

 ... داشتی ذهنيری بنظرم درگشتری ، بدیشا
 البته نیرحسیام. ، اما باز هم از نظر من مجلل بودشی پسرعموی مهمانی نه به مفصلمیوارد که شد        

 ي کنار راهرورسامیام.  بودی خانوادگبای تقری و مهمانکردی هم سرو نمرمجازی غي هایدنیزرنگ تر بود و نوش
 نازك ری حرينهای تر از زانو ، آستنیی پای کمتا ،  انداممپی بود و کی را بذارم ، لباسم مشکمی تا من مانتوستادیا

 ی باشکوهیلباس ساده ول.نهای آستي داشت و البته انتهااهی سي مونجوقهای اش هم کمقهیو تنگ داشت ، کنار 
 ي هنوز الغرنکهیبا ا.  را هم گرد و ساده پشت سرم بسته بودممیهامو.  دوستش داشتمیلیبود که خودم هم خ
 آن ده روز رسامی ، به قول امکردمی حس منطوریخودم که ا.  ام بودمیاما بهتر از روز عروس ، ام جبران نشده بود
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 یلی ام بود و دستبندش ، که خی عروسسی سروي هم فقط گوشواره هاورآالتیز. فرمم آورده بودي رویحساب
 فیدم و کی کشیآه.  ی و موقتیتی تجمالت عارنی زدم به ايپوزخند!  ام ی عروسسیسرو.دوستش داشتم

 رسامیام. بلند آهسته راه برمي امدم ، مجبور بودم با آن پاشنه هارونی ام را به دست گرفتم و بیکوچک مشک
 که کشی ، نزدستی نيندیش آ خوزی که معلوم بود چکردی نگاه میی درهم به نقطه اي با اخم هابیدست به ج

معذب از نوع نگاهش .  زددی را کامال دمیسرتاپا  باال رفت وشی خورد و به سمتم برگشت ، ابروهای تکاندمیرس
 م؟یبر:  نگاه کردم و گفتم یی اگهیبه طرف د

 را می داشت ، چشمهاطنتی ششی جواب نداد نگاهش کردم ، گوشه لبش باال رفته بود و چشمهایوقت        
  ؟هیچ: درشت کردم و گفتم 

 و به می را گرفتم ، با هم جلو رفتشی که ناخودآگاه بازوي ، طورستادی با من اي شد و موازکیبهم نزد        
 شد ، خندان سالم کرد و دای هم پنیرحسی بعد سرو کله امیلحظات. ، سالم کردمکردی سالم مرسامی که امیاقوام

 .یدرخشیمثل جواهر م ،  خانمیکیبه به ن:  کرد و گفت  ، براندازمرسامیدرست مثل ام
انگار مطلب را گرفت و .  بداند در من اثر نداردخواستمی و مشناختمی اش را میجوابش اخم کردم ، چاپلوس        

 .دی کنییرایاز خودتون پذ:  و گفت دی اش خندی ذاتیی ، باز هم با پرورسامی درهم امافهیبا وجود ق
 بعد آرام هم به ما ی ، مهمانها حدودا صد نفر بودند و شلوغ بود ، کممی و نشستمی کرددای پیصندل        

  براش؟يدی خریچ:  دی پرسرسامی از امی و بعد از سالم و احوالپرسوستیپ
 .دمی بخرم ، سکه ميزیوقت نداشتم چ:  اخم کرد و گفت رسامی به اونها کردم ، امیمتعجب نگاه        
 دوست داره جلب توجه شهیهم. نهیرحسی تولد امیمناسبت مهمون:  کرد و گفت یبعد هم به من نگاه        
 . تولدشي برارهیگی می عروسهیکنه ، 
 ي روی خاصتی حساسخواستمی ان روز ، هم نميبعد از صحبتها.  گفتم و سرم را تکان دادم یآهان        

مطمئن بودم اگر .  من داردي برایی اژهی وتیان بدهم که نظرش اهم نشخواستمی کند و هم نمدای پنیرحسیام
 انکار ی قلبم فشرده شد ، از حسمباز ه. کردی و اصرار نمدیکشی ، خودش را کنار مگرفتی سرراه من قرار میکس

 بود انگار ، یافتنی اش نگاه کردم ، دست نییای رخ مردانه و رومیبه ن. گرفتی که از حماقتم سرچشمه مینشدن
 . و به رو به رو نگاه کردمدمی کشیباز هم آه. آوردمی داشتنش را به دست نمتی احساس امنچوقتیه

 به محل رقص کی نزدرسامی بلند شدند ، من و امدنی رقصي گرم شد و همه برای که مهمانیکم        
 از ته دل و ي و کال شادینوادگ خاي های ، مهمانرفتمی که میی های مهماني هاي شادي ، دلم برامیستادیا

لبخند .  گذشتی زدن مف رقصمان به حرشتری ، بمیکردی که نمیی هاطنتیچه ش. تنگ شده بوددی قی بدنیرقص
:  سرخ شده بود ، به طرفم اومد و گفت ی که از تحرك کمی که در حالدی دنیرحسیحسرت بار من را انگار ام

 ...گهی دای ؟ بی تا آخرش نگاه کنيخوایم
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 معذب ی رو گرفت ، کمرسامی امدی فرصت عکس العمل از من و شاينطوری ، ادیدستم را گرفت و کش        
 دست می که رو به روی در حالنیرحسیام.  شاد باشمی زدم و خواستم کمای دلم را به دری در آن شلوغیشدم ول

 . مثل خودشیشی مي ، داري شدنی با اون عنق همنشنقدریا:  به لب داشت گفت ییبای و زقی و لبخند عمزدیم
 ...گذرهینترس به اونم بد نم:  شد و گفت کی نزدیخنده ام گرفت ، کم        
 :  بود ، گفتمستادهی که کنارش ادمی دلناز را درتی و با حرسامینگاهم افتاد به ام        
  ؟یشناسیدلناز رو از کجا م -        
 . منهیهم دانشگاه:  کرد و گفت ییخنده ا        
از :  ، ناراحت شدم ، اخم کرده و گفتم دیرسی می به نظرم عصبانرسامی امنکهیدوباره نگاهشان کردم ، با ا        
  ، نه ؟ي کار رو کردنیعمد ا

 .ابهی تفاوت ها رو درکمی ، بذار کنمیدارم به تو کمک م:  کرد و گفت ییخنده ا        
 ي که اومده با من ازدواج کرده ؟ فکر کرددهی نفهمیعنی:  رفت و گفتم نی از بدنمیشوق و ذوق رقص        
 احمقم؟
 .من بفکر تو ام ، نگران نباش:  و گفت دیباز هم خند        
 نگران شهیم:  و دلناز انداختم و گفتم رسامی به امیکالفه نگاه. شدم و کنار رفتم ، دنبالم اومدیعصب        

  ؟یفهمی ، ممی بزرگمونیی ؟ دوتای ما نباشی خصوصیزندگ
 .. اون دوستت ندارهی ، نه ؟ وليدوستش دار:  شد و گفت ي رفت ، جدنیخنده اش از ب        
 شهیحداقل به خودش ثابت م:  آورد ، دوباره دستم را گرفت و گفت ی ام را در مهی ، داشت گرکردیول نم        

 ...دوستت داره
 ، نگاه کردم ، نگاهش مثل بای خودم بود تقري که رنگ چشمهاشی و به چشمهادمی کشرونیدستم را ب        

 به ي اصرار دارنقدری چرا ادونمی نم؟ينطوریآخه ا:  را قورت دادم وگفتم می نبود ، فرق داشت ، اشکهاشهیهم
 .ن نکتمی دارم ، خوشبختم ، اذی خوبیدخالت ، من زندگ

 ، سرم رو کنار نی اهی شبيزی چای صورتم بذاره ، ي مهربان شد ، دستش را باال آورد تا روشیچشمها        
 انطرف تر ، ناراحت یدلناز کم. کردی نگاه کردم که اطرافش را نگاه مرسامی و عقب رفتم و باز هم به امدمیکش

 خوادی که دلم مهی کارنی کردنت ، آخرتیاذ:  ت زد و گفي نگاه کردم ، لبخندنیرحسیدوباره به ام.  بودستادهیا
 .بکنم

 بهم فشرده ي با دندانهای را بهم فشرد و به طرفمان امد ، عصبشی ما قفل شد ، لبهاي رورسامینگاه ام        
 : گفت

 ... اون دنده ام نندازي ؟ من رو رونی حسهی ؟ هدفت چادی دلناز بی گفتی چيبرا -        
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دلناز دوستمه ، دوست :  اش برگشت ، شانه اش را باال انداخت و گفت ی دوباره به غالب قبلنیرحسیما        
 ... برادر ، خوش بگذرونریسخت نگ...ییدوران دانشجو

  که نداشت ؟تیکار:  فشار داد و بعد رو به من گفت ی سرش را کمرسامی دور شد ، امیوقت        
 و دستم را گرفت و به سمت دی کششی به موهای دادم ، باز هم کالفه دست سرم را تکونیبا ناراحت        

 . راه افتادیخلوت
      

 
 ادمی ، تازه می داشته باشي افتاده بود ما قرار نبود به هم کارادمی ، تازه دمی کشرونیدستم را از دستش ب        

 ی ؟ نمهیچ:  زد و گفت ي ازش برگرداندم ، پوزخندي روی بود ، با ناراحترمیافتاده بود ، همسرم نبود ، باج گ
  ؟يپسندی ؟ روشن ميپسند

 . نزنخودیحرف ب:  و گفتم دمی رو در هم کشمیاخمها        
 . ، مطمئن باشستی از من بهتر ننیرحسیام:  کرد و گفت یخنده عصب        
 ... برم باهاش بخوابمدیه رس از رای که هر کستمیمن مثل تو ن:  شدم و گفتم یمن هم عصبان        
 دیرقصی که خشم در آن ماهشی سي بود ، سرخ شده با چشمهاامدهی حرف از دهانم در ننی کاش ايکه ا        

:  گفت یی خفه اي به صورتم با صداکی را گرفت و نزدمی نوای، به طرفم برگشت و مچ ب
 ...نشن وم...دهنت...از...نویا...چوقتیه

 رو می تا زندگيکردی مدمی تهدلمی فهی با ی که داشتیاون موقع:  بودم ، با بغض گفتم دهیرس تنکهیبا ا        
 ...یچیه... ندارهی من به تو ربطیچی هيدیفهمی مدی ، بایخراب کن

 ... دهنت رو بببندگهیپس د... وجود ندارهیلمیف:  را بهم فشرد و گفت شیدندانها        
 گذشت ، هنوز یکم... زده بهش نگاه کردمرونی بي اطرافم تمام شد و با چشمهايبهتم زد ، صدا        

 ...دمیفهمینم
  ؟یگیدروغ م: تته پته کنان گفتم         
 ...نه:  فشار داد و گفت شتریمچم را ب        
 يا( گفت دهانش گذاشت و ي دست روی به دلناز که با ناراحتی بودم ، حتجیسرم به گردش در امد ، گ        

:  آورد و دستم را پشت خودش پنهان کرد با اخم گفت نیی مچم را پارسامیام.  ندادم یتیهم اهم)  شی ، نزنيوا
  تو؟یگی میچ

 ... ، گناه دارهرسامیتورو خدا ولش کن ام:  داد و گفت رونی را طبق عادتش بشیدلناز لبها        
 ... بزنمخواستمی رو میچرت و پرت نگو دلناز ، من ک:  شد و گفت ی عصبانشتری برسامیام        
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 دور مچم سخت و سرد رسامیدست ام.  بار من نگران شدمنی امد و ارونی هم بنیرحسیهمون موقع ام        
 ...ریولش کن ام:  گفت ي جدنیرحسی ، امادشهی از خشم زدونستمی که مدی لرزی میبود و کم

 مجبورم دی تهدنی وجود نداشت ؟ من آزاد بودم ؟ پس چرا با ایلمیش پنهان کرد ، پس ف منو پشتشتریب        
 ...تو خفه شو:  گفت تی گرفته از عصباني ام را خراب کرده بود ؟ با صدای دروغ زندگکی يکرده بود ؟ برا

 بود حرکت کرد ، از کنارش که رد نیرحسیهمانطور که دستم را به دست داشت به طرف در که پشت ام        
 ش؟یبریکجا م:  را گرفت و گفت گرمی دست دنیرحسی ، اممیشد

 ، دلناز وفتادی نی خورد ولي به صورتش خورد ، سکندررسامیهنوز حرفش تمام نشده بود که مشت ام        
 را همراه  بدون حرف برگشت و منرسامی دهنش با وحشت گذاشت ، امي کرد و دستش را روي بلندنیه

 بودم و برادرش  و مشت اش به صورترسامی اميهنوز در شوك حرفها.  برد و سوارم کردنیخودش تا ماش
 تا در را ستادمی کدام طبقه ، ادانمی شد و در من را هم باز کرد ، نمادهیحواسم به اطرافم نبود ، پ. زدمیحرف نم

 نی نشستم و اولشیرو به رو. صورتش گذاشتي مبل و هر دو دستش را روينشست رو. میباز کرد و وارد شد
 د؟ بویپس اون عکس چ:  دمیسوال آمده به ذهنم رو پرس

 بودند ی هم دانشگاهی ، صاحب اون مهمونالدیدلناز با م:  گفت یی گرفته ايدستش را برداشت و با صدا        
 نبود ، فقط لمی ، في عکس گرفته بودند که تو کنارش نشسته بودهی دعوت شده بود ، ی، اونم به اون مهمون

 ...عکس بود
 ؟يخب ، تو از کجا دنبال من بود:  بودم دهیهنوز نفهم        
 ، توجهم بهت جلب شد ، بعدش دلناز گفت دمتیمن دنبالت نبودم ، خونه نگار که د:  و گفت دی کشیآه        

 اولمون يت خوشم اومده بود و دوست داشتم باهات در ارتباط باشم ،قرارها ، کال ازنهایچهره ات آشناست و ا
 چکها رو کنهی ، بابا گفته بود کمکم مستم بزرگ بیلی قرارداد خهیقبل از اطالع من از اون مهمون بود، بعد 

 ور اونور نی تو جمع ها و اارمشی داده بود به زن گرفتن من ، گفتم با خودم مری هم بود گیپاس کنم ، چند وقت
 بود با توام ، با دهی دلناز که به گوشش رسگهی دکباری بشه ، بعد الیخی که فکر کنه قصد ازدواج دارم ببرمشیم

 خواستهی سرت آورده ، گفت میی ، چه بالینشونم داد و گفت دوست پسرت تو اون مهمون اون عکس اومد و
 شدن به کی صحبت دلناز همزمان شد با نزدنیفها ، ا حرنی نجاتت داده و ادهی رسالدی اما داداش مرهی بگلمیف

ن دروغ رو بگم تا ی گرفتم امی تصمکبارهی فشار ری ، زدمی نميری و گفت تا زن نگرشی زد زیموعد چکم و حاج
 ... و بعدش هم بتونم زود ازت جدا شم و اون کارو کردمی به ازدواج با من بشیتو راض
 :  را ، باز هم ناباور بودم ، گفتمفشی کردم اراجی گذشت تا حالجیقیدقا        
 رو ، دتی تهدي ؟ بارها تکرار کردي کردنکاروی چکت پاس بشه ، انکهی بخاطر ای بگيخوای میعنی -        

  ؟ي نشدمونی هم پشباری
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 .نه:  حس بود ، آهسته گفت یچهره اش سرد و ب        
 نکاروی ارزش بود ؟ دلت نسوخت ؟ چرا با دلناز ای بنقدری من اینه ؟ زندگ:  کردم و گفتم ییخنده ا        

  ؟ينکرد
 ... ، مثل تو نبودشدی مزونیدلناز آو:  و گفت ستادیا        
 ری نبود ؟ حاال که خودتم گیی اگهیواقعا راه د...یگیمثل من احمق نبود ، راست م:  و گفتم دمیبلندتر خند        

 ؟ گمی به بابات مرمی ؟ مشمی تر از دلناز مزونی من آوی ، حاال که من اون خونه رو صاحب شدم ، نگفتيافتاد
  نه ؟ششی پي چک ندارگهید

 بودم ، اما زاری بکنم ، خودم از خودم بنکاروی اخواستمینم:  به من دوخت وگفت اهی را سرد و سشیچشمها        
 ... که قرار بود برات بکنمی بگم ؟ همون جبرانیه هم چخون... شد و جلوش رو هم نگرفتمينطوریا

چه دست و دلباز ، چه سخاوتمند ، حتما هم بابات نگفته من سندش رو :  را پاك کردم و گفتم میاشکها        
 امضا نکردم ، نه ؟

 ...نه:  را بهم فشرد و گفت شیچشمها        
 ... حد احمقمنیهتر از دلنازم ، تا ا بیلیخوب بدون ، من خ: بلند شدم و گفتم         
 .  که شدههیآروم باش ، کار:  جلو اومد و گفت یقدم        
 يدای ، بعد از اون تهديذاری ، بهم احترام می تو حداقل دوستمکردمیمن فکر م:  ام گرفت هی گرشتریب        

 نقشه ات بود ي کجاگهی دنی ؟ ايدیپس چرا منو بوس... االغ بودم که بازم دوستت داشتم ، پسنقدری ، افتیکث
 ؟

 .نقشه نبود:  گرفت و گفت یی اگهینگاهش ناراحت بود ، سرشو به طرف د        
 ی بودنش فرقمونی پشی ؟ حتگفتمی می ، چگهی گفتن نداشتم دي برایچند لحظه نگاهش کردم ، حرف        
 اهشی سيچشمها.شدی منی افتاد باز هم ای هم اتفاق مگهیلم نداشت ، آدم احمق ، احمق بود ، هزار بار دبه حا

 دوستم داشته باشد خواستمی ازش، مبودم  نگاه کردم ، دلخوريشتریرا ، صورت مردانه و جذابش را بار با دقت ب
 نی ايمن گدا.  مهم نبودمشی ، برا بود که او دوستم نداشتنی عشقش غرق شم ، حرصم از اي توخواستمی، م

 ایب:  ارزش؟ جلوتر اومد و دستش را کنار صورتم گذاشت و گفت ی حد بنی سرانجام شده بودم ؟ تا ایعشق ب
 . مسافرتمیبر

 رو از اول شروع زیهمه چ:  را با دقت نگاه کردم ، گونه ام را نوازش کرد و گفت شیچشمها        
 .یکنیفراموش م.میکنیم

 را می صورتم گذاشت و با انگشت شصتش ، اشکهاي ، دو دوستش را روختندی باز هم فرو رمیاشکها        
 . فراموش کنمتونمی ، من نمي ، تو دوستم ندارتونمی ، نمگهی دشهی ، نمشهی نمنباریا: گرفت ، گفتم 
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ود ؟ دوستم نداشت ؟ دستم را  اول بي مرد ، مرد روزهانی ، ادمی دشی چشمهایاهی در سی کمرنگانیجر        
 .می جدا شدایب:  گرما را ، گفتم نی گذاشتم ، چقدر دوست داشتم اشی دستهايرو

 .میشیباشه ، جدا م:  صورتم خم کرد و گفت يسرش را رو        
 صورتم را ، دستش ي ، همه جادی و بوسدی خاموش کرد ، بوسشی را با لبهامیهق هق کردم ، صدا        

 تلخ شدم ، یغرق لذت... لباسم را هم و چنان به خودش فشردم که در تنش حل شدمپی را باز کرد ، زمیموها
 ، و با تمام وجودم هم مخواستی که با تمام وجودم می ، لذتکردی و بدنم تجربه اش مدمیچشی که میلذت
 ، اما مگر شودی مزی لبرارنبی اانمی پای بي حماقت هانهی گنجدانستمی ، مستی نیشگی است ، همکباری دانستمیم

  سرانجام بودم ؟ی بي من دختر گناهکار عشق هانکهینه ا
***         

 بود ، باز هم شی بازوان بزرگ و قهوه اي خواب بود ، سرم رورسامی شب بود ، لباس به تنم نبود ، اممهین        
 دهیس کردم ، انگشتم را از انگشتان کش دستش را لمی آبيتفاوت رنگ پوستمان را با لذت بر انداز کردم ، رگها

سر .  خطوط را بخاطر بسپارمنی اخواستمیم ،  ، به سمت شانه ها و گردن و صورتشدمی کشنییاش به پا
 دهی ندکی از نزدنقدری جذابش ، تا به حال اشی ته ري ، رودمی کششیبای مردانه و زي لبهايانگشتم را رو

 ...بخواب:  بسته گفت ي مرتبه گرفت و با همان چشمهاکیبودمش ، مچ دستم را 
 سرم بود را خم کرد و باعث شد سرم به چانه ری ، آرنجش که زدی زدم ، مچم را باال آورد و بوسيلبخند        

 . رو باآرامش بستممیچشمها.  شونه برهنه ام گذاشت ي اش رو روگهیاش بچسبد ، دست د
دوش .  زدم و به آپارتمان خودم رفتمرونی صدا بی و بدمی شدم ، لباس پوشردایصبح زودتر از اون ب        

 گری نفر دکیکه صبح . ، شده بودی خارجي هالمی فنیخنده ام گرفته بود ، مثل ا.  رفتم رونیگرفتم و از خانه ب
 شی تا آخر اشتباه پزی چشم ببندم ، همه چشدی بار بود ، نمنی آخرنی ام گرفت چون اهی ، بعد گرکندیرا ترك م

 شماره دنی ام زنگ خورد ، با دی به سر کوچه ، گوشدهینرس.  شکست را نداشتمگهی دکباری و من تحمل رفتیم
 بله ؟:  را صاف کردم و جواب دادم می ، صدالوفرین

 ایب:  ختی با شکستن بغضش در هم آملوفری ني و همهمه شوکه ام کرد ، صداغی جيصدا        
 ...حالش بده...اباب...نجایا

 نی و نه ماشدمی دابانی ، نه خدهی هم نرسوی ی سي بار به آنی بابا ، ادمی گرفت و انگار فهمیقلبم ناگهان        
 ... فرو بردیاهی را در سزی بلند و پرتاب شدنم به جلو ، همه چيها را ، صدا
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 که عاشق حلوا ی من ، مني تهوع آور حلوا براي و بویاهی ، پر از سادی و فرغی پر از جياه از مراسم ها        
 ... من استي مراسم نبودن باباینیری حلوا ، شنی انکهی از دانستن ااورمی باال بخواستمیبودم ، م
 آمد ، خاطراتم با بابا را مرور کردم ی مرونی خشک شده ام بي ام خشک شده بود ، فقط ناله از گلوهیگر        

 ی هزار دروغ به من گفت تا بابا عروسرسامیهرش به درد آمد بعد فکر کردم چه خوب که ام، دلم از دوران ق
 ، با اهشی جدا کردم ، نگار با شال سواری را از دم در ، سري کجا بود ؟ با صدارسامی ، امندیآبرومندانه ام را بب

 .م شده باز کن تمانویا:  سرخ شده اش ، وارد شد ، به سرم اشاره کردم و گفتم ینیب
  ؟ سرت خوبه ؟ دستت؟یخوب...ادی بیکی ، بگم تونمیمنکه نم:  به مخزن سرم کرد و گفت ینگاه        
 .ادی بیکی گمی ، االن مونهینکن د:  حوصله دست بردم سمت سوزن که نگار دستم را گرفت و گفت یب        
 تخت نشست و بدون حرف ، سوزن ي وارد شد ، کنارم رورسامی بعد با امیی رفت و لحظه ارونی بعیسر        

  و گفتدی صورتم کشي اش ، دستش را روی چند سانتشی و راهشینگاهم رفت سمت بلوز س. دی کشرونیرا ب
: 

 ...کبود شده -        
 هی و گررتمی درآغوش بگخواستی دستش نداشتم ، برعکس دلم مری صورتم از زدنی کشي برایلیتما        

 يگری منتظر دی هر ابراز محبتي برادی بود که بانطوریچرا ا. کنمی هفته را در بغل او خالکی نکرده آن يها
 ...داشتی را بر مانمی زندگمانی کاش هاي و آه ها و ارفتی که فرصت از دست مي تا روزمیشدیم

 را گرفتم و نشی ، آستکردی مي ام بازي صدا با گوشه مالفه تخت خانه پدری انداخته بود و بریسرش را ز        
 گونه ام گذاشتم و ي گرفتم و رومی دستهاانی ، با تعجب سرش را باال آورد ، دستش را مدمیبه طرف خودم کش

 نبوده را ، لمی کنم ، همه گذشته را ، فوش روز فرامکی ي براخواستمیم. را بستم و چقدر آرام شدممیچشمها
 را می چشمهاشیبا حرکت دستها...اشتن و اشتباه بزرگ روز آخرم را دوست ندی را ، حتشیدروغ ها و کلک ها

 ، دی آغوشش کشانی تخت پشت سرم نشست و بعد مرا به عقب ، مي به جلو بردم و خودش رویباز کردم ، کم
 ي روزها برانی ، اه که تمام امی موهاي دور تنم ، و نوازش گرمش روشیازوها چانه اش قرار گرفت و بریسرم ز

 ...نی تسکي مرحم شدن ، براي براخواستمی آرامش را ، عشق منی و همخواستمی آغوش را مکی نیهم یتسل
 ، خواستی بلند مي هاادیدلم فر.ختندی ررسامی ساعد امي آهسته شروع به بارش گرفتند و رومیاشک ها        

 ، دمیشنی را نمشی صداگری سرم نبود ، دي هر چقدر هم خاموش ، باالتشی چتر حماگری ، ددمیدی بابا را نمگرید
 ... دادمبش که چقدر عذاي واي تنگ شده بود ، اشی صدايآخ که چقدر دلم برا

 ...بابام:  و گفتم دی ، بغضم ترکدی را بوسمی و موهادی کمرم کشيدستش را رو        
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 ، شی گفتن هازمی و زمزمه عزدی باز هم سرم را بوسرسامیو هق هقم همه حجم اتاق را در برگرفت ، ام        
 که امروز همسرم بود و ي از دست رفته ام ، در آغوش مردي باباي من ، براي بود عزادارنیا. در قلبم نشست

 ...دیایب  به زبانی چه کسي گفتنش ، برازمی عزگریفردا معلوم نبود ، بار د
***         

 هوا باز شد و چشمم به خون ی گذشته بود و من آرام شده ، هنوز در آغوشش بودم که در بیقیدقا        
 اش هم بود ، وارد شد ، تعجب در یشگی حالت همنی ، که ارندیگی که مچ مینشست ، مادر مهران مثل کسان

. اتاق خارج شدگردنش داد از   که بهی خود را به نفرت داد ، سرش را تکان داد و با حرکتيچهره منفورش جا
 مچم را گرفت و رسامی امدهی بلند شدم ، به در نرسیی سابقه ای بي تمام بدنم را خشم پر کرد و با انرژکبارهی

 ؟يریکجا م: گفت 
 ... برم سراغشدیولم کن با:  گفتم تیداغ شده از عصبان        
 گرفتی را ممی بازوگرشیه بادست د کی دستم را ول نکرد ، خودش هم بلند شده بود و در حالرسامیام        

 : گفت
  بود؟یک -        
 زن باعث شد بابام قلبش نیهم...یمامان اون عوض: زبانم را در دهان خشک شده ام تکان دادم و گفتم         

 ...پسر... شه ، اون و پسرضیمر
 :  را کنار زد و گفتشانمی پري موهارسامی گره خورد و به لکنت افتادم ، امنهینفسم در س        
 که نهی ازی چنی االن مهم تر؟ی بگی بهش چيبر... بکشقینفس عم...یکیآروم باش ، آروم باش ن -        

 ستی تو براش مهم ني ، احترام و ابرو بابای من گفتي که تو برایاون آدم... برگزار شهيمراسم بابات با آبرومند
 ...به مامانت فکرکن...شهی بدتر مزی، همه چ
 رونی که ممکن بود از دهان آن زن بیی افتاد به آنها و حرفهاادمی ینگفت به خانواده من هم فکر کن ول        

 ...داشتی گذشته که دست از سرم برنمنی کردم به اتی تکان دادم و باز نفری ، سرم را از ناتواندیایب
 ادمی کارها ، ي رفت برارونی کنار مامان نشاند و ب آمدم ، من رارونی از اتاق برسامی بعد همراه امیقیدقا        

 که بهش گفته بودم جدا رسامی امنی و سامان انجام داده بودند ، همرسامی بابا را اميرفته بود ، همه کارها
 مادرم افتاد و دلم گرفت ، دستم ي صدای بهی از گردهنگاهم به صورت سرخ ش... داده بودبیکه مرا فر... میشو

 اش ی سر داد و زمزه دلتنگهیرا دور شانه اش حلقه کردم ، دستم را کنار زد و خودش مرا در آغوش گرفت و گر
 ... دخترش سر دادنی من ، آخريرا برا
       

 رسامیام        



 143 

 
 ي شده بود، لبهارهی دور خیینقطه ا نگاه کرد ، صاف نشسته بود و به یکی ننیبه چهره الغر شده و غمگ        

 ، نتوانسته بودند بعد از آن شب ی بود حسابری ، انگار ذهنش درگدادی و خوش فرمش را بهم فشار مرنگیب
 ي داشت ،آنقدر وسط آن عشق بازيادی زي بزنند ، حرفهای حرفشانیبای زی ولمهی و رابطه نصفه و نیمهمان

 شده الیخی و چهار ساله ، بی عمر سنی و پر اشک بود که وسطش برخالف همه ادهی ترسشی چشمهانیریش
 دهی را آفریکی تر هم بود ، اصال خدا ننیری ششی ناز و نوازشش کند ، که البته براشتری داده بود بحیبود و ترج

 با هم دی بغلش کند ، باشهی بود در آغوشش دوست داشت همی داشتنست که دونقدری ناز شدن ، ايبود برا
 دی انداخت ، نه نبانیی شد و سرش را پایعصب... داشتهیی قبال چه رابطه اقای دقدیپرسی مدی ، بازندندیحرف م

 ...زدشی دم خانه آن نامرد و مرفتی مدی و شاشدی زده مدی ، شاشدی عوض مدشی ددی ، شادیپرسیم
 را شیگلو.  غم خانه کرده در نگاهش فشرده شدي کوچکش نگاه کرد و دلش برايدوباره به دستها        

 . عوض کنهیی هواهی رو ببرم یکی چند ساعت نهی شهیاگه م: صاف کرد و گفت 
 ... خونهنی اي چند وقت تونیببر پسرم ، ببر بچم آب شد ا:  زد و گفت ي لبخندیکیمادر مهربان ن        
به طرف مادرش خم شد و آرام .  بود ی دوست داشتنزشی ، مثل عزدیچسبیپسرم گفتنش به دلش م        
 ...شهی ، االن همه رفتن ، سخت ممیای تا ما بزیتنهاشون نذار عز: گفت 

 . جون شدهی بیلی دختر بخوره خنی بده ايزی چهی ، برو میرینه نم: مادرش سرش را تکان داد و گفت         
 بود ستادهی وسط اتاق افی هنوز بالتکلیکی ، نستادی ایکی اتاق ن تکان داد و کنار دردییسرشرا به نشانه تا        

 ؟يدیچرا نپوش: ، داخل شد و گفت 
 :  را و گفتیدنی بوسفی ظري اش ، آن شانه ایشگیشانه اش را باال انداخت به عادت هم        
 ... مامانم رو تنها بذارمتونمی ؟ نممی برمیخوایکجا م -        
بپوش ...می ، بگردمی حرف بزنکمی ، میگردیبرم:  برداشت و به طرفش گرفت و گفت یمانتو را از جالباس        

 ...دم در منتظرتم
 .به طرف در رفت.  کبود بود شی ، هنوز دستهادی ، مانتو را گرفت و پوشیکی نيگریبدون حرف د        
 سابقه بلند شده بود ی بی شوکه اش کرده بود ، با استرسیکی نی خالي شد ، جاداری بیآن روز صبح وقت        

 افتاد ، برگشته بود لشی به موباادشیو خانه را گشته بود ، رفته بود باال و زنگ خانه را چند بار زده بود ، تازه 
 بود و ختهی ، دلش فرو رزدی که زنگش مدی را داس را بدست گرفته بود که شماره ناشنی و گوشنییطبقه پا

 خانه شان ، یکی آورده اند ، همان نزدمارستانی گفته بود همسرش را به بیی ابهیجواب داده بود که مرد غر
 عمل کرده و ربگی زده و ایی جلونی بود گفته بودند به ماشدهی رسی زده ، وقترونی بود چطور از خانه بدهینفهم

کنار تخت که .  و دردش ، مسکن زده بودنديقراری بي قبل هم برایزده ، از حال رفته و کم به صورتش ضربه
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 دستش بسته شده بود ، با نطوری بود ، آه از نهادش بلند شده بود ، نصف صورت اش ورم کرده بود و همدهیرس
 لشیدوباره موبا  ، فعال کردهشی را قبال براربگی ، خدارا شکرکرد که ادنی مخصوص ضرب دي باند هانیا

 آمد ، ی در نمشی صداهی و گري خبری و بیکی قطع شدن تماس نی بود که از نگرانلوفری ننباریزنگ زده بود و ا
 سر داده و گفته بود هی باز هم گرلوفری بود چه شده و ندهی پرسي و زارهی گري و صدالوفری ني حرفهاياز البه ال

 ، یکی به نرهی سست شده و خشی رفته ، پاهاای از دندهیمارستان نرسی رفته ، صبح سکته کرده و به بشانیبابا 
 بود دهی بود ، دل خودش هم لرزدهی کابوسش رسنی نشسته بود و فکر کرده بود دخترك به بزرگتری صندليرو

 ؟ داشتی ، چطور نگه اش ملمی فی و حتيماری و قلب بستی ني بود از خودش ، حاال که پدردهیو ناخوآگاه پرس
 .  خواستن فرق داشت انگارنی برود ، ایکی نهدخوای بود ، نمدهی زده فهمرتیدوباره ح بعد

        
 

 نی افتاد به چندادمی بود ؟ دهی طاقتش برنقدری ایعنی در مورد جدا شدنمان حرف بزند ، خواستیحتما م        
 ی زندگنطوری اخواستمی جدا بشوم ، نمخواستمی را به دندان گرفتم ،من بودم که ممیشب قبل ، از استرس لبها

 کنارش مانده ام ، امروز گری دلیو هزار دل لمی که بخاطر بابا و فزدمی خودم را گول مروزیکنم ، اگر تا د
 او هم معلوم ي ماندم کنارش ، برالمی ، از آن شب به بعد دلمیای برونی منجالب حماقت بنی از اخواستمیم
 من و من خودم را در دوست ياقت ها حمي همان داستان تکرارشدی دوستش دارم و باز هم مدیفهمی ، مشدیم

 ...شناختمیداشتن خوب م
 ؟يخوری میچ -        
 .خورمی نميزیچ: دهان خشکم را باز کردم و گفتم         
 با هم کباری که یی ، همان جاستادی نگاه کردم تا باالخره ارونی نزد ، به بی به من کرد و حرفی نگاهمین        

 بلند بود ، دوست داشت از باال به همه نگاه ي که خلوتگاهش جاهایرسامی ، همان ارتفاع بلند و اممیآمده بود
 ...دیکند شا
 نی ادی دادم ، هوا گرم بود اما بدن من سرد ، رفتن بابا سردم کرده بود ، شاهی تکنیباز هم کنارش به ماش        

 بودنم می قدیکی ، انگار صد سال از نکردی عوض مای آدم را به دندی دنطوری بود که ادنی داغ دتیهم خاص
 ؟ي سردرد ندارگهید:  و گفت دی کشقی عمیاو هم نفس.  شدم رهی و به رو به رو خدمی کشیآه.گذشتیم

 رگاهه؟ی هنوز تعمنیماش:  دمی افتادم ، پرسنی ماشادی ، گفتیسردرد؟ آها ، تصادف را م        
 .میکنی عوضش مي گرفتمش ، اگه بخواروزی ، دستینه ن:  گفت بی و دست به جستادی امیرو به رو        
  داغون شده؟نقدریا:  شدم و گفتم گنیغم        
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 نهای ماشنی برات ، اصال اکنمیعوضش م... بگش عمل کردریخداروشکر ا: سرش را تکان داد و گفت         
 ...ستنیامن ن

 من یدونستی نداره ؟ میناراحت...کنمی نکن ، عوضش مهیگر: مد و گفت  ام گرفت ، جلو آهی گرلی دلیب        
 .. به نفت شدهلی بود که االن فکر کنم تبددی پرانمی ماشنیاول

 نفت ؟:  درشت شد و گفتم میچشمها        
 . برگشتعتی له شد که فکر کنم همون موقع به طبنقدری بد تصادف کردم و انقدریا:  و گفت دیآرام خند        
 ؟ي نشديزیخودت چ: صورتم را پاك کردم و گفتم        
 یلیخ...دست و پام شکست... همون اولرونی پرت شدم بنیاز ماش:  و گفت دی شالم را جلو کشیکم        
 ... بودشیسال پ

طفره  و کردی چرا شروع نمدانستمی ، نممی هم بودي به چشمهارهی نشده بود ، خيزیخداراشکر که چ        
 ی مادمی هم که یی بودم ، اهل تعارف نبود ، و تا جادهی که تا االن از اون دیتی شخصنی با ارسامی ، امرفتیم

 بودن ، سخت کی نزدنهمهی با اکردم؟ی موع خودم شردی بادی و قبول کرده بود ، شامیآمد ، گفته بودم جدا شو
 ...بود

 ...رسامیام -        
 ... ، بذار زمان بگذرهیکین:  را به من دوخت و گفت بشی و غربینگاه عج        
 ...بذار منم آزاد شم...ي نبود ؟ االن آزادتی آزادي برانکارایمگه همه ا: اخم کردم و گفتم         
  ؟ی بگيخوای میبه خانواده ات چ:  هم گذاشت و دوباره باز کرد و گفت ي را روشیچشمها        
 ، به هرحال دمی محی براشون توضيجوری:  می را نکننکاری ، نگفت ، نگفت نه ادیاشک در چشمانم جوش        

 ...ستیبابا ن...گهید
 :  داد و گفتهی کالفه تکنی ، دستش را به ماشدمی گرفت ، عقب کششی دستهاانیصورتم را م        
 ...میآروم ش کمی ، باشه ؟ بذار همه میتا چهلم صبر کن -        
 شدم و سرم را به نشانه باشه تکان دادم ، چند لحظه بعد ، رهی شهر خي در انتهای نورانییبه نقطه ا        

 چقدر دانستی نگاه کنم ، خدا مکرنگشی يدوباره صورتم را در قاب دستانش گرفت و وادارم کرد به چشمها
فراموش : زمزمه کرد  ، شدندی مال من مشهی همي بزرگ براي دستهانی نگاه و انیدوست داشتم ا

 ؟یبخشی؟میکنیم
 دهی بخشستی درکار نیلمی گفت فی وقتی بودمش ، حتدهی قبل تر بخشیلی نبود فکر کنم ، خيازین        

 ی مشکنی بی اش که رنگقهی شقي رویی بودم اصال ، نگاهم افتاد به تار مودهیبودمش ، من قلبم را به او بخش
 ...نمکی روز باالخره فراموش مهی... کنمیفراموش م: و گفتم  داشت يو خاکستر
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 .  ام کاشتیشانی پي روییبوسه ا        
       

 
 . آروم شدکمی دی شارونی ببرمشیمن م:  گرفتم و گفتم لوفری را از نانی گريهمتا        
دخترك . نزدی ، سرش را تکان داد و حرفکردی مهی دخترش گري روزها هم همپانی دل نازك الوفرین        

 را به آغوشم فشردم و مشامم از عطر بدنش پر شد ، در خانه را باز کردم و ستاره ها را نشانش دادم ، نیریش
 باشم ستادهی قدم جلوتر رفتم تا ناچند  ودمی را بوسشیبای رخ زمین.  آرام شد و توجهش به اطراف جلب شدیکم

حالت :  شد و گفت کی ، چند قدم به من نزدستادمی مهران جا خورده ادنی، از د برگشتم ی کسيکه با صدا
 خوبه؟

 صد دی ، شاگذردی که آنقدر دوستش داشتم میبه خطوط چهره اش نگاه کردم و فکر کردم چقدر از زمان        
 یلیخ...گمی متیخودم بهت زنگ بزنم اما نتونستم ، تسل...خواستمیم: منتظر جواب من نشد و گفت ! سال

 ...ناراحت شدم
 . ممنون:  و گفتم دمی را در هم کشمیهزار حرف نگفته ام را قورت دادم ، اخمها        
 ...کنمی چند لحظه صبر کن خواهش میکین: خواستم از کنارش رد شوم که گفت         
 ؟ی چيبرا:  بغل به آن بغل کردم و گفتم نیبچه را از ا        
هنوز نشد از اون شب به بعد باهات حرف ...چطور بگم ...من:  گفت ری انداخت و با تاخنییسرش را پا        

 ...من اصال...اون شب... و نشدي ، زود قط کرديبزنم ، اون دفعه هم که زنگ زد
 ... کلمه در موردش بشنومهی خوامی عنوان نمچیاصال و به ه: دستم را باال آوردم و گفتم         
 ...کردمی می ازت معذرت خواهدیبا: متعجب گفت         
 از مهران گری دیقدم.  و آه از نهادم بلند کرددیچی داخل کوچه پرسامی امنیخواستم دهان باز کنم که ماش        

 قفل  شد و بعد ازادهی پرسامیام.  به چه علت ، پوزخند زددانمی شد و نمرهی خرسامیفاصله گرفتم و او هم به ام
 که ممکن بود در یی اش و فکر هاي گرفتم از خونسردهدلشور.  آرام به سمت ما آمدیی ، با قدم هانیکردن ماش

 کرد و نگاه کنجکاوش را به مهران ی به ما ، سالمدنیبا رس!  شناختیمورد ما بکند ، البته ، او مهران را نم
 با هم دست خواستمی دادم ، نمرسامی بگذارد که زودتر بچه را به دست امیدوخت ، مهران خواست به جلو قدم

 :  وگفتمدمی ، نگاهم را از مهران بردادی به او دست مي حس بددی ، شاشناختی او را نمرسامیم ایبدهند وقت
 ...خداحافظ -        
 آوردم که ی را در ممیم کفش ها مهران تکان داد و بعد از من وارد خانه شد ، داشتي براي سررسامیام        
 خودش بود ، نه ؟: گفت 
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 کردمیهنوز بهش نگاه نم.  تکان دادمدیی گذاشتم و سرم را به نشانه تای و کفشها را در جا کفشستادمیا        
  به حرف زدن؟ي بودسادهی وای چيبرا: که گفت
 ... گفتتیتسل ، دمشید... االننیهم:  شدنش ، گفتم ی متعجب از عصبانیکم        
 :  داد و گفتگرشی کالفه را به دست ديجلوتر آمد و همتا        
 . يدادی جوابش رو مدیاصال نبا -        
  باهاش روبه رو شم ، نه؟خواستهی که دلم میکنیفکر نم:  باال رفتند ، گفتم میابروها        
 ...زهیری اعصابم بهم می از خودت دفاع کنیتونی نمنکهی از اینه ، ول: حرص زد گفت         
  دفاع نکردم؟یدونیاز کجا م: ناراحت شدم و گفتم         
 از نگاه کردن به تو ، به دیکشی بود و خجالت نمستادهی که هنوز اییاز اون جا: باز هم جلوتر اومد و گفت         

 ...من
 :  نگاه کردم و بغض سمجم را قورت دادم ، دوباره گفتیی اگهیبچه دوباره نق نق کرد ، به طرف د        
 ... دهنشي که نزدم تورتمی غیب -        
 ! يزدیخوب م: بغض کرده گفتم         
 دراز کرد و ریدستانش را به طرف ام.  کردرسامی به من و امیجلو آمد و نگاه.  ، برگشتم لوفری نيبا صدا        

 ای برجانیام:  گفت رسامیشانه ام را باال انداختم ، رو به ام. راه کرد که چه شدههمتا را گرفت ، بعد به من شا
 .زمی بری برات چیبش

  ، آهسته گفتمی به آشپزخانه رفتلوفریبا ن.  را کنار گذاشت و داخل شدشی تشکر کرد ، کفش هارسامیام        
: 

 بحثتون شده؟ -        
 .دی هم رسری ، امدمینه ، دم در مهران رو د:  و گفتم دمی کشیآه        
 شناستش؟یمگه م:  درشت شد و گفت شیچشمها        
 . بود ازشومدهی خوشش نینه ول:  انداختم و گفتم نییسرم را پا        
 رو ، زهای چنی افهمنی زود میلی ؟ مردها خی بهش بگیاحمق نش:  دستم را گرفت و گفت لوفرین        

 .ی اون عوضي روخودی بشهیساس مح
 اومده بود باهات ی چيبرا:  گفت لوفریدوباره ن.  دمی کشزی مي هدف دستمال روی گفتم و بیاوهوم        

 حرف بزنه؟
 .تی تسليبرا -        
 ! ؟ کال مرض داره پسره احمقگهی دکاری دونمی چمای سمس بده تونستینم -        
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 .دی رسری ، برگشتم که اممی کلمه هم حرف نزدهی:  به حرص خوردنش زدم و گفتم يلبخند        
 دوستت داره ، تو هم یلیرخی دور، امزی بوده رو بری گذشته هر چیکین:  نگاهم کرد و گفتی کملوفرین        

 ... نگهش داری کم نداره ، دو دستيزی چتی ، زندگيمعلومه دوستش دار
 ام از خانواده ام و ازتمام ي خواهرم ، از دوري حلقه زد ، از ندانستن هامیدر چشمهاناخودآگاه اشک         

 ... به بابادیرسی که کم کم از دست داده بودم تا امروز و آخرش مییزهایچ
 حالش بد یک...  ، بابالوفرین:  پشت ذهنم بود را به زبان آوردم شهی چند روز همنی که ای سوالدیبا ترد        

 شد؟
 یی شدن ، مامان رفته دستشوداریصبح هردوشون ب:  به اشک نشست و گفت ی به آنلوفری نيچشمها        

 اورژانس که ی ولزدهی هنوز قلبش مگفتی با اورژانس ، مزنهی بابا دستش به قلبشه و افتاده ، زنگ مدهیبرگشته د
 ...سوزهی مظلومه دلم میلیخ... مامانچارهیب... تمام کردهگهی ددهیرس

 ، بهم گفت ، به نجایمنو هم سامان آورد ا:  پاك کرد و گفتدی باری وقفه می را که بشی اشک هالوفرین        
 یکی سر خودم گفتم بدبخت شدم ني زدم تونقدری بخدا ، اردمیمی اون تصادف داشتم ميتو که زنگ زدم و صدا

 ... شد ، مثل احمق ها پشت تلفن گفتمشیزی چهیهم 
 را پاك کردم و گفتم می چشمهاي ، با دستمال کاغذهی گرریی مادرش نگاه کرد و دوباره زد زهی به گرهمتا        

 ... چند روزنی بپرسم اتونستمینم... گهی نکن دهیگر: 
 بودم و بعد دوباره حالم بد شده بود و تا روز هفتم ، دهی رسي به خاکسپاررسامی بود با امیمن به هر سخت        

 رو نجای ای ، کاشکموندی نمنجای مامان ایکاشک:  و گفتم ختمی ريچند بار سرم زده بودم ، بلند شدم و چند چا
 ...فروختیم

تا چهلم  ، گهی می خودش چمینیبذار بب...گمی منویمنم هم:  آرام کرده بود گفت ی که همتا را کملوفرین        
 هان ؟ خوبه ؟.میکنی فکر مهی ، بعدش نجای امی بمونمیای بینوبت

 .میکنی منکارویهم: سرم را تکان دادم و گفتم         
به چهره . تعارف کردم و کنارش نشستمرسامی که نشسته بودند و امي بردم ، به چند نفررونی را بینیس        

