
  

  ٦٩سحربانو| رمان پرستش 
 

 :منبع
 

  نام اوبھ
 

 ..ری را بگدستانم
 .. وجودتی دستانم را با گرمی کن سردگرم
 .. کرده روحم راخی کن حس داغ
 .. ترسنی اریاس..یکی تارنی اریاس..رمی اسمن

 .. راھمدی بشو خورش وایب
 .. و بشو نور وجودمایب

 .. و با خود ببرری را بگدستم
 .. احساسم راپرستمیم..من

 .. گم کرده امیکی تارنی کھ در ایاحساس
 ..یتو ھمراھم باش... راه گم کرده را اگرنی اکنمی پرستش ممن

 .. رادنیپرست..یتوانیتو ھم م..ری بگادی و پرستش را ایب
 ..یعاشق شو.. پرستش رایتوانی ھم متو

 .. اشک و رو گونم احساس کردمیسی خدی کھ صورتم و بوسمامان
 ..ی کنھی گرادی زدیخوبھ دکتر گفتھ نبا.. شدی چشمھ اشکش جاربازم

 .. و با انگشتم پاک کردماشکش
 .. بابات ھم بودیکاشک_ و قورت داد و گفتبغضش

 کھ ھروقت ییبابا..ستیباشھ ن دیاالن کھ با..ستی نیول.. پوزخند نشست کنج لبمھی
 بخاطر شی پکسالی کھ ییبابا..شدی مداشی پھوی بودی مدی نبود و ھروقت نباخواستمشیم

 ..ھمون بھتر کھ نباشھ.. مواد سنکوپ کردادی زقیتزر
 .. نجاتش بدهی و از اون بد بخترهی کھ برادرش حاضر نشد دستش و بگی معتادیبابا

 .. کھ االن نقش پدر شوھر منو دارهیبرادر
 ی و چھار تا النگو ھاستی کھ حاصل تلق و تولوق بادی زی عمو با سر و صدازن

 کھ واسھ دراوردن چشم مامان رو ھم رو ھم گذاشتھ بود ی پت و پھنیرایدستش و زنج
 بستھ مامان جدا کرد و نھی پی دست منو از دستایاومد کنارمون و با لبخند گل و گشاد

 .. بابای و در اوردشاشک..یچکار عروسم دار..معصوم..ا_فتگ
 ..دی و برد نشوند کنار وحدی کشمنو

نھ .. بودیاری جور اجبار اختھی.. من نبودی نشستن ارزودیکنار وح.. نشستمکنارش
 ..نھ اون ھر روز رفت و اومد تا من بلھ دادم..عاشقش شدم

 .. و من قبول کردمی بار اومد خواستگارھی
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 ..مجبور شدم ازدواج کنم.. خودماریبا اخت..من
 .. شکل دامادادینھ وح.. نھ من شکل عروسامیول.. روز عقد کنونمونھامروز
 تا ناشی کھ دکمھ اول لباسش باز بود و استدی و بلوز مردونھ سفی ذغالنی جشلوار
 حد اقلش یول.. پر توقعمیادی من زدیشا..ومدیبھش نم..لباساش مارک نبودن..خورده

 اصال دی کھ وحیزیچ.. مردونھ رفتار کنھکمی..دوست داشتم امروز و کت شلوار بپوشھ
 .. بودمشختھ سالھا کامال شنانیتو ا..مرد..نبود
 زی ریچشما..دیپوست سف..ی مجعد مشکیموھا.. پنج سانت از خودم بلند تر بوددیشا

رو ..و خوش فرم کیکوچ.. داشتییبای زینیلب و ب.. رنگ موھاشیابروھا..یمشک
از مرد ..ی معمولکلیقد متوسط و ھ..صورتش بد نبود.. داشتییبای زبیھم رفتھ ترک
 .. شدیچ.. تو ذھنم داشتم یارزوھام چ

 نفر ھم ٣٠ ھم رفتھ ی کھ روادمونی نھ چندان زیالیفام.. تو خونھ ما بودعقدمون
 المونینگاھم رو تک تک فام.. ما پخش و پال بودنی متر٨٠ تو خونھ شدنینم
 خانواده ی وضع مالنکھیبا ا.. نخوردنینیری و شکی چند وقتھ کستیمعلوم ن..دیچرخیم

 ..شنی مدای پم متمول ھی ادمالمونی تو فامیمن افتضاحھ ول
 .. کردمخی سرد و ی نشست رو دستادی وحیدستا