 خودم را دیبا.  ، نگاه کردمکردی مي ، آبرو داردیباری مشیاز چمشها که ی مادرم نگاه کردم که با همه غمدهیتک
 من بشکند، ي هاي از ندانم کارچکسی دل هشتمگذای مدی ، نباکردمی منهی ام را وصله پی و زندگکردمیجمع م

 ... ، منتها ، از روش خودشدمیجنگی عشق منی اي آوردم و برای را هم به دست مرسامی دل امدی بادیشا
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 که کنارم بود و نبود ، به یی پدرم ، به همه روزهاي ، به خانه ابددمی از خاك نم دار دست کشیبه تل        
 نقدری دور بودم و انقدریا.  مدت آخر نداشتمش نی دلم سوخت که اشتری و دلم گرفت ، بدمیخاطراتم دست کش

 ...ازاراش دادم
 ی هم ما ، وقتي ده روز کنارش بماند و ده روز بعدنی الوفری ، قرار بود نمیروز قبل با مامان حرف زده بود        

 شی خانه مانده و همه جانی انداخت و گفت سالها با بابا در انیی ، سرش را پامیدر مورد فروش خانه بهش گفت
 ...دهدی خاطره ها آزارش نمنی خاطره است و اشیبرا

 ؟ی بلند شيخواینم:  شد و به دنبال آن ، زمزمه گرمش دهی به کمرم کشیدست        
. شدی مکی و کم کم هوا داشت تارمی بود آمده بودیکساعتی و بلند شدم ، دمی صورتم کشيدستمال را رو        

  سر کار ؟يریفردا حتما م:  گفت می نشستی ، وقتمی راه افتادنی نگاه را به مزار بابا کردم و به طرف ماشنیآخر
 .آره: سرم را تکان دادم وگفتم         
 .شهی بهتر هم هست ، سرت گرم مينطوریا:  سکوت دوباره گفت ی گفت و بعد از کمیاوهوم        
 غم زده خانه طی از رفتن به خانه ام داشتم ، محي شدم ، حس بهتررهی گفتم و به رو به رو خییآره ا        

 آورد ، به خانه که می به لبهای لبخند کمرنگزشی خانه خودم و کف پوش تمادی ، کردی حالم را بد ميپدر
 ؟ی نباشها تننجای اامی امشب بيخوایم:  با من به طبقه باال آمد و گفت میدیرس

 باال شی شد ، ابروی شب بود ؟ نگاه کردنم که طوالننیمتعجب نگاهش کردم ، منظورش مثل آن آخر        
 ...خوابمیم کاناپه يرو: رفت و گفت

 ی به چه حسابدی را باشی محبت هانی ، ادیپری منیی چند روز در چشمانش باال و پانی گم شده اطنتیش        
 .ایب:  ، سرم را تکان دادم و گفتم گذاشتمیم

 رفت ، خانه را که باز کردم ، بعد از روشن کردن چراغ ها ، با تعجب عکس بزرگ رونی زد و بيلبخند        
 به دمی و دست کشستادمی عکس اي ، رو به رودمی دییرای پذی خانوادگي طبقه مخصوص عکس هايا روبابا ر

 هی تا دوباره گرستادمی ناشتریب...ونددی بپخی به تارخواستی و لبخند گرمش که حاال می عکس دوست داشتننیا
 و شلوارك سبز ی را با بلوز مشکمیلباسها.  ساز را به برق زدم و به اتاق رفتمينکنم ، به آشپزخانه رفتم و چا

 ی بودم ، طراحلشی خانه و وسانی را دم کردم و نشستم در آشپرخانه ، من عاشق اي عوض کردم ، چایی ارهیت
 خانه ، جابه نی کردن در ای ، قطعا زندگدانستمی ، همه و همه را مال خودم مشدی سفي هانتیآشپزخانه و کاب

 شانه اش بود ي تپه لباس روکی که رسامی امير بلند شدم و در را به رو ديبا صدا...کردیجا شدنم را سخت م
 کفش جاي را هم روگریوارد شد و کفشش را درآورد و دو جفت د.  هم در دستانش باز کردمفیو دو مدل ک

 : بهت زده گفتم. گذاشت 
 ؟یچند روز قراره بمون -        
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  ، چطور مگه ؟گهی روز دهی: گوشه لبش را خاراند و گفت         
 ... گفتمنایواسه ا: به لباسها اشاره کردم و گفتم         
 ي چاختنی بعد برگشت ، در حال ریقی ام نداد و به طرف راهرو اتاقها راه افتاد ، دقاهی به کنایتیاهم        

 : گفتم
  شون ؟یکجا گذاشت -        
 .گهی رختکن اتاقت ديتو: نشست و گفت         
 گذاشتم و دستم را زی مي را روینیری اش واقعا تعجب کرده بودم ، ظرف شهی روریی و تغتیمی صمنیاز ا        

 چه خبر از دلناز؟:  هدف گفتم ی ، بکردی مپی تايزی چلشی موبایداشت با گوش. به دسته فنجان بند کردم 
 داشته باشم؟ يقراره خبر:  را کنار گذاشت و موشکافانه نگاهم کرد و گفت یگوش        
 ... حرفهانی جدا و ای زندگ؟ی داشته باشدینبا -        
 .ستمی بند و بار نی هم بنقدری دارم ، ایی خودم قانون هايمن برا:  زد و گفت يلبخند        
  در مورد من ؟دونهیچقدر م...  بدونم ، امخواستمیم... نبودنیمنظورم ا: اخم کردم و گفتم         
 .ادی از دهنش در نمینگران نباش حرف:  اش خورد و گفت یی از چایکم        
 ؟ی چی و ناراحتش کنیاگه باهات خوب باشه آره اما اگه بهم بزن -        
 . نگفتهيزی ، تا االنم چیکی نستمی وقته باهاش در ارتباط نیلیمن خ:  گذاشت و گفت زی ميفنجان را رو        
  استرس اونم داشته باشم؟دی من با؟ین نگفته ، اگه بعدا بگه چتا اال: ناراحت گفتم         
 ثابت خوادی رو می عکس بود که اونم چهی ، فقط ستی نیلمی بهت گفتم ف؟یاسترس چ: کالفه گفت         

 که راه ستی نیپی آدم چنقدری همه ، انی حسادتش ، با اي پاذارنیم. کنهی باور نمیکنه ؟ حرف هم بزنه کس
 ... بره به همه بگهوفتهیب

 ی اتفاقذارمی نباش ، من نمیچینگران ه:  ، دستانم را گرفت و گفتشی حرفهالی و تحلهیدر حال تجز        
 .وفتهیب

 ، اونوقت ی کن به خودت اعتماد کنی من ، بعد سعيخودت رو بذار جا:  نگاه کردم و گفتم میبه دستها        
 .یکنیمنو درك م

 زی مي شام را رولی از خودم ، بلند شدم و وسایراض.  نزدی شدند و حرفیخید و  سرشیچشمها        
 ...کردی من نگاه می خاليهنوز نشسته بود و به جا.دمیچ
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 نداشتم ، بعد از فوت بابا دل ی و من هم اعتراضدیخوابیبرخالف حرفش ، دو شب بود که در خانه من م        
 بودم ، دهی او خوابي خواب بعدازظهر جايبرا.خواستمی را هر چقدر هم دور متشیانازك و ترسو شده بودم و حم

 و آن شب دی تنش به مشامم رسيبو.   مبل تختخواب شو اتاق مهمان برداشتمي را از روشیبلند شدم وپتو
 خچالی حوصله سراغ ی ، باعث شد گرمم شود ، بلند شدم و بشی بوسه ها و حرکت دستهاادی ، زیخاطر انگ

 ، خودش بود ، دمی زنگ آمد ، پشت در رسيصدا.می حرف بزنخواهدی چون مدی آیرفتم ، گفته بود امشب زود م
  ؟اخل دامی بشهیسالم ، م:  زد و گفت يلبخند

:  کرد و گفت می به سرتاپاینگاه. کنار رفتم ، وارد شد و طبق قانون نانوشته خونه من ، کفشش را درآورد        
  ؟يشد داریاز خواب ب

 ام نگاه کردم ، از داغون ي ورهی و تاپ ی ازش جدا کردم و به شلوارك گشاد نخینگاهم را به سخت        
 يزیچ.کمی سره کالس بودم ، خوابم برد کیآره ، از صبح ...ام:  وگفتم دمی خودم خجالت کشپیبودن ت

 ارم؟ی بيخوایم
 .خورمی مي که چاي داريموهات شاخ شده ، اگه چا:  و گفت دی سرم کشي و دستش را رودیخند        
 ي و چادمی کشیقینفس عم.  و به آشپزخونه فرار کردمدمیگرم شده از حرارت دستش خودم را عقب کش        

 که در خانه يزیتنها چ.  مرتب شودی تا موهام کمدمی کردم و به سرم کشسیساز را به برق زدم ، دستم را خ
 در ی فاصله کنارش نشستم و با سعیکم با.  بردممنی را برداشتم و با خودم به نشتییسکوی بی کمیعنیداشتم ، 
 :  گفتمجانمیکنترل ه

 ؟ي ، زود اومدشهیاالن آماده م -        
  ، چه خبر؟ي کردکاریتو چ.کارم زود تموم شد:  بلندم نگاه کرد و گفتيبه جورابها        
 .یچیه: اختم و گفتم شانه ام را باال اند        
 .کادو:  بودم و گفت دهی به سمتم گرفت ، که موقع اومدنش ندشی از کنار پاهایخم شد و پاکت        
خنده ام گرفت و . عطر بودهیچند تا الك و .  لبهام نقش بست و پاکت رو گرفتمي رویی اراده ایلبخند ب        
 .یبه چه مناسبت ؟ مرس: گفتم 

 . دوست دارمیزنی الك می ، دستهات رو وقتينطوریهم:  گرفت و گفت دستم را        
 نگاهم کرد ، اخم کردم و یسوال!  شده بود بیعج. خودم را جمع کردمی کرد ، کمي که بازمیبا انگشتها        
 ؟ی حرفتو بزنيخوای نمه؟یچ: گفتم 

 !ي دارییچه عجله ا: صاف نشست و گفت         
  شده ؟ی بدونم چخوامیم:  را باال دادم و گفتم میابرو        
 ... شروع کنمدی از کجا بادونمی هست ، فقط نميادی زيحرفا...  یکین:  و گفت دی کشیآه        
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 ... بد رو بشنومي اول خبرهادمی محیازآخرش شروع کن ، ترج:  دادم و گفتم هیتک        
 ینی نکرده بودم ، کل مقدمه چری گطی شرانی ايتا حاال قبال تو...يدی بد رو قبال شنيخبرا: زديلبخند        

 شی تو پدنی بدون حس بخشمی زندگییجورای...ی مجابت کنم منو ببخشخوامی که منهیها و حرفهام تهش ا
 ...رهینم

***         
 ؟يندازی دستم ميدار: ناباورانه نگاهش کردم و گفتم         
  ؟ادی به نظر منطوریا -        
  تو داره آخه؟ی زندگي رويری من چه تاثدنیبخش:  گفتم ی ، با کالفگدنشی شدم از نفهمی عصبیکم        
 ، ی بازه زماننی مثل قبل بشه ، انگار ازی همه چخوامیم:  گذاشت و گفت شی زانوهاي را روشیآرنج ها        
  ؟یتونیم...دروغ بوده ، پاك بشه زی گفتم همه چی رو دارم تا وقتلمی که بهت گفتم اون فیاز وقت

 نکته با ارزش ، و اما نکته کی نبوده ، ری اش ، آن شب دلپذیدقت کردم که در به قول خودش بازه زمان        
 خدا را دی بادی شاای کردم؟ی ، شک نمگفتی که ميزی فراموش کرد ؟ نا خودآگاه به هرچشدی بود که منی اگرید

 !  رابطه بوده و بسهی ط آن شب فقدیگوی نشسته و نممی که االن رو به روکردمیهم شکر م
 ي شده که داری ؟ اصال چی برسی به چيخوای که منهی و اگه نشه ؟ منظورم اشهی میاگه پاك بشه چ -        

 ... قرار بود بعد از چهلم؟یزنی حرفها رو منیا
 ، کار من ی ، اگه هم نتونی بهم اعتماد داشته باشی کنی ، سعی نداشته باشي بددی از من دخوامیم -        

 ...شهیسخت م
 ، بهم می با هم دوست باشخوامیم:  را گرفت و گفت می ، دوباره دستهاکردمی نگاهش مجیباز هم گ        

 ...می هم که تا حاال نداشتي برامی باشی ، کسمی و با هم راحت باشمیاعتماد کن
 فکر يچطور:  که قبال گرفته بودم ، شمرده گفتم یمیدنبال نقاط مشترك از نظر اون بودم و تصم        

  ؟می باشکی با هم نزدمیتونی میکنیم
 که میدونی مییزهایچون ما از هم چ:  ی و با بدجنسي ورکی زد که مخصوص خودش بود ، يلبخند        

 يزیچ...  ی و حتمیدونی ، نقطه ضعف هامون رو ممیکیار هم نزد افکنی تری ، به خصوصدونهی از ما نمیکس
 ... بودومدهی نیداشتن  دوستنقدری لکه اهی دنده چپ تو که تا حاال به نظرم ری زیمثل لکه ماه گرفتگ

 کند که ي ، کاررهی شدم ، بلد بود راحت روح و روان من را به دست بگرهی رقصانش خاهی سيدر چشمها        
 :  و گفتمدمی کشیچارگی از سر بی پلک هم زدن فراموش کنم ، آهکی را در یهزار بازه زمان

 ...هی به چی چدونمی درهم و برهمه ، من نمیلی خیاالن همه چ -        
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 نی ، عامل همه ای که عالوه بر غم خودت ، سردرگمنمتیبیهروز م:  دوخت و گفت نینگاهش را به زم        
 ... تمومش کنمخواستمی ، میکی بدت منم نياحس ه
 ...ارمی بییبرم چا:  سرش به طرف من برگشت گفتم ی شدم ، وقترهی اش خي رخ جدمیبه ن        
 من داره ، برنده باز ي رويری چه تاثدانستی بود ، انگار خودش هم مشی لبهاي بلند شدم لبخند رویوقت        

 که قلبش را باخته بود ، هرگز وجود نداشت ی برنده شدن آدمي برایی اون بود ، جاگهیهم اون بود ، هزار بار د
 ... من هم دنبال بردن نبودمنکهی، و خوب البته ا

    
 رسامیام        

 
 

 ارز ، متی تورم و قنی ، با امی کنیسکی رنی همچمیتونینم:  فشرد و گفت يگاریرسی را در زگارشیس        
 ...رممکنهیغ

 ستی ، که تازه معلومم نگهی تا سال دمی ، صبر کننطورهیخوب اگه ا:  سرش را تکان داد و گفت ياریبخت        
 ، راه یدونی ، االنم که مرنی تا بازار رو دستشون بگکی فی به چهارتا کمپانمی و فرصت بدشهی می ارز چفیتکل

 بنجلشون رو غالب مردم ي ، جنساگهی دیچی ارزون شده ، هی رفته ، همه چنی ها از بمی تحرگنی مرنیم
 یندگی نمارانی مثال ، اصال تو انیخری منی که شما داري برندنی انی ببکننی سرچم تو نت نمهی...کننیساده م

 ...داره ، چند تا داره
 یگی که می کمپاننی بوده ، اشهی همنای ، امی بگذرزای چنیاز ا:  حوصله دستش را تکان داد و گفت یب        

 .سی سر رفتم سوئهی دیشا...کنمیتا مطمئن نشم ، نم. کنمقی در موردش تحقدی ، بادهیجد
 ؟ي ؟ به من اعتماد نداری که چيای تا اونجا و بي پسر؟ بريکاریب:  ختی باز هم زبان رياریبخت        
 دمی ، شاستیبحث اعتماد ن:  زد و گفت ي ، لبخندلنگدی کار مي جاکی دانستی ، مشناختشیم        
 . ها رومتی قستی لی نره فکس کنادتی...شهی می چنمیحاال بذار بب.نرفتم

 ؟ي دارکی مکی ات تی منشنیبا ا...گمیم...کنمی اش مینه بابا رفتم دفتر اوک:  و گفت دی خندياریبخت        
 .نه:  و گفت دیاز لحن حرف زدنش صورتش را در هم کش        
  ؟نگلهیس:  و گفت دیدوباره خند        
 .. زدن نباش بهرام جان ، برو طرف خودتکیدور و بر من دنبال ت. نه ، متاهله:  بار اخم کرد و گفت نیا        
 ... باباالیخیب:  بلندتر کرد و گفت ییخنده ا        
 . سمس بدهدیکی اش رو برداشت تا به نی گذاشت و گوششانیفاکتورها را سرجا        
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 . خونهدی خرمی با هم برامیآماده شو ب: سمس داد         
  ؟گهی حساب کنم ددهی ، رو اون برند جدری امگمیم.می ، ما هم برگهیخب د: بهرام بلند شد و گفت         
 ...کنمی زدم ؟ گفتم فکر می حرفنیمن همچ: اخم کرد و گفت         
 ... فکسم بدهیخبرم کن ، اوک...باشه بابا ، من رفتم :  ناراحت شد و گفت یبهرام هم کم        
 ...دهی ام میمنش: سرش را تکان داد و گفت         
من :  زد ، زده بود مهی اش خی گوشي داد و روي را سرسری سمس اش ، جواب خداحافظيبا صدا        

  اونجا ؟امی پاساژم ، بکینزد
 جانم ؟:  انداخت نی طنفشی ظري بعد صدایزنگ زد ، لحظات        
 ؟ییسالم ، کجا:  زد و گفت يلبخند        
پشت فرمون تلفن جواب :  نشسته بود ، اخم کرد و گفت دشی جدنی آمد ، پشت ماشي بوق بلنديصدا        

  ؟يدیم
 .ي پاساژ ، همون که با بهراد مغازه داررسمی مگهی دقهیده دق...نه ، زدم کنار -        
 .باشه ، مراقب باش -        

 و چهار ساعت ستی روزها از بنی شد ، ارهی اش خیچند لحظه به گوش.  و تماس قطع شددی شنییباشه ا        
 برود ، دنشی بود که به دنی اش ايزی ، بعد از کار کل برنامه رکردی فکر میکی به نشتری، دوازده ساعت هم ب

 را بردی بکار مي دخترهاي برا کهیی هاياصال همه استراتژ. برودشی که بهتر است آرام پکردیبعد فکر م
 را زشی فرق داشت ، همه چیکیبا ن.دانستی شده بود نميگری آدم دایفراموش کرده بود ، خودش را گم کرده 

 را دوست داشت و البته نوع شی هاي ها و خودخوري را ، لجبازشی هايدوست داشت ، حماقت ها و زودباور
 داد و رونینفسش را ب.  که تا به حال حس نکرده بود یتیجذاب ،  خاص خودش را داشتتیجذاب. اشيعشق باز

 ی کرد و سوار آسانسور شد ، وقتی اش خداحافظی رفت ، با منشرونی را برداشت و بلشی و موباچیبلند شد ، سوئ
 بود نگاه دهی رسدای که جدی صفحه کوچک و لوکسي با ساعتهااقی ، فرشته کوچکش ، با اشتدی رسکیبه بوت

 ... ، لبخند زدفشی مچ طري روییاز تصور ساعت بند نقره ا ، کردیم
       

  خوشت اومده ؟نایاز ا:  اش را راه انداخت و به طرفم اومد و گفت يبهراد مشتر        
با . عدد دوازده اش را دوست داشتمنی و برق نگکشینگاهم دوباره به ساعت افتاد ، صفحه گرد کوچ        

  چقدره ؟متشیق: لبخند گفتم 
 . زن داداشنی داراریاخت:  و گفت دیبهراد خند        
 . بخرم کهخوامینم:  آمد ، من هم لبخند زدم و گفتم ی خوشم منیرحسی از امشتریاز زن داداش گفتنش ب        
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 ...ستی نيچه خبر از نگار ؟ دو روزه ازش خبر:  شدم و گفتم الیخی ، بدیباز هم خند        
 و هیزی و جهدی عي گرمه ، برادی ، سرش به خردمشی دروزید:  گفت شانیحال گذاشتن ساعتها سرجادر         

 .نایا
 آمد،ی لفظ بدم منی ، از امی نداشتدی نوروز بود و ما امسال عدی عگهی نبود ، ده روز ددیاصال حواسم به ع        

 .دمشیخری ، مدادندی مفی اگه تخفدیدوباره به ساعت نگاه کردم ، شا!  را دوست داشت دیبابا ع
 ؟يدوستش دار -        
سالم .کردی عقب رفتم ، داشت به ساعت نگاه می درست کنار گوشم جا خوردم و کمرسامی امياز صدا        

 ؟ي اومدیک: کردم و گفتم 
  بهراد ؟ي االن ، چطورنیهم -        
  ؟گفتی می چياریخووب ، بخت -        
 وارد کنه ، دنبال خوادی مدیبرند جد... و اضافهخودی ؟ حرف بشهی همگهی میچ:  حوصله گفت ی بامرسیام        
 .هیمشتر

 . ستی شکمش ني روده راست توهی ، ادیازش خوشم نم: بهراد هم اخم کرد و گفت         
 .میبر:  کرد ، بعد کتش را تنش کرد و رو به من گفت دیی با سر تارسامیام        

 نجا؟ی به اکهیدفترت نزد:  دمی ، پرسمی آمدرونی و بمی کردیبا بهراد خداحافظ        
 . پاساژه ، طبقه باالنی تا حاال؟ تو هميومدین: متعجب گفت         
  تو ؟ای می من برنیبا ماش:  دمی پرسنگی پارکي نکردم ، تویی اگهی گفتم و سوال دیاوهوم        
 .نمیبا تو ، بده من بش:  من کرد و گفت نی به ماشینگاه        
 ؟یترسی ؟ مادی من خوشت نمیاز رانندگ: ناراحت شدم و گفتم         
 ؟ی هستیازش راض...نیخوب خودت بش.یینه بابا ، گفتم خسته ا:  کرد و گفت ییخنده ا        
 . ، اتوماتهیلیخ:  زدم و گفتم يلبخند        
 و من هم خرسند از حضورش ، کردی میی اهی هم توصیم سوار شد ، هراز گاهنشستم و اون هم کنار        

 . رو برداري نداریهرچ:  برداشت و گفت ی ، سبد بزرگدمیدی رسیی ارهی به فروشگاه زنجیوقت.دادمیگوش م
 ؟یپس تو چ: کنجکاو نگاهش کردم و گفتم         
 .میداری خونه تو بر ميبرا: در حال نگاه کردن به قفسه ها ، گفت         
 سخت بود ، من یلی که اصوال هم کم حرف بود ، سر صحبت باز کردن باهاش خشدی کم حرف میوقت        

 انداختم ، ی داخل سبد ميزی چی اومد و هرازگاهی کنارم راه می نزدم ، پشت سرم و گاهیی اگهیهم حرف د
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 ، داشتمی برمتزای پریذوق پن  بایوقت.  هم داشتیخوب و اطالعات دادی وقتها هم در مورد مارك ها نظر میگاه
 :  زد و گفتيلبخند

  ؟يخوای می چيبرا -        
 . وقته نخوردمیلیخ.ای الزانيبرا -        
 .نطوریمنم هم -        
امشب خونه من :  مظلوم کرد ،خنده ام گرفت و گفتم ي را به طرز خنده دارشینگاهش کردم که چشمها        

 ! پسیدعوت
 خونه نگار تا امروز ، من کنار ی ، از اون روز مهمونکردی فکر میک. دی صدا خندیسرش را تکان داد و ب        

 نی اگفتمی با خودم میگاه. بودی که کنارش داشتم ، نا امنی حسنیشتری مطمئن قدم بردارم که روز اول بیکس
! شدی نمی رفته ، ولرونی ام بیبفهمد از زندگ  کهکنمی برخورد میی اگهی طور دای کنمی مي ، دوردمشیبار که د

 عشق و ي اراده بودنم توی خودم و بيدلم برا.شدندی دور میی ، مثل زمزمه ادمشیدی می حرفها وقتنیهمه ا
 .سوختی میعاشق

  فکر؟ي تویچرا رفت -        
همش . بکنميدی کار جدهی بدم ، می زندگي تويریی تغهی خوامیم:  نگاهش کنم گفتم نکهیبدون ا        

 ! برم مسافرتدی شده کار و خونه ، بعد از چهلم شامیزندگ
 ! میریخب با هم م:  ، گفت می ببرنی تا به ماشگذاشتی ها را در سبد مدی که خریدر حال        
 . برمیی تنهامخوایم: با حسرت نگاهش کردم و گفتم         
 به دی تنها سفر کنه ، باتونهی دختر نمهی کشور ما ي ، اما توستمی نیرمنطقیمن آدم غ: اخم کرد و گفت         

 .ي بریکی
 . دارماجی ، منم به خلوت کردن احتستی انصاف ننیآخه ا:  بودن حرفش گفتم یدرهم رفته از منطق        
 ي ، توهی امني ما جايالی بتونم ببرمت شمال ، ودیشا: را بست و گفت  نیسرش را تکان داد و در ماش        

 . راحت ترهالمیشهرکه ، خ
  راحت باشه؟التی خدی بای چيبرا: غرغر کردم         
 . مثالمیکنی می با هم زندگبای تقرمی باشه ؟ داردیچرا نبا:  کرد و گفت ییخنده ا        
 ؟ی چیعنی نی ، امی جدا شمی گرفتمیما تصم!  مثال یگی ميخوبه دار: اخم کردم و گفتم         
  کردم اون روز؟فی ، من برات داستان تعرنمی ببسایوا:  را گرفت و نگهم داشت و گفت میبازو        
 ي دارازی واقعا ننکهیمثل ا:  و گفت ستادی امیرو به رو. ندی ام را نبيقراری تا بکردمیهمچنان نگاهش نم        

 . مسافرتيبر
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 بحران هی با دی ، باومدهی کنار نيزی چهی ، هنوز با هیعیرطبی غمیزندگ.من فقط خسته شدم: ناراحت گفتم         
 .امی کنار بگهید

 . منزی عزشهی درست میهمه چ:  را نوازش کرد و گفت میکنار ابرو        
 :  در هم گفتمي اخم ها ، با همونرمی بگدهی نوازشش رو نادندی کردم حس خوشایسع        
 . برمییجای خوامیبه هرحال من م -        
 . گرسنه امیلی که خمی برایب.کنمی مفشیباشه ، رد:  نرم شد شیصدا        
 . نزدم و شوار شدمیحرف        
 او باشد ي چشمهاتیای دنخواهدی سرانگشتانش و دلت مي فضاشودی ات می ، همه زندگیدلبسته که باش        

 ...اهی اگر سی، حت
 

       
 نی که ظرفها را در ماشی در حالرسامیام.  کردم و با دستمال عرق صورتم را پاك کردممیدرجه فر را تنظ        
  ، نه ؟يکردی نمي آشپزادیقبال ز:  گفت دیچی مییظرفشو
 . بودمی نگران آشپزهشیمامانم هم.  کارای درس بوده اینه ، : در حال شستن دستم گفتم         
 . نهای بجا بوده شونی نگرانمینیبب:  را شست و گفت شی را باال انداخت و کنار من ، دستهاشیابرو        
 . دونه رو خوب بلدمهی نینگران نباش ، هم:  و گفتم دمیخند        
 خودش ي برای آبوانیل.  ، باز کردم و ودوباره مرتب بستمبندمی مي موقع آشپزشهی را که هممیموها        

 . دنبالتامی سه شنبه ببرمت و جمعه بهی تونمیم:  و در همان حال نگاهم کرد و گفت ختیر
 ! برمخوامیخودم م:  درشت شد و گفتم میچشمها        
 ! حتما:  زد و گفت يپوزخند        
  حتما ؟ی چیعنی:  شدم و گفتم یعصبان        
 ي تویتونی مي که فکر کردنی پشت ماشینیشیمگه چقدر وقته م:  گذاشت و گفت زی مي را رووانیل        

 ؟ینیجاده چالوس هم بش
 . دارهي بارنی اولهی یباالخره همه چ -        
 . ، فکرشم نکنی شهر نشسته باشي که حداقل چند سال تویدر صورت -        
 بهانه هی دیدر ضمن ، با:  داد و گفت هی تکمی وسط آشپزخونه نشستم ، رو به رورهیجز ياخم کرده رو        

 ط؟ی شرانی اي توي زنت رو تنها کجا فرستادگنیهمه نم. میاری خانواده ها بي هم براییا
 .شهی مشکل تو مگهیاون د:  گفتم يبا لجباز        
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  خانواده تو بفهمن اشکال نداره؟یعنی:  زد و گفت یلبخند کمرنگ        
  ؟یکنی مدی تهديدار: چپ چپ نگاهش کردم و گفتم         
 ، شما دخترها ی داشته باشی احساس خوبدی ، من فقط نگرانتم ، االن باي شدنیبدب: جلوتر اومد و گفت         

 نه ؟... بدهری بهتون گیکی نیدوست دار
:  گفتم شی شدنش دوباره گرمم شده بود ، زل زده به چشمهاکیزد بود ، از ندهی بهم رسبایتقر        

 ...فرق داره...خوب...نه
 ...  که فرق دارهیفهمیپس م:  گذاشت و گفت دی سنگ سفي را دو طرفم روشیدستها        
 ي افتاد و لبخندی چروکشیکنار چشمها. درشت شده قورت دادم و اوهوم گفتميآب دهانم را با چشمها        

 را باز کردم می ، سرم داغ شد از نفسش ، چشمهامی لبهاي را بستم ، اما بجامیزد ، صورتش که جلو آمد چشمها
 یکم. دی در از سرم پريدنش ، با صدای بوسدی بود ، وسوسه شدمی رو به روشی گلوبکی، گردنش و استخوان س

  ؟هیک:  و گفت دیسرش را عقب کش
 ...دونمینم: گفتم  اومدم و نیی پارهیاز جز        
 ی من لبخند زورکدنی تعجب کردم و در را باز کردم ، با دیکم.دمی ، دلناز را دیسمت در رفتم و از چشم        

 ؟ی جان ، خوبیکیسالم ن: زد و گفت 
  ، ممنون ، جانم ؟یمرس: جوابش را دادم و گفتم         
 .دهی نگرانشم ، تلفنش رو جواب نمیلی ؟خنجاستیا رسامیام:  و پا و اون پا کرد و گفت نی ایکم        
 .نجاستیآره ، ا:  کرده بود کردم و گفتم ي که اخم بدرسامی به امینگاه        
 و ستادی در آشپزخانه ارسامی اميرو به رو!  وارد شد ، اون هم با کفش یبدون توجه به من ، با ناراحت        
 !ریام: گفت 

 کار؟ی چي اومدنجای ؟ اهیچ:  شد و گفت ی عصبی کمرسامیام        
 !میقرار بود امشب با هم حرف بزن:  به من که زل زده بودم به کفشهاش کرد و گفت یدلناز نگاه        
 . دلناز جانمیقبال با هم صحبت کرد.می بزنمی نداریبهت گفتم حرف:  تر شد و گفت کی نزدرسامیام        
 برنامه ی ، که منم با بابام حرف زدم ، کلهی ازدواجمون سوریتو گفت: د که گفت  شیدلناز انگار عصبان        

 ! ی بزنرشی که زی انصاف باشی بنقدری ایتونی ، نمختمیر
  رو به دلناز گفتری شدم ، امرهی تر هم شده بود ، خی که عصبانرسامی بار من هم ناراحت شدم و به امنیا        

: 
 . دوباره بازگو کنمخوامیمن قبال باهات همه صحبتهام رو کردم دلناز ، لطفا کشش نده ، نم -        
 ! بهش بگويزی چهی تو یکین! ....یتونینم...تو:  و گفت دیچانه دلناز لرز        
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 ، گهیراست م:  گفتم رسامی رو به امنهی شدم و هم خنده ام گرفت ، دسته به سیاز پرو بودنش هم عصب        
 .یتونینم

 .میکنیبرو خونه دلناز ، بعدا با هم صحبت م:  کالفه سرش را تکان داد و گفت رسامیام        
 . دارماجیمن االن بهت احت.می برایاالن ب:  را پاك کرد و گفت شیدلناز اشکها        
 . نذار تکرارشون کنمگمیگفتم قبال بهت ، االنم دارم م:  و گفت دی کشیپوف        
 .نی بشای ، بستی نانجایا:  را گرفتم و گفتم شی ، بازوختنشیناراحت از اشک ر        
 ؟ نی داری با هم چه نسبتقای رو بدونم ، شما دقزی چهی خوامیمن فقط م:  و گفت دی کشرونیدستش را ب        

  ؟نی نداریی جدای نبوده ؟ مگه هر کدوم زندگيمگه ازدواجتون ظاهر
 .يخستم کرد.ياری شورش رو از مزه در مي دارگهید:  دی کالفه غررسامیام        
 ... شدم انگارچهی ؟ بازهی من چفیتکل: دلناز هق زد         
برو :  به در اشاره کرد و گفت رسامیام. دردسر رو نداشتمنهمهی ، حوصله اشدمی می داشتم عصبانگهید        

 ... ام ، باشه ؟ بروی، االن من عصبان میزنیخونه بعدا حرف م
  ؟گهیخونه تو برم د:  گفت رفتی که به طرف در میدلناز در حال        
 .خداحافظ.برو.خونه خودتون!نه:  گفت ادی با فربای تقررسامیام        
 و دی به صورتش کشی دسترسامیام. پاها را پاك کنمي رفتم تا جای سمت طیدر که بسته شد ، با ناراحت        

 : گفت
 ؟یکین -        
 ... دارهی ، دختره فراموشستی مال حاال نهی قضنیا:  و گفت ستادی ايکنار.دمی کشیجوابش را ندادم و ط        
 ... تو به خودت ربط دارهی نزدم ، زندگیمن حرف: اخم کردم و گفتم         
 ي اصال کجادونمی توام ، نه می زندگي کجادونمی شدم ، نه ماما من خسته:  واری کنار ددمی را کوبیط        

 ، بعد کنهی مجمی نکنم ، مدام استرس دارم ، رفتارهات گای کنم ي بازلمی مجرد ، فای خودمم ، متاهلم یزندگ
 و من مثل یکنی مي باهام بازي ؟ دارهیی هوادر  پای چه زندگنیا... هاي مسخره بازنی با کفشش و اادیدلناز م

 ...کنمیاحمقها نگاه م
 .کنمی نميمن باهات باز:  شده بود که گفت یانگار عصبان        
 .دونمی نمیچی هگهید!  دونمینم:  را پشت گوشم دادم و گفتم میموها        
 ... فرصت دوبارههی ، می همو بشناسشتری که بدمی فرصت به خودمون مهیدارم : جلوتر اومد و گفت         
 فرصت دوباره رو با تو نی من نخوام ادی شا؟يدیاون وقت نظر منم پرس:  تر شد و گفتم قی عممیاخمها        

 .تجربه کنم
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 واقعا ؟:  زد و گفت ي بود ، پوزخندومدهیانگار جا خورد ، حرفم به مذاقش خوش ن        
  ؟يکردی فکر منی ارازیغ:  شدم وگفتم ی عصبانشتریاز پورخندش ب        
 رمی رو در نظر نگیی اون شب استثنادیپس با:  لبش نقش بست ي اش دوباره رویمیلبخند حرص آور قد        

 ...هی ، فراموش نشدنرتی نظی باقتیچون اشت... فراموش کردشهی، که سخت هم م
 ... اومدی مشی بود که به هر حال پی اتفاقهیاون :  را از شرم بهم فشار دادم و گفتم میچشمها        
 یتونی ، چطور می هانیاوه ، قلبم رو شکست:  اش گذاشت و با تمسخرگفت نهی سيدستش را رو        

 ...می من و همه وجودم اون شب اونجا بود؟ی ارزش بدونی بنقدریاحساست پاك من رو ا
  حرفا ؟نی از اهیمنظورت چ: با حرص گفتم         
 جسمم ي منو براکنمیچون احساس م. کنمیدارم از خودم دفاع م: ت  داد به لبه کاناپه و گفهیتک        

 ...یخواستیم
خودم را کنترل . آوردی دخترها را در مي به خنده ام انداخت ، اداتی عصباني بار بجانی اقشیلبخند عم        

 .  بوق فر بلند شدي بزنم که صدایکردم و خواستم حرف
 خوردن ، ي برااقشی ، از اشتدی بشقاب ها را چعی سنگ گذاشتم ، سري را با دستکش روایظرف الزان        

 . داغهیلی سرد شه ، خی صبر کنقهی چند دقدیبا:  لبهام نشست و گفتم ي رویتیلبخند رضا
نتونستم خنده ام را .  که منتظر غذا هستن ، سرش را تکون داد و زل زد به ظرفییمثل پسربچه ها        

 :کنترل کنم و گفتم
  ؟ي دوست دارنقدریا -        

 ي وقت بود حس لذت بردن از غذایلیخ:  گذاشت و گفت ی کرد و دستش را پشت صندلییخنده ا        
 . برده بودمنی خودم از بي رو تویخونگ

  ؟ی خودت زنده اش کني باعث شده دوباره تویحاال چ:  گفتم ای الزاندنیدر حال بر        
 !ی کی که بپرسنهیدرستش ا:  نگاه کرد و گفت میبه دستها        
مسلما اشاره ه . نزدمی بشقابش گذاشتم و حرفي تویی ، تکه ای و خوشحالي احساس ناباورنیسردرگم ب        

 دهی که براش جنگییزهای باعث شده بودم همه چی من معمولیعنیاش به من بود ، اما باز هم آرامش نداشتم ، 
 .داشتم از خودم سراغ ني از حماقت صفت منحصربه فردریبود را کنار بزاره؟غ

 ...گهی ؟ بخور دیکنی مي بازی چيبرا -        
 . نزدمیی اگهیسرم را تکان دادم و حرف د        

   
 



 161 

 نجای رو بذار التی ، وسازمی عزایب:  گفت رسامی کمرنگ در اتاق من را باز کرد و رو به امیمامان با ذوق        
 .نمامان جا

:  زد و وارد شد ، من هم پشت سرش ، مامان به تخت دو نفره اتاق اشاره کرد و گفت ي لبخندرسامیام        
 ...مالفه ها رو تازه عوض کردم

 تخت من کجاست مامان ؟: با تعجب گفتم         
ونا هم مونده بودن  به هم ، شد دو نفره ، امیتخت اتاق مهمون رو با سامان چسبوند: لبخندزنان گفت         

 ...گهی ددنیخوابی منجایا
 نگاه دیچی را داخل کمد مشی که داشت با وسواس لباسهایرسامی به امی چشمری گفتم و معذب زیآهان        
 شتری برسامی من را به امی رابطه ها وابستگنی رابطه شوم ، اری باز هم خواسته و ناخواسته درگخواستمینم. کردم

 .کردیم
  لباسهاتو ؟يذاریتو نم:  و گفت دی کشی نفسدی را چشیبعد که لباسها        
االن حوصله ندارم :  و گفتم دمی تخت دراز کشي بود ، روزانی آومی که پاهای و در حالدمی کشیی اازهیخم        

 ... رو همش بخوابمدی دو روز مونده به عنی اخوامی، م
 ... ندارمادیمن عادت به خواب ز: و گفت  هم کنار من نشست رسامیام        
بعد هم ... خونه بدوکیخوب تو صبح ها برو پارك نزد:  هم گذاشتم و گفتم ي را رومی چشمهاالیخیب        
 ...گهی دهینطوری ، داماد نمونه اای و برینون بگ
 که با خنده همچنان گوشم را گرفته بود نگاه کردم ، رسامی شدن گوشم آخم بلند شد و به امدهیبا کش        

 در نظر نمی هم داره ، ایی اگهی دفی نکن ، داماد نمونه وظاي من زبون درازيبرا: سرش را تکان داد و گفت 
 ...ریبگ

 ...برو بابا:  آوردم و گفتم رونی که سرخ شده بود گوشم را از دستش بیمتوجه منظورش شدم و در حال        
 . ، حواست باشهیخود دان:  گفت بردی که دستش را به طرف کمربندش می و در حالستادیا        

 .برم کمک مامان:  ، خجالت زده به طرف در رفتم و گفتم اوردی مثال خواست شلوارش را در بیوقت        
 خداراشکر که مامان خانه بود  کامل با او ،ییهنوز راحت نبودم از تنها.  رفتمرونی و بدمی را شندنشیخند        

 .شدی می حواسش به احترام و ادب بود مگر نه معلوم نبود چیلی هم کال خرسامیو ام
 و من شدی از بودن ما خوشحال منقدری رفتارش ناراحتم کرد ، اجانی ، همیکمک مامان شام پخت        

من و مامان .  اش فشردمنهی به سرم و به سدی ، دست کشدمی بار شانه اش را بوسنی چنداری اختیب. دانستمینم
 و کردی نثار من مغی دری را بش محبتشهی او بود که همی ولمیزدی حرف نمادی ، زمی بودیمی ب هم صمشهیهم

 خوامی ، من مزمیغصه نخور عز:  کرد ، صورتم را باال آورد و گفت سی بلوزش را که خمیاشک ها. من را آرام
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 که کنارش گفتی ، از تو مشهی ، شبها همخواستی رو منی ، بابات هم همید باش شاشهی ، همي بخندشهیتو هم
 ...ي افتخارش تو بودنیشترین خاطره هاش با تو بود ، بیبهتر...یگفتی و از کالسهات مینشستیم

 يبا صدا... امی دوست داشتني مغرورم ، باباي افتاد ، باباهی ام شدت گرفت و مامان هم با من به گرهیگر        
جلوتر آمد و در کمال تعجب ، به .  را پاك کردممی و اشکهاستادمی صاف اکردی که اسمم را صدا مرسامیام

  چرا؟هیگر  ،مامان جان:  از مامان ، دست انداخت دور شانه اش گفت ییدلجو
 .می ، دل نازك شدرجانی نبود اميزیچ:  کرد و گفت ییمامان خنده ا        
.  مانده بودمدشی جدي مامان را به خود فشرد و به من لبخند زد ، متعجب از کارش ، از روشتری برسامیام        

 رسامی نکرد ، فکر کرده بودم امطی به شرایاصال همان اول که با آمدنمان به خانه مامان موافقت کرد و اعتراض
 ! همه باز بوديه بودند ، که قلبش به رو آوردگرید ي ها برده بودند و مردي را شب ، پررسامی ، امستیخودش ن

       
 رسامیام        
 ي فانتزیلی را خشی غرق در خواب ، مثل دختربچه ها ، دستهایکینشست لبه تخت و نگاه کرد به ن        

 رفته بود تا رونی ، بگاریقبل از خواب به بهانه س.  را محکم بهم چسبانده بودشی صورتش و لبهاریگذاشته بود ز
 نی بود اشیندهد ، مگر نه از خدا ی فرصتیکی و معذب شدن ننی تخت و زمي رودنی و نخوابدنی خوابيبرا

 را کنار زد از شانی پري را محکم به آغوشش بفشارد ، دستش را جلو برد و چند تار مویدخترك دوست داشتن
 کی دیذهنش رفت سمت کارها ، با. یی با خودش جابردشی نداشت ، ميری درگنقدری ايصورتش ، اگر روز

 هی از سرمایمی ندی قدی ، اگر نه ، باگشتیشد ، با دست پر برمی درست مزی ، اگر همه چرفتی مسییسفر به سو
 ی کند و از فروشندگان داخلسکی رخواستی شده بود که نمادی زی تقلبي بازار جنس هانقدری ، ازدیاش را م

 دی ها ، نبامتی قتی نهای بشی با افزای ، حتکردی معتبر بودن و برند بودن خودش را حفظ مدی کند ، بادیخر
 نگرانش کرده بود ، ی کمنی و ادیکشی سرك مشی در کارهاادی زياری ، بختي از از دست دادن مشتردیترسیم
 یکی را کنار نی که آن مردك عوضي در مغزش خورد ، از روزیی بفرستد ، ناگهان جرقه ای نبود جاسوسدیبع
 دلناز ي در عمس هادیشا  آشنا بود ، اول فکر کردشی بود که از کجا چهره اش براری بود ، ذهنش درگدهید
 دهی و تجارت دی بازرگانشی ، در هماياری روز او را همراه بختکی دی رسیبنظرش م.  آمدادشی اما حاال ، دهید

 دی شدن ، شاکی نزدنی داشتند حتما از ایبلند شد و با خشم چند قدم راه رفت ، هدف! خودش بود. بود
 به صورتش ی و بهت زده دستستادیا... اصالای را بدزدند ، عامله و ماورندی سر از طرف معامله اش دربخواستندیم

 خنک ، عرق رو ي ؟ در آن هوايریاج گ وارد عمل شود ؟ با بیکی نقی امکان داشت از طریعنی...دی ، شادیکش
 مثل ی آدم عوضي ساده بود و ترسو ، برایکین!  با خودشزدیخدا داشت دورش م! امکان نداشت. تنش نشست

 توجه ی آورد و برونی و دوباره نشست لبه تخت ، بلوزش را از تن بدی کشی؟آهیکی بهتر از نی کسهمهران ، چ
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 وجود نداشت يری باج گي برايزی و چدانستی را مانی بابت نداشت ، همه جرنی از اینگران.  انداختییگوشه ا
 و دل ندی را ببفیموجود کث  اصال دوباره آنخواستی باشد ، نمری پذبی آسنقدری ایکی نخواستی، اما دلش نم

 به  النه داشت ،شی آن عدم اعتماد در چشمهای شدنکی هر نزديهنوز برا. کوچکش باز بتپد و بلرزد از ترس 
 از یکی کرد و یی بعد ناله ای ، کمدی لرزی مشی در هم رفته بود و لبهاشیاخمها... اش نگاه کردیصورت مهتاب

 کرد، به ي و ناله بلندتردی ، دوباره لرزيزی چنی همچای زدن پشه ار را در هوا تکان داد ، مثل کنشیدستها
 ...یی کذای کابوس آن مهماندی و شابندی خم شد و آرام تکانش داد ، از حالتش معلوم بود کابوس مشیرو

 ي شود ، دلش گرفت براداری بخواستی شود ، دخترك انگار نمداریناراحت شد و محکم تر تکانش داد تا ب        
 ، دستش یکی باالتر از سر نیم و کدی تخت دراز کشي در خواب هم راحت نبود ، آرام رونکهی اش و ایمظلوم
 آرام یکی پشتش را آنقدر نوازش کرد تا نر ، آرام تدی اش چسبنهی به قفسه سیکی سرش رد کرد ، سر نریرا از ز

 اش آرام گرفت نهی سانی می خورد ، سرش را باال آورد و بدون باز کردن چشمها ، مثل پرنده کوچکیشد ، تکان
 به چوقتی که هیی ، پر از حس خواستم و تملک و همه حس هایست داشتنپر شد از هزار حس دو...دیو خواب

 ! تمام شد ، قلبش را باخت.  دی کشیدرماندگ  از سری نداشت ، اهي دخترچیه
      

 به دهی که چسبیرسامی به امجی پر خوابم را باز کردم و گي شدم ، چشمهاداریبا احساس گرما از خواب ب        
 دهانم ي نشستم و دستم را روعی بود نگاه کردم ، چند لحظه مبهوت پلک زدم و بعد سردهیمن خواب
از حالت صاف و آنکارد شده .  بودده ، خوابم بردهی رفته بود و من آمدنش را ندرونی بگاری سي براشبید.گذاشتم

رفتم ، دست و صورتم را  رونی آمدم و از اتاق بنییآرام از تخت پا.  گریفرصت طلب بود د. اش ، خنده ام گرفت
 و به اتاق مامان دمی صبحانه را چزیم.  خودش نبودی دم کرده بود وليمامان چا. شستم و به آشپزخانه رفتم 

چشمم افتاد به در .  رفتمرونی و بدمی کششی را رویرو تخت.  خوابش برده بودتخت يرفتم ، با چادر نمازش رو
 انگار جا به جا شده یکنم ، آهسته در را باز کردم ، هنوز خواب بود ولاتاق خودم و نتوانستم بر وسوسه ام غلبه 

 را برداشتم ، لمیموبا  دادم وهی تخت تکیکنارش به پشت.  بودواری بود و صورتش به طرف ددهیبرعکس خواب. بود
با .  مودب و با احترامشهی گفته بود ، مثل همدی عکی هم از فرهنگ ، تبریکی داشتم ، دی عکیچند اسمس تبر

 کی می ، و هروز براشدمی مداری شاخه گل رز بکیخودم فکر کردم اگر با او ازدواج کرده بودم ، صبح ها با 
 از پرده ی عاشقانه ها ، چرا که هر محبتنی از اشدیدوم حالم بد م بعد احتماال من هفته.فرستادیاسمس عاشقانه م

 .کندیشد ، آدم را زده م بادی در معرض دیلی و خافتدی برونیب
  ؟تی گوشي تویخونی میاول صبح چ -        
.  گذاشتشی را به نمابشی و بدن خوش ترکدی خواب آلود نگاه کردم ، به پشت خوابرسامیبا تعجب به ام        

 نبود که بتوان از يزیآغوش گرمش چ.  شدمرهی خلی موبای هدف به گوشیزود چشم گرفتم و دوباره و ب
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 ؟ به رفتمیخودم به طرفش م  پروای نداشتم و بي خوداري برالی دلنقدری اگر اشدی اش گذشت ، چه موسوسه
 هان ؟:  خم شد و گفت لمیطرف موبا

 ؟ي شده کنجکاو شدی دارم ، چدی عکیتبر: متعجب از حرکتش گفتم         
 ؟ي همسرت رو بدری مهم بوده که نذاشته بوس صبح بخنقدری ای بدونم چخوامیم:  زد و گفت يلبخند        
  ؟یهنوز خواب:  و گفتم دندی باال پرمیابروها        
 ی تستهیبذار :  زد و گفتمهی تنم خي ، رودی دستم را به طرف خودش کشی شد و کامال ناگهانزی خمین        
 .داری بای خوابم نمیکنم بب
 زی چچی ، هدیپری مرونی داشت بجانی صورتم خم شد ، قلبم از شدت هيبدون فرصت دادن به من ، رو        

نفسم را در .  نباشدی دم دستنقدری خواسته شدن و نخواستنم ، اخواستمی ، اما مخواستمی بوسه نمنی از اشتریرا ب
 ...رسامیام:  حبس کردم و گفتم نهیس

 را دور تر ممی ، تصممی بازوهاي سر انگشتانش روي نگاهم کرد ، گرمای سرش را باال آورد و سوالاریهوش        
 ... ستی نی ما قطعنی بيزیهنوز چ:  ، اخم کردم و گفتم بردیم

  ؟ستین:  نگاهم کرد و بعد گفت رهی خی ، کمدی کنار نکشیاو هم اخم کرد ول        
:  و گفت دیش را پوش ، بلوزستادی رفت و انیی تخت و بعد پاي ، نشست رودمی خودم را باال کشیکم        

 .رمی نون بگرمیم
 ي شود ، چه اشکال دارد؟ خندان از روتی هم او اذی زدم و فکر کردم کميبهش برخورده بود ؟ لبخند        

 اسم ارسال کننده و دنی را برداشتم ، از دی بلند شد ، خم شدم و گوشجی مسيتخت بلند شدکه دوباره صدا
 . نزده مونده هنوزي حرفهايسر هی ، یکی ننمتی ببخوامیم:  خشکم زد ، مهران بود ، نوشته بود غامشیپ

        
مامان قران را به . می سال متاهلنی شدن و البته اولمیتی سال نی بابا ، اولی سال بنیاول!  لیسال تحو        

 و لبخند کردی را درون قلبش جمع مشی را بسته بود ، مادر صبورم ، اشکهاشیدست گرفته بود و چشمها
 نییبار از اشک سوخت و سرم را پا نی هزارمي برامیچشمها. کردی نمغی نشکستن دل ما ، دريکمرنگش را برا

 مانده بود ، یی اقهیبه ساعت نگاه کردم ، هنوز چند دق... باشمانی گرلی لحظه سال تحوخواستمیانداختم ، نم
 مورد دار رفته ي های غلط گرفته بودم ، مهمانمی خودم مرور کردم ، ازدواج کرده بودم ، هزار تصميسال را برا

 که رسامیبه ام!  من ي بوده برايو دوباره عاشق شده بودم ، آه که چه سال پر  بودمدهیبودم ، از عشق بر
 دوست ای ، خداخواستمشی بود که مي همان مردنی شده بود ، نگاه کردم ، ارهی خنیساکت به سفره هفت س

  سخت است؟نقدریداشتن چرا ا
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 رهی شد ، قرار بود تا آخر امسال بهم خلیسرش را باال آورد و نگاهمان در هم گره خورد و سال تحو        
 رسامی را ، و من عمدا امگری ، بعد همه ، همدمی و من مامان را در آغوش گرفتلوفری ، نمی هر دو بلند شدم؟یبمان

.  در هم رفته بود شیاخم ها...کردم باشم و نبودمی می که سعینی گرفتم و دلم از خودم گرفت ، از ادهیرا ناد
 ، سی پلو در دي سبزختنیدر حال ر. می شدزی مدنی مشغول چلوفری بابا داد و بعد با ني همه را بجايدیمامان ع

 : دیپرس
 ؟يدی خری چری اميبرا -        
 ... دارهاری زنجنیاز ا.یبی ساعت جهی:  زدم و گفتم ي ام ، لبخندهی هدادیبا         
 ؟ي بهش بدنی تنها شديخوایم: لبخند زد و گفت         
 یلی مدت خنیا.یکنی میکار خوب:  گذاشت و گفت زی مي را روسید.  انداختم و اوهوم گفتمریسر به ز        

 دوستش نداشتم نقدریاولش ا. اوردی خم به ابرو نیوغ ، ول شلي ، معلوم بود عادتم نداره به جمع هادیزحمت کش
 ... ها شناختی تو سختدی آدم ها رو باگنیکه االن دارم ، م

 ؟يدی خریتو چ! واقعا :  کردم و گفتم ییخنده ا        
 بوده ی چهار سال ، هرچنی اي بخرم اخه ،توی ، چزای چنیکروات و از ا:  را شست و گفت شیدستها        

 .دمیخر
 .ادیبه کار م. خوبهنمیهم:  را به دست گرفتم و گفتم یی طالي هایماه        
از . می اتاق ها شدی و راهمی گفتری کردن آشپزخانه ، شب بخزیشانه اش را باال انداخت ، بعد از شام و تم        

 وارد اتاق که شدم داشت ده؟ی خريزی من هم چي برایعنی ، فکر کردم دی لرزی کادو دادن ، قلبم مجانیه
به طرف کمد رفتم و بلوز و شلوار .  مغرور مند ، هنوز بداخالق بود مرکردی بلوز مردانه اش را باز ميدکمه ها

 برگشتم ، یبعد حوله را برداشتم که بروم و صورتم را بشورم ، وقت. تخت انداختمي آوردم ، رورونیخوابم را ب
 ؟یکنی مکاریچ: متعجب گفتم . آوردی مرونی بيزی تخت چری خم شده بود ، از زرسامیام

 . خانمیکی نیفهمیحاال م: همچنان با اخم گفت         
 تخت و يباالخره ، باکس بزرگ سبز رنگ را گذاشت رو. ستادمی شد و منتظر اشتریاز لحنش تعجبم ب        

 . مباركدتونی ، عدییبفرما: اشاره کرد و گفت 
  منه ؟يدیع:  دار نگاه کردم و گفتم ونیاپبه باکش پ        
 با توجه به ی بدم ولیی اگهیبله ، قرار بود طور د:  گفت يچند قدم جلو رفتم ، سرش را تکان داد و جد        

 .یستی سالت ، گفتم راحت نلی تحوکیتبر
.  آوردمرونی اش را بهی ، هدمی کمد لباسهاي رفتن سمت کادو برگشتم و از کشويخنده ام گرفت ، به جا        

 . مباركدتیع:  شدم و کادو را به سمتش گرفتم و گفتم کشی خجالت زده ، نزدیکم
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 ي بازش کرد و چشمهاریبدون تاخ.  مکث ، جعبه کوچک را گرفتی باال رفت و بعد از کمشیابرو        
 ...هی ساعت ها ، عالنینداشتم از ا:  ، صورتش باز شد و گفت دی درخشاهشیس

 ...نقره است: لبخندم پهن شد و گفتم         
 ... استژهی ویلیخ...ممنونم:  را نگاه کرد و گفت شیپشت و رو        
من هم کنجکاوانه به سمت باکس خم شدم ، آرام .  گشتيزی کمد و دنبال چي جلوستادیبلند شد ا        

 الك ها يبا ذوق دستم را رو.  شده بودهدی چی رنگفی جعبه بود از همه رنگ الك که با طکی. بازش کردم
 :  و گفتمدمیکش

 ...نی عالنای ايوا -        
 را به تن کرده بود و شی از کت و شلوار هایکی قهی بود ، جلستادهی انهی آيبه طرفش برگشتم که جلو        

 . جانیکیبا دقت تر نگاه کن ن: در همان حال لبخند زد و گفت . کردیساعت را امتحان م
 .زمیدرش عز: دوباره به جعبه نگاه کردم ، دوباره گفت         
 بود که با دهی به در چسبی برعکسیبه در باز شده نگاه کردم و خنده ام گرفت از ابتکارش ، جعبه مکعب        

 ساعت دنی را باز کردم و از دی جعبه مکعبجانیبا ه.  نداشتي کوتاه برخورديتوجه به عمق جعبه ، با الك ها
ساعت را از جعبه .  نشست می به لبهاند مات و صفحه کوچکش ، لبخیی نقره افی ظريمحبوبم ، با بنده ها

 ... همونه که دوست داشتمنیا:  آوردم و گفتم رونیب
 :  نا هماهنگ با لباسش و گفتقهی و جلیبیجلوتر آمد با ساعت ج        
 ...همونه -        
 ...ممنونم: نگاه کردم و گفتم  اهشی سيبه چشمها        
  ؟نیهم:  را باال برد و گفت شیابرو        
 ... ممنونمادی زیلیخ: خنده ام را جمع کردم و گفتم         
 !نطوریکه ا:  گرفت و گفت ی متفاوتافهی زد ، قی برقشیچشمها        
 را دور کمرم حلقه کرد و شیبازو.دی در باکس را بستم و خواستم بلند شوم که دستم را کشتی اهمیب        

 کردن و لذت بردن ، ی فرق داشت ، مثل تالفی که با دفهات قبليطور.  دی را بوسمیبدون دادن فرصت ، لبها
 . و خودشدمیفهمیهر دو ، آنطور که فقط من م

 :  را جدا کرد و در مقابل نفس تنگ شده ام گفتشی کوتاه بود ، منظورش را رسانده بود ، لبهانکهیبا ا        
 .ی هانشیری نکن ازم بگی ، سعرمیگی ، حقم رو مرهیمن کاله سرم نم -        
 شی که صداسوختی و مدیخاری ممیهنوز لبها.  رفترونی محکم تر رها کرد و در را باز کرده و بیمرا کم        

 د؟یدی من رو ديدی ، عمامان جان:  زدی که با مامان حرف مدمیرا شن
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 مبل ، کمرم از ي نشسته بودم روی ، با خستگي مهمان داری ، بعد از کلمیاز سر مزار بابا برگشته بود        
 به رسامی ، خانواده امروزی ، دکردی که با سامان صحبت مرسامینگاهم افتاد به ام.  درد گرفته بود ادی زستادنیا
 نگار هم دنبالم لوفرویبه اتاقم رفتم که ن.  دنشانی دمیرو داده بودم بشنهادیامروز من پ.  مامان آمده بودنددنید

 دی دراز کشلوفرین! گری دی لباس مشککی.  رفتممی تخت نشستند و من به سمت کمد لباسهايآمدند ، هردو رو
 : و گفت
 . لباس خوب بپوشهی یکین -        
 . بپوشم اخهی ، چگهی دننیمن لباسام هم: فتم اخم کرده گ        
 ... ، اممنمیبذار من بب:  و گفت ستادینگار کنارم ا        
 را هم خودم ی مشکي تخت ، جوراب شلواري و دامن کلوش کوتاهم را انداخت روی مخملیبلوز مشک        

 ؟يریگیدوش نم... خوبننایآره ا:  و گفت دی کشیی اازهی خملوفرین. برداشتم
 لباسها ی توده مشکهی بقي را هم روری گذاشت و شال حرنی زمي پاشنه تخت ام روينگار کفشها        

 :انداخت و گفت
 ... نشهرتیبدو د.گهی درهی بگدیبا -        
  تو ؟يدی مامان لباس خري بعد از چهلم ، برايبرا:  گفتم لوفری تکان دادم و رو به نيسر        
 .میری بگمینه ، با هم بر:  نشست و سرش را تکان داد و گفت شیغم به چشمها        
 ام ی برگشتم ، خستگیوقت.  به اتاقم بود رفتمدهی گفتم و حوله ام را برداشتم و به حمام که چسبیاوهوم        

 رسامی که در باز شد و امدمی را کشمی تخت نشستم و دستهايبا حوله رو.  آمدی خوابم مشتریکم رنگ شده ، ب
 ؟یشی آماده ميدار:  و گفت کرد  به منیمتعجب نگاهش کردم ، نگاه. داخل آمد ، در را هم بست

 .نه هنوز:  به حوله ام کردم وگفتم ییاشاره ا        
 لباس خوامیم: متعجب بلند شدم و گفتم .  اش را به پشت دادهی و تکدی تخت دراز کشي گفت و رویاهان        
 .بپوشم
 .خوب بپوش:  زد و گفت يلبخند        

 
 ، دستم به زدی مطنتی برق شاهشی سيچشمها. کردی ها نمی شوخنیبهت زده نگاهش کردم ، از ا        

 بهش کردم ی نگه داشتم ، دوباره نگاهنهی را برداشتم و درسازمی مورد نلی رفت و وسارمی لباس زيطرف کشو
 : و گفتم
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 !رونی برمیس من مپ -        
 .برو:  باال انداخت و گفت ییشانه ا        
از . و برگشتمدمی لباس پوشی مرطوب ، به سختطیمتعجب از رفتارش ، وارد حمام شدم و در آن مح        
 را ي توانستم جوراب شلواری ، نمکردی اش بود و به من نگاه نمی مانده بودم ، سرش در گوشبشی عجيرفتارها

 می و حوله را کنار زده و به پاهاشتم بدنم را برداونی ، لوسشیزآرای می صندلينشستم رو. ام بپوشم کهداخل حم
 را کنار گذاشت و ی حواسم بود ، گوشی چشمریز.  خودم را داشتمي ، من هم سالح هاگریجنگ بود د. دمیکش

 ی را باال آوردم ، قدمگرمی دي دوباره آغشته کردم ، و پاونی را به لوسمیدستها.  کردزانی را آوشینشست و پاها
 دستم گذاشت و ي ، دستش را رودی قدم به من رسکیآن اتاق کوچک با همان  را به سمت من برداشت و در

 ...بذار من بزنم: گفت 
به  آغشته ي کرد ، کف دستش را به کف دستهارمی غافلگشهی کنم ، مثل همکشی تحری کمخواستمیم        

 خم شده اش گذاشت ، از ساق پا به ي زانوي پا نشست ، مچم را گرفت و روي و بعد ، خم شد رودی مالونمیلوس
 شدم بودم به رهی در شوك حرکتش ، خزهنو...  می ، نرم و مالنیی ، تا زانو و دوباره پادی را کششیباال دستها

:  ، نگهش داشتم و گفتم دینو که دوباره رس ، دستش به زارفتی بدنم باال و بالتر ميدستها و کم کم دما
 ...هیکاف...یمرس

 راه منه ، از روش نی ، اای راه ننیبا من از ا:  به طرفم خم شد و گفت ی ، کمستادی زد و ایلبخند کج        
 .ي ، برنده تریخودت استفاده کن

 .شمیمنظورتو متوجه نم:  گذاشتم و گفتم زی مي را روونی تفاوت باشم ، لوسی کردم بی و سعستادمیا        
 بسته شد و با می گرمش ، چشمهاي ام سوخت از لبهایشانی را پشت گوش داد ، خم شد و پمیموها        

 . بسته شدن در بازشان کردميصدا
 بود  شدهدهی ، به تنم پاشای برند عطر دننی نبود ، دوست داشتنش مثل بهتررشی و تعبیشانیبحث بوسه پ        

 ... هم حرف نداشتشیو ماندگار
       

 کنارم نیرحسیام.  ام را بردارمی را به دست گرفتم و خم شدم تا توت خشک کنار نعلبکيفنجان چا        
 شی درون پیی اوهیم.  شدنشکی نزدنی شود اری بار ختم به خنی و دعا کردم ادمی کشی از کالفگینشست ، آه

 چه خبرا؟:  اش گذاشت و گفت یدست
 .ی سالمتیچیه:  انداختم و گفتم زدی که با مادرش حرف مرسامی به امینگاه        
 اوضاع خوبه ؟ -        
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کدوم اوضاع رو منظورته :  است و گفتم رسامی فکر کردم که باز هم منظورش به روابط من و امیبا ناراحت        
 ؟

 اد؟ی از دستمون برمی کمکي ، اوضاع خونه ، کارتیاوضاع روح:  گفت هیکنا و بدون طعنه و يجد        
ممنونم ، :  ، من هم کش ندادم و گفتم گفتی منظور می بار واقعا بنیچند لحظه نگاهش کردم ، انگار ا        
 .دیدی زحمت کشیلی االنشم خنیتا هم

 در مورد من بهت گفته باشه ، من ریمکنه ام که ميزیبر خالف اون چ:  گذاشت و گفت نیچاقو را زم        
دوست ندارم در !  از زن برادرم نگاه کنمری غیی اگهی که به زن برادرم به چشم دستمی نری پست و حقنقدریا

 .ی فکر کننطوریموردم ا
 خودت بوده ، بعد هم ي برداشت کردم از حرفها و رفتار هایمن هر چ:  را جمع کردم و گفتم میچشمها        
 کنم؟ی در موردت فکر می داشته باشه من چتی برات اهمدیچرا با

 رو ي پسرنطوری پدر و مادرم ای دوست ندارم فکر کننکهی ايتو فکرکن برا:  زد و گفت ییبایلبخند ز        
 ! کردندتیترب

 زبونت بکشم ری از زخواستمیداخته ، م راه اني بازری امکردمی اول فکر مياون روزها: بعد خم شد و گفت         
 . به بابام برسونم اما بعد نظرم عوض شديجوری و رونیب

  ؟یکنی می باهاش دشمننقدریچرا ا:  گرد شده از تعجب گفتم يبا چشمها        
 تو زودتر دمی آدمش کنم که دخواستمی ، مکنمی نمی ، دشمنهیداستانش طوالن:  کرد و گفتییخنده ا        

 .يت بکار شددس
 گمی من حساب کن ، واقها مي ، رواومدی از دستم بر ميزی چیبه هرحال ، کمک: بلند شد و دوباره گفت         

 . ، جداستریحسابت از ام.نمیبی خانواده ام مي از اعضایکی، من تورو مثل 
 دی داری در مورد تو به من نگفته ، الکي بدزی چچی هرسامیام:  را گرفتم و گفتم ممیخواست برود که تصم        

 .دی هم ارزش داري برانقدری ای وقتدیکنی میبا هم دشمن
نگاه از رفتنش گرفتم ، که چشمم .  تکان داد و رفتي نگاهم کرد و بعد سریبه طرفم برگشت و کم        

 . اخم آلود و متفکررسامیافتاد به ام
 مرض یدونی می وقتيدی منویرحسی جواب امی چيبرا: در راه برگشت همانطور که انتظار داشتم گفت         

 داره؟
 . نگفت حساس نباشي بدزیچ:  کلمه مرض ، گفتم دنیخندان از شن        
 .ری ، اما بهت گفتم ازش فاصله بگهی چي خنده ات برادونمینم:  درهم رفت و گفت شتری بشیاخمها        
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 داشتم بهش بگم ، بلند شم ي هرکارگهی و مشمی پادی جمع داره مي جلوی وقتتونمینم: ناراحت گفتم         
 .ستی بد ننقدری ، اونم ارسامی داستان رو امنی کش نده انقدری ، انمی بشگهی ديجایبرم 

اون . ی ما باشنی مسائل بری تو درگخوامی نمگمیبده ، م اون گمیمن نم: دستش را تکان داد و گفت         
 .نی من رو آزار بده ، همخوادیم

 مثل مهران داشتم و يمن فعال مشکالت بزرگتر.  را حل کندزی دادم زمان همه چحی نزدم و ترجیحرف        
 يگری دياعصابم کشش ماجرا.  نه ای می بگورسامی اس ام اس دادنش را به امهی بودم با خودم که قضریدرگ

 هرطور ی هر کسخواستمی ، مشوم  مهرانری دوباره درگخواستمی و نه عذاب ، نمخواستمینداشت ، نه دروغ م
 .رسامی بهت بگم اميزی چهی دیمن با: گفتم . او را به درك بفرستدتوانستیم

 ؟یچ:  به من کرد و گفت ینگاه        
 .نهی منو ببخوادیمهران بهم اس ام اس داد و گفت م:  و گفتم دمی کشیآه        
 چه ای است ی ، عصبانکندیمانده بودم فکر م.  شدرهی به رو به رو خی ، کمدی کنار کشيدر کمال خونسرد        

 ! از خودش شده استدی جدیتی شخصهی خطرناك و مرموز ، شبنطوری دارد که ایحس
***         

 
 فقط و فقط علتش ، ارتباط با شما و دونستن نظرها یسی نونی که آنالنجاستی اهی خوبم ، قضيدوستها        
 دادن به نی برنامه روتهی کاغذ نوشتن و طبق ي با توکنهی می و نقد هاتونه ، مگه نه ، چه فرققیو تشو

!  نهدی بگنهی از اری ، غهی چون اسمشیدونی و نه منشونیبی که نه میانتشارات و چاپ شدن و خوندن مردم
 هست ، چطور یامی پنمیبی و هر بار که مدی ، دارسندهی نوهی ي برای که چه ارزشدی بدوندیشماها تک تکتون ، با

 نی آنالي هاسندهی همه نوي من ، و براي به ارزش خودتون برانکهیخالصه ا.خونمی و مکنمی بازش ماقیبا اشت
 . منيزای عزدی واقف باشس،ینو
 

 ، چه در صفحه نقد و دی رو برام بگرسامی امتی برداشتتون از شخصخوامی سوال دارم ازتون ، مهی نکهیو ا        
 . ، ممنونمدیسی کار ، برام بنوينجای تا اادی که بنظرتون می ، هرچلمیچه در پروفا

        
 .جوابش رو نده: مضطرب نگاهش کردم ، به طرف من برگشت و گفت         
 . کارو کردمنیهم: ادم و گفتم سرم را تکان د        
 ، انگار اصال شیدی دینه اس ام اس ، نه زنگ ، نه وقت:  من گذاشت و گفت یدستش را پشت صندل        

 . من بگهي براتونهی داره ، میحیباشه ؟ هر توض. وجود نداره
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 ؟ی باهاش حرف بزنيخوایم:  درشت شد و گفتم میچشمها        
 .نه: کت درآورد و گفت را به حرنیماش        
 خواستی و دلم مشدی تودار مشهی از همشتری وقتها بنطوری مضطرب شدم ، اشتریاز جواب کوتاهش ب        

.  همتا رفته بودندونیناسی واکسي برالوفری ، مامان نبود، صبح همراه نمیدی رسیوقت. قدرت خواندن فکر داشتم 
 توجه با صفحه ی کاناپه و بيرو  نشسته بودرسامی برگشتم ، اممنی به نشیلباسم را عوض کردم و وقت

دستش را دور شانه ام انداخت و .  را روشن کردم ، برگشتم و کنارش نشستمي کترریز. کردی نگاه مونیزیتلو
 می ناخن هاي که روی که دستم را گرفت و در حالرمی فاصله بگیخواستم کم.  کردکیمن را به خودش نزد

 ؟يچرا الك نزد: گفت  د،یکشیدست م
 . نزدمگهی خراب شده بود ، پاك کردم دهیقبل:  گفتم بشیمتعجب از سوال عج        
 که یی آدمهای ، دوست دارم خودت بتونی باشي قوخوامیم:  را گفت می دستهاکردیهمچنان که نوازش م        

 !  منای مثل مهران ، یی آدمهای ، حتیکی کنار نی کنند رو بزنتتی اذخوانی و مرنیگیسر راهت قرار م
 ! جوابش رو ندهیتو که گفت: آب دهانم را قورت دادم و گفتم         
 مثل اون یی مقابله با آدمهایی و توانایتونی و ميزی ری بهم نمدونستمیاگه م: سرش را باال آورد و گفت         
 .يومدی ناین کارها به دنی اي جوابش رو نده ، اما تو براگفتمی ، نميرو دار

 منظورش را ، دوباره دمیفهمینم.  گذاشتم و نشستمرخودمی را زمی از زانوهایکیبه طرفش برگشتم و         
 رسام؟ی امیگی میچ:  را مرور کردم و گفتم شیحرفها

 گونه و چانه ام ي را پشت گوشم فرستاد ، دستش را از کنار گوشم تا رومی تر نگاهم کرد و موهاقیعم        
 یگی که می کنتمی اذيخوایم:  دمی را پرسخوردی که مدام در ذهنم چرخ می و رو شد و حرفری ، دلم زدیکش
  من ؟یحت

 انی ، هردوطرف صورتم را مشی هایاهی دربرگرفت ، خروشان شدند سای را انگار موج درشیچشمها        
 ...چوقتی ، هگهینه د:  گرفت و گفت شیدستها

 کنه که دتی و تهدرهی ، ممکنه بخواد ازت باج بگادیممکنه مهران سرراهت ب:  شد و گفت يبعد جد        
 هرطور شده دی ، بای حساسهی اون قضي روي و نشون بدی بترسدی ، اصال نباگهی رو به من می مهمونهیقض

 ... جواب بدمدی باير چطودونمی سراغ من اگه جرات داره ، اونوقت من مادی ، بذار بيجوابش رو ند
  با من بکنه؟نکاروی ادی بای چيبرا:  گفتم شی کرده از حرفهاخی        
 یفقط حرفهامو گوش کن هرچ. گمی مطمئن شدم بهت می وقتنویا:  را به عقب راند و گفت میموها        
 باشه؟.گمیبهت م
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:  بار صورتم را نوازش کرد و گفت نی چندميبرا.  هم فشردم و با استرس نگاهش کردمي را رومیلبها        
 نترس ، باشه؟

 .ترسمینم: پلک زدم و گفتم         
 بی زنگ خانه از خلسه عجي ، که با صداشدی تر منی اطراف سنگي و هر لحظه فضامی شدرهیبه هم خ        

باالخره نصف شب خوابش برد ، .کردی مهی وقفه گری هم همراه مامان آمده بود و همتا بلوفرین. می آمدرونیب
.  وارد اتاق شدمنینکه خواب است ، پاورچیبا فکر ا.  کرده بود و به اتاق آمده بودی قبل عذرخواهی ساعترسامیام

 ی ، نفسی آمده بود و نه زنگیامی نگاه کردم ، نه پلمی کنارش ، به صفحه موبادمیلباس عوض کردم و خواب
 ام ی اس ام اس گوشيکه با صدا.  دمی را عقب انداختم و به پهلو خوابمیوهام.  را کنار گذاشتمی و گوشدمیکش

 یک: دیپرس.  کنار گوشم از جا پراندم رسامی اميبا حرص پاکش کردم ، صدا.  بودیغاتیبل تامیدوباره بلند شدم ، پ
 بود؟

 ؟ي شدداری بود ، بیغاتیتبل:  بار خاموش کردم و گفتم نی را الیموبا        
 . بودمداریب:  گفت گذاشتی سرش مری را زشی دستهایآباژور را روشن کرد و در حال        

 ؟ی همتا نذاشت بخوابيصدا:  بود؟ گفتم دهی گرد شد ، لباس عوض کردنم را هم دمیچشمها        
 .نه ، فکرم مشغول بود -        
 بود که خودم با آنهمه شناخت و نی اقتشی در مورد مهران حرف بزنم ، حقرسامیدوست نداشتم با ام        

 ي آن شب و شب هاادی و عاشقانه اش افتادم ، ی علني همه توجه هاادی... ، درست نشناخته بودمشییآشنا
بردن آنهمه خاطرات و  نی ارزش از بيزی ؟ چه چی چي صرف کرده براي انرژنقدریقبل ترش ، واقعا ا
 حرمتشان را داشت ؟

 نگاه کردم که اخم کرده بود رسامی به امجی ، گدندی کشرونی خاطرات تلخم بانی از م مرای گرميدستها        
 رو گوش کن ، نگفتم گمی بهت میگفتم هرچ: سرش را جلو آورد و گفت .  را گرفته بودندمی بازوهاشیو دستها

 ؟
  ؟یچ: با جنگ عشق و عقلم در درونم ، لب زدم         
 . کنار تو ام ، به من فکر کننجایمنم که ا:  دی گونه ام کشيش را روجلوتر آمد و سر انگشتان        
ترس از !  که به او فکر کنم؟ مطمئن نبود دوستش دارم ؟ مطمئن نبود خواستی بود و از من مرسامیام        

  کنم ؟ی را عملمی فکرهاتوانستمی میعنی آمد ، می لبهاي روياز کشف خودم لبخند! دست دادنم را داشت 
 ؟يخندی میبه چ:  و گفت دی عقب کشی باال رفتند ، کمرسامی اميابروها        
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 دی ، باشدمی باهوش تر مدیبا! دیفهمی ، مگری حرفها بود دنی جمع کردم ، او زرنگ تر از اانهیلبخندم را ناش        
 هم نبود بدست  های راحتنیبه هم. کردمی می را تالفشی هاتی از اذی و کمدمیچی مي قوي هاياستراتژ
 .آوردنم
  ؟گذرهی تو کله ات میچ:  و گفت دی ام کشینی بيدوباره جلو آمد ، دستش را رو        
 يزی چهی دی ، شای مغز من بگذره رو تو بفهمي توی که هرچشهینم:  را صاف کردم و گفتم میگلو        

 ...باشه
 را همان جا نگه داشت و شی لبهاهی ، چند ثاندندی ، همه فکر ها پر کشمی با گوشه لبهاشیبا تماس لبها        

 کنمیفکر نم:  ، گفت شدی مدهی دشی در چشمهایشگی همی که برق بدجنسیبعد سرش را باال آورد و در حال
 ! باشه که من نفهمميزیچ

 !واقعا که: حرص زده ، عقب رفتم و گفتم         
 نی گفت فکر کردم اولری شب بخی ، وقتدمیدم و پشت به او کردم و خواب شی عصبانشتری ، بدیخند        
 نا دمی نالی ، بعد با درماندگدادندیآنها کار دستم م.  رمی را به کنترل بگمی است که هورمون هانی اياستراتژ

 ! آمدینم از من بر.  بکنم توانمی نمي کارچی ، همی باشکی نزدنقدری ایوقت
       

 به خواب یبی عجلی شده بودم ، مداریاز صبح که ب. ردی را به هم فشردم تا خواب آنها را نگمیچشمها        
 بار بدون مقاومت به خودم نی دادم و اهی تکی صندلیسرم را به پشت.  تنبلم کرده بودنددی عيداشتم ، روزها

 .اجازه خواب دادم
 خوردمی ، فقط تاب مدیوزی ممی موهاانی ، باد موانی تاب کنار اي ، رورسامی امدینشسته بودم در خانه سف        

 ...خوردمی وقفه تاب می بیبی با حس عجی بودم ولی منتظر کدانستمیو انگار منتظر بودم ، نم
 ی از استادها بود که وارد شده بود ، عذرخواهیکی به اطرافم نگاه کردم ، جی و گدمی از خواب پرییبا صدا        

 ! شده بودری و به ساعتم نگاه کردم ، ددمی به سر و صورتم کشی گفتم و دستیکنمیکرد و نشست ، خواهش م
 دنبالم رسامیقرار بود ام.  کال ها ، از جا بلند شدم سی تعداد مدنی را برداشتم و با دلمی موبای گوشعیسر        

جلوتر رفتم و . زدی حرف مرشی که داشت با پذدمشی د ،دمی آموزشگاه که رسدوری و خوابم برده بود ، به کردیایب
 ؟يکجا بود: دی ، جوابم را داد و پرسم ، سالم کرددی درهم کششتری را بشی من اخمهادنیبا د

 ...از صبح خوابم همش. ی صندليخوابم برد رو: همراهش به طرف در راه افتادم و گفتم         
 گرم و نرمش دوباره داشت خوابم تی نهای بي های صندليرو. می را باز کرد و نشستنیقفل ماش        

 : که گفتگرفتیم
 ن؟ی نکردي مامانت فکريبرا -        
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 هم تنها شهی اونجا رو بفروشه ، نمخوادی نمگهی ، ممیگی بهش میهر چ:  و گفتم دمی کشیی اازهیخم        
 ...بمونه

 ؟ی کنه چیبا ما زندگ:  تکان داد و گفت يسر        
  تو؟ایکجا؟ خونه من : متعجب گفتم         
 .یی همون باالیعنیخونه ما ، :  نگاهم کرد و گفت هیعاقل اندر سف        
 .نیی پاي بریتونی ، نمشهی تو مختل می زندگينطوریا:  گفتم و ادامه دادم یآهان        
 ! مدت بدون خونم سر کنمهی تونمیاشکال نداره ، م:  به من کرد و گفت ی نگاهمین        
 ؟يدی هات بري دل از آزادیگی میعنی:  اش خنده ام گرفت و گفتم ییاز پرو        
  ؟ستیمعلوم ن:  را باال داد و گفت شیابرو        
حاال :  فشرده شد و با لبخند به جلو نگاه کردم و گفتم یدلم از خوش.  به من و خودش کردییو اشاره ا        
 ؟میریکجا م
 شام ي رستوران شب برامی برای خونه ، می دارم بعد بريکاری دفتر من ، میبر:  و گفت ستادی پاساژ ايجلو        
 ، هان؟
 انگار طاقت مسائل سخت را گریبعد از بابا د. میای کوتاه بی کمدی بادیسرم را تکان دادم و فکر کردم شا        

 کردمی حاال که حس مگذراندم؟ی مي را هم به قهر و دورشیوزها چند روز بود که نصف رینداشتم ، مگر زندگ
 ...دوستم دارد  ،کردمی ندارد ، حاال که حس میی جدانی به ایلی ، تمارسامیام

 که گری دکباریتا بحال به دفترش نرفته بودم و فکر کردم . می و با آسانسور باال رفتمی شدادهی پنیاز ماش        
در . کردتمی با لبخند دستش را پشتم گذاشت و به جلو هدارسامیدر آسانسور باز شد و ام.  رمیگیآمدم گل م

 هم ی و چند صندلی منشزی مکی اش ، ساده  ، دفتر بزرگ ومی رنگ را که رد کردم وارد دفترش شدیبلوط
! نظرم جالب بود که بیی و سرمه ایی قهوه ایبی انتظار در سالن نسبتا کوچکش قرار داشت ، با دکور ترکيبرا

 . وقته منتظرتون نشستندیلی خانم و آقا خهی:  ما بلند شد سالم کرد و بعد گفت دنی اش با دیمنش
 !ادی بی ؟ قرار نبود کسیک:  اخم کرده و گفت رسامیام        
 .موننی ، گفتن منتظر مدیستی ، گفتم ندونمینم:  گفت یمنش        
 ، در را باز کرد و من را جلوتر فرستاد که همانجا می گفت و به طرف اتاقش به راه افتادیی باشه ارسامیام        

 ... شدمرهی المنظر خهی ، با آن لبخند کرالدی باز ، به دلناز و کنارش ممهی نیخشکم زد و با دهان
         

 
  دلناز؟یکنی مکاری چنجایا:  شد در را بست و من را کنار زد و جلو رفت و گفت ی عصبرسامیام        
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 ...دمی محی آروم باش توضقهی دقهی ، رجانیام:  اش را جلو داد و گفت ی گوشتيدلناز لبها        
 بزرگ و لبخند شل و ول و ي و قد متوسط ، بازوهااهی سي انداخت ، چشمهاالدی اخم آلود به مینگاه        

 ... باشرونی جان ، تو بیکین:  بودم و گفت دهستای زده و مبهوت اخیگستاخ بعد به طرف من برگشت که 
 ، الدهی مینیبی آقا که منیا... صبر کنکمی خانم کار دارم ، نی من اصال با اریام: دلناز جلو آمد و گفت         

 یانی خانم با دوست پسرش اومده بودند ، بعد هم که در جرنی گرفته بود و ای که مهمونهی همون کسالدیم
 ... اتاقيتو

به چه ...صداتو ببر:  برداشت و گفت زی به طرف دلناز خی ناگهانرسامی خوردم ، امشی از حرفهایتکان        
 ....نجای اي آوردنوی ایحق

 !درست صحبت کن جناب:  زد و گفت ي که تا آن موقع ساکت بود پوزخند صدادارالدیم        
 :  گفت که دلناز رو به مندی بگويزی خواست چرسامیام        
 بهش ی چدونمی بوده ، من نمی چانی ثابت بشه جرری رو آوردم تا به امالدی جون ، من میکی ننیبب -        

 همون موقع که خودش ازم خواست یحت... بدونهدی ، باي جلو برلهی ، با دروغ ، با حينطوری اشهی ، اما نمیگفت
 هی داستان چدونستی و توافق کردند ، مد کنم ، سراغ مهران رو گرفت و باهاش صحبت کرهی رو تهلمیبراش ف

 نطوری در کاره که ایی بهش و دوباره چه معامله ای گفتی تو چدونمی، همه رو مهران براش گفت ، اما نم
 ...  ومی توافق کرده بودریمن و ام...دیکنیم

 ؟ لمی ؟ فرسامی ، مهران ؟ امدمی دلناز را نفهميکرده بود ، حرفها چطور شد ، مغزم انگار توقف دمینفهم        
 در رسامی امي نگاه کردم ، حرفهادیرسی بنظر مجی گی که کمرسامی تکان دادم و به امیمعامله ؟ سرم را کم

بدنم به لرز ... از ذهنم گذشتزی چهمورد مهران و حرف نزدن و جواب ندادن ، اس ام اس مهران و هم
 ... دلناز تا نکشتمترونیگمشو ب:  را گرفت و گفت شی به طرف دلناز رفت و بازورسامیما...افتاد

 لمی کافه ، في ما رو داداش ؟ اون روز توادی نمادتی:  گفت رسامی وارد کار شد و رو به امالدی بار منیا        
 ...نای ، چک و الیموبا

 خم شد و میمن زانوها.  رفت و به نگهبان دستور آمدن دادزشی مي سرخ شده به طرف تلفن رورسامیام        
 ...  هم چک هاشو پاس کردهرسامی تموم شده ، اميباز:  نشستم ، دلناز رو به من دوباره گفت ی صندليرو

گمشو .  دلنازيگور خودتو کند:  به طرف در رفت و در را باز نگه داشت و رو به دلناز گفت رسامیام        
 .رونیب

چند قدم در اتاق راه رفت و دست به سرش .  رفتندرونی زودتر از او از در بالدی کرد و مییدلناز ناله ا        
 که در ی ، از زنگدی بودن ماجرا دلم لرزحی ، از وحشت وقدی نگاه کردم و دلم لرزشانشی ، به حرکات پردیکش

 لی نقطه قوتم شده و دلکردمی فکر ماحمقانه  کهمی های ، از همه سادگدادی از دست دادنش را ميگوشم ندا
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نگو که باور :  به من افتاد و به طرفم آمد و اخم کرده گفت رسامینگاه ام...دی ام ، اشک در چشمانم جوشيروزیپ
 ...يکرد

سرش را ناباور .  نبودنديزی چیاهی که جز سییبغضم را سرسختانه قورت دادم و نگاه کردم به چشمها        
 ... بود ، مشخص بودلمشونیف... ، من از روز اول بهت دروغ نگفتمیکیباور نکن ن: تکان داد و گفت 

 ...ساده نباش: دستم را گرفت و ادامه داد         
 را میدستها.  باخته بودمنطوری ام را ای باشم ، زندگدی نباگری من ساده بودم و دگفتی م،راستیآه از سادگ        

 دمینگاهم را بر. کردیبلند شدم ، هنوز ناباورانه نشسته بود و نگاهم م.دمی کشرونی دستش بریمشت کردم و از ز
 و دمی دوشتریب.  شدند گم شددنی به دولی که تبدمعی سري قدم هايو به طرف در رفتم ، صدا کردنش در صدا

 نی آخرنی بازنده شده بودم و اگر،ی دکباری. دی حس کردم گم شده ام ، اشکم چکی ، وقتدمی رسابانی به خیوقت
 ...بار بود

      
 

مامان .  داشتلی در آوردم ، هزار دلنجایچطور سر از ا.  شدمرهی خی و به در ماهگونستادمیمقابل خانه ا        
در را باز کردم .  کجا گم و گور شومگرفتمی ممی تصمکردمی فکر می کمدی بود ، بانجای المیعزادار بود ، همه وسا

جلو رفتم و .  را در آوردممی را روشن کردم و کفشهارد فرو رفته بود ، چراغ پاگیکیو هل دادم ، خانه در تار
 بود ستادهی که ایاهی سهینگاهم افتاد به در باز بالکن و سا.  انداختم ي ناهارخورزی مي های صندلي را روفمیک

 تی اهممی سرخ بود که اصال براشی به دست داشت و چشمهاگاریچراغ را روشن کردم ، س.  منيبه تماشا
سرم را برگرداندم و به سمت !  خانه اوست ، نه من نجای افتاد اادمی که کندی چکار منجای ابپرسم خواستم. نداشت

 و درمانده به دورتادورش نگاه دمیبه اتاق خواب رس. گری درفتمی مدیبا.  ندادمیتیاهم.  کردمیاتاق رفتم ، صدا
 کمدم ي ؟ رو به رورفتمیکردم و می ام را کجا ول می ؟ اتاق دوست داشتنکردمی شروع مدیکردم ، از کجا با

 منو ي حرفهايخواینم:  که گذشت گفت یکم.  دادهی تکواری شد و به ددایدوباره سر و کله اش پ.  ستادمیا
 ؟يبشنو

 ! گول بخورمخوامینم:  زدم و گفتم يپوزخند        
 . مهم نبودمی ، باز هم براکردمی اش را حس میکالفگ        
 ... خودتیدونی ، همه حرفهاشون چرت و چرت بود ، میکی نمی با هم حرف بزندیبا -        
 دروغ ، بعدا بهش فکر ای گنی راست مستیاصال برام مهم ن:  تخت پرت کردم و گفتم يشالم را رو        

 ارنی گند باال منهمهی که ای آدمنهمهی باشم ، از اتی زندگي توگهی دخوامی ، نمرسامی ، االن ، خسته ام امکنمیم
 زی برم و همه چدیبا!  دونمی پس بدم ، حاال مو تقاص گذشته ام رنقدری ادی چرا من بادونستمی شهر ، نمنی ايتو
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 ، خودت هم می با هم باشمیتونینم. ياینجا م ، از اویی گذشته انی پاك کنم ، تو هم جز اییرو خودم تنها
 .یدونیم

 .ی خودت رو سرزنش کندینبا.  اتفاقها افتاد امروز ، بخاطر گناه منه ، نه تونیاگه ا: جلوتر آمد و گفت         
 تو شدن ي خام حرفهاي و منم خودم رو برانطورهیحتما هم:  تخت انداختم و گفتم ي رويگریشال د        

 .می سادگي احمق بودنم ، براي ، براکنمیسرزنش م
 اش هی ، بقيدی بود که از من شنیمن خامت نکردم ، همه داستان اون: شال را از من گرفت و گفت         
 ...دروغه
 گهی رو ، اگه دروغ هم باشه ، من دی ، همه چدونستی چک هاتو مانیهمه حرفهاش؟ جر:  گفتم یعصب        

 انی از گذشته من بی کپهی ، هروز قراره چند نفر با ی معشوقه هاتریتو هنوز درگ. دارم رو نیی ماجراچیکشش ه
 کنه که من بتونم ؟ معلومه که یزندگ ينطوری اتونهی می برام مرور کنن ، کی کنن داستان رو هیجلو و سع

 من ، يمال من برا!  یکشونی دنبال خودت همه جا مي گذشته ات رو داريتو هم گندها!  تو ری تقصیهمه چ
 ...می با هم باشمیتونیما نم... خودتيمال تو هم برا

 . ، نه تورمیپس من م:  تخت و گفت ي و پرت کرد رودی را کشمی دستهاانی لباس متیبا عصبان        
 تو یگ زندي هنوز تویعنی بمونم ، نجای ، من اگر استی مال من ننجایا: به اطرافم اشاره کردم و گفتم         
 .خوامی نمنویمن هم ا. موندم

 ؟ به می جدا شيخوایم:  و گفت دی کشیقی عمی تخت و سرش را به دستانش گرفت ، نفسينشست رو        
 ؟یگی می چنایمامانت ا
 ... به خانواده اتی رو بگی مهمونهی قضي بریتونیتو هم م. اون به من مربوطه:  گفتم ی از هر حسیخال        
 . بار ، بهم اعتماد کننی آخريبرا:  ستادی امیبلند شد ، رو به رو        
  بار؟نی اگهی دی چيبرا:  و گفتم دمی را در هم کشمیابروها        
 .میکنی رو میی جداي برم مسافرت ، بعد از برگشتنم ، کارهادیبا: نگاه سرخش را به من دوخت و گفت         
 .کشش نده ، قبلش تمامش کن :اخم کردم و گفتم        
 ... سفر رونی نرم اتونمی ، من نمکشهی دنبال کارهاش چند ماه طول ممیتا بر: کالفه گفت         
 :  گفتمی در چشمهارهی را گرفت و خمیبازوها.  نزدمی دادم و حرفرونینفسم را ب        
 .کنمی رو درست مزی ، من همه چمی نشای میجدا بش -        

 تخت و تا صبح يبعد از رفتنش ، نشستم رو.  و رفتدی ام را بوسیشانیبدون فرصت دادن به من ، پ        
 . شروع شده بودنجای هم از ازی بکنم ، همه چی بزرگيقرار بود کارها. صبح ، به خانه مامان رفتم.  کردمهیگر
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من که دخترش .  ، دلهره قضاوتش همه تنم را گرفته بودکردی به من نگاه مدهی پریمامان متفکر با رنگ        
 ، دلم را شی مامان جان گفتن هاادی را دوست نداشته باشد ، رسامی امخواستمی ام نميبودم ، با تمان دلخور

 چطور پاشد؟ی آورد و از هم نمی را تاب مرما که هم آتش و هم سی ساختی ، دلم را از چه جنسایخدا. زدیآتش م
  متزلزل شود ؟هی در مقابل بقی ، فقط کمتشی شخصخواستمی خشم و نفرتم ، نمنیودم که در ععاشق شه ب

 :  و گفتدی لرزانش را به صورتش کشي که تمام شد ، دستهامیحرفها        
 ؟ي خودسرنقدری ؟ چرا ای رو به من نگفتنهای ای چي ؟ برانی جان مامان چکار کردیکین -        
 .  نگران بابام بودمیلیمامان خ:  انداختم و گفتم ریسرم را ز        
بعد چرا ...؟ی عقلی ساده و بنقدری دنبالش مادر ؟ ای مامانش رفتيزیبازم بعد اون ابرور:  گفت یشانیبا پر        