 .. صورتشیرو تک تک اجزا.. تفاوت نشست تو صورتشی سردو بنگاھم
 یفرق..البتھ اگھ بھ باباش ھم ببره.. اخالقش بھ مامانش نبرهیکاشک.. مامانش بودشکل

 ..کنھینم
 ؟یخوشحال_ و اورد کنار صورتم و گفتسرش

 .. دارمیواقعا من االن چھ حس.. خوشحال باشم؟خوردی من مافھی قبھ
 .. وسط ھستنی ای حسچینھ ھ..نھ عاشق شدم.. منو مجبور کردی کسنھ

 ..نھ_ صورتم بدم گفتمی تو اجزای تکوننکھی ابدون
 ..من خوشحال نبودم.. و گفتمتی واقعیول.. تو ذوقش خورددمیشا.. خوردجا
 چرا؟_دیوح
نگاھم و از چشماش گرفتم و دوختم بھ ..ارمی در بی بد قلق بازی اول کارخواستمینم

 .. خونمونیمی قرمز و قدینقش و نگار قال
 .. خستمدیشا..دونمینم_

من کھ ..چرا اخھ..ومدیخوشم ن.. بھمدی کمرم و چسب راستش و حلقھ کرد دوردست
 ..زنشم
 ..دوستت دارم پرستش...دوستت دارم_ گوشم اروم گفتکنار
 دونمیخودم م..شمی خود نمی صداش از خود بدنیچرا با شن..شمی غرق نگاھش نمچرا
 ..دونمی رو میاریخودم جواب اون اجبار اخت..چرا
 شیاگھ نگران خرج دانشگاه ستا..از ما نبود بھتر نای عمو ای واقع اگھ وضع مالدر

 وقت ازدواج چیھ.. خستھ مامان و خرج دوا و دکترش نبودمیاگھ نگران دستا..نبودم
 ..شدمی وقت زن پسر عموم نمچیھ..شدمی وقت عروس عموم نمچیھ..کردمینم
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 .. مامان کارت دارهایب_ اومد کنارم و گفتشیستا
 .. دستم و گرفتدیخواستم برم کھ وح.. رفتخودش

 ..ای عروسینا سالمت_ دیوح
 .. کردمنگاھش

 ..مامان کارم داره_
 ..شھی نمرید_دیوح
کھ اون و تر ..کردی فکر می چدیوح.. مامانشی جام بلند شدم و بدون حرف رفتم پاز
 .. بھ مامانمدمی محیج

 اماده یی بزرگ چاینی سھیمامان .. تو اشپزخونھ منتظر من بودنشی و ستامامان
 ..شدنی مدای بار پھی ی کھ سالیلی واسھ فک فامکردیم

 بود قندون و پر کرد و کنار مامان کتری خواھر قشنگم کھ دو سال از من کوچشیستا
 .. بودستادهیا

 ..جانم مامان_
 نمی و بعد از ای خونھ بودنیتا االن دختر ا_ سرش و بلند کنھ گفتنکھی بدون امامان

 دمی ندیازی وقت نچی کھ ھی داشتایانقد شعور و ح..ی بوددهیافتاب مھتاب ند..یھست
 .. رو بھت تذکر بدمیزیچ

 ..انقد سرد نباش.. شوھرتھدی وحیول_ و اورد باال و تو چشمام نگاه کرد و گفتسرش
 ..تونستمیچطور م.. گلوم و گرفتبغض

 .. تونم مامانینم_
 ..ی بتوندیبا..یتونیم_مامان
 ھفتھ دست ھی حاضر نشد فقط واسھ یو حتعم.. مامانیگی میچ_ شدم و گفتمیعصب

 بگھ اون ومدی نیحت.. و ترک کنھیکھ اون مواد لعنت.. و کمکش کنھرهیبرادرش و بگ
 .. نھای ھفتھ گشنن ھی نیزن و بچھ بد بختش ا

 ..بابات و عموت با ھم مشکل داشتن_ بستھ گفتی با چشمامامان
 افتاده کھ برادر زاده ادشی االن یول..دونمی از مشکلشون نمیچیمن ھ..بھ درک_

 .. ندارهی برادرگھیاالن کھ د..داره
اونا ..یکنی تموم منجای حرفا رو امروز و ھمنیتموم ا_ گفتی نسبتا بلندی با صدامامان

ھمھ اشتباه ..یکنی و داغون متی حرفا فقط خودت و روحنیبا ا..االن خانواده تو ھستن
 ..یش کن مھربون بایسع..یستی نی انھیتو ک..کننیم