 تتی اذی کسذاشتی ، نمشدی می بابات هرچقدر عصبان؟ی نگفتيزی رو بهت گفت چلمی اومد فرسامی امیوقت
 ...کنه

 ! نکردتمیاذ:  گفتم عیسر        
 ،اونهمه ادی اصال بهش نمیعنی که کرده درست نبوده ، ازش توقع نداشتم ، يهرکار: اخم کرد و گفت         

  بوده ؟لمی همش فیعنی ، دنی و ناز کشدنیاونهمه ناز خر... و بپاشزیاحترام ، اونهمه بر
 : نشست ، دستم را گرفت و گفت تکان دادم ، کنارم یسرم را با ناراحت        
 ...گهی ؟ معلومه که دروغ می خراب کنتوی زندگيخوای دختره منیحاال بخاطر ا -        
 . دونستی رو مزهای چیلی راست ، خای گهی دروغ مدونمینم:  را پاك کردم و گفتم میاشکها        
 دختر گفته ، کم و نی که ایینای هم که بوده ، ای جان مادر ، هرچیکین:  و گفت دی کشیمامان آه        

  به حالت فرق داره ؟یلی رو بده به من ، خلمی رفته بهش گفته فرسامی امی ، حاال مثال بدونکنهی نمی فرقادشیز
 نی بد باشه همچدی ادم بایلی ، خهی روادهی زیلی خنی اگهیفرق داره مامان ، د: سر باال آورده و گفتم         

 ...نه کيکار
 ، اگه هم ستی نيزی چنی ، من مطمئنم همچزمی نکن عزهیگر:  را پاك کرد و گفت میمامان اشکها        

 ...یکنی مدت سفرش بگذره ، برگرده ، صحبت منی ، حرفهاشو بشنو ، اما بنظر من بذار ايشک دار
 :  به آغوشش رفتم و گفتمی و از ناراحتاری اختیب        
 اش ، برام راحت يتحمل دور.  طاقت ندارمگهی ، من دشهی رو مکباری هر چند وقت هی قضنیمامان ، ا -        
 ... دردسرهاستنیتر از ا

 که شما نهی داشه باشه ای خوبهی ماجراها نی ، همه ازمی عزستینه ن: مامان پشتم را نوازش کرد و گفت         
 .نیدل به هم داد

 . ستی معلوم نشیچی اون هی ، ولدیمن شا:  و گفتم دیقلبم لرز        
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 گفتن داشت که خودش ي برایی اگهی ، حرف ددمی که من دیاون:  را گرفت و گفت میمامان شانه ها        
 ... ، در مورد خونه استشهی که به من مربوط میاون... خودشهفهی بهت بگه و وظدیبا

 ؟ی چیعنی: با تعجب نشستم و گفتم         
 لحظه چشمم به چشم هی گهی دخوامی ، نممی و برمی رو بفروشنجای ادیبا:  شد و گفت رهی خییبه نقطه ا        

 .وفتهی آبرو بی و بحی وقي ادمهانیا
 ...ی دل بکننجای بخاطر من از اخوامینم...مامان:  شدند و گفتم ری سرازمیدوباره اشک ها        
 خسته نجای بعدش منم از اخواستی رو از من منی ، همکردی منکارویبابات بود ، هماگه :  دیصورتم را بوس        

 ... هروزرهیگیشدم و دلم م
 يبعد از مدتها ، قلبم آرام گرفته بود از کار. دلم گرفته بود ، آرامش داشتمیلی خنکهی بلند شد ، با ایوقت        

 . انجام دادنش درست بودهدانستمیکه م
***         

 
 وارش ، آغوش آرام کننده نهی و نگاه آدیاوری بادی را بشی ، دستهادی مرور کنگری دکباریمادر داشتن را ،         

 ي ، فضادی ببوئگریمادر داشتن را بار د... و فرم راه رفتنششیاش ، رنگ موهها و مدل لبخند زدنش ، تن صدا
هر خانه و هر آغوش را هم در ... کرددیحس نخواه ،  نباشدگری که دي را ، روزحهی رانی ، ادیخانه را بو بکش

 ...دیکنی نمشیدای ، پدی پا بگذارری زای دنيهمه جا
 ری لحظه ، دنی همی ، حتدی ، هروز به آغوشش بکشدیمادر داشتنتان را هر لحظه در خاطرتان ثبت کن        

 .دینکن
 .دی خود بدانیمادر داشتن را خوشبخت        

 
 ؟يخونه مامان موند: نوشته بود .  شدم رهی خششیبه اس ام اس چند روز پ        
 .آره: جواب داده بودم         
 .نجای اای ، با مامان برمیاونجا نمون ، من دارم م: زده بود         
عذاب .  فروش گذاشته بودي آن روز رفته بود بنگاه و خانه را برايمامان فردا. جوابش را نداده بودم        

 ؟يری میک: اس ام اس دادم .  بودختهی ، ذهنم را بهم ري اجبارمی تصمنیوجدان ا
 .سه شنبه:  بعد جواب داد یقیدقا        
 من را ، ي مهم بودنش براگری دخواستیدلم نم.  مقاومت کردم ی وليگردی برمی کسمی بنوخواستمیم        

 .متوجه بشود
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 . ، مواظب خودت باشمونمیمن رفتم ، احتماال دو هفته م:  اس ام اس داد گری دکباریه سه شنب        
من به همه آن .  ام بودی دوست داشتنی من تمام شدن زندگيرفتنش انگار برا.باز هم جوابش را ندادم        

 . مخصوص خودش عادت کرده بودمي ها و محبت هایقهر و آشت
 ای میخوردی آمد دنبالم و با هم شام می میگاه.  عذاب شده بود می کالس رفتن و برگشتنم ، برايروزها        

آن روزها انگار چقدر دور .  در گذشته را ، خوشحال بودمزی همه چکردمی ، آن روزها فراموش ممیزدی میگشت
 !بودند

حاال دلم .  چقدر بدهکارش شده اممدانستی نمیکی نی اي افتاد ، برادمی جديوندای هنینگاهم به ماش        
 یآه.  را دور زدنری دلگي هاابانی خیی جذاب تر بود تا تنهامی ، کنارش نشستن براخواستی هم نمنیماش
 شهیلبخند نداشت مثل هم. شدیم کمی که نزددمی را دنیرحسی شدم ، که متعجب امکی نزدنی و به ماشدمیکش

 م؟ی با هم حرف بزنيوقت دار:  بود ، سالم کرد و گفت يو صورتش جد
 در چه مورد؟:  دمیاخم کردم و پرس.  ، دوست نداشتم همراهش شومکردی نمی لودگشهی مثل همنکهیبا ا        
 .مینی بشدی مفصله ، بایلیخ:  داد و گفت هی تکنیدستش را به ماش        
 ... خودتیدونی مستین رسامیام:  نگاهش کردم و گفتم یکم        
 ي چطورنکهیا.یکی رو گفته نیهمه چ. اومد و با بابا حرف زدروزی پرریام: حرفم را قطع کرد و گفت         

 !یمجبورت کرده باهاش ازدواج کن
 یچند بار دهانم را تکان دادم ول. ستادی ایی نگاه کردم و حس کردم قلبم لحظه انیرحسیمبهوت به ام        

 رسامی را نگفته ، امکان ندارد امزی همه چدی کردم ، شالی و تحلهیبعد به سرع با خودم تجز.امدی نرونی بیحرف
 ! من بزندي آبروشهی به رشهی تنطوریا

 زی برات همه چیی جاهی می براینگران نباش ، فقط ب:  به خودم آمدم ، با لبخند گفت نیرحسی اميبا صدا        
 . بدمحیرو توض
 !  دور کند بوديهنوز هم قلبم رو. را تکان دادم و دنبالش راه افتادمسرم        

 
***         

 و می را آن طرف کن و نگاهم نکن ، فکر کن قهر کرده اتی بگذار چند روز راحت باشم ، اصال روایخدا        
 ! کردی عاشقدیبا نطوری اي دادادمی هم تنگ شود خدا ، آخر خودت ي ، بگذار دلمان براری بگافهی قمیبرا

     
 



 181 

 ی و خواستم حرفچاندمی را بهم پمیدستها.با استرس به او که به نظرم مثل خودم نگران بود نگاه کردم        
اه .  را خراب تر کنمزی بزنم و همه چی حرفدمیترسی چه خبر شده و مدانستمینم. بزنم اما باز دهان بستم 

 !یگفتی حداقل به من مگر،ی ها چه بود دي بازوانهی دنی ، ارسامیام
 ! از کجا شروع کنم راستشدی بادونمینم:  سرش را باال آورد و گفت نیرحسیام        
  شده ؟یفقط بگو چ: نگران گفتم         
 ! بودمی اون مهمونيداستان از اونجا شروع شده که من تو:  را بست و دوباره باز کرد و گفت شیچشمها        
 رفتن ی مهمانکی نقدری بشنوم ، چرا ادی را بای مهماننی چقدر بحث اایخدا. را به سرم گرفتم میدستها        
  من؟ي را کشف کند برایقتی از راه برسد و حقیکی داستان داشته باشد و ماجرا و هروز دیمن با

همون دانشگاه تو و مهران ...می بودییمن و دلناز با هم ، هم دانشکده ا:  دمی را دوباره شنشیصدا        
 الدی با مادی هم از بچه ها بود ، اون روزها ، دلناز زالدیم.  با هم می داشتکیدوستت که دورادور سالم و عل

 ای ها ی مهموني بودم تودهی با مهران ندوقتچیتورو ه.  ، منم بودم یاون شب مهمون.  ، مهران هم بودگشتیم
 برات مرور خوامینم. ی اتاق و تو دنبالش رفتيرفت تو.  ، حواسم بود بهش  خوردادیمهران که ز. جمع هامون 

 ، مهران رو عادیم.  راهرو و منم دنبالش رفتمي دنبالتون رفت توعادی شدم گفتم به من چه که مالیخیب...کنم
آوردت  عادیم.  رو گرفتم و پرت کردم ، حالم ازشون بهم خورده بودالدی دست می گوشم طرف و منهیهل داد 

 نتی که گفتم همراهم هست و سوار ماشگشتی منی ماشچی دنبال سوئی اون شلوغيتو!  ي بودجی ، گرونیب
 . خونه خالتمتی و رسوندمیکرد

 ، آن شانی پسرعمویروز مهمان...دمی ندچوقتیبه دنبال عکس العملم به من نگاه کرد ، آن راننده که ه        
 مقنعه فرو کردم و باز هم ری را زمیبه عادت موها.  حدس زدشدی مگر میول...روز رفتن به مزون ، تولد خودش

 شد؟ی هم منیخنده دار تر از ا.  امیندگ حالت من در کل زنی ترعیبرادرشوهرم شده بود شاهد فج.فکر کردم
 !شهی که نمیبود نه ؟ اتفاق شده يزی برنامه ریهمه چ: سرم را تکان دادم و گفتم         
 ، می بودی که ما دورادور هم دانشگاهنجای تا ا؟ییچه برنامه ا!  نه؟يزیبرنامه ر: اخم کرد و گفت         
 کار ي آموزشگاه هنرهی ي بهراد تودونستمی که من ممیرسی مرسامی به امينطوری ، امی مشترك داشتيدوستها

 رو ریام.  بوددهی رو دری بود باهاشون و امده به دلناز کارتش رو دادم ، اومده بود اونجا و دوست شباری ، کنهیم
 گه؟ی ديدی دخترخالت دقیهم حتما تو از طر

 رممکنی غمی را مرور کردم ، باور کردنش براشی بار حرفهانی هزارمي و برامی به چشمهادمیدست کش        
 فلش هی مثل دنتی رفته بود ، دادمی زی ، همه چدمتی دری همراه امیوقت:   و گفتختی رمی آب برایکم. بود

بعد هم . يری چرا االن با امونستمدیفقط نم!  اومدادمی زی فکر کردم و همه چیلیشبش خ.بک ، بردم به عقب
 نکردم خودم دایفرصت پ. ی ، شک کرده بودم به همه چعی سرنقدری باهات ازدواج کنه و اخوادی گفت مریکه ام
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 بابا مثل نکهیتا ا. ارمی منم به روت ن،یشناسی بشم و حاال که تو منو نمالیخی کنم ، گفتم بیرو بهت معرف
 کات ری اصال رابطش رو با امدمی و فهمدمی بکشم و منم دلناز رو دم برج دری امي به کارای سرکهی گفت شهیهم

 . کاسه استمی نری زییشدم کاسه ا مطمئن گهی دنجایا. نکرده و هنوز رفت و آمد دارند
 کردم ، هم به دستور بابا و هم بخاطر قی تو تحقي رویلی من خیکین:  داد و گفت رونینفسش رو ب        

 ، آروم و ي خوردبی اون شب فردونستمی ، مدونستمی در مورد تو و مهران مییزای چهیقبال .  خودميکنجکاو
 با دلناز ری امیدونی سوال بود ، مامبر. ی فرق داشتری امي زبون ، با دوست دخترای ، مظلوم و بي آزار بودیب

باز شکم رفت به .  برام سوال شده بودیلی سکوتت خلی ، دلیگی نمیچی چرا هیدونیهنوز رابطه داره؟ اگه م
شب ...مد دوست داره اوی بنظر میلی رو هم خری و امدادی حرفها بود که نشون منی تر از ارکاهی آب زیلیخ...دلناز

 و البته دلناز هم به ستی نشهی مثل همری امي براهی قضدمی خجالتم در اومد ، فهمز اي اونطورریتولدم که ام
 !دی فهمنویاشتباه من اونجا بود و اون هم ا

         
 

  به خانواده ات؟ای رسامی ؟ به امی نگفتيزی چیچرا به کس:  جا به جا شدم و گفتم یعصب        
 نکهی اوال اکردم؟ی منکاروی ادی بای چي خراب کردن تو ؟ برايبرا:  باال رفتند و گفت شیابروها        

 ...ي بودری ، بعد هم زن امي و مقصر هم نبودي شدتی چقدر اذدونستمیم
 .ي آشفته بازار ، تو دلسوز من دراومدنی ايحتما تو:  زدم و گفتم يپوزخند        
 :گفت داد و هیتک        
 . کمکت کنمخوامی ، مسوزهیدلم برات نم -        
 دروغ و کلک حرفاتو باور کنم؟ از کجا معلوم با دلناز نهمهی اونی مدیچرا با: به جلو خم شدم و گفتم         

  مثال؟ي نکردیکیدست به 
 بابا و باهاش حرف زد ، گفت مجبورت کرده دنی اومد دری امیکین:  و گفت دی به سرش کشیکالفه دست        

 .یباهاش ازدواج کن
 خورد و صورتش فکر کنم از شیی از چایکم!  کرده بودمری گی کردم ، در چه برزخخیدوباره از استرس         

 خودش ری ، گفت تقصنیاومد دفتر ، گفت قراره بعد از برگشتن از مسافرتش جدا ش:  درهم رفت ي پايسرد
 ی بابات ، راضضی قلب مريا کرده به طالق و تو بردتی ، تهدنی و ازدواج کردي عاشقش شدیتبوده و وق

 ...ی نزنی خودش ادامه بده و تو هم حرفی اون به زندگيشد
 اعتماد دوباره به ذهنم نیری شد و حس شریآرامش به وجودم سراز.  دادمهی دادم و تکرونینفسم را ب        
 : به خلوتم تلنگر زدشیصدا... خودم محفوظ مانده بودي برامی نزده بود ، آبرویحرف ی و مهمانلمیاز ف.برگشت
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 ! اومدی ازش خوشت نمی ، قبل عروسي نبوده ، نه ؟ تو قبلش هم ناراحت بودنی اهیاما قض -        
 و درصد خوب و بد بودنش را با ستی بفهمم هدفش چخواستیسرم را باال آوردم و نگاهش کردم ، دلم م        

 :  هم فشردم و گفتمي را رومیلبها. دمیدی اش میشانی پي رویینمودار استوانه ا
 ؟ی کمک کنيخوای ؟ مرهی ختتیواقعا ن -        
 ادی بخواستی بود که بابا منی حرفها انیآره ، امروز هم هدفم از گفتن ا:  زد و گفت یلبخند کمرنگ        

 من دونهی نمرهمی امیحت. از گذشته تو خبر ندارهيزی چیکس...هی چانی جری بدونخواستمیزنه ، مباهات حرف ب
 .دونمیم

 :  گرفتم و گفتمفمیدستم را به ک        
 کن يکاری ،ي داری خوبتی ، تو ، اگه نگهی نداره دیتی از گذشته خبر دار بشه برام اهمی کسنکهیا -        

 . کننی و پدرش با هم آشترسامیام
 ؟يبه من اعتماد ندار:  کرد و گفت ییخنده ا        
 .نه ندارم: بلند شدم و گفتم        
 . گفته حواسم بهت باشهرسامیبه هر حال ، ام:  هم بلند شد و گفت نیرحسیام        
 اب کنم؟ من حسای یکنیتو حساب م: کنار صندوق کافه گفتم .شدمی متعجب نمزی چچی انگار از هگرید        
 !من: خندان گفت         
 گذاشتمی کاغذ مدیبا. ، ساعتها و روزهاکردمی فکر مدیبا. نکردمی خداحافظیحت. رفتمرونی نزدم و بیحرف        

 دور ي را رونیرحسی اميحرفها.گرفتی تا ذهن درهم و برهمم آرام ممی هادهی از شنداشتمیکنار دستم و نت برم
 از جدا شدن من مطمئن بود نقدری ایعنی را ؟ زیچ چرا به پدرش گفته بود همه.رسامی به امدمیتند رد کردم و رس

 خبردار شود ، به ی کسنکهی بدون اشدی خودش را مقصر نشان دهد تا من راحت تر باشم ؟ منطوری اخواستیو م
 فکر کردن يبرا...بود تنگ شده شی که چقدر دلم براي را کرده بود ؟ وانکاریچرا ا.می جدا شويگری دلیهر دل

 نقدری ادی که بایی کردن های مدل عاشقنی ايبرا... مردانه و آرامشي ژست هاي ، برانش قبل از حرف زديها
 خواهم گفت یبرگرد و من به راحت... برگردرسامیاخ ام...کردمی کشفش مشی تا از ال به الآوردمیبه خودم فشار م

 و می ساخته اعشق ي که ما براییبه درك بروند همه چهارچوب ها... گذشته اميبه درك بروند همه آدمها
  دست گذاشتن؟ي نشستن و دست روکجای را چه به يری زنجوانهی ، عشق دمی بنديسفت و سخت به آن ها پا

      
 رسامیام        
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 نگاه یحت.  نگاه کردبهی شهر غريبای خاموش و زي پهن و کوتاه را در دست گرفت و به نماوانیل        
 تهران را کرده بود ، آن برج و آن طبقه خصوص ، دلش يدلش هوا.  روزهانی بود ابانهی غرشیکردنش هم برا

 بخورد و یدنی هتل لوکس ، نوشکن بالي باشد روستادهی آمد ، اشی لبهاي به رویلبخند تلخ.خواستیآنجا را م
با . اش حساب باز کرده بودي خوداري حرفها رونی از اشتریاز خودش توقع نداشت ، ب. تاب باشدیباز هم ب

 هم خانه شنهادی به او پکردی درجه فکر منی ، در باالتردیای خوشش بی از کسي روزدی که شاکردیخودش فکر م
 باشد هی حاشی که بي خودش ، دختري هم داشت برایطیشرا. باشدرجا تا هروقت که عالقه اش پا بدهدی مییا

خنده اش گرفت ، االن به !  هم ، حاضرشهی باشد و همی نکند ، در معاشقه عالهیو شاد ، غر نزند ، هرگز گر
 ردکی با او ازدواج کرده بود و از همه فاجعه بارتر ، فکر می کدام را نداشت ، حتچی عالقه مند شده بود و هیکس

 دی تله داشت ، شانی در فرار از ای سعشهیاو ، که هم ي شدن فاجعه بار بود ؟ برایکی عاشق نایآ. عاشقش شده
 . بشودفشی و لطنیری منکر حس شتوانستی نمیول

 ریتصو...یروز قبل از آمدنش ، رفته بود به حجره حاج. را بستشی و چشمهای صندلينشست رو        
 ي به شاگردش دستور چایحاج.  ظاهر شدشی ، مقابل چشمهای سر زدن ناگهاننی متعجب پدرش از ايچشمها
 خودش ي را چند بار برانش انداخته بود و فکر کرده بود از کجا شروع کند ، داستاری سرش را زرسامیام.داد بود

 رفت ، سرش را باال آورده بود و ی مشی بدون مقدمه پدی بایبا حاج. دی چه بگودانستیمرورد کرده بود و م
 : گفته بود

 .می جدا شمیخوای میکیمن و ن -        
 :  داده ، گفته بودهی اول چند لحظه ماتش برده بود بعد خودش را جمع کرده بود و تکیحاج        
 .ي رو نداراقتشی لدونستمیم -        
اما .  به اونی به توهدادی محی به خودش را ترجنی را دوست داشت و توهیکی بار، ننی نشده بود ایعصبان        
 : به پدرش زل زده بود و گفته بود!  نداشتیکی خودش در داشتن نیاقتی لی به بیاعتقادت
 کردم ، ي چک ، ازش خواستگارانی اومد ، اونم به خودم عالقه مند کردم ، سر جریازش خوشم م -        

 . خونه خودمي خودم را داشته باشم توی زندگخوامی گفتم همش دروغ بوده ، میقبول کرد و بعد از عروس
 :  گذاشته بود و ادامه داده بودنی زمي هم انداخته اش را روي رويپاها. صورت پدرش بدون حس بود         

ساده تر از . ستی نیی پدرش ، کار عاقالنه ای قلبيماری با توجه به بی جدا بشه ولتونهیبهش گفتم م -        
 ...منم روابط خودم رو ادامه دادم. نزدی حرفها بود ، قبول کرد و حرفنیا

 دلت اومده با ي آخه ؟ چطوري شدیونیتو چه ح:  زد بود سرش ادی منفجر شده بود و فرکبارهی یحاج        
  ؟ی کننکارویاون دختر ا
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 که یینشسته بود جا.  در اصل ، بدتر بودقتی ماجرا نبود ، حققتی حقنیا.  گفتن نداشت ي برایحرف        
شرمنده بود . دانستی پدرش ميادهایود و خودش را مستحق فر و از خودش شرمنده بکردی فکر نمچوقتیه
 : سرش را باال آورد و گفت.  بودامدهی حرفها ننی اي برایول

 به نامش خوامی خونه رو قبول نکرده ، مدونمی منه نه اون ، مری تقصی بدونخوامیم.  دعواي براومدمین -        
 . حساس شده ، تنها شدهیلیبعد از فوت باباش خ. ی هواشو داشته باشسی سوئرمی مدت که منی و ایکن

 قی عمی نفسیحاج.  ها را گذاشته بود و رفته بودیی بزند که شاگردش وارد و چای خواسته بود حرفیحاج        
  جدا شه نه ؟خوادیاالن که باباش فوت شده م:  به صورتش و گفت دی ، چند بار دست کشدیکش

 فرار یکی خواسته ننی نگفته بود ، به بهانه سفر از ای سرش را تکان داده بود ولدیی به نشانه تارسامیام        
  ؟ قرامته دل شکستشه؟ی خونه به نامش کنيخوای می چيبرا:  دوباره گفته بود یحاج.کرده

 رهی پدرش خي چشمهای نی بود ، به نیخودش هم از خودش عصبان.  بود و حق داشت یپدرش عصبان        
 .دوستش دارم:  سال نهمهی دلش خواسته بود حرف بزند ، بعد از اکبارهیشد بود و 

 :  و گفته بودزی مينگاهش کرده بود و خم شده به رو.  بود ، مسخره هم نکرده بود دهی نخندیحاج        
ن در زدم  در و اونی قدر خودم رو به انی همه سال ، انیا. ي افتادری پسر ، با تله خودت گي افتادریگ -        

 ...حاال...ی نکنری گنجایکه ا
 .بکش عذابشم:  را باز کرد و تکان داد شیدستها        
 رو راحت التی ، اگه خکشمیدارم م:  و گفت ستادیا.  بودنی همشهیحرف زدن با پدرش ، هم        

 .خداحافظ.بابا...کنهیم
 ، گذاردی را تنها نمیکی نی حاجدانستیم.د خودش ناراحت نبوری کس به غچی رفته بود ، از هرونیب        

سرش را باال گرفت .  تا االنیاز کودک. نشستی می کنج حجره حاجشهی که همنیرحسیچشمش افتاده بود به ام
 کوچکش ، با برق تعجب به رادرب.  را صدا کردنیرحسیتا از کنارش رد شود ، بعد منصرف شد و برگشت و ام

 يزیاگه چ...ارمی بار برمیدارم م:  نگاهش کرده بود و گفته بود یکم.  بودستادهیسمتش برگشته بود و منتظر ا
 . بگويخوایم

 .شمی برام ممنونت ميری بگخی بسته هی...  گاد برادر ياو ما:  دی خندنیرحسیام        
 نیسرحی که با اميروزگار.  کنج لبش نشست يلبخند.  که به صورتش زده بودی به مشتزدی مهیکنا        

 که فکر کرد آن را هم خودش خراب يروزگار خوش برادر. جبرا نشده بودشی کس براچیداشت ، هرگز با ه
با دلناز حرف زده بود و ...شی افتاد و دلناز و حرفهایکی نادیدوباره ... روزهانی ازیمثل همه چ...کرده است

 ی کند و حتی با او زندگخواهدی را دوست دارد و میکیگفته بود دوستش ندارد ، ن.  را روشن کرده بودفشیتکل
 مهران که بعد ماندی ، مشدی نمیکی مزاحم نگریدلناز د... ماندی را هم دوست نداشت ، هرگز با اون نمیکیاگر ن
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پس چرا ! دی اشتباه در دهی.  استيارید اشتباه فکرکرده بود همراه بختی کرده بود و فهمقی تحقدنشیاز د
خودش را آرام ... به قلبش چنگ زدی روزها؟ نگراننی رفته بود ادنشی به دیکی نیعنی ند؟یا بب ریکی نخواستیم

 دکمه فهرد؟کالی سر راهش قرار بگتوانستیاما او که م.وفتدی باز هم دنبال مهران راه بیکیکرد که محال است ن
 دیچی را از نو مزی و همه چگشتی برمدیبا!  گشتی بر مدیبا. دی نوششتری بیی را باز کرد و جرعه اراهنشی پییباال

 ...دشیبوسی دوباره می و حتخواستشی و دوباره مگذاشتی، دوباره قرار م
 به دنی مدت تا رسنی اگر الزم بود ، ای ، باز نکند ،حتشی به موهادنی نفسش را ببندد و تا رسخواستیم        

 ...مردی مدی را بایکین
 
 

 اون محله فقط يتو. مامان جانکننیمعلومه که خراب م: اله گرفتم و گفتم  را مقابل مامان و خییچا        
 . سازنیمی قدگهی دوتا دیکیخونه ما و 

 : خاله با حسرت گفت. و نگار گذاشتم و خودم هم نشستملوفری کنار نزی مي را روینیس        
 ... بودگهی دزی چهی ی داشتن اصال زندگاطیاون زمان که خونه ها همه ح -        
 .می کنکاری رو چی عروسخیتار.نی بحث ها رو ول کننیا: نگار گفت         
 نگار؟:  صورتش زد و گفت ي حرف ، خاله رونیبا زدن ا        
 يشرمندم ، منظور. بخدا اصال حواسم نبوديوا:  افتاد و شرمنده گفت ادشی تازه چارهیو نگار ب        
 ... خاله شرمندهيوا... ، صحبتش شدمیزدی که با بهراد حرف مروزید...نداشتم
 دای سروسامان پدی شماها هم باگهیدشمنت شرمنده خاله جان ، د: مامان دستش را گرفت و گفت         

  ؟می ناراحت شدی بای چيچهلم هم گذشته ، برا...نیکن
 کس ناراحت چیاره نگار، ه: من هم کنار نگار نشستم و گفتم . اشاره کردلوفریبعد با نگاهش به من و ن        

 .شهینم
 . شدهرمی دگهیواال د:  دنبال حرف من گفت لوفرین        
 واسطه ذهنم ی ام و بالفاصله و بي عجله ايدهای خودم افتادم و خرادی ، هیزی شد به جهدهیبحث کش        

دوبار رفته بودم خانه پدر و .  اش انگار ، صد سالی و دلتنگدنشیه بود ند شدشتریدو هفته ب.رسامی امهی دیکش
 را برداشتم و در حال چک لمی موبازیم ياز رو. و پدرش حرف زده بودمنیرحسی هم با اميمادرش و چند بار

ا حس ب.  خواستی ، اصال دلم خانه ام را مزدمی به خانه هم سر مدیبا. راه افتادمی ، به طرف اتاقیکردن گوش
 بودم ستادهی ، ادمیخودم را عقب کش.  ام شده بودرهی ، سرم را باال آوردم و نگاهم افتاد به مهران که خینگاه

 دی را با تردیگوش. اس ام اسم آمدي به چهارچوب ، صدادهی در عقب رفتم و نرسطرف وسط اتاق سابقم ، به
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 رو گهی ، اجازه بده همدیکی نگفته مونده ني حرفهاي سرهی: باال آوردم و باز کردم ،مهران بود ، نوشته بود 
 .مینیبب

 گفته رسامی امکرد؟ی اصرار منقدری مانده بود که ایچه حرف. تخت نشستميرفتم به اتاق خودم و مردد رو        
 یحرف:  کردمپی صفحه رفت و تايدستم رو. ماجرا را تمام کنمنی اخواستمیبود جوابش را ندهم ، اما من م

 .نمونده
 . اومده سراغ تو و شوهرتدونمی ، مالدهیدر مورد م: بالفاصله جواب داد        
  دارم با تو در مورد اون بزنم؟یچه حرف: ناراحت نوشتم . دوست مهران بودالدی تعجب نکردم ، مادیز        
 بله؟:  بلند شدم و در اتاق را بستم و جواب دادم یعصب.  بعد زنگ زدیلحظات        

 .یکیسالم ن:  او ، آرام گفت يسکوت بود و بعد صدا        
 . سالم:  کردم آرام باشم یسع        
 . بودمدهی وقت بود صداتو نشنیلیحالت خوبه ؟ خ:  و گفت دی کشینفس        
 ؟ی بگیخواستی میخوبم ، چ: کالفه گفتم         
 بهم گفت یوقت.  نبودمانی متاسفم ، من در جریلیخ.  کردن کاری بهم گفت چالدیم:  و گفت دی کشیآه        

 قرار رو با اونا نی اچوقتیشوهرت ه.ارنی رو دربي بازنیدلناز بهش گفته بود برن و ا... شدمی، ناراحت و عصبان
 ...ادی بشی پنتونی بی مشکلخواستمیمن...ادی اش کرده بود بی راضي جورهیدلناز انگار .نذاشته بود

 بلندتر هم بخندم ، خواستی لبخند زدم ، دلم ماری اختی دادم و برونی بی ام را به آرامنفس حبس شده        
 .گنی دروغ مدونستمی نبود ، میمشکل:  را صاف کردم و گفتم میصدا

 زده بودم که اونطور ی چدونمی ، اون شب نمیکی کردم ني بدیلیمن بهت خ:  و گفت دیدوباره آه کش        
 ...منو ببخش...کشمیرفتار کردم ، مدتهاست دارم عذاب م

 سخت را که امروز هم ادامه آن بود؟ دهانم را بازکردم و ي آن همه عذاب و روزهادمش؟ی بخشیم        
 :گفتم

 . قط کنمي نداری حرفگهیاگه د -        
 ؟یبخشیم: زمزمه کرد         
 دنیبخش. دمی تخت انداختم و خودم هم دراز کشي را رویگوش.خداحافظ و قطع کردم: م بدون فکر گفت        

 ام را تحت شعاع قرار نداد ی هروقت توانستم به آن فکر نکنم ، هروقت خوشبختگفتمی مدی نبود ، بایکه به آسان
 ...دمشیبخشی، آن وقت که فراموش کردم م
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 منی به نشدهی رفتم ، نرسرونی لبم از اتاق بيبلند شدم با لبخند رو زدی مامان که اسمم را صدا ميبا صدا        
 را باز امی به لرز افتادم و پجانی ، از هرسامی اسم امدنیبا د. متوقفم کردی اسم ام اس گوشي صداگریبار د
 .نمتی ببامیمن اومدم ، دارم م: نوشته بود .کردم

         
 

در حال ...کردمی مشی دوباره ارادیبا. ، صورتم را شستمییاسترس افتاد به جانم ، رفتم به سمت روشو        
 ؟يری مییجا:  ، مامان کنار در ظاهر شد و گفت ملیزدن ر
 .ادیداره م.دهی رسرسامینه ، ام: سرم را تکان دادم و گفتم         
 ؟ي بريخوایم -        
  کنم؟کاریچ:  افتاد و گفتم نییدستم پا. رفت ، نگاه مامان هزار حرف داشتنیلبخندم از ب        
 . حرف بزنه باهاتخوادی مدی ، شایدونیخودت م:  گفت ی آراميمامان جلوتر آمد و با صدا        
 ی صندلينشستم رو.  حرف رفته بودی در مورد دلناز نداده بود ، بیحی توضچی هرسامی افتاد که امادمی        

 ... مامان جانیعاقل.يری رو بگمی تصمنی بهتریتونیخودت م:  ، مامان دوباره گفت شی آرازیم
 در يدوباره که داشتم عاشق باز.مهی نصفه و نملی با رمی رفت و من مات ماندم به چشمهارونیمامان ب        

 را به دست ی گوشی کجا رفته بود؟ با ناراحتتمیپس آنهمه جد...کردمی را فراموش مماتمی آوردم و همه تصمیم
 .رونمیمن ب:  کردمپیگرفتم و تا

 .ی هانرونی بای دم دره ، بنتیماش:  بعد جواب آمد یقیدقا        
 ، دلم دمشیدی و مرفتمی ، مگریآمده بود د. ام خنده ام گرفتی حواسی ام زدم و از بیشانیبا دست به پ        
 دمی کشمی به موهایدست. را دوباره برداشتم و کار را تمام کردمملیر.گرفتمی ممیره تصم و بعد دوباگرفتیآرام م

 قیپشت در ، چند بار نفس عم.گردمی گفتم زود برمهی رفتم و در جواب بقمنیبه نش. و مانتو و شالم را برداشتم
 داده بود و با دو هی تکنی که به ماشدمشیبعد در را باز کردم و د.ردی تا خونسرد باشم و قلبم آرام بگدمیکش

 لبخند ی ، صورت باهشی سيچشمها... در ، سرش را باال آورديبا صدا.دادی اش را فشار مینی بغهیانگشت ت
همان جا .دانمی کرده بود ، نمشترشی بي دورنی و اخواستمشیچقدر م.  را دلتنگ بودممهمرموزش ،همه و ه

 ، ستادی امیومت کنم در برابرش؟ چند قدم جلو آمد و رو به رو مقاتوانستمی ، چطور مدی و لبخندم پر کشستادمیا
 نه ای عشق است ي ، گرماي که دوستش داری کسي ، گرماشیگرما.دستش را باال آورد و گذاشت کنار صورتم

 ...دی آی، انگار از بهشت م
 ؟یخوب:  با نگاهش و گفت دیصورتم را کاو        
 ؟يدی رسیک:  کردم و گفتم نییسرم را باال و پا        
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  خونه ؟ینرفت.امروز: نگاه از من گرفت و به آخر کوچه نگاه کرد و گفت         
 .نه:  و گفتم دمی عطرش را به مشام کشيبو        
 میتصم:  به لب آورد و گفت یلبخند کمرنگ.  شدمجیانگشتانش را کنار گوشم به حرکت درآورد و من گ        

  ، نه؟یرفت خودت رو گيها
 ... رو گفتمزیبه مامانم همه چ.آره:  لب باز کردم وگفتم ینگاهش کردم ، به سخت        
 .ستی ها نی راحتنی که به ایدونیم:  و گفت دی ام را بوسیشانی ام شد ، بعد خم شده و پرهی خیکم        
 ؟ی چیعنی: اخم کردم و عقب رفتم و گفتم         
 !  منیرفتنت از زندگ:  برگشت و گفت نیبه سمت ماش        
 .  را روشن کرد و دوباره رفتنیسوار شد ، ماش        
        

 
 اندازه ، نیا:  را باال برد و گفت شیدستها. ، نگاه کردمی روز عروسي براجانشیبا لبخند به نگار و ه        

 خوبه به نظرت؟
  ؟یچ:  گفتم جیگ        
 .گمی رو مکی اصال ؟ کيدادیگوش م:  به خودش گرفت و گفت یوسی ماافهیق        
 . خوبهگهیآهان ، آره د:  و گفت دمیخند        
  برگشته؟رسامی امینکنه ناراحت. تهیزی چهیاصال امروز  -        
 خوادی مدونمی فروش ، نميخونه رو گذاشته برا. ناراحتمشتری مامان بينه ، برا: سر تکان دادم و گفتم         

 . منکی نزدادی بی ، کاشکرهیبره کجا خونه بگ
 . ، که فکر نکنم بازم بتونهرهی بگکتری خونه کوچهی نکهی مگه ازمی تو که گرونه عزکینزد -        
 ی آمده بود و من به خانه برنگشته بودم و کسرسامیدو روز بود ام. شدمرهی گفتم و به رو به رو خیاوهوم        
 از جمله ری ؟ غکردمی اقدام میی جداي برادیبا.دندیفهمی ، همه مماندمی منی از اشتری بی ، ولدانستیهم نم

نگار به . هم نداشتمي خبری نزده بود و حتيگری کرده بود ، حرف دییای من روي دوشب را برانیآخرش که هم
 .مینیش بشتری بمی نشه ، بتونری ، ددیای بدیزود لباستونو بردار:  و گفت دیچیسمت چپ پ

 کجا؟: با تعجب گفتم         
 نا؟ی برات ؟ امشب ؟ باغ بهراد اگفتنی می ساعت چهی! یکین:  گفت ي بلنديبا صدا        
 ؟یباغ با ک. نگار ، اصال حواسم به حرفهات نبوددیببخش: شرمنده گفتم         
 ...خودمون.رسامیمنو بهراد ، تو و ام! واقعا که : با اخم نگاهم کرد و گفت         
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 .می فقط ، االن چهاره ، تا هشت باغ باشنیزود باش:  و گفت ستادیبعد مقابل برج ا        
 دونه؟ی مرسامیام:  تکان دادم و گفتم ي شدنم مقابل برج سرادهی از پیناراض        
 . خانمجیخداحافظ گ...بله ، بهراد بهش گفته:  گفت یشاک        
 کجاست و قصد زنگ رسامی امدانستمیمردد وارد ساختمان شدم ، نم. دنده عقب گرفت دور زد و رفت        

با . خانه ام تنگ شده بودي انداختم ، آخ که چقدر دلم برادی و کلدمیبه طبقه هجدهم رس.زدن هم نداشتم
 بود و آنطور که دوست زیتم کف پوشم! خانه من بودنجایا.حسرت به همه جا نگاه کردم و بدجور دلم گرفت

 حس نیاز ا. ختندی فرورمی ، اشکهادمی تخت دراز کشيبه اتاق خواب رفتم و رو.  شده بوددهی چلیداشتم وسا
 . بعد خوابم بردیکم.مرده ، دلم گرفته بود

زمان و .دیرسی نگاه کردم که اصال متعجب به نظر نمرسامی به امجی و گدمی در اتاق از خواب پريبا صدا        
داشت . چشم باز کردمیی تخت افتادم و دوباره با صدايمکان را فراموش کرده بودم ، دوباره خواب آلود رو

 یفکر کردم ک. هنوز آنجا بودندشیلباسها اما.دانمی نمگذاشتی مای داشتی را از رختکن اتاق ، برمشیلباسها
 ! بودنجای اامرسیام. شدمداری آن روز افتادم و کم کم بادیآورده بود ، که 

 ؟یهنوز خواب:  کرد و گفت ییخنده ا. تخت و نگاهش کردميصاف نشستم رو        
 ؟ي اومدیک:  و گفتم دمی را در هم کشمیاخم ها        
 . االننیهم:  شی آرازی داد به مهیتک        
  نه؟یت باغ چرا نگفمیبهراد بهت گفت بر:  و گفتم دمی آشفته ام کشي به موهایدست        
 ؟ي کردهیگر... نداشتیلیچون دل:  صورتم گشت و گفت ي روشیچشمها        
 م؟ی نرشهینم... استازهیمال خم! نه:  و گفتم دمی شده بود دست کشاهی که سمیبه کنار چشمها        
 .زشته.  ، قول دادم ینه هان:  زد و گفت یلبخند کج        
 . کار داشتمدیام؟شای میدونستی از کجا ميدی از من نپرسیوقت:  گفتم یعصب        
 .گفتم بذار شانسم رو امتحان کنم:  جدا شد و گفت زیاز م        
 کرد و راهش را به طرف در چرخاند ییخنده ا. که شد ، از ترس مسخ شدن دوباره ام ، عقب رفتمکینزد        
 : و گفت
 !بخاطر نگار...نشه ری ، کاراتو بکن درونمیمن ب -        
 ! کندریخدا امشب را بخ. قلبم گذاشتميدر را که بست دست رو        

      
 



 191 

 را لیوسا. میبهراد در را باز کرد و وارد شد.می به راه افتادالی پر از سنگ به طرف ساختمان ونی زميرو        
 را درك رسامی امي خونسردنیا از اتاق ها بردم ، من یکی را به لمیناراحت وسا. میبه آشپزخانه برد

  به من بدهد؟یحی توضدانستی خودش واجب نميچطور برا.کردمینم
 کنار در رسامیبرگشتم که ام.  را به شارژ زدملمی تخت و موباي انداختم و نشستم رونی زميساکم را رو        

 زی ميبه کمک نگار تنقالت را رو.  رفتمنییظاهر شد ، نگاهش نکردم و از کنارش زدم شدم و از پله ها پا
 ختنی کوچک و شروع به ري هاوانی لبا  گذاشتزی مي شان را روی دوست داشتنیدنی و بهراد هم ، نوشمیدیچ

 .  بالشتک ها نشستينگار کنارش رو. کرد
 . داداشایب:  که آمد بهراد به بالشتک کنار من اشاره کرد و گفت رسامیام        
 کوچک گذاشت و رو به زی را پر شده را وسط موانیبهراد هر چهار ل. به من کرد و نشستی نگاهسامریام        

  ؟گهی ديخوریم: من گفت
 و ناراحت خوردیحرص م.  در ذهنم خوردیی ، جرقه ارسامی امي اخم هادمی که با دمیخواستم نه بگو        

 .آره:  را جلو آوردم و گفتم شد؟دستمیم
 نی آمد ، امشب هممی لبهاي رواری اختی بيلبخند. چپ چپ نگاهم کردرسامی بار امنی را گرفتم و اوانیل        

نخورده :  و گفتدیبهراد خند... بد مزه اش را که قورت دادم همه صورتم جمع شدانیمحتو! دادمیروند را ادامه م
  تا حاال؟يبود

 . فقطباری: صادقانه گفتم        
 ، دیرسیخوشحال بنظر نم. نگاه کردمچرخاندی را در دست گرفته بود و موانشی که لرسامی به امیرچشمیز        
 دوست نداره ؟: نگار کنار گوشم گفت . را تا ته خوردم تا حداقل کمتر مزه اش را تحمل کنموانمیادامه ل
 .دونمینم: شانه ام را باال انداختم و گفتم         
 . براشزیبهراد جان کم بر:  گفت رسامیام. پر کندمیرفتم تا برا را به طرف بهراد گوانمیل        
 . می شاد باشیچرا؟بذار به افتخار اومدنت امشب حساب: اخم کرده به طرفش برگشتم و گفتم         
 نگاه يگری به طرف دعی باال رفتند ، از ترس خواندن فکرم سرشی نگاهم کرد و ابروهاقیعم        
 و از همه بدتر معده سوختی ممیلبه چشمها.شدی منیی داشت دور سرم باال و پاای را که خوردم ، دنیسوم.کردم

انگار نه . گذاشتندي را کنارشهیش  ، بودندي که عادرسامیبهراد و ام.ام بود که انگار بادکنک داشت درون خودش
 هی گرخواستی دلم ميشتریا شدت بمثل دفعه قبل ، ب.  حالم عوض شده بودنقدریانگارشان بود ، پس من چرا ا

احساس ... پروای ، آزادانه و بکردمی هم زمان با هم فکر مزیذهنم باز شده بود و در مورد همه چ.کنم و بخندم
.  را که خواب آلود شده بودند با دست فشار دادممیچشمها.  برودمیشود و آبرو  االن است که دهانم بازکردمیم

 : نگار رو به من گفت
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 ست؟یحالت خوب ن -        
  حالم بده؟ادیبنظر م: از دست تو نگار ، دلخور نگاهش کردم و گفتم         
 .گرفتت ها:  کش دار خودم جا خوردم ، بهراد خندان گفت يبعد از صدا        
 ...گرفتتم: خنده ام گرفت و گفتم         
 و دمی گرفته بود ، دوباره خندی را حساببانمی گریشانساز اصطالح گرفتن خنده ام گرفته بود ، واقعا که بد        

بلند .می صورتت رو بشورمیبلند شو بر:  بلند شد و رو به من گفت رسامی بار نگار هم خنده اش گرفت و امنیا
 !منو گرفت:  و گفتم دمیدوباره خند ،  را گرفتمی رفت ، بازوجی گيشدم و سرم به طرز خنده دار

تو رو : نگاهش کردم و گفتم . به سمت پله هادی کشبای من را تقررسامیبهراد و نگار منفجر شدند و ام        
 نگرفته؟
 .ساکت:  دیغر        
 ؟ ی ؟ناراحتهیچ:  و گفتم دمی کشرونی پله ها از دستش بيدستم را باال!بی عجشد؟چهی هم میعصبان        

  برخورده؟رتتی به غای يار ؟ احساس شوهر بودن دومدهیخوشت ن
 نی از اادیخوشم نم: در را پشت سرش بست و گفت .جلوتر آمد و من ناچارا عقب به داخل اتاق رفتم        
 .کارات
 ؟يدی ؟طالقم میکنی مکاری ؟ حاال چي ، دوست نداريواااا:  رها کردم و گفتم ییتک خنده ا        
 ... بگوادی از دستم بر میی اگهی ، اما کار ددمینه نم: و گفت  زدند ، جلوتر آمد ی برقشیچشمها        
 ...برو صورتت رو بشور:  و گفت دی کشی و نفسستادی به پنجره ، از واکنشم ادمیعقب رفتم و چسب        
 شاپ و منو ی کافهی ي توی نشستنکهی از ایکنی نمیاصال احساس ناراحت: برگشت به طرف در که گفتم         
 ؟یفروخت

 ؟يحاال چقدر داد:  و گفتم دمیدوباره به طرفم برگشت ، خند        
 .حرف نزن: انگشتش را باال آورد و گفت         
 سرم بذاره و ساکت شم ؟ نه ی کالههی ادی برسهی از راه میچرا ؟ هر ک:  را بلندتر کردم و گفتم میصدا        

 !شمی ، ساکت نمگهید
 ...گنی من بهت گفتم دروغ میکین: کالفه گفت         
 ! اون گفتی ، ولی مهران بهم زنگ زد گفت ، تو نگفتدونممممم،یم:  کردم باز هم و گفتم ییخنده ا        
 ؟يبهت زنگ زد و تو جواب داد: ماتش برد ، صورتش کم کم سرخ شد و جلو تر آمد و گفت         
 من حرفتو گوش ندادم ، ی نده ولیجوابش رو دادم ، تو گفت...آره:  را به پنجره فشردم و گفتم میدستها        

چون همه !  به داداشت ي دو هفته و منو سپردی و رفتی گذاشتی حرف بزننکهی ، چون بدون ايچون نبود
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 و ي ، آزادینی ، چون تو استی نالتی خنی عچوقتی نبود ، چون هالتی خنیروزهام شده بود عذاب و تو ع
تو ...يری مي و هروقت بخوايای ميهروقت بخوا...یکنی نمی حسچی و هزی چچی کس و هچیخودت رو در بند ه

 ...واقعا
 ...رسامی اميچون تو واقعا بد: گرفتم و به بغض گفتم ینفس        
!  بهت فرصت بدم و به خودم خواستمی منکهیمن رفتم چون مجبور بودم در درجه اول و ا:  گفت یعصب        

در مورد دلناز و اون پسره هم فکر کردم .  ات کنمچهی بازگهی دخواستمیکاره ام با خودم ، نم چدمیفهمی مدیبا
 ... ، مشخص بودگنی دروغ ميدیخودت فهم

 ، یگفتی مدی ، خودت بافهممیکجاش مشخص بود؟ اگر هم بود من احمقم ، نم:  ام گرفت و گفتم هیگر        
 ! ی برو ، نگهم نداشتیتو گفت! ي نکرديچکاریتو ه! من ترکت کردم

 سی خی با صورتجیگ. سوخت ، آتش گرفتنقدری چطور دستم ادمی مشتم را تکان دادم که نفهمیبا ناراحت        
 :  فشرده شد ، اخم کرده گفترسامیمچم در دستان گرم ام. شکسته نگاه کردمشهیبه دستم و قطرات خون و ش

 ...نجا؟ی بود ایچ! يدیدستتو بر -        
 ...ولم کن:  دمی را پاك کردم و نالمیپشت پرده را نگاه کرد و دوباره انداخت ، اشکها        

 پات زانو نزدم و شعر برات نگفتم ، اما يجلو:  و گفت می شد به چشمهارهی ، خکیاز همان فاصله نزد        
 .نگهت داشتم

 .یکی نکنمیت داشتم و هرگز ولت نممحکم نگه:  را دور کمرم انداخت و دوباره گفت گرشیدست د        
   
 

 رسامیام        
 

  ؟يبندیپس خودت م: نگار بلند شد و گفت         
 .آره نگار جان:  را باز کرد و گفت هی اولي سرش را تکان داد و جعبه کمک هارسامیام        
 یکی از پنجره که ترك برداشته بود ، با فشار دست نییتکه ا.  رفت رونینگار جارو را برداشت و از اتاق ب        

 کننده را به ی پنبه آغشته به ضدعفونرسامیام. بوددهی ار ساعدش را بریخرد شده و از کنار انگشت شصت تا کم
 .سوزهی مکمی: دست گرفت و گفت 

 .میشبشون روخراب کرد:  افتادند و گفت نیی پاشیلبها        
 .نگران شب اونها نباش: زد و گفت  ي لبخندرسامیام        
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پنبه را آرام . بود ، لبخند زدانی که در سر کوچکش در جري کوچکش را به دندان گرفت ، از فکريلبها        
 ایطاقتش کم شده بود . دی اش حبس شد از درد و دست خودش لرزنهی در سیکی ، نفس ندی زخم کشيرو

 چرب شده را دور دستش ند نداشت ؟ پنبه را کنار گذاشت و با اش رایتحمل درد داشتن دخترك دوست داشتن
 شیاصال همه زخمها. بماندی زخمدشی دست سفگذاشتی ، نمکردی مزری لبردشی نماند؟ماند هم مشیجا.بست
 ...بردی منیرا از ب

دستش را شست و فکرکرد ، . رفترونی را جمع کرده و بلی خواب آلودش کرد و وساي به چشمهاینگاه        
 چهره سرخ شده از احساسات و ادی کرده بودند؟ نی کمنطوری همه ای ، وقتیکی محافظت کند از ندیچطور با

 ي چشمه از تمام برنامه اکی قل حدادی خودش بود باریتقص. اش افتاد ، به دل کوچکش فشار آمده بودیناراحت
 ي و لجبازي باغ از خودش بود ، اما توقع خودسرنی اشنهادیپ.گری د ، خوب داده بوددادیداخل سرش را نشان م

 .لبخند زد باز هم! رفتی باال مکی پکی و پکردینگاهش م!  نداشتیکیاز ن
 تخت و دستش را صاف گذاشته بود و ي بود رودهیدراز کش.از پله ها باال رفت و در اتاق را آرام باز کرد        
 :  تخت نشست و گفتکنارش لبه. بسته بودشیچشمها
 کنه؟ی نم؟درديبهتر -        
 .نه:  دی جنبشیآرام لبها        
 به یدست.  آرام شدهنشانی ماجرا را بداند ، حاال که جو بدی زانو گذاشت و فکر کرد باي را روشیآرنج ها        

  بهت زنگ زد؟ای يدیمهران رو د:  و گفت دی کششیموها
 . ، بعد که زنگ زد برداشتمالدهیگفت در مورد م...اول اس ام اس داد...زنگ زد: خواب آلود گفت         
نگاهش کرد ، .  گفت و فکر کرد مردك زرنگ ، اول توجهش را جلب کرده تا جوابش را بدهدیاوهوم        

وها را با سرانگشتان کنار دستش را جلو برد و م. بودندختهی رشی هاقهی گونه و شقي روشانی پرشیموها
 :  و گفتدی اش نوازش وار کشه گوني ، انگشتانش را روبردی باز مانده بودند و داشت خوابش ممهی نشیلبها.زد

 چی که هی خواستننی ، ادنتی از تو ، بغل کردن و بوستی به حماتمی نهای بلی منی ، ابی حس عجنیا -        
 و کنار چهی هایهمه دن... پر استرسنقدری قرار و نا آروم ، ای بنقدری ؟ انهی ، دوست داشتن اشهی نميوقت تکرار

 ... ایتو نشستن همه دن
 ي آخر او آدم حرف زدن هاند،یای به زبان بتوانستندی نمی که بودند ولینفس اش بند آمد از حجم کلمات        
دوستش ... فقط ، المسه وار نشان دهدتوانستی را مشی ، حس هادی را بگوشی فکرهاتوانستی نبود ، نمیطوالن

 . چطور بود و چقدر بوددانستیداشت ، آنطور که فقط خودش م
.  را چند بار بهم چسباند و باز کردشی که نشان از به خواب رفتنش داشت و لبهادی کشیقی نفس عمیکین        

 ، رفتی مشی آرام آرام پدی باد؟روی دلش منطوری ، ایکی حرکات ناخودگاه ننی زده فکر کرد ، چطور با ارتیح
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دست انداخت دور .شد و پشتش قرار گرفت   بود ، جا به جادهی فایب...شدی وقتها ، سخت می مقاومت گاهیول
 اش ینی موها که به بيبو. کمر نگه داشتي به آغوش خودش و دستش را همان جا رودشیکمرش و کش

 ... و آنطرف ترنطرفی ای حتی جا بود ، در آغوشش ، نه کمنی دختر همنی ايجا.نشست ، آرام گرفت
 باز هم کردی تمام شده باشد ، فکر نمیکی کار مهران هم با ننطوری ادی را بست و فکر کرد شاشیچشمها        

 را سپرده باشد به یکین. و خنده اش گرفتنیرحسی افتاد در مورد امیکی حرف نادیو بعد ...ردیسرراهش قرار بگ
 ...ردی بگی از آب گل آلود ماهخواستی فرصت طلب ، ماو ؟
     
 

 :  گفتکردی که کباب ها را جا به جا میدر حال        
 ؟يری نگلمی امروز تحوی گرفتجهی نتشبی دياز حرفا _        
 شب؟ی ديکدوم حرفها: نگاهش کردم و گفتم         
 : زد وگفتي نگاهش کردم ، لبخندجی باال اورد و من گعیسرش را سر        
  ؟ستی نادتی ی بگيخوای میعنی _        
 :شانه ام را باال انداختم و گفتم        
 .ی و رفتی دستم رو بستادمهیفقط ...  بودمجی هم گدی دستم بری واقعا حالم خوب نبود ، وقتشبید _        
 .ي کارها کردنی بار بود از انیاخر: به منقل چشم دوخت وگفت         
 . ندارمییخودم هم عالقه ا:  گرفتم وگفتم ي را به بازحانیبرگ ر        
 ...گهی دنیایب...بهراد ، نگار:  نزد ، بادبزن را کنار گذاشت و بلند گفت یحرف        
 جلو  رامیلبها. پر کرد و به طرفم گرفتیبعد به طرف من برگشت و بشقابم را در دست گرفت و قاشق        

 : دادم و گفتم
 ...خورمیخودم م _        
 .می مشکالتمون رو حل کردشبی دی ولادی نمادتیتو :  تر کرد و گفت کیقاشق را نزد        
 رو دی خونه سفخوامیم:  شد و گفت رهی خشیبه رو به رو. دهانم را باز کردم و قاشق به دهانم رفت        
 . کنميبازساز

  ؟ی کنی اونجا زندگيخوایم:  دهانم را قورت دادم و گفتم اتیمحتو        
 !می در موردش صحبت کردشبید. برمیتو رو هم م:  نگاهم کرد وگفت میمستق        
 .شهی ، قبول نمستی نادمی که من ییزایچ:  را باال دادم و خنده ام گرفت و گفتم میابرو        
 نم؟ تکرارشون کيخوایم:  گفت ثانهیخب        



 196 

 : با لبخند قاشق را باال اورد و گفت.  که نگه داشته بود اشاره کردمي گفتم و به قاشق بعدییاره ا        
 .  اتاقي تومی بردیپس با _        
بعد از بستن دستت : دوباره گفت . سرخ شدم که قاشق را با سماجت به لبم زد ، دهانم را باز کردم        
 ...نرفتم

 کرده و کی را بارشی داد و چشمهاهی تکقیبه ستون آالچ.  را درشت کردم و نگاهش کردم میاچشمه        
 ؟ی ؟ رختخواب داشتنی زمي ؟ رويدی اتاق خوابيتو: باالخره غذا را قورت دادم و گفتم . ام شدرهیخ

 ...من قبل از ازدواجمون ازت خوشم اومده بود:  سکوت کرد و بعد گفت یکم        
 : دست دراز کرد و دست سالمم را گرفت و گفت. ربطش نگاهش کردمی از حرف بجیگ        
 از شتریحقم ب! دمی ، تاوان کارهامو پس نميای ، اگه زود کوتاه بيای اگه باهام راه بیکنیفکر م -        

 نه؟.نهاستیا
 کرم ي الك هاي ، رو را نوازش کردمیانگشتها!  شده بود سر ظهربیبا تعجب نگاهش کردم ، چه عج        

 شهی که به تو دارم که باعث مهیجواب همه اشتباهاتم ، حس.یکی نییتاوان من تو:  و گفت دیرنگ دست کش
 . خودم رو پاك کنمي هايبرگردم و خودم گندکار

م دل.  اعترافش به لرز افتاده بودینیری را پشت گوشم دادم ، بدنم از شمی انداختم و موهانییسرم را پا        
 نی اش به همینیری شدیاصال شا.کردی دهانش را باز مری به دری که دنقدری اکردمی را ضبط مشی صداخواستیم

 گذرهی تو میچ: مشکوکانه نگاهم کرد و گفت  ، از فکر خودم لبخند زدم و سرم را باال آوردم...کم بودنش بود
  ذهنت؟يتو

 ، ادی نادمی حرفهاتو نی فردا ادی ، شاکردمیداشتم فکر م:  و گفتم کمتی ني را باال آوردم رومیدو زانو        
 ؟یکنیاونوقت بازم تکرار م

  بعد هم ؟يو پس فردا و روزها:  اش را گرفت و صاف نشست ، دوباره گفتم هیتک        
وع  هم شرشبی ، از دکنمی منکارویا:  به طرف خودش و گفت دمی گرفت و کشمیدستش را به مچ پا        

 ...کنمیم
 به تالطم یکی نزدنی رو دو طرف کمرش انداخت ، قلبم از امی در آغوشش قرار گرفتند ، دو پامیزانوها        

 از کدوم قسمتش؟: زمزمه کردم . افتاد 
 ...از اون موقع که خوابت برد: چانه ام را به دست گرفت و گفت         
 را می خونسرد ، پاهارسامیام. هول شدمبای و تقردمی نگار از جا پري شدند ، با صدامی لبهاکیلبهابش نزد        

 چه دنی بعد از خوابشبی فکر کردم ، دمیزدی که با هم حرف میدر حال...صاف کرد و مثل عروسک چرخاندم
  افتاده ؟یاتفاق
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 ...شنگه هم قشینطوریهم...شهی میخونه قشنگ:  و گفتم دمی نم دار را دست کشيوارهاید        
 کار یلیخ:  چوب را کنار زد و گفت ي برداشت و سرراهش تکه های ، چند قدمبی دست به جرسامیام        

 ... ، بالکناطی عوض شه ، حدی باشی لوله کشستمیس. ماهشیحداقل ش.داره
تو که وضعت خوبه ، زود راهش :  گفتم رفتمی که به سمتشان می نگاه کردم و در حالچی مارپيبه پله ها        

 ...بنداز
 ...نی زميمواظب باش نخور:  گفت زیهشدار آم        
 ... باالرمیم:  پله اول گذاشتم و گفتم ي را رومیپا        
: اخم کرده گفت . گرفتکردمی با دو قدم بلند مرا که داشتم سقوط مرسامی آمد و امي ترق بلنديصدا        

 نگفتم مواظب باش؟
 ... اصالدنی ، پوسی عوض کندی رو هم بانایا:  گرفتم و گفتم دهی دادم و نگاه از پله پوسرونینفسم را ب        
 ... درآوردکی کوچنی نشمهی از باال چند تا اتاق و شهیقشنگ م:  به باال و گفت دیسرك کش        
 ...شهی برگردم ، مامان نگران مگهی ددیمن با: دم و گفتم به ساعتم نگاه کر        
 ؟يگردی برمینگفت...مواظب باش:  گرفت و گفت میدستش را به بازو        
 و من رفته بود خانه مامان ، صبح هم تا ظهر کالس می از باغ برگشته بودشبید. لب گفتمری زینچ        

 کردم و ی ساختگیاخم.  بغلم کرده بودشتری که برسامیاسم رفت به امحو... دنبالم آمده بودرسامیداشتم و بعد ام
 بلدم راه برم ها؟: گفتم 

 .ستی نيبه راه رفتن تو اعتبار:  کرد و گفت کمی به خودش نزدشتریبدون نگاه کردنم ، ب        
 ؟یی زورگونقدریچرا ا: غرغرکنان گفتم         
 !نی زميخوری کجه ، منجای انیزورگو؟ زم:  و بلندم کرد و گفت می پاهاری ، دست انداخت زوانی ايرو        
 کنار راننده و بدون حرف برگشت و در خانه را قفل ی صندلي ، گذاشتم رونی و حرف نزدم تا ماشدمیخند        

 ، به شتیجذاب. در تضاد با من بودزشینگاه تامل دارش ، همه چ. نگاه کردمکشی ساده و شپیبه اندام و ت.کرد
 .حرکات دستها و نوع نگاه کردنش بند بود

 ؟يپانسمان دستت رو عوض کرد: راه افتاد و گفت . رفترونی و از در باغ بنینشست داخل ماش        
حمام هم رفتم ، مامان . رفتهادمینه ، :  جز تو عوضش کند ی کسامدینگاه کردم به دستم و نگفتم دلم ن        

 . بستشکیبا پالست
 .ی عوضش کنمینه ؟ بر.فکر کنم اگه هوا بخوره هم بد نباشه -        

 . رو گفتمانی که به مامان جریدونیم:  کردن با دنباله شالم گفتم يدر حال باز        
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 ... باهاشونکنمیصحبت م.نگران نباش:  بعد گفت یکم        
 را ازی مورد نلیرفت سمت حمام و وسا.می ، وارد خانه شددی بود به خانه سفکی به برج که نزدمیدیرس        

.  تخت اتاق خواب ، باند را باز کرد ، دستم زرد شده بود و زخم نسبتا بزرگ ، جمع شده بودينشستم رو.آورد
 ال؟ شممیبر:  کرد و در همان حال گفت زی تمسیدور زخم را با پنبه خ

 ...میتازه از باغ اومد: متعجب گفتم         
 .می برری بگی هفته ، مرخصنیآخر ا:  کرد و گفت ي زخم اسپريالکل را رو        
 .باشه: لبخند زدم و گفتم !  من ی دوست داشتنرسامیام.  ساختن دوباره رابطه مان ي براکردیتالش م        
 ...  بهتر باشهينطوریفکر کنم ا:  زخمم زد و گفت ي را روفیچسب زخم طر        
 ؟ گرفتمی سخت تر مدیکجا را با.  رفتمرونی انداختنشان از اتاق بي را جمع کرد ، گرفتم و برالی وساهیقب        
!  توانستمی ، هرگز نمکردمی نمی سادگدی هم تاوان پس بدهد ؟ کجا بارسامی دلم تا امي روگذاشتمی پا مدیکجا با

 را يدی ترفند جدچیدلم حوصله ه. دوستش داشتممن ،  ساده ، هرچه که بوديادی من زای بلد بود رسامیام
  ؟خواستی چه میمگر آدم از زندگ.  آنطور که من را خوشحال کندکندی می زندگدانستمینداشت ، حاال که م

نشستم .  بودرهی سر ، به سقف خری زي بود و با دستهادهی دراز کشرسامیبه اتاق خواب برگشتم ، ام        
 .زنمیبا مامانت امشب حرف م: داد و گفت کنارش ، نگاهش را به من 

 .ستی نیاجیاحت:  اش شدم و گفتم رهیخ        
 .میکنی مزریاگه جاش موند ، ل: دوباره گفت         
  ؟یگیدستمو م:  گفتم جیگ        
 ...اشکال نداره:  زخم و گفتم ي رودمیسر تکان داد ، دست کش        

       
 

 ...ستیالزم ن:  زخم و گفتم ي رودمیدست کش        
 ... ماشی پایحداقل ب: کالفه گفت         
نگهبان داره ...ادی نمشی پی برام مشکلییتنها:  اش دوختم و گفتم ی عسلينگاه سردم را به چشمها        
 ...کوچه

 ها را وانیانه رفتم ، ل را برداشتم و به آشپزخینیبلند شدم و س. فرستادرونی داد و نفسش را پر فشار بهیتک        
 .کنمیمنم مثل تو فکر م:  بعد دنبالم آمد و گفت یکم. گذاشتمنکیداخل س
 از یکی ي رونیرحسیام.  گفتن نداشتمي برایمدتها بود حرف.  نزدم ی را خشک کردم و حرفمیدستها        

  ؟می کنکاری اومد سراغت چشونیکی هویاگه :  ها نشست و گفت یصندل
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 .زنمیحرف م.ستنی ، اگر هم اومدن ، آدم کش که ننجای اانینم: ه ام را باال انداختم و گفتم شان        
 شانه اش گذاشتم و يجلو رفتم و دستم را رو. عادت مشترك برادرانهنی ، اشی موهاانی مدیدست کش        

 : گفتم
 . کنار اومدمگهیاالن دو ماه شده ، د.  جاننیرحسینگران نباش ام -        
کنار در دستم را گرفت و .  برادر کوچکترنیبزرگ شده بود ا. سرش را باال اورد و با اندوه نگاهم کرد        

 : گفت
 ...امیهروقت هرموقع م... بهم بگوی داشتيهرکار -        
 .نگران نباش. گمیم: دهان خشک شده ام به نشان لبخند باز شد و گفتم         
 . شدمرهی تاب و به در خي و نشستم رووانیدنبالش رفتم به ا.ش را تکان داد و رفتسر        
چطور نگران ...نجای از ايکندی سخت دل منقدری که ایی ، تویستی خانه ننی در ارسام؟چطوری امییکجا        
 ...وار ، نوازش کردی را بستم ، آنطور که خودش لمسم ممی شکمم و چشمهاي رودمی دست کش؟يشویمن نم
دلتنگ بودم ، هروز نشستن و زل زدن به در خانه هم آرامم .  را باال آوردم و تاب دادم خودم را میپاها        

 ... کوچک درون تنم رای زندگی را و حتی زندگنی اخواستمینم. رادنشی ندکردیذهنم قبول نم. کردینم
  ؟توانستمی چطور مییتنها... رو شکم صافمدمیباز هم دست کش        
 ... ماندم به دررهیتاب خوردم و خ        
        

 
 یهوا خنک و ب. دمی شده را ، با لذت سر کشلی تبدیی بوده و به چايزی بدمزه که معلوم نبود چه چییچا        

 . قشنگهیلی خنجایا: آهسته گفتم .  پوستم حس کنم ي قطرات آب را روشدی بود ، مه باعث مری دلپذتینها
 ؟يکردی می زندگنجای ایدوست داشت:  داده بود گفت هی تکنی که به ماشی کنارم ، در حالرسامیام        

 بتوانم کردمی ، فکر نمي شهری و زندگي بدون تکنولوژی را دوست داشتم ولعتی فکر کردم ، طبیکم        
 .کماهی تاینها: سر تکان داد و گفتم .اورمیدوام ب

 .نطوریمنم هم:  زد و گفت یلبخند کمرنگ        
 یاولش کم.  به خودش چسباندمبای دادم ، دستش را دور شانه ام حلقه کرد و تقرهی تکنیکنارش به ماش        

 .منقبض شد بدنم ، بعد کم کم آرام شدم و نخواستم آرامش آن لحظه را بهم بزنم
 کاش زمان ي که اگنی هست میی جمله اهی،  ها لمی في وقتها تویبعض: شانه ام را نوازش کرد و گفت         

 ... ، نه عقب بره و نه جلوستهیاالن از اون زمانهاست ، که دوست دارم با...ستهیبا
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 یاهی قفل شد ، باز هم تاب خوردم در سمی در چشمهاشیسرم را باال آوردم و نگاهش کردم ، چشمها        
 جا خوردم ، وسط جاده یدم بود ، سرش را که خم کرد ، کم که انگار انعکاس خویاهی نداشت ، سیانی که پاییا

 ...شهی که نمنجایا: گفت   ودی سرم را بوسي کرد و روییخنده ا.  نشان ندادم ی عکس العملی؟ ول
  دوباره ؟یتوهم گرفت: خودم را نباختم و گفتم         
  ؟يپس لبات رو چرا غنچه کرده بود:  ام زد و گفت ینیانگشتش را به سر ب        
 !نکردم:  را جمع کردم و گفتم میدست پاچه لبها        
 .دختر بامزه من:  و گفت دی سرم را بوسي و دوباره رودیخند        
 . ، لبخند زدمتشیمثل همه دخترها ، خوشحال از لفظ من مالک        
 داشت ، گفت يزی کوچک و مدرن و تميالیو.  می ، در راه بودگفتی که می تا شهرك ساحلیچند ساعت        

 از دو اتاق گذاشتم ، در حال یکی را در لمیوسا.  بوديگری دي خانواده اش جايالیمال خودش است و و
  فردا ؟ای ساحل میاالن بر:  صندل بودم که گفت دنیپوش

 .هم االن هم فردا:  زدم و گفتم یضیلبخند عر        
 ي عوض کرد و من هم مانتويلباسش را با لباس راحت تر.  و سرش را به نشانه باشه تکان داددیخند        

 زی همه چکردی بود که آدم احساس مییاز آن لحظه ها.  و آرام بودبای زاریشهرك بس.  دمی پوشیجلو باز راحت
 بابا افتادم که چقدر ادی وجدان اب و با عذدمی کشقینفس عم.زندی در اطراف موج می است و خوشبختشیسرجا

 یکی که در تارای دردنیبا د.  جمع شدمی ام سوخت و اشک در چشمهاینی اراده بی بود و باز هم بایعاشق در
 ، به اطراف که خلوت بود زی غم انگي فرار از فکرهايفرو رفته بود ، غمم وسعت گرفت ، سرم را تکان دادم برا

  االن ؟ستیخطرناك ن: نگاه کردم و گفتم 
 .نه ، نگهبان داره:  زد و گفت ي لبخندرسامیام        
 آمد و ی چشم دوختم ، موج مایبه در.  می شده بودند ، نشستدهی که کنار هم چیی های صندليرو        

 ماست ، آخرش منو ی ، مثل زندگای درنیا:  زدم و گفتم يپوزخند. و ترسناكکی و تاراهی سشیانتها
 ....ترسونهیم

 ؟یستی نی راضي که االن داری ؟ از احساسترسونهی تورو میچ:  بهم کرد و گفت ینگاه        
  ؟یاحساسم به چ:  ؟ پلک زدم و گفتم گفتی نگاهش کردم تا منظورش را بفهمم ، کدام حس را میکم        
 دختر موفق هی.طتتی و شراتیگ ، احساست به زندي که االن داریجدا از ناراحت: گفت یبا لبخند کمرنگ        

 همه ي ، تو توستی نی که فقط روابط احساسی زندگزمی ، عزادیو مستقل که از پس خودش و مشکالتش بر م
  ؟ي فکر کردنای ، به ای موفقزیچ
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 که ییزایاون چ! رسامی هستم امیمن دختر احساسات:  نبودم ی اما راضدادی قوت قلب مشی حرفهانکهیبا ا        
 .وفتمی ، من بهشون چنگ زدم تا نیگی که تو میینای نکنم ، ای من احساس بدبختشنی باعث میگیتو م

 ی نمچوقتی تو رو ساخته ، تو هتی ، شخصوفتادنی ني چنگ زدنت برانیهم: به جلو خم شد و گفت         
 ، یکنی ، از مشکالت فرار نمدهی قراره مری تحت تاثشهی ، روشت منو هميای از پا در بيذاری ، چون نمیافت
 ری غیی اگهی دزی ، چی گرفتویچ  همهیبنی مرتبه مهی ، یکنی درست موی عمقشون ، از وسط همه چي تویمونیم

 ...یی توزیهمه چ...یی ، همه جا توستیاز خودت ن
  ؟دونمی در برگرفتمشون و خودم نمينطوریکدوم مشکالتن که من ا:  را باال دادم و گفتم میابرو        
 سوالم دنیدر کشمکش دوباره پرس.  شدرهی خای رفت ، نگاهش را از من برداشت و به درنیلبخندش از ب        

 از بدنم گذشت ، دستم را ي ، لرزدی بعد دستم را باال آورد و بوسیکم. نگاه دوختمایمانده بودم ، من هم به در
 ...ي کردر منو پیمشکل من بودم ، تو همه زندگ:  گذاشت و گفت شی پايرو

 : رو بهم دوخت و گفتاهشی سشهی جور اعتراف بود ؟ نگاه همکیبهت زده نگاهش کردم ،         
 دارم که االن به تو دارم ، ی ندارم ، اعتقاد به حسي ، به عشق هم اعتقادهی دوست داشتن چدونمینم -        

 ی ، حسیاهی سي تویی روشناهی دنبالشم، دونستمی که مدتها دنبالش بودم و نمی هستیی اهی من انگار هديبرا
 ...یکی نی به خودممن  ، تو اعترافدونمی رو برام روشن کرد ، اسمش رو نمزیکه همه چ

  ؟هی کافنی همایحاال به نظرت بگم دوستت دارم :  زد و گفت ي ، لبخنددی لرزمیلبها        
 . بغلتامی بخوامی ، مهیکاف:  و گفتم دمی ، خنددندیجوشی چشمم مي که تویی اشکهاونی ، مدمیخند        
 .ایب:  زد و گفت ییبایلبخند ز        
 گردنش ، ری دادم به زهی رو جمع کردم و باال آوردم و سرم رو تکمی نشستم ، پاهاشی پايبلند شدم و رو        

 الی مغزم فشار آوردم ، ام بهنهمهیا: دستش رو دورم حلقه کرد و گفت .چقدر خوب بود که ساحل خلوت بود
 . بگم ، بهترهی ، گفتم بهت عملشدی رو هم شامل مرانهیشر

 !رمی ، گذاشتم تا آرام بگدی و سرم را رو بوسدمیباز هم خند        
       

 ای را که باز کردم ، پنجره رو به درمی ، چشمهاای کرد ، مثل رودارمی بی و نم لذت بخشای موج دريصدا        
.  که کنارم بود يگری دي سرم برداشتم که خورد به دستهاری از فکر خودم زدم و دستم را از زيبود ، لبخند

 عی که سرمی خسته بودنقدری نرفته بود ، امیها و مویشانی از بوسه از پشتری به بشبیلبخندم پررنگ تر شد ، د
 مردانه و يدم و به صورتش زل زدم ، لبهاچرخ ز. ام بودی زندگي خوابهانی از بهتریکیخوابش برد و من هم 

 ي را رومیدوباره چشمها. بود و واقعا خواب بودختهی اش بهم ری مشکي هم فشرده بود ، موهايدرشتش را رو
 .ابمهم گذاشتم و خواستم بخو
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 را سر شانه ام حس کردم ، قلقلکم شد و شانه ام را جمع کردم ، شی گرم شده بود که لبهامیچشمها        
 ...دهیشونه هات سف:  با خنده همراه شد شیصدا

  باشه ؟ی چه رنگیخواستیم:  و گفتم میخند        
 .خواستمی منوی ، همستیرنگش مهم ن:  به گردنم زد و گفت يگریبوسه د        
  ؟انهی در جریی ارانهیاهداف شر:  شدم و گفتم اریهش        
نگاهم کرد و .  بلند شدم و نگاهش کردم می آرنج هايرو.دی و رو به سقف خوابدینگاهم کرد و خند        

 :  و گفتمدمی کشی را پشت گوشم زد ، نفسمیموها
 .دمی دی نمينطوری اچوقتی روز رو هنیا -        
 ؟يدیدی ميچطور: لبخند زد و گفت         
 اون ونی رو ببره ، من مری حريبعد باد بزنه پرده ها. باشمستادهی ، کنار پنجره ادی مالفه سفهیفقط با  -        

 ... هاریحر
 مالفه است نیا:  زد و گفت مهی خمی و او رودمی که من خوابي چرخاند ، طورعی شد و من را سرزی خمین        

 ...ارمی تو که من االن برات درمي لباسامونهی پنجره ، منمیو ا
 ... تصوراتم شب بوديتو:  و گفتم دمی بلوزم که با صدا خندریدستش رفت ز        
 را بستم می ، چشمهادنی آورد به قصد بوسکی پوست کمرم بود ، سرش را نزدي که دستش رونطوریهم        

 ، تو رمی نون بگرمیمن م:  گفت ی از بدجنسي را گشودم ، با لبخندمی کار را نکرد ، چشمهانیتا ببوستم ، اما ا
 .صوراتت بمون تا شب تيتو

 . ، بالشتم محکم خورد به پشتش و خنده اش بلند شددی به در رسیوقت        
 نبود ، خواستم زنگ بزنم که زنگ خچالی ي تويزی دم کردم ، چي گرفتم و چاعیتا امدنش دوش سر        

 !عیچه سر:  در حوله من انداخت و گفت دهیچی پي به موهاینگاه!  بوددهی صبحانه خرلیوسا.در زده شد
 با مخلفات و می خوردمروی ، نزی را شست و نشست پشت مشیدستها. تازه را گرفتم و لبخند زدمينان ها        

  ؟می کنکاریخب حاال چ:  ، دستش را دوباره شست و گفت می را که جمع کردزی مي رولیوسا. هم در آخرییچا
 .ای لب درمیبر: بالفاصله گفتم         
 .دی خرمی برای ، مینی ببلمی و فالی وي تومینی بشکنمی مشنهادیاما من پ: گوشه لبش باال رفت و گفت         
  ؟ای لب درمیچرا نر:  شد و گفتم زانی آومیلبها        
 .دهیمزه نم. چون االن شلوغه:  زد و گفت می به لبهای مقدمه بوسه کوتاهیجلو اومد و ب        
 ، دوباره رشته گم شده کالمم را بدست گرفتم و باردی ممی حرارت از سرو روکردمی که احساس میدر حال        

 : گفتم
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 . ساحلمی و برمی ، بعد هم برگرددی خرمیبر -        
د ،  ظهر شده بوبای ها ، تقردی ، بعد از سرو سامان دادن به خرمی بازار و برگشتمی نکرد و رفتیمخالفت        

 به سکوت گذشت ، بعد دستش را یقیدقا.  می بالکن نسبتا بزرگ طبقه دوم نشستي رفتن به ساحل ، رويبجا
:  و گفتم دمی ، عطرش را بو کشدی کشرم سي ام داد ، دستش را نوازش گونه روهیدورم انداخت و به خودش تک

  سوال بکنم ؟هی
  ؟دهی مری بهت گنقدریبات دوباره کمکت کرد ، چرا ا بايمگه نگفته بود:  گفت و من گفتم یاوهوم        
 من پسر خواستی ، مزدمی پسر خلفش نبودم ، ساز خودم رو مچوقتیمن ه:  و گفت دی کشیقینفس عم        

 هر کس و ناکس يارشدش ، همه جا دنبالش باشم ، دست راستش باشم ، منم آدم خم و راست شدن برا
 ! کنهی مکار  باهامنی ، بخاطر همدونهی منوی ، اکنهی کار خوب کار مي خب ، مغزم توی ، ولستمین

 ؟ی چنیرحسیام:  گرفتم وگفتم ي را به بازمیانگشتها        
 محبوب یلی بد باشه ، خنقدری نبود که بابا با من اينطوریاز اون اول ا: چهره اش در هم رفت و گفت         

 به من و رمنصافهی توجه غنی اي تونیرحسیه جا زبون زد بودم ، ام هملی مامانم ، اوايبودم ، مخصوصا برا
 با خودم باشگاه ، نی نداشت ، بخاطر همفس اعتماد به نیلیخ.  ، له شدزیبعدش هم آرام که تک دختر بود و عز

 دوست شده بود که یکی ها با ی مهموننی اي ، توباری.بردمشی مشدی که میی ، جمع دوستام و هرجایمهمون
 ، عشق اولش هم ی ، بدشانسمیدونستی و ما نمدیپری بود ، با دوتامون می دوست منم بود ، دختره عوضیاتفاق

 چشمهاش نکهی اي بجاشتری کرده ، بیی دختره چه کاره است و چه کارهانیا گفتمی می هر چگهیشده بود و د
 اختالف ينطوری باهاش ، ایمن دوستش دارم از عمد رفت یدونستی تو مگفتی ، مگرفتی منهیباز بشه ، از من ک

کرد   هم وانمودییجورای بابا خالفمون رو گذاشت کف دستش ، دی از دي و اونم رفت همه کاراهانمونیافتاد ب
 شدمی دوست می ، هرجا با هر کختی بهم رزی همه چگهی داستانها ، دنی و ادمیکشیکه داشتم اونم به اون راه م

 خودش ي براشتری ، بشدمی نمی حسچی هری نداشت ، من درگیتی روش ، برام اهمذاشتی اومد دست می، م
 ، ستنی دخترام برام مهم نوست ددی ، بعد که فهمکردی خراب ميناراحت بودم که داشت خودش رو اونطور

 . به تودیدست برداشته بود ، تا رس
  حد ؟نیتا ا:  بلند شدم و گفتم می دستهاي از تعجب باال رفت ، رومیابروها        
 یانی ، شک کرده بود ، خودت در جرستمی من اهل زن گرفتن ندونستیم: سرش را تکون داد و گفت         

 .که
 ! ، من زنت بودمکنمیاصال درك نم:  را درشت کردم و گفتم میچشمها        
  ؟ی هستی ؟ پس االن چيبود: اخم کرد و گفت         
 . نگاهم نکن دخترينطوریا:  و گفت دی ام را کشینیب! بگم ی چدونستمی نگاهش کردم ، نمیکم        
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  ؟ی هانیگی بهم نمگهید:  لوس شدم و گفتم یلبخند زدم و کم        
  ؟یدوست داشت: گونه ام را نوازش کرد و گفت         
 . اومدیاوهوم ، خوشم م:  در بغلش و گفتم دمیباز هم خرام        
 .ادی خودش بدیبا:  و گفت دیخند        
 . ادیاز لباسات خوشم م:  و گفت دی ، سر شانه ام را خم شد و بوسدمیمن هم خند        
 خوشم دنتیمنم از بوس: زمزمه کردم .  دادی شلم بود که شانه ام را نشان مقهی ياحتماال منظورش بلوزها        

 .ادیم
 .پس بذار ببوسمت:  نگاهم کرد و گفت یمسرم را باال گرفت ، ک        
خواستم به . کردمی صبح را میبد نبود تالف! واقعا ببوسدخواستی کرد ، مکی گفتم ، سرش را نزدیاوهوم        
 :  دستم را خواند ، چانه ام را گرفت و خندان و گفتشهی سرم را عقب بکشم که مثل همییبهانه ا
 ...شهیکه عواقبش بد م کارها نکن نیاصال از ا -        
 .نقدری ای فکرم رو بخونيحق ندار: خنده ام گرفت و گفتم         
 . کنميمن حق دارم همه کار:  مخصوص خودش گفت ي ورکیعقب رفت و با لبخند         

 
 رسامیام        

 
 چه دانستینم.کردی اش و داشت فکر می کوچک دوست داشتني ، با آن شانه هاای بود لب درستادهیا        

 یوگرنه ک.کردی را داشت جبران مزی که توانسته بود ، همه چیی از عصر درهمش کرده بود ، تا جانطوری ايزیچ
 مادر د؟یکشی ، خجالت مدشی که مادر زنش محسوب می زني انداخت و جلوی منیی و سرش را پانشستیم
 بداند دخترش را هرطور که باشد ، دیه بود با نزده بود ، فقط نگاهش کرده بود و دست آخر گفتی ، حرفیکین

 را به ای ، دنکردی را با آرام منکاری ایحق هم داشت ، اگر کس... باشددی بانطوری ایکیحتما مادر ن. کندی متیحما
 ... را انجام بدهنکاریمادرش گفته بود ، ا.کندی را جبران مزی دارد و همه چوست را دیکیگفته بود ن...دیکشیآتش م
 ... و انگار دلش گرفته بودای بود رو به درستادهیحاال دخترك ، ا        
 به سمت ی بود ؟ قدمدهی رسشی کاناپه ، اس ام اس براي رویکی رها شده نینگاهش افتاد به گوش        

!  خودش تکرار کرد ، همسرشي همسرش؟ بعد برای بود ، برود سراغ گوشزاری کارها بنی برداشت ، از الیموبا
 برگشت و یکین.  زدشیو صدا دی اش رسیبه چند قدم.  نگاه گرفت و به طرف ساحل راه افتادیمردد از گوش

اخم کرد و گفت .  از همهشتری بیکی نهی بود و از گرزاری زنها بهیاز گر!  کرده بودهیکنار چشمش را پاك کرد ، گر
  بهت اس ام اس داد؟یک: 
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 یچ:  زده بود ؟ باز تکرار کرد ی حرفی رنگش برق خشم داشت ، تعجب کرد ، نکند کسی عسليچشمها        
 شده؟

 ... بابا تنگ شده بودي ، دلم برایچیه...ام:  دی لرزیکیچانه ن        
  ؟یکی شده نیچ:  نبود نیبا اخم نگاهش کرد ، نه ، ا        
 قبال برام یی چه اتفاقهاستیواقعا برات مهم ن:  سکوت گفت ی سرش را باال آورد و بعد از کمیکین        
 افتاده؟
 باعث شده بود ی از آن ، چری تحمل کند ، غتوانستی موارد را اصال نمنی شد ، حرف زدن در ایعصب        

 نگاهش کرد و میمستق. اوردی حرف خراب کند؟ بلد بود چطور به حرفش بنی شبها را با انی ای و خوشیخوب
 ؟یپرسیسوال رو م نیچرا ا: گفت 

 ی داشت ، بعدا ، هر اتفاقمی بدونم چقدر به هم اعتماد خواهخوامیم:  سرش را باال گرفت و گفت یکین        
  رو بکنه؟تی آزادي روزهاي و دلت هوای روز ترکم کنهی اصال ممکنه ای نه ، ای ياری قرار هست به روم بوفتهیب

 نهمهی زده بود که همزمان ذهن کوچکش با ای چه حرفی ، چه کسدیچرخی سوال در ذهنش مهیمدام         
 دل بکند و ی دخترك دوست داشتننی از اتوانستی روز مکیمساله مواجه شده بود ، بعد فکر کرد به سوالش ، 

 و فقط لحظه اش را خوش داشتند نی محتوا که عمقی مکرر و بي هاحی اش ، همان تفریپا بگذارد به خانه قبل
 کاش حداقل اعتماد به نفس ارزش خودش را ي با ارزش است ، اشی چقدر برادانستی کاش مي اکردند؟یم

 :  داد و گفترونینفسش را ب! داشت
 ؟ي بری بهانه ول کننی و به ای مجبورت کردم باهام ازدواج کنی ؟ قراره هروز بهم بگیتو چ -        
  بهت حرف زده؟یکس:  ، دوباره گفت دیجلوتر رفت ، چانه کوچکش لرز        
 و من دوباره به خودم ي تنهام بذارترسمی ، مي برترسمی میلیخ:  سرش را باال آورد و نگاهش کردیکین        

 بودنم فی ضعنی از اادی بدم میلیخ...شهی مداشی پی ، کزنهی زنگ می زل بزنم ، کمی و هرروز به گوشچمیبپ
 ...  طاقت ندارمگهی دیول

 خواستی تمام وجودش می وقتندی بنششی به تماشانطوری اتوانستی طاقت نداشت ، نمگریخودش هم د        
 کند و در عمل ی سختزی چری دخترك را درگخواستی نمیول... و به روش خودش آرامش کندردیدر آغوشش بگ

 و بهت ثابت یشی مآروم ،  که بگذرهکمی ، یکی نذارمیمن تنهات نم: آرام گفت . انجام شده قرارش بدهد
 ...شهیم

 ، یکنی نمی تالشچی صبر کنم تا بهم ثابت شه ؟ تو هدیمن با:  دوباره اشک به چشم آورد و گفت یکین        
 .... واقعادینه ؟ همتون مثل هم
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 ی را در دست گرفت ، با چه کسارشیانگار آتش انداختند به اعصابش ، سرش داغ شد و خشم انگار اخت        
 را شی ، بازودی ، رسگشتی برمالی که داشت به طرف ویکی قدم بلند به نکی برگشت و با کرد؟یم اش سهیمقا

  هان ؟؟ي کردیکی یمنو با ک:  دیگرفت و به طرف خودش برگرداندش و غر
 

 ازت نویمن حق دارم ا...ثابت کن ، بهم ثابت کن ، حداقل نشونم بده:  گفت ی هم عصبانیکین        
 ندارم؟...بخوام

 لرزان ي ؟ نگاهش قفل لبهاکردی ثابت مدی بودند ، چطور باستادهی نقطه که انی ؟ االن و در اکردیثابت م        
 يخم شد و در مقابل چشمها.  دشی گذاشت و با شتاب جلو کششی بازوهايهردو دستش را رو... شدیکین
 ...کنمی ثابت مينطوریفعال ، ا:  گفت رانشی حيبایز

 ، همه دوست یکیاجازه داد ن. ترش کرد کی دور تنه اش و نزدچاندی را پشیدستها. و بدون فرصت ،        
و خودش !  که عاشقانه دوستش دارد را بفهمد و تفاوت را حس کند ی کسدنیداشتنش را درك کند ، لذت بوس

 و در آغوش نگه ي بدارستش تا ابد دویخواستی که مي داشتن و لذت بردن از موجودنیچقدر فرق داشت ا! 
 ...ی ادامه دهدنشی و به بوسياش دار
 نگاه شی و التهاب گونه هایکی فرستاد و به نشی هاهیسرش را جدا کرد و نفسش را به درون ر        

 ...  دوستت دارمينطوریمن ا:  نقش بست و گفت شی لبهايلبخند رو.کرد
 ی دوست داشتنيدستها. و انگار آرام شده بودکردی نگاه مشیداشت به چشمها. دخترکش قانع شده بود        

 ... روش تو بهترهیول...منم دوستت دارم: اش را باال آورد و دور گردنش حلقه کرد و لب زد 
 شد ، شتری خواستن که بنی اجانیه...خنده اش گرفت و خودش زودتر فاصله را به صفر رساند         
 .... به را افتادندالی دخترك برد و بلندش کرد و به طرف وي پاری را زشیدستها

 
 تابه را کنار قابلمه یماه. کردمی سرخ شده را به گوشت اضافه مي نگاه کردم ، سبزلیبه صفحه موبا        

 ... ها کم کم اضافه کردمي گوشت گذاشتم و سبزيحاو
نفس .  سختم راي ، اصال فراموش کرده بودم روزها تا االن ، دروغ چراروزی ، از دمی بوددهی رسروزید        

 ی که دوستش داشتم مي شدن و لمس کردن مردکی نزديدلم هر لحظه برا.  دمیکشی و با ذوق مقی عميها
عاشق شدن .  ختمی ری خودم مي ، هزار برنامه برادمیرسی به نظر برسم و به خودم مبای زخواستمیم.دیلرز

  و تحول؟ریی تغنقدری دو روز و اگرفت؟ی زن را فرا مهی همه وجود نطوریا
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 بودم دوارمی مانده ؟ امگری ديدست به کمر فکر کردم چکار. را باال دادممیدر قابلمه را گذاشتم و موها        
 دی امتحان جلسه آخر کالس که باي تست هاحیشعله را کم کردم و نشستم به تصح. دیایخورشتم خوب در ب

 . شدبلند  دري گذاشتم ، صدانی برگه را که به زمنیآخر...دادمی ملیفردا تحو
 زن خانه دار درونم ی هم چاشنیلبخند گرم. را مرتب کردم و به طرف در رفتم و بازش کردممیموها        
جوابش را دادم و در را پشت سرش .  انداخت و سالم کردمی از نوع خودش به سرتا پایداخل آمد ، نگاه. کردم
 ؟ی پختيقورمه سبز:  و گفت دی کشیقیفس عمن.بستم

 .اوهوم:  و گفتم دمی هم کشي را با استرس رومیلبها        
قل . گذاشت ، رفتم به سمت آشپرخانه و در قابلمه را برداشتمی دسته صندليکتش بهاره اش را رو        

 که از یکالفه در حال.  شده بودیآبک.  داشت ظاهرا ، اما تا جا افتادن فاصله داشتی خوبي و رنگ و بوخوردیم
 ...رسامی خوشمزه نشه امیلیفکر کنم خ:  گفتم رفتمی مرونیآشپزخانه ب

 قرمه يبو:  ام برد و گفت نهیسرش را درون س. حرفم تمام نشده بود که کمرم را گرفت و بلندم کرد        
 ...يدی ميسبز
 ...گهی ددهی بو رو منیزن خانه دار هم:  و گفتم دمیخند        

 بود و شی ام به بازوهیتک. کردمی کاناپه و جا به جايهمانطور که من را در آغوش داشت ، نشست رو        
 .میاندازه هم:  به خودمان کردم و گفتم ییبا لبخند اشاره ا.  ، جمع شده در آغوشش ، جا شده بودممیپاها

کم حرف که بود ، کم حرف تر . نزدی و حرفدی کشمی موهاانی زد و انگشتان بلندش را میلبخند کمرنگ        
 به می شده بودکی نزدنقدریحاال که ا.  گرفتم ي گرد لباسش را به بازقهی. بودری که ذهنش درگشدی میهم وقت

 :  صورتم را باال آورد و گفتو  چانه امي داشتم ؟ دستش نشست روتی جذابشیهم ، باز هم آنطور برا
  دکتر؟ي فردا بريخوایم -        
 ؟ی چيبرا: با تعجب گفتم         
 ؟ی شده باشتی اذدیشا:  گونه ام و گفت ي رودیشصتش را کش        
 .نه ، نشدم:  و گفتم اری اختی بدمیخجالت کش        
 گوشه لبش جا خوش يز حس دستش ، لبخند شکمم ، خودم را جمع کردم اي رفت روکبارهیدستش         