 و نا مھربون بودم چطور ی انھیمن اگھ ک..از دل من خبر داشت..دونستی می چمامان
 .. سالم٢٥ یزن پسر عمو.. بشمدی زن وحشدمی میراض

پسر .. و ور دست بودکردی باباش کار می ساده بود کھ تو بنگاه امالکپلمھی دھی کھ دیوح
کھ .. بود کھ بھ جونش وصل بودی ھاچبک مشکدی پراھی شیی کھ تموم داراییعمو

 ..شدمی مدیعمرا زن وح.میکھ اگھ داشت..میھمونم ما نداشت
 ..دی وحیمجبور بودم بخندم و مجبور بودم دستام و بذارم تو دستا.. بودم برقصممجبور
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 ..ی اجباراری اختنی بودم از ازاری بچقد
 دیبا..ون بدم خوشحال نشیلی و بدم و خودم و خکاتی بودم جواب تک تک تبرمجبور
 ..مونیواسھ خوشبخت..کردنی مدی کھ پشت سر من و وحیری خی از دعاھاشدمیشاد م

 ھمھ تنگ نیاز ا..ی ھمھ سختنیخستھ شده بودم از ا.. منم خوشبخت بشمشدی میعنی
 ..یاطی چرخ خی پادشی خستھ مامان و کمر خمی دستادنیاز د..یدست

 چون پول ی واسھ در اومدن دانشگاه سراسرشی ستاادی تالش زدنی بودم از دخستھ
 ..می خودم درسم و ادامھ ندادم چون پول نداشتنکھیخستھ بودم از ا..می نداشتھیشھر

 .. داشتمازی نزدنی کھ ھمھ ازش دم می خوشبختنیمن بھ ا.. واقعا خستھ بودممن
 کی جشن کوچھی سکھ و ١٤ ھی کھ عاقد تو محضر واسمون خوند با مھری از عقدبعد

 انگشتر زرد گل مانند ھی بود و نشونش کھ ی و شربت و چاینیری فقط ششییرایکھ پذ
 کھ واسھ عقد پسرش بود و ی زن عمو ھم نموند کھ جشنیحت..ھمھ رفتن... بودیمیقد

 خواست بمونھ اما مامانش دایکھ و دمید.. ھم بمونھدای نذاشت ویحت..جمع کنھ
 ی ھست چطور راضی ھرچیول.. با ما دارهی زن عمو چھ پدر کشتگدونمینم..نذاشت

 .. و ندارهدنشی کھ چشم درهی و دختر از مامان من بگادیشد ب
 ..شوھرم...دی رفتن جز وحھمھ

 .. بودفی کثی بود و اشپزخونھ پر از ظرفادهی خونمون توش بمب ترککی کوچییرایپذ
 بتی غ ما فقط اومده بودن واسھ خوردن و خوش گذروندن ولی فامنی کھ اواقعا
 ..خوردیحالم از ھمشون بھم م..کردن

 ..شدنی بودن و تو غمامون گم و گور مامونی دوست شادکھییاونا
 ی کمد بود کھ لباساھی..میتخت کھ نداشت..شی تو اتاق مشترک خودم و ستارفتم

 ی چوبزی مھی و می بوددهی کوبواری کھ بھ دی فلزی قدنھی اھیھردومون توش بود و 
 کی کوچچھی قالھی کفش پھن بود و یموکت قھوه ا.. بودشمونی ارازی کھ مثال مکیکوچ

 کتابخونھ ھی.. و مالفھ روشون بودبودن  شدهدهیتشکامون کنار اتاق چ..وسط اتاق
تازه دانشگاه قبول .. شده بوددهی توشون چشی ستای ھم اون گوشھ بود کھ کتاباکیکوچ

 ..یحسابدار..شده بود
 و تک پوش ی شلوار مشکھی کردم و زونی و تو کمد او و در اوردمدمی و دامن سفبلوز

 ومدمی بلندم و جمع کردم و باال سرم بستم و داشتم میموھا..دمی پوشیدخترونھ صورت
 .. کھ در اتاق باز شدرونیب

 .. لباسام ابروھاش رفت باالدنی اومد داخل اتاق و با دشیستا
 ؟یکنی نگام مینجوریچرا ا_