 ؟ي مدت ، چطور از دستم فرار کرده بودنهمهیا: کرد و گفت 
  فرار کنم ؟ي گذاشته بودی چي ، برای بگدیبا...تو:  انداختم و گفتم ریسرم را ز        
 ؟...؟يراحت بود:  و گفت دیکنار گوشم را بوس        
 ....بلد نباشم...دی ؟ من شایتو چ: مردد گفتم         
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تو بهتر از اون .یکیهزار بار بهت گفتم ، خودت رو قبول داشته باش ن: سکوت کرد ، بعد نشاندم و گفت         
 ي ، روی هستي منحصر به فرده ، قوزتی ، همه چی ، خاص و نابزی همه چي ، تویکنی که فکر می هستيزیچ
 ...تی زندگي براي و برنامه داری خودتيپا

 من را غرق شهیفکر کردم قدرت کالمش هم.  نزدمی شدم و حرفرهی اش خي و جداهی سيبه چشمها        
 همان عشق ری هم تاثنی ادی شاای ، شوندی قلب و مغزم حک مي ، روزندی که میانگار هر حرف.کندیخودش م

 بود؟
 که ی خورشتنی به همیرهات ، حتاعتماد داشته باش به خودت ، به کا:  و گفت دیدوباره سرم را بوس        
 ...شهی خوشمزه نمیکنیفکر م

 آش رشته بود را مقابلش گذاشتم و هی شبشتری را که آب و گوشتش جدا شده و بی بعد خورشتیساعت        
  شده ، نه ؟تی زندگي خورشت قرمه سبزنیبهتر: خندان گفتم 

 ...تلفن رو بده...رمیگیقسمت آخر حرفم رو پس م:  گذاشت و گفت زی ميخونسرد قاشق و چنگال را رو        
    
 

! دی رسی به نظر می رنگ مشتاقیلی آخر؟ خی رنگ را در تنم مرتب کردم ، سرخابیلباس خواب سرخاب        
 رنگ انگار افکارم را نی لباس و انیا... بود که ربدوشامبر داشتی کوتاهاری حلقه و شلوارك بسنیبلوز کوتاه آست

 نیی پارسامی امي دستهاایبلوز باال رفته ، .   بلوز گرفتمنیی را گرفتم و دستم را به پاممیتصم...کردیمشخص م
 ...رمی دوش بگرمیم:  نامرتبم را صاف کرد و گفت يبا تعجب نگاهش کردم ، موها. آمد

 دمی دادم و خزرونی افتاده ام ؟ نفسم را بریاس گ فکر کرده بود در لبای رنگش را دوست داشت یعنی نیا        
 هی گری ؛ بعضمیریگی ، به خودمان سخت ممی ناراحتی سرم گذاشتم و فکر کردم ، وقتریدستم را ز.  پتوریز
 ما مییگوی مای به دني طورکی ، میگردی نکرده مشی و آرامیشوی نامرتب می ، بعضمیخوری و غذا نممیکنیم

 ، با حوصله میپوشی لباسمان را منی ، بهترمی روز که خوشحالکیاما ...دیاوری از دل ما در بدییای ، بمی ادهیرنج
 ، نماد ی رنگ سرخابنی باشند ، انطوری مثل من ایی آدمهادی شاای...میکنی و با نبوغ مو درست ممیکنی مشیآرا

  سخت ، احساساتم را پنهان کنم؟يچرا بعد از آن روزها.  من بودی دروني هاجانیه  وبای زيهمه حس ها
 یشلوارك و ت.  در حوله نگاه کردم ، لبخند کمرنگش را نثارم کرد و به رختکن رفت دهیچی پرسامیبه ام        

 گذاشت ، بعد به سمت من ی عسلي کرد و آن را رولشی به موباینگاه. کنارمدیشرت به تن برگشت و خواب
 ... را رها کردشی ، نفس هامیموها ي و رودمیبرگشت و بدون حرف باال کش

 ی زندگهی ي بتونم توکردمی فکر نمچوقتیه. آرامش رو دوست دارمنیمن ا:  بعد گفت ییلحظه ا        
 ...مشترك آرامش داشته باشم
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 بد ي ، بعد اخالق هاشهی بد من معلوم ميکم کم اخالق ها...البته االن اولشه:  کردم و گفتم ییخنده ا        
 ...ي آرامش کال ندارگهی ، دادیتو ، بعدش هم که بچه ب

  ؟يبه بچه هم فکر کرد:  کرد و گفت ییخنده ا        
 آخه ؟ کنهی فکر نميکدوم دختر:  به طرفش ، نگاه کردن به چشمها و صورتش را دوست داشتم دمیچرخ        

 ! یکنی خودتو محکم مي جاياری بچه بگنی مایمیقد
 . ام ، مزاحمه ، تو دست و پاسي ؟ من از بچه فراری چگهید:  و گفت دی ام را کشینی و بدیباره خنددو        
 نبود ي ، عادمی اونطور که ما شروع کردی کردم ، ولیبچه رو که شوخ:  کردم و گفتم ي بازمیبا سر موها        

 ... باشهي بخواد عادمونیکه حاال زندگ
 اون خوامی ، ممی شدکی بد ، به هم نزدلی دلهی فکر کردم ،ما با نیودم هم به اخ:  و گفت دی کشینفس        

 . پاك بشهلیدل
 :  تمام شده بود ، دوباره نگاهش کردم و گفتممی هايدر عجب بودم که همه دلخور        
 . شروعش قشنگ باشهدی که نباشهی نداره ، همیتی اهملشیدل -        
 ی و عوضری باباتون باج گی بگيخوای بچه هامون ميبعد اونوقت برا: گونه ام را نوازش کرد و گفت         

 بود؟
 ينطوریا!  شد ی و عوضری منو داشته باشه ، باج گنکهی اي ، براگمیم:  کردم و گفتم ییخنده ا        

 .یشیقهرمانشونم م
 ي که لباسهاییمخصوصا اونا. دوست دارمشتری بد رو بيرمانهاچرا که نه ، من قه:  زد و گفت يلبخند        
 ...ارنی رو راحت در میسرخاب

 ... نکنتمیاذ:  پتو سر دادم و نسبتا لوس گفتم ریخودم را ز        
  کنه ؟تی خواست اذی ؟ کتیاذ:  گفت يخم شد به طرفم و جد        
 بلد بودم لوس بشوم و لوس حرف بزنم ؟ معجزه ها از یسرخوشانه خنده سر دادم و فکر کردم ، من ک        

 ... معجزه ها محتاج بودمنیمن به ا...کردمی حفشان مدی ؟ بادیباری ممانی زندگيکجا مثل ستاره رو
         
 ... شدهرتی د؟ی شداری بيخواینم -        
 میگلو. بود نگاه کردمستادهی در ا که در چهارچوبرسامی باز کردم و به امی را به سختنمی سنگيپلک ها        

 ام گذاشت و یشانی پيکنارم لبه تخت نشست و دستش را رو.دادمی قورت می و آب دهانم را به سختسوختیم
 : گفت

 دم؟ی که من نفهميدی خوابی ؟ اصال کيدی با حوله خوابشبید...نگاه کن... انگاريتب دار -        
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 . ، اومدميدی خوابری بدون شب بخی جنابعالیتوق: دلخور نگاهش کردم و گفتم         
 ... حوله تنت بودههی که فقط یذاشتی مانمی در جردیبا... خوابم بردی کدمیاصال نفهم:  زد و گفت يلبخند        
 ي با اخم و غر گفته بود کالسهاروزی بهش رفتم ، هنوز ناراحت بودم از برخوردش ، دییچشم غره ا        

 نازش را دی خواب ، انگار من باي قبول نکرده بودم ، زودتر رفته بود برایآموزشگاه را کم کنم و وقت
 .رمی نمگمی مزنمیزنگ م:  وگفتم دمیپتو را باال کش!دمیکشیم

 . دکترمی پاشو بریباشه ول:  و گفت نهی تا صورتم رو ببدی کشنییپتو رو پا        
 . بخوابمخوامیم -        

 .ستی با خودت نکن ، حالت خوب نیکنی ميبا من لجباز:  اخم کرد و گفت نباریا        
 . خودمشمیخوب م:  را بستم و گفت میچشمها        
 . دوباره خوابم بردی کدمی و نفهمدمی بسته شدن در را شني بعد صدایقیچند لحظه بعد بلند شد و دقا        
ساعت چنده ؟ مگه :  گفتم جیاخم کردم و گ.  شدمداری بلند شم ، بخواستی که مرسامی اميبا صدا        

 ؟ینرفت
 ...هی بخور سرماخوردگنویا...دمیچرا رفتم دارو و آب پرتغال خر:  آب را به دستم داد وگفت وانیل        
باسهاتو بلند شو ل: بعد پتو را کنار زد و گفت . فرو دادمی زبانم گذاشت و به سختيقرص بزرگ را رو        

 ...ي تب داریلی دکتر خمیبپوش ، بر
وارد اتاق .  فقط بخوابمخواستیدلم م.  دمی و دوباره دراز کشدمی که به دستم داد را پوشیی حال لباسهایب        

 ... بپوشنوی اایب...؟يدیپوش!يدیدوباره که خواب: که شد معترض گفت 
 سرم انداخت و کمکم کرد ي روي را بست و روسرمید ، موهادوباره بلندم کرد و خودش مانتو را تنم کر        

 حال نی و از ارفتمی ، داشتم از حال ممارستانی بمیدی رسیوقت.  دیلرزی ممی و زانوهادیدی تار ممیچشمها.بلند شوم
 ام گفت نهیدکتر اورژانس بعد از معا. بودمخورده بد سرما ننقدری اچوقتیه. خودم هم تعجب کرده بودمبمیعج

.  نوشت و آمپول و دارویسرم... هم داشت انگارری مراقب باشم ، چون واگدی آمده و بايدی جدروسیکه و
 . دوباره خوابم بردی و کمی به خانه رفتی کدمی گذراندم و نفهمي خبری تخت اورژانس را در بي رویکساعتی

 بهتر شده بود دمی ديتار. شدمداریم بود ، ب سري بار قرص بدست باالنی چندمي که برارسامی اميبا صدا        
 ساعت چنده ؟:  و گفتم دمی را مالمی ، نشستم و چشمهارفتی مجیو سرم کمتر گ

 .ی روزه خوابهینه صبح ، : قرص را کف دستم گذاشت و گفت         
  سرکار ؟یتو چرا نرفت:  آب را گرفت ، گفتم وانیل        
 .ردارهی افتاد دکتر گفت واگادمی ی زنگ بزنم به مامانت ، ولخواستمی ، مرمیم:  زد و گفت يلبخند        
 .یشی مضیمر: خم شد و خواست ببوستم ، سرم را عقب بردم و گفتم         
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 .ی دو روزه بغل من؟یگی میچ:  و گفت دی ام را بوسیشانی خم شد و پشتریب        
 ینی بیبا وجود گرفتگ.  اش گذاشتنهی سي و سرم را رودیکش و خودش کنارم دراز دمی به کنار کشیکم        
 .رسامیمن کارم رو دوست دارم ام:  مقدمه گفتم ی را بستم و بمیچشمها.دیچی عطرش در سرم پيام ، بو
 يخوای اصال مای...می خودمون وقت بذاري براشتری بود بنیمگه گفتم کار نکن؟ منظورم ا: معترض گفت         

 م؟یآموزشگاه خودت رو راه بنداز
بعد آموزشگاه داشتن مشغله . اعتبار دارهیلی برام خکنمی که االن کار میینجاینه ، ا: اخم کردم و گفتم         

 ...نهیاش صد برابر ا
 ...کردمی رو نمنجای فکر اچوقتیه:  کرد و گفت ییخنده ا        
 فکر کجا رو؟: تم  شدم و گفرهی لبش خي بااليبه انحنا        
 ، بند بود ، دمیترسی ازش مشهی بود که هميزی من ازدواج ، چيبرا: نگاهش را از من گرفت و گفت         

 ي دوست داشته باشم اما مجبور به کارخواستمی بود ، مگهی دزی چهی بود ، زور بود ، دوست داشتن فی تکلنییتع
 ... ارزششو نداشتیچیه...رهیازم بگ  بودم رودهیحمت کش براش زنقدری که اي آزادیچی هخواستمینشم ، نم

 چکسیه. ي همون طوره که تو دوست دارزی ، همه چياالنم آزاد:  را صاف کردم و دلخورگفتم میگلو        
 ...کنهی مجبورت نميچکاریبه ه

 که کامال هم کنار اومدم با نجاستی زن ندارم ، نکته اش اکنمیحس نم:  ام رو فشار داد و گفت ینیب        
 کردم؟ی مهی نفر رو پاشوهی شستمی می ام ، مگه نه من کينقش همسر

 ؟ي هم کردهیپاشو:  درشت شد و گفتم میچشمها        
 ، نطورمیمنم هم:  را پشت گوشم فرستادم و گفتم مینشستم و موها. زد و سرش را تکون داديلبخند        

 ...کشونهیطناب منو دنبالت م هی که بهت دارم ، مثل یحس
 ی حسو دارم که هرکنی اییجورای ، کنمی در مورد تو حس منوی ، منم ایکین:  شد و گفت يصورتش جد        

 ، سرنوشتت رو ی باشیمی که برات افتاده باعث شده آدم تسلیی ، اتفاقهاشیرفتی پذی من بود ، تو مي جاگهید
 ی وقتنیواسه هم...یرو انتخاب کرده باش  با منی خودت زندگخوادی ، دلم ميای و با مقصر بودنت کنار بيریبپذ
 ... نکردمی ، مخالفتمی جداشیگفت

 .یکنیاشتباه فکر م:  به صورتش دوختم و گفتم می انگشتهاينگاهم را از رو        
  ؟کنمیکجاش رو اشتباه م: او هم نشست و گفت         
 .کنمیبهم ثابت کن اشتباه م: ، دستش را کنار صورتم گذاشت و گفت دمی را کاواهشی سيچشمها        
 که بدست آوردم ، ي رو ، هرطوری زندگنیمن ا... اماي چطوردونمینم:  رو بهم فشردم و گفتم میلبها        

 .دوست دارم
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 نزد ، فکرم رفته بود به ی و حرفدی زد و من را دوباره به آغوش گرمش کشي باال رفت و لبخندشیابروها        
 . منتی اش از شخصی فلسفلیسمت تحل

        
 

  خوب شد ، نه ؟یلیخ: کمرم را صاف کردم و گفتم         
 مدل نی کاش با اي بزرگش نگاه کرد و من همزمان دعا کردم که اییراینگار دست به کمر به سالن پذ        

 ... بهتر شدنیفکر کنم ا:  تکان داد و گفت دی شود ، سرش را با تردی راضگری ددمانیچ
 ...خدا رو شکر واقعا:  دادم و گفتم رونینفسم را پرفشار ب        
 . کردم بخدادای پدمانی چرا وسواس چدونمینم:  و گفت دیخند        
 . خونهشهی نمدهی چی تا عروسمی وسواست ادامه بدنیبا ا:  نشستم و گفتم نی زميرو        

 دی ، باانی و مرنیگیبهراد گفت ناهار م... رو دوست دارمنی ، همگهینه د:  و گفت ختی رياز فالسک چا        
 .گهیاالن برسن د

 ، زودتر تموم شه اتاق می اتاق خواب هات رو وصل کني زودتر پرده هادیبا: استکان را گرفتم و گفتم         
 ...  هانیی ها و تزي کارزهی رمونهیم...ها

 قی عمی بعد نگار نفسیکم.می شدرهی کنار آشپزخانه و هردو به روبه رو خواری داده به دهیمثل من تک        
 ...ترسمی مییجورای ، بهی برام غریلیخ...کنمی دارم ازدواج مشهیهنوز باورم نم:  و گفت دیکش

 به خواستمینم.م را تکان دادمسر!  بودم مندی لحظات سخت قبل از ازدواج خودم افتادم ، ناامادیبه         
 کنار ی هاش فکر کن ، به زندگی ، به خوبگهی دهیعیخوب طب:  به نگار زدم و گفتم يلبخند.گذشته فکر کنم

 ...یشگی همهی ، پایشگی ، هم دل همیشگی ، همدرد همي که دوستش داریکس
 گذاشتم و به ي را که تمام شد ، کناريچا.  شدقی کنار بهراد را تصور کرد که لبخندش عمیانگار زندگ        

 : از نردبان باال رفتم و به نگار گفتم. میسراغ پرده ها رفت
 .کنمی ، من از باال وصل مری رو بگرشیتو ز -        
 !یوفتیمواظب باش ن: نگار پرده را در آغوش گرفت و گفت         
 بودم که زنگ خانه زده دهی رسمهی کردم ، به نزانیآو ها را دانه به دانه رهی باال رفتم و گاطیبا احت        

 . برم درو باز کنمسایوا:  پرده را دستم داد و گفت هینگار بق.شد
 هوا ، با وجود يگرما. را وصل کنمی کردم باقی شانه ام انداختم و سعي ، پارچه را روگری نبود دنیسنگ        

 می نگار خنده به لبهاجانی سالم پرهيداختم و صدادانه اخر را هم ان.کولر محسوس و طاقت فرسا بود
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 و هنوز نفسم دیچی دور کمرم پییدستها  پله اخري امدم ، رونیی ام و از نردبان پایشانی به پدمیدست کش.آورد
 ؟ي اومدیک:  در نگاه رقصانش گره خورد ، زمزمه کردم میچشمها... چرخاندم به سمت خودشامدهیباال ن

  باال رفتن از نردبون؟ي تر نبود براياز تو قو: قالب دستش را محکم تر کرد و گفت         
 ...انیحاال م:  گذاشتم و گفتم شی دستهاي را رومیدستها        
  ؟انیم:  را باال برد و گفت شیابرو        
 ....زشته:  کرد که خنده ام گرفت و گفتم کیسرش را به صورتم نزد        

 .دی زد و سرم را بوسيلبخند        
  خونه ما؟میریم:  را کج کرد ، خوشحال گفتم رشی به سمت خانه مامان مسیشب وقت        
 ... کردمدای پي خونشون مشتريبرا: سرش را تکان داد و گفت         
 م؟ی رو بفروشه کجا براش بخرنجایاگه ا... ؟ يجد: متعجب گفتم         
 .گنی می مامانت چنمی دارم ، ببي فکرهی اونم يبرا -        
 شد ي را گفت ، مامان جدانی به مامان جریوقت.  دادم هی ، تکدادی که به خانواده ام میتیخوشحال از اهم        
 !رجانی امیوفتی زحمت بي توخوامینم:  به من انداخت و گفت ی، نگاه
 یکین:  نگاهش را به من دوخت وگفت رسامیام.  اندازمی به تو رو بخواهمی بود که نمنی اشتریمنظورش ب        
 ؟ياری آب برام بوانی لهی شهیجان م
 میاری مییچا:  گرفته بود برداشتم و گفتم رسامی را که امینیریجعبه ش!  هم نبودن من بودرسامیمنظور ام        

 .می بخورینیریبا ش
 چطور قرار است با مامان رسامی امکردمیعبه را باز کردم ، فکر نم آوردم و در جرونی را بینیری شسید        

 شهی مثل او که همیفکر کردم ، آدم.  بودمشدهی ندی کردن کسی راضتی بشود ، در موقعیصحبت کند تا راض
 تا بتواند در بازار خودش دوام شودی ما آنههی است ، معلوم است خودش هم شبری زرنگ و باهوش در گيبا آدمها

 !اوردیب
 قهیچند دق... معطل کنمی تا کدی بادانستمی ، نمی صندلي شده ام را شستم و نشستم روییدست خامه ا        

 بلند شد و عی من سردنی با درسامیام. منی راه افتادم به سمت نشی به سختینیری شسی و با دختمی ريبعد ، چا
مامان .  و آرام بودنديهردو عاد.نشدم  متوجهيزی به مامان نگاه کردم و چی چشمری را گرفت ، زي چاینیس

 :  پا انداخت و رو به من گفتي پا رورسامیام.  برداشتینیری و از شدی چزی مي ها را روی دستشیخم شد و پ
 ...ننی رو ببگمی که میی شدن خونه ایمامان راض -        
 مینی ببمی چند تا جا سراغ داره ، برگهی مریام:  زد و گفت یمیدوباره به مامان نگاه کردم ، لبخند مال        

 ...فردا
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 به ای.خوردی را با ژست مخصوص خودش مي که با چامی روزهانی ابی چشم دوختم به مرد عجیراض        
 ي کنم و از مرورشان براری خودم خاص تعبي آمد که دوست داشتم همه حرکاتش را برای منطوریچشم من ا

 .خودم لذت ببرم
:  نشستم و دستم را دور گردنش حلقه کردم و گفتم شی پاي بود که رودهیقع خواب ، هنوز نخوابمو        

 .یمرس
 ... گولت بزنمکنمی میدارم سع: دستش را دور کمرم حلقه کرد و گفت         
  بشه؟ی که چیگولم بزن:  شد و گفتم دهی پوست کمرم کشي روشی کردم ، انگشتهاییخنده ا        
 ...یکه دوستم داشته باش:  کرد و گفت کیسرش را به سرم نزد        
 ی دوست داشت ، حرفي بازرسامیمعلوم بود و البته ام! تعجب کردم ، معلوم نبود چقدر دوستش دارم ؟         

 ...جوابت قانع کننده نبود عسلم:  تخت و گفت ي کرد و گذاشتم روییخنده ا.دمینزدم و گونه اش را بوس
 ... ، عسلم را هم دوست داشتمدمیخند        

       
 

 بود و در آن لباس بلند و دنباله شهی از همباتری که زکردمی بودم کنار و به نگار نگاه مستادهی بار من انیا        
 ي مشترك و خنده هاي و نبودن رقص های خودم افتادم و همه خاطرات خالی روز عروسادی...دیچرخیدار ، م

 ...یواقع
 آوردنشان ، لبخند ادی آدم خاص بشود تا هربار با ي برادی بایی روزهاکی ، یهرچقدر هم فراموش        

 کاش مدل دسته گل و لباسم را يا... کاش آن روز را خوشحال بودمي و فکر کردم ای صندلينشستم رو...یبزن
 ... بودي شاديو لحظه عقدم ، از ري کاش اشک هاي داشتم و اادی به اتی و با جزئیبه خوب
 ی بهراد بود و وقتي بود و دنبال کارهادهی گشتم که هنوز نرسرسامینگاهم را به اطرافم دادم و دنبال ام        

چراغ ها خاموش شدند و ... از خودشانییرای نگاه کردم و تعارف کردم به پذنیرحسی ، به آرام و امدمشیند
 ، افتخار رقص ومدهی نرسامیتا ام: به من گفت   رونیرحسیام. را به لرزه انداختندنی آور ، زمجانی هيآهنگ ها

  به من خانوم؟يدیم
 ... های بگدیآخرش با: آرام خنده اش گرفت و گفت         
 ... نکنيکنجکاو:  و بلند شد دستم را گرفت و رو به آرام گفت دی هم خندنیرحسیام        
کم کم همه جمع شدند و با آمدن نگار .  را تکان دادم می دستهایلی می ، با بمیوستیبه جمع رقصندگان پ        

 و با من دی آمد و دستم را کشنیرحسی به سمت من و امینگار با خوشحال. همه بلند شدقی تشويو بهراد ، صدا
 و شدندی همچنان خاموش و روشن مها نور.  ام ، همراهش شدم یشگی همدم هميخوشحال از شاد...دیرقص
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 ي و از جمع رقصنده هادی عقب کشدی که رقصیکم...کردندی کننده مجی ارکستر ، صحنه را گسی بيدود و صدا
مرد بلند قد ، سرش را .  بود نگاه کردم دهی که در آغوشم کشي به مردجیگ.  شدم دهی کشرونی زده بجانیه
 ...كتولدت مبار:  آورد و زمزمه کرد نییپا

 و دو مرداد بود ، روز ستیفردا ب!  آوردم ادی دور دستم بسته شد و من تازه به ینرم به يجسم سرد        
دستم را دور گردنش حلقه . به لبخند باز شدندمی نگاه کردم و لبهانیبه دستم و دستبند براق و پر نگ! تولدم

 . اومدمری دنی حاضر کردنش ، واسه همد شری دکمی:  و گفت دیخند.  دمی گونه اش را بوسجانیکردم و با ه
 .ی قشنگه ، مرسیلیخ...اشکال نداره:  نگاه کردم و گفتم میبایبه دستنبد ز        
 ...دی کرد و بوسکی نزدشیدستم را به لب ها        
 را میچشمها. نمانده بودمی برای رمقگری ، دمی و تا خانه اش بدرقه کردمینگار را که عروس کشان کرد        

 بد یدارشی بیشی ، مجبور میکینخواب ن:  دستم را گرفت و گفت رسامیام... نخوابمکردمی میبسته بودم و سع
 ...یشیخواب م
 ... خستمیلیخ:  فشردم و گفتم شی پنجه هاانیپنجه ام را م        
 میرسیاالن م:  زد و گفت يلبخند        
 فکر آتش یی ها ، لحظه اواری دي لرزان روینار رفت ، از روشن و منگ در خانه را که باز کرد و کجیگ        

 خانه ي که همه جاي شماری بي شمع هادنی بزنم که با دی به سرم زد ، دهانم را باز کردم تا حرفيسوز
 نطوری آمد خانه نگار را ای مادمیکه  یی شمع کجا بود ؟ تا جانهمهیا... زده خشکم زدرتیروشن شده بودند ، ح
 !  به اطرافم انداختم تا مطمئن شوم از خانه خودمان بودنیدوباره نگاه...  امشب ي برامیشمع باران کرده بود

 :  داده به ستون خانه ، جلوتر آمد و لبخند زنان گفتهی تکرسامیبرگشتم به سمت ام        
 ! زمیعز... تولدتي برازهی ، سوپراینیبی هم که میینای خونمونه و انجایا -        
 و شمع و رسامی امز؟ی و سورپرارسامیام. جانی صورتم گذاشتم از هيحرفش که تمام شد دستم را رو        

 ...زمی عزایب:  کرد و گفت یی خنده ارسامی ام؟يشاعر باز
 ي بالکن هم شمع بود و روي روشن و لرزان تا بالکم مجبوبم ، همه جاي شمع هانی بدیدستم را کش        

 ...تمهی خالقتینها:  اشاره کرد و گفت زیبه م!  کوچک گردکی ، کزیم
 کبارهی کرد و بی گرفت ، دستش را داخل جشی دست هاانی و کمرم را مدی کششتریبعد دستم را ب        

  ؟می ها برقصلمیمثل ف:  و گفتم دمیخند... پخش شدیمی مالکی موزيصدا
 . رو دوست ندارمدنی جمع رقصيتو:  خشونت ، کمرم را فشار داد و گفت یبا کم        
 ؟یکشیخجالت م -        
 .ی تو خجالت زده شدیمنکه نه ، اما شا:  مخصوص خودش زد و گفت ياز همان پوزخند ها        
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  با تو ؟دنیاز رقص: متعجب گفتم         
 ...نینه ، از ا:  کرد و گفت ینچ        

 حی خونه رو ترجي تودنیفکر کنم منم رقص:  کردم و گفتم یی جدا شد خنده ایوقت...دمیخم شد و بوس        
 .دمیم

 ...  سختي از اون روزهاکمی برات ؟ شهیجبران م: صورتم را نوازش کرد و گفت         
لبخند زدم ... به جبرانشان نداشتميازی نگری سختم تمام شده بود و دي ، روزهارسامیتمام شده بود ام        

 . اش گذاشتمنهی سيسرم را رو
        

با دست خودم را باد زدم .  و سرسبز ، کوچه نسبتا پهنزیساختمان نو ساز را با دقت نگاه کردم ، محله تم        
 :و گفتم
 . هم دارهی خوبي نمایکی نیا -        
 .یشیبرو داخل ، گرما زده م:  دستش را پشتم گذاشت و گفترسامیام        
انگار هر .  و فکر کردم امروز حتما ذوب خواهم شددمی بود ، رسستادهی ساختمان ایبه مامان که در الب        

 . و هشت ساله شده بودمستی بروزیمن د.شدی رفت ، تحملم کمتر میچقدر سنم باال تر م
به دنبال نگهبان . ساختمان را دوست داشتنیا ، زدمیمامان خوشحال بود ، همانطور که حدس م        

 ؟ي چطور اون همه شمع رو روشن کرددمیهنوز نفهم: آهسته گفتم . میساختمان ، را افتاد
 . حد بدوننیدر هم. کمکم کردنیرحسیام: اخم کرد و گفت         
 ن؟ی کردی ؟ با هم آشتیگیراست م:  دمی را کشنشیآست        
 .فکر کنم آره:  تکان داد و گفت ی ، سرش را کممیدیبه آسانسور رس        
 قی رو دقمتشی قرجانیام:  دی ، مامان پرسمیگشتی بر میوقت.  دی از همه پسندشتری خانه را بنیمامان ا        
 ؟یگیبهم م

 ، رهکتی کوچنجایا. مامان جانمتهیبا خونه شما هم ق:  ، گفت کردی همانطور که به جلو نگاه مرسامیام        
 ... بنگاه فکر کنمنهی هزمونهیفقط م... منطقه اش بهترهی نداره ، ولاطیح

 :  گفتمرسامی به امی ، با خستگمیمامان باالخره قانع شد ، چند روز بعد ، قرارداد را که بست        
 ... نگار از تن در نرفتههیزی جهدنی چی ،هنوز خستگی دوباره اسباب کشيوا -        
 .کننی خودشون همه کارها رو می اسباب کشيشرکت ها:  ، گفت کردی که در رستوران را باز میدرحال        
 ...ی ، جعبه و همه چمی ببنددیباالخره که با:  و گفتم ی صندلينشستم رو        
 ... ، نگران نباشی خسته شذارمینم: منو را به دستم داد و گفت         
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 بودمش ، دهی که دی اوليمثل روزها. نهفته در چهره اش نگاه کردمی و مردانگتیه جدچند لحظه ب        
  غذاها رو؟ي ؟ دوست ندارهیچ: متعجب نگاهم کرد و گفت .  حرف زدنشی نبود ، حتدی قی و بالیخیآنطور ب
 .شمی کارات لوس منی با اينطوریا: لبخند زدم         
 ... ندارمیمنکه مشکل.  زمیبشو عز:  را باال برد و گفت شیابرو        
 ...احساسات فوران کرده ام را فرو دادم و نگاهم را به منو دوختم        
 خودم ي برانجای االن و انی را همی نرود ، زندگشی جا نگه دارم تا پنی همخواستمی را میزندگ        

 شان را عوض کنم و نی پا بگذارم و قوانری هفت آسمان خدا را زي همه درگاه هاخواستمی و مخواستمیم
 ....سمی خودم بنوي را برایسرنوشت فقط خوش

         
 

 رسامیام        
 

 را که به یژورنال...کردی نگاه مشدی مدهی که چیی ، به ساعت هایی اشهی بزرگ ششخوانی کنار پستادهیا        
 ي برايکدوم رو داد:  دیبهراد پرس. ورق زد  خاص خودش بود را ، شهی شده بود و مثل همی طراحییبایز
 لبورد؟یب

 یکی گذاشت که نصف صفحه ساعت مانند الماس در تاررهی تي از عکس هایکیورق زد و دستش را رو         
 ... فرق دارهکمیالبته .نویا:  و گفت دیدرخشیم

 ...هیعال: بهراد سرش را تکان داد و گفت         
 ماه عسل خوش گذشت؟:  گفت و نگاهش را به دوستش دوخت و گفت یاوهوم        
 ... خستمون کرده بودیفشار عروس. بودیتنوع خوب...آره:  زد و گفت يبهراد لبخند        
 همه خواستی نمانده بود؟ مادشیچطور !  را ماه عسل نبرده بود یکیاسم ماه عسل گرفته اش کرد ، ن        

 ... را پر کرده باشدی رو کند تا حداقل چند سال اول زندگیکی یکی را ی جبرانيبرنامه ها
جانم : دکمه سبز را فشرد و گفت . جدا شد و به طرف در رفتشخوانی که زنگ خورد ، از پلشیموبا        

 زم؟یعز
 ... دکتررمی من دارم مرسامیام...سالم :  همه بدنش را سرد کرد یکی ناله مانند نيصدا        

  شده ؟ی ؟ چی چيدکتر برا:  دینگران پرس        
 ...هی چنمیبرم بب...کنهی درد میلی ، دلم خدونمینم:  بود فی همچنان ضعشیصدا        
 ... داشت انگاري ، هنوز راه درازدانستی عادت ماهانه اش را هم نمخیفکر کرد ، تار        
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  ؟يریکجا م:  فرستاد و گفت رونینفسش را از خشم ب        
 را گرفت ، پرستار یکی و سراغ ندی به درمانگاه رسیوقت.  رفتنی به سمت ماشعی آدرس داد و سریکین        

 را ، دلبندش پر یتخت وسط.  به تخت ها انداخت ی رنگ را باز کرد و نگاهدیدر سف. اشاره کرديبه اتاق بستر
 ، و شهی تر از همدی صورتش سپگرن.ددستش را لبه تخت گذاشته بود و در خودش جمع شده بو.کرده بود

 شد و فکر کیبه تخت نزد.  ، فشرده شد و گرفتي باوررقابلی و غبیدلش به طرز عج.  خشک بودندشیلبها
 گردنش ، ي بود روی ، دستری پذبی پناه و آسی بنطوری ایکی ندنی ، انگار دستی چه حس دلهره آورنیکرد ا
 نه ی ، ولدهی را از او برتشی که حس کرده بود پدرش ، حماي روزکی دیشا.  که تا کنون حس نکرده بودیبغض
 . تخت بخوابدي آن طور رویکی و نگذارد نزدی را بهم برای دنخواستی لحظه منیا.  حس نبودنی اهیشب

 ي باز کرد ، چشمهای را به سختشی چشمهایکین. دست سردش گذاشتيدستش را جلو برد و رو        
  شده ؟یچ:  در هم رفت و گفت شی خم شد ، اخمهایکم. فروغ بود ی و بحالیخوشرنگش ، ب

 خودم شدی راه ؟ سرمم تموم منهمهی ايچرا اومد...ستی نيزیچ:  زد و گفت ی لبخند کمرنگیکین        
 ...رفتمیم

  من ؟رتمی غیب:  اخم کرد و گفت شتریب        
  ؟ عادت ماهانه اته ؟هیمشکلت چ:  تر شد ، دوباره گفت قیلبخندش عم        
انگار .نه: نگاهش را به رو به رو دوخت و گفت . رنگ گرفت ی ، گونه اش کمزدیهمان طور که حدس م        

 ... دارمستیک
 بود اما ، از مادر و خواهرش هرگز و دهی شنيزی ، چیونیزی تلوي در مستند هادی ؟ قبال شاستیک        
 را نوازش کرد ، یکیدست ن.  مهم نبود که بخاطرش مانده باشدشید ، برا اطرافش هم اگر گفته بودنيدخترها

 ست؟ی که نطرناكخ... زنانه اس؟يماریب:  دیپرس.  اطالع بنظر برسدی هم بیلی خخواستینم
 ... درد داره فقطکمینه ، :  دستش را فشرد و گفت یکین        
 که آمد ، بلند شد و کنار تخت دپوشیخانم دکتر سپ. د  را کنار زیکی نیشانی کنار پيموها.  گفتیاوهوم        

  ؟نیهمسرشون هست:  به او انداخت و گفت یقی زد و نگاه عمیضیزن لبخند عر.ستادیا
 آن کرد و هی شبيزی چای شی به پاکت جواب آزمای محسوسش سرش را تکان داد ، زن نگاهيبا اخم ها        

 : گفت
 ها بوده و ضعف نی همي ، خوشبختانه پاره نشده و دردت براي دارستی کگهی که متیسونوگراف -        

 ...تیبدن
 دی ، نباکلشی بشه و دوران سیدگی به خوراکش رسدیبا:  دوخت و گفت رسامی را به اممشینگاه مستق        

 .تحت فشار باشه
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 شکمش گذاشته بود و انگار درد ری را زشی از دستهایکی نگاه کرد که یکیبه ن. منظورش را گرفته بود        
 ازه؟ی ؟ دارو نی دردش چيبرا: رو به زن گفت . داشت

 ی خاصزیچ. فقطیمسکن معمول... براشسمینویم:  تکان داد و گفت ی خاصيزن سرش را با طناز        
 . اش رو بدم بهتونمهی دفترچه بدیاری بفی تشردیخوایاگه م...ستین

 !سرمش تموم شده:  به سرم اشاره کرد و گفت رسامیام        
 ... بازش کننانی بگمیم: زن در حال برگشتن گفت         
 باز کردن سرم يمنتظر پرستار ماند تا برا.دنبال زن راه افتاد ، اما همراهش به اتاق پزشک نرفت        

 و ستادی صاف ایکین.  کمک گرفتيرا بغلش را بری را صاف کرد و زیکی نيسرم را که جدا کردند ، روسر.دیایب
 : گفت

 ؟یدفترچه رو گرفت -        
 .رمیگیاالن م. نه: متوجه زن شده بود ؟ سرش را تکان داد و گفت         
 .یمرس:  و گفت ی صندلي نشست رویکین        
 بود ؟ استرس  چه مدلشگری دنی ، اایخدا.دادی را نشان نميزی اش ، چیچهره کوچک و دوست داشتن        

 !استرس؟.  بوددهیخنده اش گرفت ، کارش به کجا رس! کنديداشت که نکند در موردش فکر بد
 کرد و ی توجهی به سمتش روانه کند بکردی که دکتر تالش ميدر زد و وارد اتاق دکتر شد ، به تمام انرژ        

نفسش .  را بسته بودشی داده بود و چشمهاهی تکواری سرش را به دیکین. آمدرونیبعد از گرفتن دفترچه از اتاق ب
 و دی به صورتش بخشغی دریلبخندش را ب  ، اشیدخترك دوست داشتن.  فرستاد و به سمتش رفترونیرا ب

 نی داخل ماشیوقت.  سوپر مارکتي جلوتر رو به روی و دارو ها را گرفت و کمستادیمقابل داروخانه ا. بلند شد
  ؟زمی عزيبهتر: لبخند زد و گفت . ه بود  بهتر شدیکینشست ، رنگ صورت ن

 . بهترمیلیخ...اره: دخترکش سرش را تکان داد و گفت         
 ؟یی ببرمت جاای خونه میبر:  را به جلو راند و گفت نیماش        
 .ببرم خونه:  و گفت دی خندیکین        
 می مالمیمثل نس... در موردش وجود نداشتیظی غلزی چچیکال ه. بودیخنده اش بکر و دوست داشتن        

 دور خودش در یکم. دیرسی به ذهنش نميگری دي مقوزیچ.  درست کرد با عسل ری ، شدندیبه خانه که رس.بود
 شکمش انی از پشت مییستهادر فکر بود که د... ، کباب مثالردی بگی و فکر کرد ، غذا چدیآشپزخانه چرخ

 ؟ی کنتمی تقويخوایم:  آرامش را که گفت ي حس کرد و صدا کتفشنی گونه اش را بینرم. دیچیپ
 .ي شدفیدکترت گفت ضع:  کوچک گذاشت ي دستهايلبخند زد و دستش را رو        
 !دکتر من نبود ، دکتر درمانگاه بود:  مشت شدند شیدستها        
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دست . بوددهیم فهمخوب ه.  درهمش را دوست داشتي برگشته و اخم هاي و برگشت ، لبهادیخند        
 ...ی رو بهم بگزهای چیلی خدیبا... باشهشتری حواسم بهت بدیبا:  و گفت شی به موهادیکش

 ...یفهمیخودت کم کم م:  سرش را باال آورد و گفت یکین        
 که یشروع.  شروع بودي روزها ، روزهانیا. دیگوی را به دست داد و فکر کرد راست مرعسلی شوانیل        

 شده اش نگاه يری شيبه لب ها... که از وسط ماجرا ، آمده بودیشروع. کردی اش مي حس نگهدارنی با همدیبا
 ... استدهی از او ندکسچیآنطور که ه... دوست بدارديگری طور ددی را بایکیکرد و فکر کرد ، ن

        
 

دست .زندی حرف ملشید و با موبا روی ميگری طرف خانه به طرف دکی ، از نمیبی ناآرام را مرسامیام        
 و کنار ناخن ی صندلي رونمینشی و مشومی مالیخیآب بدهمش؟ ب... چکار کنمدی بادانمی و نممی به موهاکشمیم

 کردمی فکر نمچوقتیدر مورد کارش ، ه  ، امدهی ندنطوری اچوقتی را هرسامیام! استرس دارم .جومی را ممیها
 چند روز ، نی به عادت ااری اختی و بختی بلندش دوباره استرس به جانم ريصدا...زدی بهم بريزی روز ، چکی

 کنمی ات مچارهی بنمتیبب:  را به سمت گوشش گرفت و گفت یگوش...دستم به سمت شکمم رفت
 نیبب...آره... برات بسازمي چه روزگارنیبب... سراغ توامیبعد م...ارمی و مرمی مایشده برم اون طرف دن...ياریبخت

 ي وایول...رمی طول بکشه مکسالمی... باشهادتیامروز رو ...آره... راحتالتیخ... نزدم که نشده باشهیحرف...گهید
 ... برگردمیبه روزت وقت

 ، داشت فکرش را جمع و جور دی به سرش کشیدست. کاناپه پرت کردي را رویتماس را قطع کرد و گوش        
 و افتاد به من در دی بعد ، به خودش آمد نگاهش چرخییالحظه . کجاستدانستی ، اصال انگار نمکردیم

 محکم به خودش فشرد ، چند بار ا به تنش چسباندم ، سرم ری و ناگهانستادینا. آشپزخانه و به طرفم پا تند کرد
معذرت :  بند کرد و بعد خم شد ، دستش را دو طرف صورتم گذاشت و گفت می موهايلبش را رو

 ؟يدیترس...خوامیم
 ... خودت نگران بودميبرا! نه :  زدم و گفتم یلبخند زورک        

 ...می حرف بزندیبا:  دوخت و گفت می قرارش را به چشمهای بيچشمها        
 کردم گوشه نگاهم را به کاغذ یسع...می ؟ قرار بود من بگوی بزنیخواستی میدلم ناآرام بود ، چه حرف        

 ... االنامی بالکن ، ميبرو تو: صاف شد و گفت .  اندازمی نزی ميرو
 نی را جمع کردم و فکر کردم ، امیپاها. بالکنی صندلي ، سرخورده نشستم رومی رفترونیاز آشپزخانه ب        

 شروع شده بودند و شی که از چند روز پیی را زنگ ها خراب کرده بودند ، زنگ هازیهمه چ!  من زیهم از سوپرا
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 و صبح دیغلتی که میینگران نباشم و شب ها  کهرسامی امی به لبخند تصنعشدیتند و آخرشان ختم م نداشیتمام
 ... خبرنی بتوانم آرامش کنم با ادیشا... آرامش کنمدیگفتم شا... پشت همدیکشی مگاری که سییها

مبهوت به من و !  کنار در بالکن مبهوت بوددمشی آمدنش ، کالفه خواستم بلند شوم که ددیطول کش        
 بلند عی بد آمده باشد؟ سری باشد ؟ نکند اتفاقينکند خبر بد...دمیترس. بودم ازشدهی ندچوقتی که هییچهره ا

 ...رسامی شده ؟ اميزیچ:  میگوی و لرزان مشومیم
  شده؟یچ:  زنمی و لب مدهمیسرم را تکان م... دارندیبی ، حس غراهشی سي ، چشمهادی آیجلوتر م        
 کف دستش را چسباندیم... شکممي روشودی بند ميگری پشت کمرم و درودی میکی ، دی آیدستش جلو م        
 روانه اری اختی بمیاشک ها...دهید... ده؟یبرگه را د....درونش را... درونش را حس کندخوادی که انگار مي، طور

 ...تر ییایقشنگ تر ، رو... گفتمی مي ، دوست داشتم در حالت بهترشوندیم
  ؟ییحامله ا:  دیگوی و مکندیاخم م...کنندی ام را شکار می و نگاه اشکندی آی باال مشیچشمها        
 ، هنوز بابا شدنش زود بود دی نداشت شای هنوز آمادگرسامیام.  دهمیسرم را با غصه تکان م        

  ؟نجاستیا:  دی گوی دهد و می فشار مشتریدستش را ب...دیشا
  باشد مرد حواس پرت من ؟دیپس کجا با.ردیگی ، خنده ام مهیوسط گر        
 ي چطورکنمیاالن چند روزه فکر م... بگمگهی طور دهی خواستمیم:  می گوی و مکنمی را پاك ممیاشک ها        

 ...بگم
 چند روزه؟:  کندیزمزمه م        
. شتری ، مبهوت است بکنمی ملیهر واکنشش را صد بار تحل.  کنمی نگاهش مقی و دقمیگوی میاوهوم        

 ي و انگار همه استرس هاکندی تنش تمام شامه ام را پر ميبو... گردنشي در گودرودی و سرم مدی آیجلوتر م
 ی به تنش و مفشارمیم شتریسرم را ب...کنندی مقی آرامش تزرشی و به جارندیگی را از من مایدن
 میبچه دار شد:  دی گوی آورد و می را کنار گوشم مشی و لب هاشوندی دور تنم حلقه مشیدستها...مشیبو
 ...یکین

 !!!وانهی درسامی امدانمی ، خودم مخندمیم        
     
 

مواظب :  دیگوی مرسامیام.رومی باال رفته بودند باال مچی که مارپواری فرو رفته در دي ، از پله هااقیبا اشت        
 .باش
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کل آن طبقه را . استدی سرتاسر سفمی رو به رويبای پرنور و زيفضا. دی آی ، نفسم بند مرسمیباال که م        
 تی نهای بمی دارد و منظره رو به روي و طرح کهنه کاردی بالکن پر کرده اند ،کف پوش سفي هاشهیش
 ... پر نور هستندو همه بزرگ...ومشی می و غرق خوشکنمیبا عجله اتاق ها را باز م...باستیز

  رو؟نجای ايدوست دار:  شنومی را از پشت سرم مشیصدا        
 ... براشمرمیدوست دارم ؟ م:  میگوی می با خوشحالگردمیبرم        
 ... موندهرونیهنوز سنگفرش ب... تمامهگهیدو ماه د:  دی گوی و مزندیلبخند م        
 ... سنگفرش رو بسازنمی ما توخونه ایوقت.اشکال نداره:  میگوی و مکنمی را باز مدی سفيکمد ها        
: می گوی و مکنمی اشاره ممی رو به رويبه فضا. کندی و با دقت نگاهش مکندیدر را چند بار باز و بسته م        

 اد؟ی منجای به المونی وسایول... اتاقموننجایا
 رو عوض ومدی که نیهر چ:  دیگوی ماند و می سرم ميان طور باال و دستش همبنندیدر کمد را م        

  ، خوبه؟میکنیم
 پاگرد هم ي نه ؟ براشهیقشنگ م... تخت بزرگ ستون دار با پردههی:  می گوی و مکنمی نگاه ممیبه رو رو        

 مونی و صندلزیم... بالکني رونمیچی می شمعدونيگلدونها... کردشهی کارها میلی خيوا... آباژورهی کاناپه و هی
 ...نجای امیاریرو هم م
 ؟ی چگهیخوب ؟ د:  تر آورد و گفت نییسرش را پا        
 ؟یکنیاااا، مسخرم م: خنده ام گرفت و گفتم         
 یی اگهی کار دخوامی مکنمی که فکر مکنم؟خودمی مسخره ات مادیبنظر م:  باال رفت و گفت شیابرو        

 ...بکنم
 ! نکنتمیاذ:  و گفتم دمیخجالت کش        
  ؟تیاذ:  زد و گفت یلبخند کج        
 ...نمی خونه رو ببهیبذار بق:  هلش دادم و گفتم تیبا مالم        
  ،امدیدنبالم ن        
 نگاه لشیا بود و به موبستادهی کنار استخر ارسامیام... رفتمنیی طبقه باال را نگاه کردم و پاگری دیکم        

  آماده است ؟نجایا:  به استخر پر آب انداختم و گفتم ینگاه.کردیم
 .ختنی آب رینه کامال ، امتحان: با اخم گفت         
  عمق داره؟هیقشنگ شده ، همه جاش :  را از نگاه گذراندم و گفتم ی سبز آبي هایکاش        
 ؟يشنا بلد... ترهقیاونطرف عم: به انتها اشاره کرد و گفت         
 ! کمی: سرم را تکان دادم و گفتم         
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 .شهی مری ، دگهی دمیبر:  اشاره کرد و گفت نیبه ماش        
 کالس بود که اس ام انیم...کالس بعد از ظهر داشتم. کردمادهی و من را مقابل آموزشگاه پمیسوار شد        
 : اس داد
 ... کنملی تعطدی برم ، کارم رو باشی پينطوریا        
 چرا؟: جواب دادم         
 . برگردونمتامیدوست دارم ب: نوشت         
 .امیشب م:  نقش بست و نوشتم می لبهاي رويلبخند        
لبخندم جمع .کردندی گذاشتم و با همان لبخند نگاه کردم به دخترها که با خنده نگاه مي را کنارلیموبا        

 . باشمي کردم جدی و سعشد
      

 نیرحسیام. شهیمثل هم. و او خونسرد بودگفتی مرسامی به اميزی لب چری اخم کرده بود و زرسامیپدر ام        
 .زدی می حرفی زانو گذاشته بود و هر از چند گاهيهم به جلو خم شده و آرنج ها را رو

 نیاز ا.  بودندي هر سه جدنطوری نبود که اانیجر در نشانی بیبا خودم فکر کردم قطعا صحبت خوب        
 زد و ي لبخندرسامیمامان ام. لمس شد ، برگشتمیفیدستم که با دست ظر...دمیشنی را نمشانیفاصله حرفها

 : گفت
 ... خونه نباشهيگرچه من گفتم تو...ذارنی با هم در مورد کار جلسه مشهیهم...نگران نباش        
 ...نی زحمت افتاديامروز تو:  زدم و گفتم يلبخند        
 روزها ، اختالف نی ادیشا...دیای بنجای ادی بانهای از اشتری بیلی خ،ی حرف رو بزننی ادینبا: اخم کرد و گفت         

 ... اونها هم حل شهنیب
با ! ر از من زودتیلی ، خشدی قدم مشی پسرها و همسرش پی آشتي مدت برانی او هم ادیفکر کردم با        

 ...ری تو اميدی وقت حرف منو گوش نمچیه:  گفت تیبا عصبان.می بلند حاج آقا ، هردو برگشتيصدا
 رفت اطی که قدم زنان به طرف حنیرحسیبه ام...کالفه شدم!  به سرش ، کالفه بوددی دست کشرسامیام        

 زد و ي من لبخنددنی ، با داطی کنار حی تخت چوبينشسته بود رو.  بعد دنبالش راه افتادمیکم.، نگاه کردم
 . زن داداشدییبفرما:  و گفت دی کنار کشیکم

به دنبال . کنارش با فاصله نشستم و به فواره کوچک حوض نگاه کردم.شدی ، عوض نمی حالتچیدر ه        
 :  که خودش گفتگشتمی شروع صحبتم مي براییجمله ا
 ه سرش بذاره سربستیبابا قرار ن! نگران نباش        
  بود؟ی عصباننقدریپس چرا ا:  لبم نشست و گفتم ي اش روی از زرنگيلبخند        



 224 

 .هیی بار آدم ناتونیطرفش ا... ضرر نکنهری امخوادیم:  کج کرد و گفت یسرش را به طرف        
  ؟کنهیخب چرا با بابا مخالفت م: نگران گفتم         
 ... کار خودشو بکنهخوادیچون م: شانه اش را باال انداخت و گفت         
 مطمئنه از حرفش؟...بابا:  بعد ، گفتم یسکوت کردم و کم        
 دوستش شتریته قلبش ، از من ب... نخواسته اون ضرر کنهچوقتیبابا ه:  نگاهم کرد و گفت میمستق        

 . منمشهی ، همشهی که مظلوم واقع میاون.داره
 رسامی که امی ، همان وقتدمیدی مشی روشن اش را انگار چند سال پي نگاهش کردم ، چشمهایکم        

 دی بادیشا... خانواده اش گم شده بودمهی نصفه و ني محبت هاانی که مییگفته بود آزرده شده ، همان وقت ها
 . ندارني ورزنهی ارزش کزهای چیبعض...یتو هم ممکنه اشتباه کن:  آورد ، گفتم ی از دل او هم در میکس

 !  کردهفیبرات تعر:  زد و گفت ي باال رفت ، پوزخندشیابرو        
 !ي نگفته تو مقصر بودیول:  گفتم عیسر        
 ...بهش بگو... به دل ندارمنهیمن از اون روزها ک...  دهیزحمت کش:  و گفت دیخند        
 ي نفر رو توهیمن ... امايدی شنادی حرفها زنی از ادیشا... ، خودت بگوگمیمن نم: بلند شدم و گفتم         

 ... از دست دادممیزندگ
 ، دیدی از دست مدی ارزش داری بنقدری که اییلحظه ها: نگاهش را به من دوخت ادامه دادم         

 .  عقبي برگردیتونی ، نمي و زمان رو هم بدوزنی ، زمي روزهی...گردنیبرنم
برگشتم داخل خانه و به ...کردی به حرفم فکر مدی انداخت ، حداقل پوزخند نزد و شانییسرش را پا        

 ... ، لبخند زدمکردی که متفکرانه نگاهم مرسامیام
 

 ؟يخوریساالد م:  دی گوی و مشودی ملی به طرفم مای ، کمرسامیام        
 ...اری هم ماست و خکمی:  میگوی و مدهمی تکان مدییسرم را به نشانه تا        
 یقاشق.ردیگی را به طرفم ماری و کاسه بزرگ ماست و خکندی کنار دستش را از ساالد پر می دستشیپ        

  ؟گهیامر د:  دی گوی و مگذاردی مشیکاسه را سر جا.  زمیریکنار بشقابم م
 فکر ذوق زده نیاز ا!شناسمشی است ، کم کم دارم ماطی آمدن من از حریهنوز ذهنش درگ.  مزنیلبخند م        

خنده ام ...رودی درهم مشتری و اخمش بندازدی به من مینگاه...مثل همه زن ها...کنمی میدارم زندگ.شومیم
 .گردیم

خوش گذشت :  دی گوی بعد طاقتش تمام شده و میکم...زندی نمی ، حرفمینی نشی که منیداخل ماش        
 بهت امشب؟
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 ...يکردی سرکار با بابات بحث مگفتی منیرحسی ، اماطی حيتو...آره:  میگوی و مرومیطفره نم        
 !ی از خودم بپرسیتونستیم:  کندیاخم م        
 گهی بگم دخواستمیم: می گویو م دهمی به خرج متی کرده ، اما دراي که حسودارمی بشی به روخواهمیم        

 ...تموم کنه اختالف ها رو
 .يکردی مری خودت رو درگدی ، نبافهمهی ها رو نمزی چنیاون ا:  داد و گفت رونینفسش را پر فشار ب        
 !رسامی امستیاونقدرا هم بچه ن...ستی دلخور نگهی ، دفهمهی هم خوب میلیخ: معترض گفتم         
 .کنمیمن اونو درستش م:  سکوت کرد و بعد گفت یکم        
 ...سایوا:  گفتم عی ، سرمیاز مقابل داروخانه گذشت        
  شده ؟یچ:  و گفت ستادیا        
 ...دارو الزم دارم:  گذاشتم رهی دستگيدستم را رو        
 .بذار من بخرم: کمربندش را باز کرد         
 .رمیگیخودم م:  و گفتم دمی پررونیب        
 نگاه کردم و فکر کردم چطور شخوانی پوش پشت پدی شدم ، به مرد سپيوارد داروخانه شبانه روز        

 د؟ییبفرما: سرش را باال آورد و گفت ...میبگو
 ...یپد بهداشت...ام...خوامی بسته ژلوفن مهی: جلو رفتم و گفتم         
 .اونطرفه خانوم:  گفت اوردی سرش را باال بنکهیبدون ا        
 گذاشتم و لونیبسته ها را دخل نا. که گفت رفتمی دادم و به سمترونی راحت بالینفسم را با خ        

 ن؟یخوای نمیی اگهی دزیچ:  حساب ، حساب کرد و گفت نیمرد با ماش.برگشتم
 هی تکنی که به ماشدمی را درسامیاز داروخانه که خارج شدم ، ام.  گذاشتمارشینه گفتم و کارتم را در اخت        

 . انداخت و سوار شداهی سلونی به ناینگاه...داده بود
 : دی بعد پرسی ، کمشیزآرای می صندلينشستم رو.از حمام که آمدم ، لبه تخت نشسته بود        
 حالت خوبه ؟ -        
 ؟یپرسی می چيبرا.آره: با تعجب نگاهش کردم و گفتم         
 .ي کرددی خردمید:  و گفت دی به سرش کشیتدس        
 ...خوبم! آهان:  زدم و گفتم يلبخند        
 آن روز خانه مامان افتادم و نگاهم ادی معروف را برداشتم ، ونی دادم و لوسهی تکزی را به ممیکف پا        

 را می گوشه لبش نشست و به طرفم خم شد ، مچ پايلبخند... آورده بودادیناخودآگاه به او افتاد ، انگار او هم به 
 ؟يخندی می چيبرا:  ، اخم کرد و گفت دمیندخ.ختی را کف دستش رونی گذاشت و لوسشی زانويگرفت و رو
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 ... خاطره افتادمهی ادی...ينطوریهم:  دادم و گفتم هیدو دستم را به عقب تک        
 ...یگی که مییون خاطره اهم:  و گفت دی ساقم کشيدو دستش را رو        
 ... کشوندهنجایمنو ا:  و ادامه داد دی را باال کششیدستها        
 ... روش تو ، از راه خودم وارد شمنای ایگفتیتو که م:  و گفتم دمیخند        
 فکرت نکهی ادنیفهم...ی روش منو اغوا کننی با اي بود که بخوانیراه خودت ا:  را باال آورد گرمی ديپا        

 .کردی ات می ، دوست داشتنهیچ
 ... ؟ فکرم مال خودمهیخونی فکرم رو می چيبرا: لوس شدم         
 می و سرشانه هادی گردنم کشي را روشی ، کاله حوله را انداخت و دستهادمی را باال برد و جلو کششیابرو        

 ...دهی عسل ميبو:  آورد و گفت نیی، سرش را پا
 ...لیفکر کنم نارگ...عصاره عسله با : م گفتم آرا        
 ! کلمهنی اکنهی ؟ همه حس آدم رو نابود ملینارگ: سرش را عقب آورد و معترض گفت         
 ...خودش نوشته:  به عقب دمیخند        
،  مال من شیفکرت مال خودت ، بق:  و گفت دمی به جلو کشيشتری نگاهم کرد و بعد با شدت بیکم        
 خوبه ؟
 ...خوبه:  که به گردنم نشست ، زمزمه کردم شیلبها        

       
 
 

 رسامیام        
 

 ... برمدیبا...بهت اعتماد دارم:  اش را پاك کرد و گفت یشانی پيبا دستمال عرق رو        
 !ي بهش اعتماد کرديهنوز موندم چطور:  به او زل زد و گفت ي جدنیرحسیام        
 یی اگهیراه د... بود بارم ، اونم بودریمجبور شدم ، اونجا گ:  و گفت شی موهاانی مدیدست کش        
 ... از دستم در برهياری بختذارمی ، اما نمدادمیدر هر صورت بار رو از دست م...نداشتم
 از دست نطوری اتوانستی اش ، همه زحماتش را ، نمینگاه کرد به برادرش ، همه حاصل زندگ        

اما ...شی هادنی ، رنج ها و دوشی هایسخت... را ببردزی همه چگری نفر دکی بماند تا الیخی بتوانستینم...بدهد
 پاس شیچک ها...در دست نداشت يزی برگردد ، االن چدی بای کدانستی و نمرفتی مدیبا. بودیکی نگریطرف د
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 به دیدست کش...گشتی برمدیبا...شدی آوردند ، اعتبارش خدشه دار می و همه به سمتش هجوم مشدندینم
 ...صورتش

 از ی لعنتي هاستی شده بود وآرامش داشت ، االن که آن کی عملشانی هامیآخر االن ؟ االن که تصم        
 آن  داشت واری کوچکش ، دخترکش مادر شده بود؟ ویکی رفته بودند و االن که پدر شده بود؟االن که ننیب

 دشیبوئیکوچکش که مدام م ینی و بشدی مشت مراهنشی که به پیی مکرر ، پنجه هاي عق زدن هايحالت ها
 ...کندی بدنش ، حالش را خوب مي بوگفتیم... نرودیی جاگفتیو م

. دیفهمی را خودش هم نمشی روزهانی ابیحال غر. زده اش کردرتیسوزش اشک در چشمانش ، ح        
 را چشم به راه یکیچطور ن... تن اوستي اش بوارانهی ، وگفتی که مادرش مگذاشتی را تنها میکی ندیچطور با

 آن عادت کرده ن به لمس کردشتریب...کردی کوچک درون شکمش را لمس نمیلی و هرشب جسم تخگذاشتیم
رشب با  هیکین... شبه مادر شده بودکی ، یکی به پدر شدنش نداشت ، اما نیبود تا خودش ، هنوز حس خاص

 !زدیشکمش حرف م
 :  آرام گفتنیرحسی شانه اش نشست ، امي روی را بست ، دستشیچشمها        
 ...ری امزنمیبا بابا حرف م... کارت هميبرا... از بابت خونت راحت باشهالتیخ...کنمی بتونم ميهرکار -        
 کرد ، بهش دی رو تهدیکی نيگه خطر بذار واسه لحظه آخر ، انکارویا: سرش را تکان داد و گفت         

 رو نهایا... غرب هم ، مامانش نشستهي االنمون به نامشه ، خونه هاییالیالبته ، خونه برج و خونه و...بگو
 ...یدونیخودت م!  همشونستنی نی خوبيآدما...نیرحسی سرراهش امانی بدی شایول...کنهی نمدی تهديخطر

 چقدر وقت دور یکنیفکر م...حواسم بهش هست...نگران نباش:  داد و گفت هی تکزی به منیرحسیام        
 ؟یباش

 . ، موندن همونجاومدنی نرانی کنم ، خبر دارم اداشونی ، هروقت پدونمینم: بلند شد و گفت         
 .دنی خودتو نمي ؟ لباسهات بويای میک:  بود یکیاس ام اس آمد ، ن        
 .زمی عزامیدارم م:  نشست و جواب داد شی لبهاي رویلبخند تلخ        
 ...نیرحسی بهت امسپارمشی بار ، منیا: بغضش را قورت داد و به برادرش نگاه کرد و گفت         
 ... شهتی اذذارمینگران نباش ، نم:  برادرش ، سرش را تکان داد و گفت ی از آشفتگرانی حنیرحسیام        
 ...یکیحامله اس ن: در را باز کرد ، برگشت و گفت . سرش را تکان داد و به طرف در رفترسامیام        
عشق بود که دل . چشمانش را پاك کردسی ، در را بست و گوشه خنیرحسی امیدر مقابل بهت زدگ        

 اش را پاك تهخی فرو رملی باران گرفته بود و رری را زی آورد که دخترکادی روز را به کینازکش کرده بود ؟ 
 ...فکر نکرده بود  ، که از گوشه چشم خودش روانه خواهد شدیکرده بود ، آن روز هرگز به اشک
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 نجای سخت تر از ایلی پر کردنش خدی کردم و فکر کردم خانه سپمی دستهاانی مستی به لینگاه        
خسته ... تا االنکردمی مدی زودتر و بهتر خریلی نداشت ، خیتی اهممی نداشتم و برادی خري برای وسواسیوقت.بود

 یبا ناراحت... عوض شده بودمی و خوخلق  روزهانیاصال ا... بوددهی توانم را برشهیشده بودم و کار هم مثل هم
 کوسن ری در آمد ، سرم را زي که صدابردیداشت خوابم م.دمی کاناپه دراز کشي انداختم و روزی ميکاغذ را رو

 رسامیام. گذشت و کوسن کنار رفتییلحظه ا. دادمانی را از همان مرسامی و جواب سالم امبزرگ پنهان کردم
 ست؟ی شده ؟ حالت خوب نیچ:  کرد و گفت اه ام نگی گختهیمتعجب به بهم ر

 .ادیخوبم ، خوابم م:  به کاناپه فشار دادم و گفتم شتریسرم را ب        
 ...ي شدينطوریپاشو ، چند روزه ا: ت و گفت  انداخيگریاخم کرد و کوسن را طرف د        
  عصرونه ؟ارم؟ی بيخوری میچ...دونمینم:  را پشت گوشم دادم وگفتم می ، نشستم و موهاگفتیراست م        
 !رسامیام: اعتراض کردم . نگاهم کرد و بعد دستم را گرفت و بلندم کردیکم        
 خبر تشیاز ن. تخت انداخت و من را به طرف حمام برديکتش را رو. نزدی و حرفدمیبه طرف اتاق کش        

 ... نکنتمی اذرسامیام...تازه حمام بودم: دار شدم و مقاومت کردم و گفتم 
 .حرف نباشه:  زد و گفت یلبخند مصنوع        
 ... برمخوامینم:  نگهش داشتم و گفتم می که با دستهادی کشرونیبلوزم را از تن ب        
  ؟يخواینم:  گفت کی باري دست برداشت و با چشمهایکم        
 توجه به اعتراضم ، گذاشتم داخل وان و دوش را باز یبعد خم شد و کمرم را گرفت و بلندم کردم ، ب        

 ، کردی اش نگاهم مانهی از عمل زورگوی که خندان و راضرسامیبه ام.آب سرد ، شوکه ام کرد و ساکت شدم.کرد
 .رونی بای بي ، سرحال شدری دوش بگهی:  زد و گفت دیلبخن.اه کردمنگ

با همان ...دمی و من با لذت خندستادیدر جا ا. پشت که به من کرد ، دوش را برداشتم و به طرفش گرفتم        
 ...یکی ني شدچارهیب:  شده بود ، آرام برگشت و گفت سیلباسها خ
 را به می ، به تنم چنگ زد و موهاسی خيبا همان لباسها. زدمادیبه طرفم که هجوم آورد ، با خنده فر        

 ام پر ی حوصله گی را تجربه کردم ، همه حس بی دوست داشتنی به وجود گرمش ، سکوتدهیچسب.عقب برد
 شدم ، رهی خکردی نگاهم مساکت  کهاهشی سي قطرات آب به چشمهاانیسرم را باال آوردم و در م.  بوددهیکش

 بای زرسامیام. نسبت بدهمزشی دوست داشتن را به چه چنی ادانستمی دوستش داشتم و نمتی نهای روزها بنیا
 نطوری نداشتند اما مردمکشان ، متصل شده بود به روح جذابش ، که من را ای حالت خاصشینبود ، چشمها

 داشت و بدون دهی کشینی و نه گرد ، متوسط و بجا ، بود بی به درون خودش ، صورتش نه استخواندیکشیم
 نطوری به باال تنه اش ، ادهی بودم و چسبستادهی که انطوری ، انجایا!  جذاب بودرسامیام... متناسبيطرافت و لبها

 ! دوستش نداشته باشمتوانستمی ، نمکردی مقی ، خواستنم را تزرشیکه در آغوشم گرفته بود و با چشمها
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 کمرم ي ، دستش را رودمی اش کشقهی شقيانگشتم را رو... را باال آوردم و دور صورتش گذاشتممیدستها        
  مد نظرت هست ؟یهدف خاص: جا به جا کرد و گفت 

 .دوستت دارم:  شدم و گفتم رهی خشیبه چشمها        
 بزرگش را از گردن تا کمرم حرکت داد يانگشتها. دی را بوسمیبدون از دست دادن وقت ، خم شدم و لبها        

 ... را کف حمام پرت کردسی خي نفسم به شماره افتاد ، لباسهایو وقت
  قرص هات باشه ؟ری هات تاثی حوصلگی بیکنیفکر نم:  تخت نشسته بودم ، گفت يبا حوله که رو        
چرا ، :  انداختم و گفتم ریزسرم را . مزخرفشانراتی و تاثی هورمونيقرص ها! گفتیآه راست م        

 ..خداروشکر، دوره دوم و آخرشه
  بعدش؟ي نداری مشکلگهید:  را با حوله گرفت و گفت شیآب موها        
 مدام ي تا زمان بارداردیکال با... بدمی دوباره سونوگرافدیبعدش هم با:  زل زدم و گفتم اهی سيبه موها        

 .چک کنم
  ؟می زود بچه دار شيدوست دار: سرش به طرفم برگشت و با دقت نگاهم کرد و بعد گفت         
 بچه ؟ من ؟:  را درشت کردم و گفتم میچشمها        
 ؟يبچه دوست ندار:  تخت و گفت ينشست رو        
فکر کنم ... تصور کنمتونمینم...زوده... بچه خودم؟یول...چرا بچه ها رو دوست دارم: دست پاچه گفتم         
 ؟یکارم چ...سخته

 . نظرت رو بدونمخواستمیم.نگفتم االن ، کال گفتم:  زد و دستم را گرفت و گفت يلبخند        
  ؟ستی خودت زود ني برا؟یتو چ:  بزرگش نگاه کردم و گفتم ي دستهاانی ممیبه دستها        
 کردی به ذهنم هم خطور نمی حتنهایقبل ازدواج کردن ، همه ا : دی نبوسی کرد ولکیدستم را به لبش نزد        

 در ممنوعه ، همه هی ، مثل باز شده لیمثل اومدن س...یکی االن نی ولکردمی در موردشون فکر نمچوقتی، ه
 دارم ، ی همشون آمادگيبرا... چطور بگممدونینم... خودم داشتمي برای زمانهی دی که شاییاهاینقشه ها و رو

 ...خواستمی رو منی همایاصال انگار از دن
 ؟یخواستی میچ:  ، زمزمه کردم شیغرق شده در لطافت حرفها        
 ! تو رو:  را باال آورد ، گوشه لبش باال رفت و سرش را به طرفم تکان داد و گفت اهشینگاه س        
        

 
 

 ... کمهيزی چهی:  کردم و گفتم  خانه نگاهییرایدست به کمر به سالن پذ        
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 ... هنوزیفرش ها رو ننداخت:  به روبه رو انداخت و گفت ي سرسری سرش را باال آورد و نگاهرسامیام        
 ! از فرش هاری خودم ؟ غفهممی نمیعنی:  و خودم را نباختم و گفتم دمیخنده ام گرفت از اشتباه بزرگ د        
 .یچی از فرش ها ، هریبنظرم غ: ت و گفت  به من انداخینگاه        
 .ادی بی بگدی فکر کنم باگهی دباریاون دوستت که طراحه رو : مردد گفتم         
 . ازشادی زادیخوشم نم:  در هم رفتند و گفت شیاخم ها        
  اومد؟ی بنظر نميچرا ؟ آدم بد: متعجب گفتم         
 آشپزخانه انی رنگ میی قهوه ارهی جزيدنبالش رفتم و رو. نزد و به سمت آشپزخانه راه افتادیحرف        
 ؟يخوری تخم مرغ مسیسوس:  را باز کرد و گفت خچالی.نشستم
! دمیکشی مرونی مرد حرف بنی با انبر از دهان ادی باایخدا. گفتم و به نگاه کردنش ادامه دادمیاوهوم        

 :دوباره گفتم
 اد؟ی چرا خوشت نمینگفت -        

 . زنهی حرف مادیز:  را جدا کرد و گفت سیپوسته نازك سوس        
 .. فقطدادی محیتوض: متعجب گفتم         
  در موردش؟یکنی سوال منقدری ای چيتو برا.حاتشیاضافه بود توض: چاقو را برداشت و گفت         
 ! نهای ی هستینی مرد بدبنمی ببخوامیم:  دادم و گفتم هی را به عقب تکمیدستها        
 .شناسمی ، اما هم جنس خودمو مستمینه ن: با تعجب نگاهم کرد و بعد گفت         
 ! ي تکراريحرفا:  دادم و گفتم رونینفسم را ب        
جتماع بودم ،  اي توادیمن ز:  را شست و گفت شی گذاشت ، دستهاي خرد شده را کناري هاسیسوس        

 سرت کاله خوانی میقی و به هر طردنی شون رو نشون نمی واقعي که اصوال روییبخاطر کارم هم با آدمها
 ه؟ی بحث چنی هدفت از افهممی نمقایاما االن دق... بودمریبذارن ، درگ

 رابطه بودن ، ي تویلی که خودشون خیی مردهاگنی مشهیهم:  و گفتم دمیانگشتم را به لبه سنگ کش        
 ...شنی تر منیبدب

 ، به تجربه ی که باهاشون برخورد داشتیی داره به آدمهایبستگ:  ، گفت دمی روغن را شنزی ولزی جليصدا        
 تی زندگي نفر فقط توهی کار ، اما انتی خای دروغگو نبودن چکدومی که هی نفر بوده باشنیممکنه با چند! ات

 .کنهی خراب مو ردتی نفر دهیهمون ...ادیآب در ب کار از انتیباشه و اونم خ
 راست دایشد. نزدمی در هم رفت و حرفمیاخم ها. تجربه ناموفقم کیبه خودم فکر کردم و همان         

  شوم گذشته فرار کرد ؟هی از ساشودیمگر م...کردی اصال داشت به خودم اشاره مدی شاای گفتیم
 باشه ؟. اشتباه نکنيفکرها:  گفت يجد.  باال آمد و نگاهم قفل مردمکش شدشیچانه ام با دستها        
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 . آرنی اشتباه به ذهن آدم مي اشتباه رو حرفهايفکرها: دلخور گفتم         
 مورد حرف بزنم نی من بارها بخوام در ادیشا. ومدی بحث خوشم ننیاز اول هم هم از ا: اخم کرد و گفت         

 ؟يری به خودت بگدی باشهی، هم
 ... رو خراب کردهدمی نفر کال دهی ام ، ینیمن آدم بد ب. آره :  آمدم و گفتم نیی سنگ پاياز رو        
 . پسی کار کندتی دي رودیبا: همچنان اخم کرده گفت         
حساس . باال پناه بردم طبقهدهی چمهی رفتم و به اتاق نرونیشانه ام را باال انداختم و دلخور از آشپزخانه ب        

 ی و بي دلخور بشوم از خونسردخواستی خاطرات بد و ناراحت کننده ام ، دلم مایبودنم به قرص ها ربط داشت 
 . اشیتفاوت
       

 
هر لحظه با خودم گفتم ، . پرت کردملی وسادنی و حواسم را به چستادمی اتاق اانی ساعت را تنها ممین        
 که ستون دمی تخت جدي کالفه روگر؟ی بود دنی زن و شوهرها همنیقاعده ب. آوردی و از دلم در مدی آیاالن م

 و به دمی کشرونی سرم بری ، از زشدیده می را کشمیموها. دمی نشده بود ، دراز کشنی مزری هنوز به حرشیها
 ي خوابم گرفته بود که صدابایقرت. انتظار را نداشتمنی موردم ، حوصله ای شده بودم از قهر بمانیپش. پهلو رفتم

 لبه تخت حس کردم ، فکر ي اش را که روینیسنگ. را باز نکردممی چشمهای شدم ولاریهوش.دمی را شنشیپاها
 :  نگاهم کرد و گفتیبا لبخند کمرنگ. بوددی ها از من بعي بچه بازنی و هم ادارمی بمن  کهداندیکردم هم او م

  مثال االن ؟يقهر -        
  داره؟یفرق:  باز هم دلخورانه گفتم اری اختیب        
 .گهیداره ، اومدم د:  و گفت دی کشمی بازويدستش را رو        
 . ساعت گذشتهمین: معترض گفتم         
 .پختمیداشتم غذا م: خندان گفت         
 نقطه دی ، نبای باشي قويری بگادی دیبا:  نشاندم و گفت شی پايبعد به طرفم خم شد و بلندم کرد و رو        

 .ی دست کسيضعف بد
 .یستی نیتو کس: گرم شده از تماس با بدنش گفتم         
 ! به من باشهدی ، حواست بای از همه با من در ارتباطشتریاتفاقا ب:  ام را لمس کرد و گفت ینیب        
  ؟یکن تمی اذي روزهیممکنه :  نگاهش کردم و گفتم هیچند ثان        
 یکنی که تو فکر مکنمی ميکاری ، من ی موقعهی ان ، ی نسبزای چنطوریا: سرش را باال گرفت و گفت         
 ...یکنی فکر منطوری که تو اهی اصال ، واکنشم طورای ، به فکرتم کنمی خودم فکر می ولکنمی متتیدارم اذ
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  نه ؟ای یکنی متمی ، اذیچونیپیچقدر م:  حوصله دستم را تکان دادم و گفتم یب        
 .چقدر اخالقت بد شده: خنده اش گرفت و گفت         
 ؟ياخالقم بد شه دوست ندار: دلخور گفتم         
 . نکنيخودی بي سواالنیاز ا:  سراند و گفت می پهلويدستش را رو        
 !تو هم سواالمو جواب بده: معترض گفتم         
 . جواب ندارنيخودی بيسواال: فت  تخت و گيگذاشتم رو        
 :  و گفتمدمیخودم را باال کش.خواستی که او مشدی آنطور مزی همه چدی که نباشهی شدم ، همیعصبان        
 . حرف خودت باشهيخوای مشهیهم -        
 ری رو اسمی ، دستهاهی از ثاني و در کسردی را کشمی بروم که مچ پاهانیی تخت پاگریخواستم از طرف د        

 ...ادی ناز و قهر ميبو: نچ نچ کرد و گفت . مچ قدرتمندش کرد
 ...ی و بدجنسادی مي دلخوري بوشتری ات مشکل داره ، بینیب: لبخندم را جمع کردم و گفتم         
 باشه ی مقطعی ، اخالق بدت رو هم چرا دروغ دوست ندارم ولکنمی نمتتیاذ:  کرد و گفت ییخنده ا        

 .کنمیتحمل م
 ! یکنیلطف م: با حرص گفتم         
 .یدونیخودت م.ستمی نکی رمانتجاناتیمن مرد ه:  و گفت دی اش را به کنار گوشم کشینیب        
 !ستمی و اون نستمی ننیمن ا!  بعد از ازدواجيحرفا: اخم کرده گفتم         
  که االن نکردم؟کردمی مکاری چدیمثال با: سرش را باال آورد و گفت         
 ساعت مینه ن.ي اومدی همون موقع دنبالم مدیبا:  و خوش فرمش نگاه کردم و گفتم دهی کشيبه گلو        

 .بعد
االن ، از دلت که در آوردم ، با . میدر اون صورت ، شام نداشت:  چانه ام و گفت يدستش را گذاشت رو        

 .شمی چقدر گرسنه میدونیبعدشم که م... ، نه گرسنهمیخوری و شام منیی پامیریلبخند م
 ؟یبعد چ:  بار خنده ام را کنترل نکردم و گفتم نیا        
 ...بعد از ، از دل در آوردنت:  و گفت دیشانه ام را بوس        
 .رسامی امیلی خیبدجنس: خودم را جمع کردم و با خنده گفتم         
 ، جواب همه سواالت ، یکیمن دوستت دارم ن:  و کنار گوشم گفت دیرم کش کمریهر دو دستش را ز        

 .نهیا
 و انگار از اول همان شب ، شدمی جمله ، چطور متحول منی نداشته با اتی و امندهیآه که من محبت ند        

 ... آرامش بودمنی بودم ، دنبال همدهی را درسامی که امياصال از اول همان روز
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 را به نگاهم گره زد و دست بزرگش را چند اهشی سي چشمهادمیسرم را باال آوردم و گونه اش را بوس        
 . رساندمی را رستنگاه موهاشی بار لب هانیا.دی کشمی موهايبار رو

     
 ي آن زنهاشده ام از.رسامی ، خانواده خودم و خانواده اممی گرفته ای مهماندمانی است و در خانه جددیع        

 را دوست مانیبایهمه خانه ز... و آخر هم غذاي و چاینیری ، شکنمیخوشبخت لبخند به لب و به همه تعارف م
 را به نجای امیگوی و مزنمی ، اما من لبخند مش نگران دور بودن خانه است و مسافتی کمرسامی اميدارند ، بابا

 يکتای که کندی اشاره مرسامی که با خنده به امنمیبیمامان را م... به منخنددی ، مکنمی عوض نمی بهشتچیه
 ...ی ات سامان بدهی وقتش است تو هم به زندگندیگوی زبان را در آغوش گرفته ، از آن اشاره ها که منیریش

 ها ری حرنی او هم تختش را از ادی خوشش آمده و شادیگوی و مکشدی پرده تختم را دست ملوفرین        
 را رسامی و امکنمی ، نگاه می ام پر کرده اند ، وقت خداحافظی دوست داشتنيانه ام را آدمها خيهمه جا...نندیبب
 ، بلند رومی و چند قدم به عقب مشومی معذب اند ، مستادهی ، همه منتظر اکنمی مشی چند بار صداکنم،ی نمدایپ

 ، مهمان گردمی و بر مترسمی ، مستی نرسامی فرو رفته و امیکیباز هم بلند تر ، خانه در تار...کنمی مشیتر صدا
 .... استاهی و خانه سکنمی ، عرق مجوشدیمعده ام م....  رمیگی و حال تهوع مردیگی ، قلبم مستندیها هم ن
 ، اما یکی از تارترسمی ، اتاق ها روشن هستند و نمگذارمی ام منهی سي و دستم را روپرمیاز خواب م        

 .نمی او را ببی خالي شوم و جاداری که بی از وقتارمزی ، بکندی ام موانهی دییتنها
 رودی تر منیی پای ، فقط کمشودی ، تهوع تمام نمرومی نفس باال مکی و دارمی آب کنار تخت را بر موانیل        

با ...پرمی که از ترس باال مدی آی راهرو مانی میی از جاي ترق بلنديصدا.  تلنبار شده ام ي بغض هاهی، کنار بق
 ي ، صداگفتی بود مرسامی ، اگر امدی آی نميگری دي ، صداکنمی صدا اطرافم را چک می بيوحشت و نفس ها

 بکوبم و نی پا به زمخواهمی افتم ، می مهی و به گرجوشدی ممی است ، اشک در چشمهالیسرد و گرم شدن وسا
 اصال کنارم هم نه ، ایآه خدا... ، حق من است که او را االن کنارم داشته باشمخواهمی را مرسامی اممیبه خدا بگو

 ، خواهمی آخر را مي روزهاجی و گی دوست داشتنرسامیام...دیای بي روزدی هست و شادانم برسد ، بيخبر
 ...خواهمی سرم مری شکمم و شانه اش را زي را روشیدستها

 ، اگر زمیری ام مچسبانم و در سکوت اشک مینی را به برسامی ام و عطرگذارمی بالشت ميسرم را رو        
 ...مشیبوی به او و مچسبانمی ام ، خودم را مي و همه دوران باردارشومی بچه دار مگری برگردد ، ده بار درسامیام

 ....بردی ، خوابم مردیگی و تهوع آرام مدهمی تر فرو مقینفسم را عم        
 و خواب آلود به گوشم شومی مداری کنم بلنتشی رفته شب قبل ، ساادمی ام که ی گوشيصبح با صدا        

 ...کندی دور که نامم را صدا میی و بعد صدادی آی مي خش خش ممتدي ، صدامیگوی و الو مچسبانمیم
 ...رسامیام:  میگویبا لکنت م        
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االن ...نجای نداشتم ایچیه... امی کشتيمن رو... ، الویکین:  دیگوی مگری و بار دشودیصدا قطع و وصل م        
 ... بازمزنمی بهت زنگ مجای دمیرس...رمی تونستم شماره ات رو بگیبا بدبخت
 ؟يای می ؟ کیخوب...رسامیام:  می گویلرزان م        
خوبم ...امیم:  دی گوی ، بلند مشودی و دوباره همه تنم گوش مکنمی تحمل ميخش خش ها را با صبور        

 ...یکین...
 ...شرمندم ، منو ببخش:  دی گوی ، دوباره مدهمی مرونینفسم را با بغض ب        
  اصال چکار کنم؟؟ای کنم هی گردانمی رختخواب ، نمانی شود و من مانده میصدا قطع م        

      
 

 باعث رشی و حرفی سرشانه ها باز است و پارچه لطي اش از روقهی ، کشمی به لباس قرمزم میدست        
 ، از آن رنمی به خودم لبخند متی و با رضادهمی مي فر خورده ام را به کناريموها. بارها لمسش کنمشودیم

 ! از خودمدی آی و خوشم مکنمی نگاه منهی ست که مدام به آییروزها
 :دیگوی و مشودیمامان کنار در ظاهر م        
 اد؟ی می کریام...رسنی االن مهمون ها ممی برای بيخوشگل شد _        
 ...کی ، رفته دنبال کرسهیم: میگوی و به طرف مامان رفته و مبرمی نگاه منهیاز آ        
 رفت ، گفت رونی زنگ خورد و با عجله بلشی موبا،یکی ، دنبال چه ککشمیاز دروغم صورتم را درهم م        

 شتری برسامی روزها ، امنی ، ازدی سالگرد ازدواجمان؟ دلم شور می از مهمانشتری بیچه ضرورت! ست ايکار ضرور
 ادی دی شاکردمی ، حس مي کاروعات سمت موضرفتی فکرم نمکردمی ميدر خودش فرو رفته بود و من هرکار

 دی شلوغش کرده بودم و نباادی زدیشا. مشترك ار چشمش افتادهی کرده اش افتاده و جاذبه زندگزی عزيازاد
 .میرفتی در غالب زن و شوهرها فرو منقدریا

 ی کردم و سفارشاتاطی در حییرای اماده پذيزهای به می صورتم نشاندم و نگاهي روي ظاهريلبخند        
 . کمک امده بودند،دادمي که براي سرگرم شدن به چند نفريبرا

با . شداطی با عجله وارد حرسامی و باالخره امچاندمیدست بهم پ که آمدند، رسامیخانواده خودم و ام        
 باال رفت و شی ، ابرودی به منکه رسشی به همه سالم کرد و با نگاهش اطرافش را گشت ، چشمهاییخوشرو

 در هوا رمی لباس حري بود انتهاسم را در هم کردم و به طرف ساختمان برگشتم ، حوامیاخم ها. به سمتم آمد
 اش به یشگی همی ، وارد شد و به ارامستادمی منتظرش اییرایخنده ام گرفت و رفتم طرف پذ...تاب بخورد

 يلبخند. سالم کرد ، پشت چشم نازك کردم و جوابش را دادم . بودشیسمتم آمد ، کال استاد کنترل واکنش ها
 : زد و آرنجم را گرفت و گفت
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 .رفتمی مدیبا... بوديکار فور _        
 و گرفتی سرچشمه مشی اش که انکار از کروموزم های ذاتی پوشکیبه لباس مرتبش نگاه کردم و ش        

 : رفت و گفتنیلبخندش از ب. دوخته شداهشی سينگاهم به چشمها
  روشن فکر بنظر مبرسم؟یلی خی ، رژ قرمز ، لباس قرمز؟هانرونی درست شده ، سرشونه بيموها _        
 خوش آمد ي براستنی ای که کنار پارتنرشون نمهیی مشکل مردانیا:  زدم و گفتمطنتیبا ش يلبخند        

 !هی فوريمشکل کارها.ییگو
 حرفها رو نیمن ا:  و گفت دی جلو کشی به اطرافش کرد و کمیگوشه لبش باال رفت و نگاه        

 ...نتویبکش باال است! شوهر عسلم شوهر...میپارتنر ندار.فهممینم
 : از لحن قلدرانه اش خنده ام گرفت و گفتم        

 ...رسنی االن مهمون ها ممی برایب _        
 : جلو امد و گفتیقدم.  کرد و به طرفش نگاه کردممیبرگشتم به سمت در که صدا        
 ...مونی بهت بدهکار بودم از عروسکی کوچي کادوهی _        
 قرمز را به سمتم يدستش را از پشت جلو اورد و دسته گل مخصوص عروس کوچک پر از رزها        
 :ببهت زده بع دسته گل نگاه کردم ، دوباره گفت.کرفت
 ... حتمای دوست نداشت  ، دسته گلت رومونیروز عروس _        
 امد دست گلم چه بود ، کجا انداخته ی نمادمیاصال . حلقه زد و سرم را باال گرفتممیاشک در چشمها        
 ...یمرس:  کوچک گرفتم و زمزمه کردميدستم را دور ساقه ها! بودمش
 ...می رفترونیدستم را گرفت و با هم از در ب        

      
 

 رسامیام        
 

و طاقت  بی ، غرشی روزهانی ایدل نگران.  شدرهی دور خیی و به نقطه ادی تر کشقی را عمگاریس        
 ی نمی کار را به کسنی اچوقتیه. بار خودش نرفته بودلی تحوي کرده بود که برای بزرگسکیفرساست ، ر

 حمل و ي واسطه هاه بیبه طرف مقابلش اعتماد داشت ول. ی با ارزشنیسپرد ، آن هم حاال و بار به ا
 انی میواقعا چرا نرفته بود ؟ دست.  اشي فکری بي براخوردی منی بار را بد طور زمنی گفته بود ایحاج...نقل

 .يگاریرسی زیی اشهی سنگ شانی را خاموش کرد مگاری و سدی کششیموها
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 یکی هم انداخته بود و از نبودن ني را روشی ، پاهانهی ، مقابل شوممنی بزرگ نشي فضایکی تارانیم        
 خواستی در هم شده بود ، تازه مزینرفته بود چون همه چ. کردی استفاده مشی هاشی دود کردن تشويبرا

 خود نیا.  و نرفتن بودماندن ي هواشی خانه در حال ساخت بود و کال هوانی را جلب کند ، ایکیاعتماد ن
 مثبت بودن و نقدری مرد خانواده بودن و انیا... رای اراده و احساساتی خود بنی را دوست نداشت ، ادشیجد

 دی داشت که هرگز به آن فکر نکرده بود ، به خرلی میی هازی جالب شده بود ، به چشیصاف رفتن و آمدنش برا
 ی و حتدی باران شاری ، به دست گرفتن و راه رفتن ، به قدم زدن زیکی خانه ، به چک کردن رفت و آمد نيبرا
 ... که بغلش کندي پسرای ، به داشتن دختر دیدی را مکتای یوقت

 سابق نبودن ، رسانی امنی ها ، اریی تغنیا... رفتنیاش گرفت و بعد خنده اش از ب خنده ي آخرنیاز ا        
 ي هاي فانتزنی و ذهنش را از اکردی خودش را جمع مدی مثل از دست دادن شم تجارتش داشت ، بایعواقب

 و همه کردی مي دوریکی از ندیشا ی حتدیبا...شدی اش می خود منطقدی باییکجای ، داشتیعاشقانه دور نگه م
  ، بچه ؟ اصال چطور به بچه فکر کرده بود؟کردی را مرتب مزیچ

بلند نشد .دی را دیکی ننی و وارد شدن ماشدی در خانه را شني که رفت ، صداگاریدستش به سمت جعبه س        
 !  او نبودی وقتیکی او نشست ، ني به تماشاکیو در همان نقطه تار

 برگشت و در عقب را باز نی کرد و بعد به سمت ماشی بزرگ را چراغاناطیاز همان لحظه وارد شدن ، ح        
 يشانه ها. را بست و قفل کردنی تلو خورد و در ماشیکم...دی کشرونی را بدی خري هاسهی کیکرد و به سخت

 در هم شیاخم ها.از دستش افتاد دی و کلدیبه در رس. کوچکش را صاف کرد و به طرف ساختمان قدم برداشت 
 ها با سهی گذاشت و دست به کمر به کنی را هم زمهی ها افتادند ؛ بقسهیرفت و با حرص خم شد ، چند تا از ک

 را برداشت دیدوباره خم شد و کل...کردی مشخص مفی و تکلدیکشی خط و نشان مشانیاخم نگاه کرد ، انگار برا
در را با پشت پا بست و به طرف . مچش سوار کرد و وارد شديحوصله رو  ها را باسهیو در را باز کرد ، ک

 ...آشپزخانه رفت
 سنگ گذاشت و ي رواطی داد و سنبل مورد عالقه اش ، آنها را با احتصی تشخشی دست هانیسبزه را م        

 قرمز ي هایماه...ریسراز کاسه انی را باز کرد و میکی ها ، سهی کانی را پر از آب کرد و از مي بلوريبعد کاسه ا
 ی چانه گذاشت و به حرکت ماهری را زدستش. نشستشیبای زي لبهايکه هراسان در کاسه افتادند ، لبخند رو

 ...ها نگاه کرد
 زن را نی بود ، ایزنده تر از همه زندگ... های ، زنده تر از حرکت ماهیکی ني ، چشم هایکیدر آن تار        

 اش را که ی و سنبل ، زن دوست داشتندیخری می ماهییدوست داشت ، زن کوچک مستقلش را که به تنها
 ، شی شدن هایرمنطقیهمه غ لی ، دلشی هاي تمرکزی همه بلیدل... آمدی ها کنار مسهی با کیصبوارنه حت

 ... دنبال بار نرفتنشلیدل
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 به شی قلبش گذاشت و لب هاي ، دستش را رودی ترسسامری امدنی روشن کرد ، از دیکیچراغ را ن        
 ...خوابم گرفته بود...خوامیمعذرت م: به خودش آمد و بلند شد و گفت . اعتراض به هم فشرده شدند 

 ...مردم بخدا:  قلبش نگه داشت و گفت ي نشست و دستش را همچنان روی صندلي رویکین        
چه ...خدا نکند فرشته کوچک من... شد و به طرفش رفتای دني حس هانی تریقلبش پر از دوست داشتن        

 ... خوشرنگشي به موهاي دارونی تل پاپدی و شای صورتيشکم برآمده و لباس ها...شودی ميمادر
 ؟یکنی مکاریچ:  درشت و متعجب شدند و گفت شیدستش را گرفت و بلندش کرد ، چشمها        
 که مدام در ذهنش پراکنده بودند ، یلقه کرد و سرش را تکان داد و کلمات را دور کمرش حشیدستها        

 !میبچه دار بش: شکل جمله به خودشان گرفتند 
  ؟یستیاصال نکنه خودت ن...؟ي شدونهید:  باز ماند و بعد گفت یکیدهان ن        
آن .شدی ، مدیدی را میکی نی بود که وقتیرسامیآن ام! خنده اش گرفت ، معلوم بود که خودش نبود        

 ... ها و حصار تنگ قلبشیی تنهاانی سال ها مدفون شده مدی که شایرسامیام
 ها که حاال آرام ی ماهي ماند روشی ، چشمهادی و سرش را به آغوش کشدی بوسی را طوالنیکی نیشانیپ        

 ...گرفته بودند
     

 . ، نگفتدونمینم:  میگوی و مچانمیپی را در هم ممیدستها        
 اندازد و ی منیرحسی به امی عادت مشترك ، نگاهنی ، اشی به موهاکشدی کالفه دست مرسامی اميبابا        

 : دی گویم
 .یی رجادنی درمیم -        
 ام؟ی منم بدیخوایباشه ، م:  دی گوی اندازد و می را باال مشی ابرونیرحسیام        
 ...رمیتنها م...نه:  دی گوی و مداردی را بر منی ماشچی سوئیحاج        
 من الی مامانت ، خای ما شی مدت پهی ایبابا جان ب:  دی گوی و مگرداندیبعد سرش را به طرف من بر م        

 ...تتی وضعنی شبا خواب درست ندارم با اکری در و پی اون خونه بي توينطوریا...راحت تر شه
 یدنی مانتو به تن ندارم ، دی وقتی ولستی اش مشخص نی ، بر جستگکنمیاه م به شکمم نگاری اختیب        