 رون؟ی بی بریخوای میختی رنیا_شیستا
 مگھ چشھ؟_

 ..گھی تو دیول..ستی نیزیچ_شیستا
 ..مامان فرستادتش.. چشھدمیفھم

 ..دی وحی بپوشم و برم جلویاحتماال کھ مامان انتظار نداره لباس عرب_
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 چتھ تو؟..اروم_ ھول شده گفتشیستا
 .. سراسر وجودم و تنفر گرفتھکنمیحس م..دمی کشقی نفس عمھی

 ..ارومم_
 .. دادمھی تکواریبھ د و نی سر زمنشستم

 ..چرا انقد بد شدم...شیچرا ستا_
 ..ی ھم خوبیلیخ..یستیتو بد ن_شیستا
 ..ی بدھی و بھم روحی کنفی نگفتم کھ ازم تعرنویا_

 ی بدیلی خطیما شرا..یحق دار..یریدل گ..یستیتو واقعا بد ن.. نکردمفیتعر_شیستا
تنھا ..میدیخوابیاکثر شبا گرسنھ م..یقی معتاد تزرھیشده بود ..بابا نبود..میداشت

 ی پارچھ ھایمامان چشماش در اومد پا..یتو درس نخوند..با ترس..میدیخوابیم
 چراغ کم نور درس خوندم و صبحا بھ ور نریمن چشمام در اومد بسکھ شبا ز..مردم

 کمکمون کنھ و ومدی نچکسیھ.. کتابم دستم بودیی و سر پاکردمیمامان کمک م
ما خودمون از پس خودمون بر .. پناهیسھ تا زن تنھا و ب..هریدستمون و بگ

 ..ھمھ درد دارن..ھمھ مشکل دارن..پرستش..یول..میاومد
 .. کردیعمو نامرد..انقد تنھا..نھ بھ اندازه ما_

 ..ستیعمو اجازش دست خودش ن_شیستا
 .. تقھ در اومد و چند لحظھ بعد در باز شدیصدا

 .. شدنی اشکام راھیک.. و پاک کردماشکام
 ؟یخودتم موند.. یاری زن منو بیتو رفت..شیستا_ با لبخند اومد داخل و گفتدیوح
 ن؟ی زم؟سری نشستنجایچرا ا..زمیعز_ بھ من کرد و گفترو
 .. بلند شدمشی کمک ستابا

 .. بچھ ھادییایب..خستھ شده بود_شیستا
 ..رونی خودش رفت بو

با دستش سرم و اورد باال و .. بودنییسرم پا..ستادی در و بست و اومد روبروم ادیوح
 ..شھی و رو نمریچرا دلم با نگاھش ز..خدا..نگام کرد

 ؟یپر_دیوح
 .اسمم و کامل بگو_ کرده گفتماخم
 ..پرستشم...چشم_ و گفتدیخند

 .. اسمم از زبونش ھم دلم قنج نرفتدنی با شنیحت.. نگفتمیچیھ
 ..رونی بمیاماده شو بر_دیوح
 .. کمک مامان کنمخوامیم..تونمینم_

 .. ھستشیستا_دیوح
 ..توننینم..دست تنھان_

 شھ؟ی نمزی خونھ تمنی ایحاال مثال تو نباش_ کالفھ گفتدیوح
 ..ومدمی بعد باھات می رو نگھ داردای وای مامانت یتونستیم_
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 ؟یعروس باز..از االن شروع شد_دیوح
 ..خنده دار نبود..دیخند
 ..ایزود ب.. منتظرتمنیتو ماش_فت و گدی لحظھ ناغافل گونمو بوسھی تو
 ..رونی رفت بو
 

 ؟.. خودش و ای کنھ ی منو راضخواستی بوسھ منی با ااالن
خونھ اونقدر ھم کھ من .. پر شده بودمیامروز بھ قدر کاف.. جر و بحث نداشتمحوصلھ

 اش ھم ی کھ بخشی متر٨٠ خونھ ھی کردن زیمگھ تم.. نبودفی کثکردمیبزرگش م
 ..برهی چھ قدر کار ماطھیح

 اد؟ی بپوشم کھ خدا خوشش بیحاال چ..اووف..شی سر کمد مشترک خودم و ستارفتم
منم .. خبی نبودم ولدی بددی و ندی کو؟عقده ایول.. تنم کنمدی عروسم و لباس نو بامثال

 ...دمیکشی وقتا خجالت میبعض
 رمیشت سر غافلگ مامان از پی کھ صداگشتمی لباس مناسب مھی کمر تو کمد دنبال تا

 .کرد
 .. بپوشنویا_مامان

 کار شده نی قسمتاش نگی و بعضناشی استی کھ رودی مانتو سفھی.. عقببرگشتم
 ..بوددستش بود