 مامانم ی ندارم ولیشکلی مییمن تنها:  میگوی و مدهمیسرم را تکان م... به جلو آمده ، نامحسوسیکم.شودیم
 .تنها نمونم...شمی پادی بگمیرو م

 رسامی آخر امي روزهاادی لبخند ها من را نی پدرانه اش ، ای استرس و نگرانانی ، مزندی میلبخند کمرنگ        
 ...فعال... بهتزنهیحتما بازم زنگ م... شد خبرم کنیهر چ:  دی گوی و دوباره مزندی کارش را دور مزیم. اندازدیم
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. گذاردی صورتش مي و هر دو دستش را روکندی نفسش را رها منیرحسی رود امی مرونیاز اتاق که ب        
 و کنمی حس ميادی زيبو ها. کندی اش ، حالم را بد می بازار و شلوغي هوای ولنمی بنششتری بی کمواهمخیم

 ...گهیبرم د من:  میگوی و مشومیکالفه بلند م...شودیبزاق دهانم مرتب در دهانم جمع م
 .رسونمتیم:  دیگوی شود و می هم بلند منیرحسیام        
 روزها نیا.  خالص شومی شلوغنی تا هر چه زودتر از اشومی و از خدا خواسته همراهش مکنمیبحث نم        

 قبل از نشستن رمیگی ، آژانس هم که مشومی و کالفه میتاب نشستن پشت فرمان را هم ندارم و زود عصب
 کولر نیرحسی و امنمینشیجلو م ی صندليرو...تابستان است و گرم...کنمی کردن را می رانندگاطیسفارش با احت

 ی آرام رانندگنیرحسیام...ی صندلی به پشتدهمی مهی و سرم را تکگذارمی شالم را باز ميجلو.کندیرا روشن م
 اندازم و ی کردن مینگاهم را به مردم در حال زندگ. تا از طرح فرار کندرودی میی و از کوچه پس کوچه هاکندیم

زود . آمدهرونی بانمی از ميگری گذشته ، انگار پوست کنده ام و ادم دیی اخرده  ، حاال که دو ماه وکنمیفکر م
فرهنگ . که کارم را دوباره شروع کرده ام ، حالم بهتراستشیاز دو هفته پ. و صبور تر شده امردیگی ام نمهیگر

د کرده بو  سبک به من سپرد ، مشغول شدنم حالم را بهتريباز هم به من لطف کرد و چند کالس با ساعت ها
 .شدی روز ها داشت کمتر منیو حال تعوع ا

 داخل برمیدست م.افتدی خوشرنگ ، آب دهانم راه مي افتد به مرد دست فروش و ذغال اخته ایچشمم م        
 ی به ترشارشانی شده ام که وییمن از آن دسته از زنها...گردمی دارم مشهی که همی و دنبال تکه لواشکفمیک

 رفته ادمی را داشتم رسامی خبر تماس امول صبح هنقدری ، حتما تمام شده و اکشمی مرونی دستم را بدیناام...است
  لحظه؟هی ي نگه دارشهیم: می گوی منیرحسی زنم و به امی مایدل به در. را پر کنمفمیک

 حالت بده؟:  دیگوی و مزندی راهنما مهیسر        
 ...ه بخرم ذغال اختخوامینه ، م:  میگوی خجالت زده میکم        
 .خرمیمن م.نیتو بش:  دی گوی مکندی که در را باز می و در حالدیگوی میآهان        
تشکر . دهدی و کاسه را به دستم مشوردی ذغال اخته ها را مي چند بار روی بعد ، با آب معدنیلحظات        

به خودش هم تعارف . شودی خوشمزه شان جمع می و فکم از ترشگذارمی به دهان میی چند تاعی و سرکنمیم
 ؟ي ترش دوست داريزهایچ:  دیگوی و مدارئی ، بر مکنمیم

 ...انشاهللا که پسره:  دی گوی و مزندیلبخند م.دهمیسرم را تکان م        
 ...زورگو...يناخلف ، پرو ، خونه مجرد...خوامیچرا پسر؟ نم:  میگوی و مکنمیاخم م        
 ...اهی اون عنق ، سنیبه عموش بره بور شه ، نه ع.گهی قشنگه دنشونیهم:  دیگوی و مخنددیم        
 من ، عنق ی دوست داشتنرسامی ؛ امگری را هم کنار درسامی و چهره امذارمی را کنار هم ماهیعنق و س        

 روشن ، ی کميموها...شودی چشمم ظاهر مي کوچک جلوي اش کرده بود ، و بعد پسریبودنش دوست داشتن
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 دکتر ي و سوال هایسونوگراف  ام وقتیی افتم و تنهای قلبش مي صداادی...رودی دنده ، دلم ضعف مکیعنق و 
 ...و تاسف نگاهش

 دلسوزانه شان را ي بروم و نگاه های کسای را خودم به دوش بکشم تا با مادرم یی تنهانی ادادمی محیترج        
 ...تحمل کنم

 ...سالم باشه انشاهللا... کردمیشوخ:  آورد یم رونمی از فکر بنیرحسی اميصدا        
 .میگوی لب انشاهللا مریز        
        

 .رونی بامیاالن م: جواب دادم        
 آموزشگاه رفتم، کنار در چشمم به فرهنگ هی اشهی مانتوام گذاشتم و به طرف در شبی را درون جیگوش        

 دانش آموزا یحی خانم ، جلسه توجیراست:  بروم و گفت رونی باز نگه داشت تا بمیدر را برا.افتاد و سالم کردم
 .دی سه شنبه ، فراموش نکنمیرو انداخت

  ؟گهی نداره ، ساعتش همونه ديمورد:  کردم و گفتم ی را بررسخیدر ذهنم تار        
 .دیخسته نباش.بله: سرش را تکان داد و گفت         
 ی کردنش کار سختدای گشتم که البته پرسامی امنی کردم و با چشم دنبال ماشیداحافظلبخند زدم و خ        

 . در رو برات باز کنميستادیمیوا: جوابم را داد و گفت .سوار شدم و سالم کردم.نبود
 ؟!یچ: با تعجب گفتم         
 ؟یشیرو به رو م! رهنگف... بود اسمشی چنیهنوز با ا:  گفتکردینگاه م همانطور که به رو به رو        
 . آموزشگاههسیاره خب ، رئ:  گفتم جیگ        
 به من انداخت و ی نگاهمین. گفتم و خنده ام گرفتی آهاناری اختی به در باز کردن فرهنگ افتاد و بادمی        
 . یخسته نباش: گفت 

  ؟رسامی االن؟ امیکنی ميحسود: سرم را تکان دادم و لبخند زنان گفتم         
 .من باهاش نا آشنام. هی چيحسود:  را باال داد و گفت شیابرو        
 .یگیبله راست م:  و گفتم دمیخند        
 يدستم را نوازش وارانه رو. گذاشتمشی بازوي و سرم را رودمی را چسبشیخم شدم به طرفش و بازو        

 ...دمونی عنیوم دشهیم...دهی عگهیچند روز د:  و گفتم دمی کششیانگشتها
  ؟لی خونه مامانت سال تحومی بريدوست دار.اوهوم: سرش را تکان داد و گفت         



 240 

پر   ونی غمگي سالگرد و همه مراسم هاشی و چند وقت پمی پارسال هم انجا بودی آمد ولیبدم که نم        
 میخونه خودمون باش.نه: و گفتم  دمی کشیآه.  به در خانه خودش ماندن را داشتازی او هم ندیسوز گداز ، شا

 ...امسال
 . متفاوت باشهدمونی عنی اخوامی ، میدونی میول:  و گفتم دمی کششی زانويانگشتم را رو        
  ؟يمثال چطور:  خانه و گفت نگی پارکانی مدیچیپ        
 .می با خانواده هامون باششتریب:  و گفتم دمی کشیسی انگلی بهی شبیبا انگشتم خطوط        
 ...میدی همونو انجام مي بخوايهر کار:  را متوقف کرد و دستم را محکم گرفت و گفت نیماش        
 توانستمی مدی عنی ادی نگاه کردم ، شااهشی سي به چشمهانگی پارکیکیدر تار.دیدستم را باال اورد و بوس        

 . گم شده اش را ، برگردانمي رابطه پدر و پسرخواستمی بدهم، از ته دل می را با خانواده اش آشترسامیام
 :  صورتم نشست و زمزمه وار گفتيدستش رو        
  خوشگلت ؟؟ي لباای اخه ؟ ذهن صلح جوت کشونهی منو به سمت تو منقدری ایچ        
 ! رسامی امی تو فکر منو بخونستیاصال عادالنه ن: اخم کردم و گفتم        
 و يری بگيپس عادالنه اس تو با انگشتت روح و روان منو به باز:  گردنم گذاشت و گفت يدستش را رو        

 اخرشم نبوسمت ؟
 :  لبانم نقش بست و گفتمي رويلبخند        
 ... برهنی حقت از بذارمی که من نمیدونیخوب م        
 ! روش خودم متفاوت کنم رو بهدیمن دوست دارم ع...یمرس: آرام گفت        
 . گرفتشی لبهاانی را ممی لبها  کرد وکیسرش را نزد        
 یکیبه اطرافم نگاه کردم و . شدمادهی پنی و از ماشدمی متر باال پرمی ، نيگری دنی ماشری دزدگيبا صدا        

 هی به همسای شد و به طرفم آمد ، نگاهادهی خونسرد پرسامیام.شدی منشی که سوار ماشدمی ها را دهیاز همسا
:  مرد انداخت و گفت نی دادن و خروج ماشز به گایدوباره نگاه. میستادی آسانسور ايمزاحم انداخت و جلو

 ! چرادونستمی اومد ، نمی ازش بدم مشهیهم
 . خندهریدر آسانسور بازشد و من زدم ز        
        

 
 ...برنیدارن همه مالمو م...مجبورم:  گفت  تخت انداخت ويچمدان را رو        
چشم چرخاندن دور اتاق ، هرجا . نزدمیآب دهانم را قورت دادم و حرف.رفتی بغضم فرو نمکردمیهر کار م        

 ... تا نرود و دلم هم آرام باشد از نرفتنششدمی متوسل مزی ، به چه چکردمی مدیچکار با. ی از آن چمدان لعنتریغ
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 طرف و آن طرف نی ارسامیام. شدن انتخاب کردمرهی خي را برانی را پشت گوشم فرستادم و زممیموها        
 هدف یب.شناختی روزها را خودش هم نمنی اشانی پررسامی چمدان انداخت ، اميرفت و چند دست لباس رو

 ی آشفتگنی آمد ای نمدلم.  تخت و دستش را به سرش گرفتي دوباره بست ، نشست رو کشو ها را باز کرد و
 از نوع نشستن و ی اعتماد به نفسش را از نگاه کردنش ، حتدیبا!  خونسرد باشدشهی همدی بارسامیاش را ، ام

 ... بشکنددی هرگز نبارسامیام...برخاستنش به رخ همه بکشد
 :  با انگشتانم گفتميکنارش نشستم و در حال باز        
 ...میای با هم ، از پسش برممیکنی کمک میرگشتنشدم ب...شهی درست میهمه چ _        
 : به طرفم برگشت و گفت        
 ؟؟یکنی قبول میچیتو منو بدون ه _        
 : اخم کردم و گفتم        
 . شکممهي که بچه تو تونجایحداقل نه االن و ا.ستمیمن دنبال پول نبودم و ن _        
 ... رابستممیرا دراز کرد و من با لمس انگشتان گرمش چشمهادستش . شکممي شد رودهینگاهش کش        
من ... ، من بدون غروردمی سال براش زحمت کشنهمهی که ایی ، من بدون داشته هایچیمن بدون ه _        

 که ینی فرق دارم با ایلی ، خیچی هی خوردنم بودن ، من بنی که منتظر زمیی همه اوناي جلونییبا سر پا
 به باد بره یبدون تالش همه چ  بذارم االنتونمی ، نمدمی جنگمی همه چي براشهیهم...شمی ، داغون مینیبیم
 ...خوامی فقط درك تورو مایاز تمام دن...درکم کن...یکین

 ي ، چون من تورسامی امکنمیمن درکت نم: قطره اشک سر خورده از کنار چشمم را پاك کردم و گفتم         
 ساده یلی خلشمیدل. کنمی قبولش ميری بگیمی ، تو هر تصمی ولکردمیار متفاوت تر از تو م کدی تو شاتیموقع

 ... است ، چون دوستت دارم
 را شی به سمتم برگشت و دستهایناگهان. را بهم فشردشی چشمهایدستش را برداشت و بلند شد ، عصب        

 : دو طرف صورتم گذاشت و گفت
فقط من دوستت ... منو داغون کنهي دورنی شم ، بذار زجر اتیبذار فقط من اذ...دوستم نداشته باش _        

  ؟ي برم ؟ چطوريچطور!  توامونهی من دست،ی مهم نیی بچه اچیبرام ه...داشته باشم
 بجنگم شهی مثل هم اعتراف نکن ، بگذاررسامیام... را دور گردنش حلقه کردممی دستها  ام گرفت وهیگر        

 ...دی من همانطور باشد که بارسامیبگذار ام... کشاندن کلمات از دهانترونی بيبرا
 ری تاب نشست ، سرم را زي رفت و رووانی دورم حلقه شد و بلندم کرد ، همانطور به طرف اشیدستها        

 اش تا نهی به سدمی ام را کشینی روزها، بنیمثل ا...دمی را به جان خرشی دستهايچانه اش گذاشتم و گرما
 : دیپرس آرام.  دمشیی و چندبار بونیچند...مشامم از عطرش پر شود و حالم بهتر
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  ؟ستیحالت خوب ن _        
 : سرم را تکان دادم و گفتم        
 ... سرمي تو بمونه توي بوخوامیم...خوبم  _        
 نگاهم کرد و خم ی را پشت گوش داد ، کممی خودش نشاند ، موهاي من را برگرداند و رو به رورسامیام        

 : شد و گفت
 ... ذهنم نگهت دارميبذار منم تو _        
بعد در آغوشم ... را ، دستها و سرشانه محبوبش رامی و موهایشانی ، گونه ام را ، پدیکنار گوشم را بوس        

 ...می تاب ، تاب خورديگرفت و رو
 

 ي هاتی فداکار ، مثل شخصیی اشهی کليمثل زن ها.، چمدانش را آماده کردم و کنار در گذاشتمصبح         
 که ی و زماندانستمی که نمیی جاي اش کردم برای از خود گذشته ، راهي داستان ها ، مثل احمق هاییایرو

 و شب ی دلتنگالیخی مادرش ، بو  پدرماتی مانده از تصمرانی و کودك حی حاملگالی خیخبرش را نداشتم ، ب
 يمن آدم پشت سر گذاشتن روزها... خانهنی وهم آور ایکی تارالیخی خشک، بي و عق زد هااری و ويداریب

 . امیی تنهاي کننده روزهاهیسخت ، من زن توج
     
 

 تر شانی و من اعصابم هر لحظه پرکردی پاکت ها را دانه به دانه چک مي با خونسرديزن متصد        
 : و گفتمشخوانیدست گذاشتم لب پ.شدیم

  نشد ؟دایپ _        
 : زد و گفتيلبخند        
 ؟يخوای نم؟ي گذاشتن عقب،چرا استرس داري اومدریچون چند روز د _        
 ؟ تازه کنار کردمی را چه مرسامی رفتم و اصال امی نداشتم ، سر کار می نه من آمادگي واي اخواستم؟ینم        

 ، اما خودم که کردمی میالبافی بود و داشتم خی منفدی مشترك و زن داشتن ، حاال ؟؟ اصال شای با زندگآمده بود
 ستی باز هم کدیالبته شا... عوض شده بودمیوا حال و هچ،ی داشت هریعادت ماهانه ام که تاخ! دانستمیم

 ...داشتم
 گرفته ییبا صدا.  به آن کرد و به طرفم گرفتی و نگاهدی کشرونی را بی ،پاکتيباالخره زن متصد        

 ه؟یجوابش چ:  دمیپرس
 ...ی از دکتر بپرسدیبا: با همان لبخند خونسردش گفت         
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 . مثبته، مبارك باشهیول:  آورد و ادامه دادنیی را پاشیصدا        
 نشستم ، هنوز مغزم بکار نیر ماش دیتا وقت.  شگاهی آمدم از آزمارونی لب و بریوا رفتم ، تشکر کردم ز        

 ؟ چطور؟ چند بار اصال در موردش حرف زده یمثبت بود ؟؟ ک... از چه قرار استانی جردانستمی بود و نموفتادهین
 ... هم نبود که متوجه نشده باشددی ، بعروزها نی ای البته با حواس پرتداند؟ی مرسامی امیعنی ؟ میبود

 گذاشتم؟ی ام می زندگيآخر بچه را کجا... راهی درك کنم قضدی شدم تا شارهی خشیبه دو بند برگه آزما        
 و چند ماه کسالی!  انگار زود بودی داشته باشم ، ولی مشکلنکهی هنوز قرار نگرفته بود ، نه اشی سرجازی چچیه

 ...ستی نیکه زمان
 نی نبود ، ماشی گفتنبمیحس غر... مثل سرما بدنم عبور کردیانی شکمم رفت و جري رواری اختیدستم ب        

 آمد دوستش نداشت ی مای اگر بعدا که به دن؟ی چخواستی بچه را نمرسامیاگر ام. را روشن کردم و به راه افتادم
 گرفتم؟ی می مرخصدی ماه با؟چندی کارم چس ، پدمی با خودم نالشد؟؟ی و خسته مدی بری می اصال از زندگای

 رهی و مردم خابانی فرستادم و به خنیی را پاشهیخسته و کالفه ش. قرمز شد و ترمز کردمییچراغ راهنما        
چشم گردادنم دنبال ... درون کالسکه بوديگری ، بچه ددی پرسی ميزی دست در دست مادرش ، چییبچه ا.شدم

 ظاهر نیماش اسپند به دست کنار يد که همان موقع مردمی کشیآه... هم عوض شده بوددمی دایخدا...بچه ها
 هی از اسپند ، به درون رری بود غيزی که از سوختن هر چيشد و اسپند دان معلقش را به طرف من گرفت و دود

با ... گاز فشردمي را رومی ام گذاشتم و همزمان چراغ سبز شد و پاینی بيدستم را به شدت رو.ام فرستاده شد
با چند بار عق زدن پشت سر هم ، ...و همه را باال آوردم شدم ادهی زدم و پکنار ،  مواج معده اماتیاحساس محتو

 دهانم را نی داخل ماشی آب معدنيدور دهانم را با دستمال پاك کردم و از بطر... شد و ارام گرفتمیمعده خال
 ، رسامیام  ، بود ؟؟ کارنی همگفتندی که ماریو...گرفتی ام مهی نشستم داشت گرنی داخل ماشیوقت. شستم 

 !کردمی چه مگری را دیکی نی نداشتن همه به کنار ، ایآمادگ
 . نزدمی حرفرسامی را باال دادم و راه افتادم و تا چند روز بعد ، به امشهیش        

    
 رسامیام        

 
مدام .  ، داغ شده استرسدی میی اقهی که دقیی متعدد خبرهاي امان و شوك هایمغزش از فشار ب        

 قدم فاصله می شدن ، نچارهی است که با بنی کل مطلب ای ول دیگوی ميزی چی و هر کسخوردی زنگ ملشیموبا
همان موقع که ... کردهیبزرگ نی به ای خودش را بزند که اهمالدیکار از سرزنش کردن خودش گذشته ، با.دارد
 هم گفته ی کاسه است، حاجمی نری زیی کاسه ازدی حدس مدی ، بادادی خبر مشانیریارگی ی از همزمانياریبخت



 244 

 و پا کردی نمي لجبازدیبا...کردی گوش مدیبا... مهرپوچ زن رفت و آمد داردي هالیبود آمارش را گرفته و با وک
 ... زده بودبشی گرفته بود و غلی او تحوي بجااحاال که بارش ر...گذاشتی دلش ميرو

 جواب ی بار زنگ خورد ولنیرا گرفت، ا اش ی اش و دوباره شماره لعنتیشانی به پدیدستش کش        
 آرامشش بودند اما امشب ، با هی ماشهی روشن هميچراغ ها. را زد و وارد خانه شداطی در حموتی ریعصب.نداد
 وارد خانه شد و دوباره کرد؟ی را چه میکین... به دلش چنگ زدی انجام بدهد ، نگراندی بادانستی که ميکار

  شد ؟یسالم ، چ:  پشت خطش آمد ، جوابش را دادنیرحسیام. شماره را گرفت ، جواب نداد
 ... دارهنگنی باشه ، شيممکنه لحظه آخر. نهاینشد بفهمم قراره بره ...رانهی شدم اریگیپ:  گفت نیرحسیام        
 :  زد و گفتي ، پوزخندزدیحدس م        
 می زودتر بجنبم، تا تقسدیبا.  ، خودش مونده تا شک نکنم ، فکر کرده با احمق طرفهیپرده به کسس _        

 ... کنمداشی پتونمی نمگهی دياونطور...نکرده از جنوب وارد کنه
 :  کرد و بعد گفتی سکوتنیرحسیام        
 ... در تماسهای که بابا گفت با کيدی هم خطرناکه ، ديآخه بر _        
 :  و گفتدی را پوششی هاییاخم کرد و دمپا        
 ...شهیاما تا نرم نم.  خودمو دارم اونجايمنم ادما _        
 ای پرواز بنامش هست نمیبازم بپرسم بب. نروی هماهنگیبه هر حال ب:  آمدنیرحسی نفس اميصدا        

 .فعال.نه
 انگشتانش بلند شد و گونه اش را ي رویکین. ه کرد آمد نگای که به استقبالش میکیقط کرد و به ن        

 نگاه کرد شی روزهانی ادهی پريبه رنگ و رو. کردندی مقی تر و کوچکش ، تزري ، موج ارامش را لب هادیبوس
 ... رایکی نیی اشتهای و بیحالی شود بریگی پدیو فکر کرد حتما با

 ... بار جواب دادنی اياریدوباره زنگ زد و بخت        
 کاناپه پرتاب ي را نفش زنان قط کرد و روی گوش،ياری سر بختارشی اختی بي هاادیبعد از فر        

حواسش به اطرافش ...دادی مصی و تشخدانستی را منی فقط همرفتی مدی ، باکردیمغزش درست کار نم.کرد
 اری اختی درشت و بيمها آشپزخانه با چشانی اش را مدهی و جوجه لرزان و ترسدیچرخ.دی را ندیکیجمع شد و ن

 ي روزهاي تالش هاي زنده برازهی انگنی آغوش و انیبه ا.به طرفش رفت و بدون مکث ، در آغوشش گرفت
 ، خوامیمعذرت م:  گذاشت و گفت شیبای و دستش را دو طرف صورت زدیسرش را بوس.  داشت اجیبعدش احت

  ؟يدیترس
 ... خودت نگران بودميبرا! نه :  به کنار کش امد و گفت یلبش کم        
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 حرف دیبا:  حرکت داد و کفت یکی سر ني دستش را روکرد،ی زودتر اماده اش مدی ، باگفتی مدیبا        
 ...میبزن

 شتری بنطوری ، ازدی و با ارامش حرف مشدی ارام می کمدیبا. زدی اش موج می عسلي در مردمک هاینگران        
 :دستش را برداشت و گفت.کردینگرانش م

 ... االنامی بالکن ، ميبرو تو _        
 را پر وانیل. آب بخورد بلکه آتش درونش آرام شودیوانیتا کنار آشپزخانه همراهش رفت ، بعد برگشت تا ل        

 افتاد ، زی ميه رو ، چشمش به کاغذ تا شدوانی لشهی خطوط کج و معوج شانی ، از مدی سر کشییکرد و جرعه ا
 را کنار گذاشت و کاغذ را وانیل..کرده بود  هم باز کرده و نگاهشي بود و چندباریکی که کنار دست نيکاغذ

 ، يآمد تست باردار... کرد بتاپی اش رفت و با سرعت تای؟ به سمت گوش... خون بود ، بتاشیبرداشت ، آزما
 .... مثبت استي و پنج باشد باردارستی بي بتا باالزانیاگر م

 نگهش داشته بود؟ چرا یکی ، اگر نبود پس چرا ندیفهمی ، مثبت بود؟؟؟ نمشی آزماينگاهش رفت رو        
 دیچرا متوجه نشده بود؟ کاغذ از دستش افتاد ، شا...ودشی پرخیتار... و حال و روزشدیچیپیمدام در خودش م

به ...کردیذهنش کار نم... رابطهنی به اخرکرد فکر! ان نداشت ، االن ؟ نه ، امککردی ، حتما اشتباه مکردیاشتباه م
 از دی را ، بایکی نی باور کند اخواستینم... ، نگران بودکردی بود و نگاهش مستادهی ایکی رفت ، نوانیطرف ا

 .دیپرسیخودش م
 شد و کشی ؟ نزدیکی از او و ني بود و وجودیی شد به شکم صافش ، بچه داشت؟ نطفه ادهینگاهش کش        

 االن که نبض نداشت تا زنده بودنش را درك ، دی شکم کشي را روگری پشت کمرش ، دست ددیدستش را کش
 ؟ییحامله ا:  دی اخم کرد و باالخره پرسزند؟یکند ، اصال هست ؟ نکند توهم م

 
دستش ! دش بود از خویینطفه ا!  داشتقتی پر اشک شدند و سرش را تکان داد ، حقشیبای زيچشم ها        

 نشده بود هنوز لی اصال تشکدی تر بود ، شانیی پای کمدی را حس کند ، شای برجستگدی فشار داد تا شاشتریرا ب
 نجاست؟یا:  دیپرس...و مثال خون بود فقط

 :  و اشکش را پاك کرد و گفتدی خندیکین        
 ... بگمي چطورکنمیاالن چند روزه فکر م... بگمگهی طور دهی خواستمیم _        
 قی عمی و نفسردیگی در آغوشش جا میکی نرود،یجلوتر م. کندی مدیی تایکی ، نکندیچند روز را زمزمه م        

 آنقدر...زشی عزیکی ، نچسبدی به تنش مشتریب. کشدیم
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ده  راز بزرگ را با خود حمل کرنی و چند روز ادیغرق بود در استرس و فشار که نتوانسته بود بگو        
 فشی را دور تن ظرشیدستها... ارام قلبشي اش ، ملودی دوست داشتنیکین.  کوچکش مادر شده بودیکین.بود

 ؟ی کودکو  بودیی حواسش پرت شده بود که حاال نطفه انطوری ایحلقه کرد ، بچه ؟؟ ک
 ...یکی نمیبچه دار شد:  و سردرگم گفت رانی ح  ویکی آورد کنار گوش ننییسرش را پا        
 .دی ، دلش لرزدی خندیکین        
 ؟ی گفتیبه کس       

 .نه هنوز:  میگوی و مکنمی اش جا به جا منهی سانیسرم را م        
 .می بگدیبا:  دی گوی و مکشدی ممی موهايدستش را رو        
 یچ:  دی گویم و شوندی ماری هوششیچشمها.شومی بلند مي قراری و با حس تهوع و بمیگوی میاوهوم        

 شد؟
 .رومی اتاق مسی کردن حالم ، به طرف سرودای آوردم و با شدت پیدستم را باال م        
 را به سرش گرفته ، شی لبه تخت نشسته و دستهارسامی ، امگردمی و برمشورمی صورتم را محالیب        

 یی گرفته ايبا صدا.نمینشی تخت مي و روکشمی میآه.شی بوده براندی حال من ، ناخوشادی شاکشمیخجالت م
 : دی گویم

 . اومدهشی پی مشکلهی دمیبار جد...ي مجبور شم برم مسافرت ، برادیشا -        
 ؟يکجا بر:  می گویآهسته م. رودی و تپش قلبم باال مزدی ریقلبم م        
 .رانیخارج از ا:  دیگوی و مکندینگاهم م        
 شهی است ، منطقش بر احساسش همنطوری ارسامی امدانمی ، مدوزمی چشم مشی چشمهاکرانی بیاهیبه س        

 رونینفسم را ب.ردیگی خاص مي هامی ، تصمی است که در لحظات بحرانی همان آدمرسامیغالب است ، ام
  مسافرتت؟کشهیچقدر طول م:  میگوی و ومدهمیم

 ... چند ماهدی دو هفته ، شادیشا...دونمینم: دیگوی مکندیهمانطور که نگاهم م        
 !چند ماه؟:  میگویبهت زده م        
 .کنمی میول... نکنمداشیچند ماه اگه پ:  دی گوی و مشودیبلند م        
 ، چند ماه اری اختی شکمم بي روکشمی برود ؟ دستم را مخواهدی مرسامی ، من باردارم و امکنمیباور نم        

 ... بچهنیا...نی و اندمونی آي ، برایکی نمونی زندگيبرا:  دی گوی و مزندی زانو منی زميآخر؟ مقابلم رو
  ؟مونی زندگيبرا:  کنمیزمزمه م        

***         
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 ، اگر کنمی ، حاال که فکر مستمی نمانی پشیول.دی آی قلبم به درد مکنمیآن روز ، به آن روز که فکر م        
 ... ماندمی اگر مای رفتمیاگر م. نمانده بود ي براي نه ، اگرایبود  ، توانسته گشتی بر مرسامیام

  نشده نه ؟يخبر:  دی گوی و مگذاردیمامان ظرف خورشت را مقابلم م        
 .باباش قراره بره اون هفته:  می گوی و مدهمیسرم را تکان م        
  ؟خواستیمگه دلت نم...گهیبخور د:  دیگوی داخل بشقابم و مکشدیبرنج م        
 .ي اومدیمامان چاق شدم از وقت: میگوی و مخندمیم        
 ، موقع غذا خوردن ، ي فکري ، نصف روز تويچاق نشد:  دی گوی و مزدیری برنجم ميخورشت را رو        

 دیره ، نبا دای به قدرت بدنازی بعدش ني و بچه دارمانی ، زای باشي قودی ، بايخوری هم نميزیچ...دنیخواب
 .ی باشفیضع

 چند وقت که مامان به خانه ام آمده ، حالت نی ، اکندی مکی را بعد از مدتها تحرمی خورشت ، اشتهايبو        
 دارد به آرامش خاطر و ی هم ربطاری ونی ادیشا.  را دوست دارمپزدی که مییهمه غذاها.تهوعم انگار تمام شده

 ... ، آرام گرفتهمی هاي قراری بشتری ، با مامان نصف بیدلتنگ
 که مدتهاست خاك نمیبی میی ، برگه اکنمی را باز ممی کاري جعبه باز نشده پوشه هایبعد از شام ، وقت        

 ، کلمه کودك یی و خرده اکسالیبعد از گدشتن .  کلمه کودکان کاري ماند رویچشمم م.خورده گوشه ذهنم
 که قلبش ی زود هنگامي های سختيبرا  ، که کوچک باشد و کار کندیدککو... گذشته را نداردی معنگری دمیبرا

 . باشدشی هنوز سرجاکنمی و آرزو مکنمی برگه کهنه نگاه ميطاقت آن را ندارد ؟ به شماره رو
    
 

 انگار رنگ ی را دوست دارم ، آبیآب.شومی مرهی رنگش خی به مقنعه آبی و با خوشحالنمینشیمقابل زن م        
  هستن؟نای اتونی خالي هامیتا:  دیگوی و مدهدیزن لبخندم را پاسخ م....نجای است ایپاک

 : دیگوی اندازد و می ميگری به برنامه دینگاه.مانمی و منتظر مدهمیسرم را تکان م        
 د؟یتونی مطی شرانی شما با ایول...اتفاقا معلم زبانشون رفته -        
 ... خودمي جافرستمی رو می هم کسمانمی بعد از زاي ، براامی هروقت بتونم متا:  میگوی و مخندمیم        
دو تا ...ده تا دو...گهی ددیای بدیتونی ، دوشنبه ها مزمیباشه عز:  دیگوی و مدهدیسرش را تکان م        
  ؟ستیسختتون ن.کالسه
 از حضورش ، نانی اطمي براکباری من ،ي شده برای کار چه عادتنی شکمم ، اه که اي روگذارمیدست م        

 ... شادمی ناراحت و دلتنگم ، وقتای دارم دی تردی وقتکباری
 .کنمیفکر نم:  می گویم        
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 سرنوشت ساز ، باز یسونوگراف. همراهم باشدی سونوگرافي دنبال مامان تا برارومی ، ممی آی که مرونیب        
 روزها نی ، اگرددی روزها بر منی ادهمی مي و حضورش را ، به خودم دلدارکندی را مرسامی اميهم دلم هوا

  هست ؟یعنی... آخري است ، روزهایی آخر جدايروزها
  شده ؟يخبر:  میگویم. دهمی جواب معی ، سررسامی از امي خبردی به امزندی که زنگ منیرحسیام        
 ...ستی ني جان خبریکینه ن:  دیگوی و مکشدی مینفس        
 انگار ، با مامان ي داریامروز وقت سونوگراف:  دیگویدوباره م.کنمی و سکوت ممیگوی می آهانیبا ناراحت        

  ؟می با هم برمیایب
 ...بی عجیهنوز هم بغض دارم و غم! نیایب:  میگوی و مزنمی ميلبخند        
 ی دختر است ، اشک و لبخندم در هم مدیگوی می خانم دکتر با خوشحالی تخت مطب ، وقتيرو        

 ؟ي برگردیخواهینم...رسامی اممیدختر دار شده ا...زدیآم
***         

 : میگوی و مردیگی و خنده ام مکنمی نگاه ملوفری نگار و ني دستهاانی می صورتيزهایبه همه چ        
 ؟ی صورتیحاال چون دختره همه چ -        
 .ی صورتیعنیدختر .چرا که نه.بله:  دیگوی و مخنددینگار م        
 له شده و نامشخص درون کاسه به دهانش ي از غذايگری و قاشق دکندی را پاك مکتای صورت لوفرین        

 .لوسه. خوبهیلیدختر خ: دیگوی و مگذاردیم
  خوبه مثال ؟یلیلوس خ:  دی گوی از ته سالن منیرحسیام        
 .ی دوستش داشته باشدیفعال که دختره ، با:  دیگوی و مکندی م نازكی پشت چشملوفرین        
 ! لوس نباشهگمیدوستشم دارم ، م.من نوکرشم هستم:  دی گوی جلوتر و مدی آیم        
 يبابا.رندیجمع شده اند به مناسبت دختر بودن فرزندمان ، جشن بگ. خندندی و مامان مرسامی امزیعز        

 یمنتظر فرصت. دست به کار شدهرسامی کردن امدای پي به مسافرت رفته و من مطمئنم براي چند روزرسامیام
 . را بپرسمانی جرنیرحسیهستم تا از ام

 را ، رسامی سبزه رو مثل امي دخترکنمی شماره صفر و تصور مي لباس نوزادفی به جنس لطشکمیدست م        
از فکرم حالم ...اورمی بادی او را به شهی باشد تا همامرسی شکل امخواهمیم. باشددی سفدیدختر که حتما نبا

 اطی و با طرف حگذارمی مبل ميرو لباس را... ناجوري فکر کنم به فکرهای حتخواهمی ، نمشودیدگرگون م
 استرس داشته باشم ، دخترم دینبا.رمی آرام بگکنمی می و سعدهمی مرونی نفسم را برسمی که موانیبه ا.رومیم
 .فهمدی حاال منی من را از همدانمی ، دخترم حاال قلب دارد و مفهمدیم

  شده ؟ حالت خوبه ؟يزیچ:  پرسدی ، نگران منمیبی را منیرحسی و امگردمی در برميبا صدا        



 249 

 ...اومدم هوا بخورم.نه: میگوی و مزنمی اش لبخند میاز نگران        
 به کمی برسه ادی باغبون بمی بگدیبا:  دیگوی اندازد و می ماطی به حی و نگاهداردیچشم از من بر م        

 ... شهزیتر و تم.اطیح
 رسام؟یبابا رفته دنبال ام...نیرحسیام: می گوی رخش و ممی به نشومی مرهیخ        
 ...آره:  دی گوی بعد میی و لحظه ابنددیچشم م        
  شده ؟يخب ؟ خبر:  میگوی لرزد از حالت صورتش و میقلبم م        
 کرده فرستاده کهی بارش رو دو تياریبخت...آره...خبر که:  دیگوی فرستد و می مبشیدستش را درون ج        

 هی نی رفته دنبال اون ، بابا هم ارسامیام... شک نکنهی که کسگهی اسم دهیاون طرف از جنوب وارد کنه به 
 .شه کامل نبادی خب ، شاالبته... گرفته خدارو شکررانی ايقسمتش رو تو

  رفته دنبالش؟ایاز راه در:  می گوی و منمینشی تاب ميرو        
 چطور دونهی آب بوده ، تنها رفته آخه ، موندم مي چند وقت رونیا:  دهدی و ادامه مدیگوی میاوهوم        
 ... بازم رفتهی ان ، ولییآدمها

  ان ؟ییمگه چطور آدمها:  می گوینگران م        
 ... کنهکاری چدونهی مرسامیام...تو نگران نباش:  دیگوی و مشودی مهربان مشیچشمها        
 داشت ، چرا ی دسترسشهی می ؟ االن که آخه به همه چستی ازش نيپس چرا خبر:  می گویدوباره م        

 زنگ نزده؟
 .گردونهیبرش م. راحتهالمی بابا رفته خیل ، ویکی ندونمیمنم نم:  دیگوی و مفشاردی را به هم مشیلبها        
 هم کی تاریعنی ، ستی دلم روشن است ، اما نمیدوست دارم بگو.کنمیبه استخر و آب لرزانش نگاه م        

 ...ي قراری ، جز بی ندارم جز دلتنگی حسچی ، هستین
         
 و ناموزون ، کوچک اهی الغر و ناخن ها سشی به سر پسرك ، پوستش کدر است ، دستهاکشمیدست م        
 اسپند ی حوصله غرور داشتن ندارد ، غرور وقتگری ددی شاای. غرور پسرانهي برای حرفهاست حتنیتر از ا

 ها و اخم ها و تشر شهی شيرو  بهکشدی که به اجبار می دستمالای مات و ی ها ، با نگاهنی کنار ماشگرداندیم
  ؟شهی خوب مشهی زبانمون تموم میخانم تا ک:  دیگوی و مکندینگاهم م.ندارد ، کال وجود شنودی که مییها

 تموم گهی ، چند سال دشهی خوب مگهی ، سال دزمی عزکشهیطول م:  می گوی و مکنمی را تر ممیلبها        
 .شهیم

 شم؟یزبان بلد باشم چکاره م:  دی گوی میی به نقطه ارهیخ        



 250 

 ی کني ، هرکاري شهرها رو بگردی خارجي مثال با مسافراای ، ی مثل من معلم بشیتونیم:  زنمیلبخند م        
 .خورهیبه دردت م

 .تا حاال نرفتم.اما مسافرت دوست دارم. دوست ندارمیمعلم:  دیگوی و مدزددیچشم از من م        
 . برمتونمی نمیول.منم مسافرت دوست دارم:  خندمیم        
 . تو شکمتوننی گفت شما بچه داریخانم جالل:  دیگوی و مکندیشکمم نگاه م به ی چشمریز        
 دختر هی.بله دارم: میگوی و مدهمی مسافرت بروم ؟ سرم را تکان متوانمی باردار بودنم نمي براداندی میعنی        
 .کوچولو
 .آدم دختر باشه بهتره:  کندیزمزمه م        
 چرا ؟:  میگویمتعجب م        
 .سوزهی ، دلشون مدنی پول مشتریبه دخترا ب:  دیگوی و مکندی مي بازشیبا دستها        
 کشمیدوباره دست م.  کارنی ؟ دختر و پسر ندارد امی ندارم بدهم ، چه بگوی از حرفش ، جوابزدیریدلم م        

 یدونی که مریپل ي دیس...پرسمی هات گوش بده ، پس فردا ازت مي دیبرو به س:  می گویبه سرش و م
 کجاست؟

 .دودی ، نمرودی و مشودی بلند می صندلي و از رودهدیسرش را تند تند تکان م        
آمده بودم .شودی که نمفی کرد ، حي همه کاري براشدی کاش مکنمی و فکر مفرستمی مرونیآهم را ب        

 و ی ، دلم پر بود از بغض و ناراحتگشتمیهروقت به خانه برم... تر بودری دلگنجایحواسم پرت شود از خودم ، ا
 ...رفتی کنار نممی کدر از مقابل چشمهايصورت ها

 شتری ، دلم بنمیبی را که می و حاجنیرحسیام.  شده املی به بازار بروم امروز که زودتر تعطرمیگی ممیتصم        
 :میگویمتعجب م. داخل اتاق استی حاجدیگوی و مکندی ، شاگرد سالم مشومیوارد حجره که م...ردیگیآرام م

 ؟یاومدن حاج -        
 کندی متوقفم مشی را که صدای حاجنمی تا زودتر بببخشمی عجله ممی ، به قدم هارودی و مدهدیسرتکان م        
 می شدچارهیب:  دی گوی و مرسامی داده ، مثل امهی که سرش را به دستانش تکنمشیبی باز ممهی در نانی، از م

 ...می شدچارهیب... نبودي هم خبرگهید... شدهریودرگ ..گنیم...ستشین...نیرحسیام
از ...دی آی گفت مرسامی نبوده ، امرسامی منظورشان به امدی ، شاشودی کم ممی ، نفس هاستدی ایقلبم م        

 ... جانیکین:  دیگوی به طرفم و بهت زده مدی آی مشودی افتد و بلند می باز چشمش به من ممهی در نانیم
 نجایا:  دیگوی و مردیگیدستم را م... سوالي براچرخدی و زبانم نمکنمی ، سالم مدهدیمغزم دستور سالم م        

 ؟یکنی مکاریچ
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 نگاه دی آی مسی بنظرم خی در که چهره اش در هم رفته و حتانی منیرحسی و به امدهمیسرم را تکان م        
 یاهی سمی ، چشمهازدیری ، دلم بهم مچرخدیسرم م!  دانمی ، مشودیحالم دارد بد م...ی و دوباره به حاجکنمیم
 ي روزهانی ادیاما چرا با! دانمیکرده ام ، م  خودم را سرپا نگه دارم ، ضعفتوانمی و نمرتمیگی می ، حاجرودیم

 گریشانه ام را بار د ام را ، سریشانی پرسامی درهم است ، چرا امزی همه چنقدریسخت را تحمل کنم ، چرا ا
 ...دانمینم! دانمی ، نمنمشی نبگری را نشنونم و دشی صدادی بادی ، چرا بابوسدینم

        
 ، خسته دیای کش بدی دهانم باز هم باکنمی فکر مدهی کشوانی به لرهی ، خردیگی را به طرفم موهیمامان آبم        
 و زنمی را با دست پس موانیل...خواهمی را نمیاصال زندگ...یتی تقوي هایدنی ، نوشخواهمیغذا نم.شده ام
 ...زمیعز...مامان جانم:  دیگویمامان آرام م.بندمی را ممیچشمها
 . راحت باشمکمیتورو خدا بذار . ندارملی مامان مخوامینم:  میگوی و مدهمیبغضم را قورت م        
 ، خودم را در شومیدر خودم جمع م.شودی و بعد در که بسته مدی آی می دستشی با پوانی برخورد ليصدا        

 من از کجا ی ، زندگردیگیخنده ام م. ، مثل منکندی می زندگدهی خمنطوری دخترم اکنمی ، فکر مرمیگیآغوش م
قرار است تا آخرش تنها بمانم ؟ نه  یعنی انتها ، ی بیی کشدار به تنهاییاز تنها... است به کجادهیکش
 دی گوی و مندینشی کنارم ممارستانی تخت بي روی وقتزندی در گوشم زنگ منیرحسی و امی حاجيداص...شودینم

 میدستها.زنمی را کنار می دوست نداشتنيحرفها...دیای توانسته بدی زنده است ، شادیشا...ستی معلوم نيزیهنوز چ
 ها و داستان ها لمی ، مثل فکنمیمن باور نم...  اورمی نادی به خواهمیم. نشنومواهمخی و مگذارمی گوشم ميرا رو

 می خوش قد و باال بگوي دخترم از پدري را براندهی آي روزهاخواهمی تا آخر عمر ، نممانمی ام مي، من در ناباور
 ...کردی ، غرقم ماهشی سي بود و چشمهاابیکه لبخندش نا

 آنکه به عکس ها ی باورمی بادشی بخواهمیم...می از چشمهازدی و اشکم لب مکنمیغرق شدن را زمزمه م        
 را می روزهانیا... اش بکوبمنهی را چنگ بزنم ، به سشی را به تن بکشم و موهاشی دست هاخواهمیم...نگاه کنم

 شوند المیخی زل بزنم و همه بواری به دشک بهت زده و بدون اخواهمی ، مکشمی ها را نمی سختنی ، اخواهمینم
آه ...شومی بدنم ، هم تراز تر مانی و با دخترك مکشمی ممی مشت هاانیمالفه را م...توانمی نمی، ول

 می ، مشت هاشودیهق هقم کمرنگ م... بارنی چندکنمیبا خودم زمزمه م...دخترم را فراموش کرده ام...دخترم
 ، که دل کوچکش خواهدی وجودم که نفس مانی از میی ، صداردیگی تنم را مبی عجی لرزد ، لرزشیقلبم م... باز

 ...گرفته است
 و پا برهنه به طرف زنمی مي ها را با پا به کنارییدمپا... کشمی را به عقب ممی و موهانمینشی ماری اختیب        

 ، نفسم رومی مرونی و برسمیبه در م...رومی منیی پایکی یکی و پله ها را ترسمی خانه نمیکی ، از تاررومیدر م
 ...کنمی ساکت نگاه ماطی ، به حکیشهر خاموش و تار به...کنمی می را پر و خالمی ، شش هاشودیانگار باز م
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 دی سفي هالهی و مدهمی مهی تنم ، سرم را تکانی مکنمی را جمع ممی و پاهانمینشی تاب ميسمت چپ رو        
 ... شبیکی تارانی شده می رنگ توسدی به در سفدوزمی و نگاه مدهمی معلقم خودم را تاب ميو سرد و با پا

 ... شکممي روگذارمی خودم ، دست مي براخوانمی را منمیی باال و پای ام ، زندگیزندگ        
او که آمد ، ... نداشتند ، باورم را به خودم از دست داده بودمانی پامیساده و زود باور بودم ، حماقت ها        

 نبود که ییاز آن عشق ها... را به صورتش بکوبممی و بغض هارمی را بگای دني هاي انتقام همه نامردخواستمیم
 رسامی و بگرد امایاصال ب...شودی ها نمی راحتنی ، به ام کني سوگوارشی و برانجای انمیراحت باشد ، که حاال بنش

 کن و باز من را به آنها ی بکش ، با پدر و برادرت دشمنتی موهاانیو هروز به من لبخند کمرنگ بزن ، دست م
بدون دوستت دارم تا حد ...  کنمی ات را با من تقسی کن ، استقالل دوست داشتنقمی بودن را تزريبسپار ، قو
 ...ببوس مرگ مرا

 ی نمتابمی خودم مانی میتا ک...بردی به در و خوابم هم نمدوزمیچشم م...ی حتکنمی را پاك نممیاشک ها        
 و یی به سورمه ااهیهوا از س... به هزار تارسدی و مشودی شروع میکی درختان از انی ها م گنجشکيصدا...دانم

 شکمم کنمی حس ميخودیب...  به دررهیخ...خورمیتاب م... کدر مات دم صبحی تا آبکشدی ميبعد به الجورد
از ...اهی سي ، چشم هاشودی در باز منمیبی ميخودی را و بيدی کلي صداشنومی ميخودیب...ی حتخوردیتکان م

 ...کندی ام ، غرقم مستادهی که من انجای انیهم
***         

 انیپا        