 ھ؟ی چنیا_
 ..گھی دریبگ.. مانتومیگیما بھش م_مامان

 ش؟یخودت دوخت_
 کھ من ی کردن کمدزی مانتو رو داد دستم و خودش رفت سمت کمد و مشغول تممامان
 شبید.. و خوشم اومددمی پارچش و دشیسھ چھار روز پ_ شد و گفتختمیبھم ر

 ..شھی مازتی از امروز بھ بعد ندونستمیم..تمومش کردم
 دو رنگ ھی رمیفردا ھم م.. باالخره اونجانالشیفام.. بخواد ببردت خونشوندی وحدیشا
 ..ی زن عموت سرافکنده بشی جلوخوامینم..دوزمی و مخرمی واست مگھید

مامان غماش کمن .. شدنی صداش اشکدنیچرا چشمام با شن.. صداش بغض داشتتو
 .. از بغضاشیکی لیکھ منم شدم دل

 ..یدی ما رو ھم ددیشا.. نگاه بندازھی بغل مغال رو ھم نی ایول..کنمی نمی ناشکرایخدا
موھامو محکم ..و ھم روش و مانتدمی بود و پوششی کھ مال ستارهی تی ابنی شلوار جھی

 گھیدر واقع د..ومدی خوشم نمییلوی سھ کیپسایلی کنیاز ا..باالسرم با کش مو بستم
 .. باالزدی مدیقدم از وح.. استفاده کنمشدینم

 ھم رو سرم یشال سورمھ ا.. روش مونده بودییزای چھی صورتم از عصر شیارا
 .. گذاشتم

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir 6



 8 

تو بازار اگھ .. بودبایواقعا ز.. تنم بودتیف.. اتاق بھ خودم نگاه کردمی قدنھی اتو
 مامان فقط پول پارچش در ی پایول..شدی نم٢٥٠ کمتر از ی لنگش و بخریخواستیم

 .. بودی ماھراطیمامان خ..اومده بود
 ..رونی درب و داغونم و برداشتم و از خونھ زدم بیگوش.. نداشتمفی کحوصلھ

 ضبط یصدا.. ھا باال و کولر روشنشھیھوا گرم بود و ش.. نشستھ بودنشی تو ماشدیوح
 ..رونی باالرفتھ ھم زده بود بی ھاشھی از شنشیماش

خوشم .. شده بودی با ھم قاطدی و عطر ارزون وحنی ماشی اسپریبو..نی تو ماشنشستم
 از یچیمطمئنم کھ ھ..دییجوی گذاشتھ بود و تند تند ادامس می اھنگ تند خارجھی..ومدینم

 ..دیفھمیمتن اھنگ نم
 .. بھ حرکت در اوردیی پر سر و صداکافی تھی و با نیماش

 .. از خداشھ کھ با من ازدواج کنھدونستمیم.. باشھدمیبا.. بودخوشحال
 یمن کھ نھ خونواده درست و حساب..نھ.. تموم بودمی ھمھ چیلی من حاال خنکھی انھ

ر و  دختر خوشگل کم دودمی وحیول.. بودمبایدرستھ ز..یی باالالتیداشتم و نھ تحص
 ..ورش نبوده

 از اون عمو شتریب..رهی جلو می حدھی تا دونستمی میول.. و داشتماشی دختر بازامار
 ..کردیکنترلش م..ذاشتشینم

 کھ شاگرد مغازه پلمھی اس و پاس دھی..دادی دختر نمدی بھ وحی بود کھ کسنجای امسئلھ
 ..ستی واسھ ازدواج نی خوبنھیگز.. ندارهی خوب و کاملیلی ختیباباشھ و شخص

 ؟یی درست ادمس بجوشھیم_
 رو اعصابتھ؟_ گفتیی خنده دندون نمابا

 .. رو اعصاب بوددایشد.. کردمنگاھش
  نخورم؟یخوایم_دیوح
 ..اگھ ممکنھ_

 کم کرد و کمی بلند ضبط و فقط یصدا..رونی انداخت بنی ماششھی و از شادمسش
 .. ھستتیزی چھیتو امروز _گفت

 ..حوصلھ ندارم.. ندهری گیکاشک
 ..خوبم..گفتم کھ_

 ؟یخندیپس چرا نم_دیوح
  بخندم؟دی بایبھ چ_

 ..کنار ھم..می مال ھمگھی فکر کن کھ من و تو دنیبھ ا..یبھ زندگ_دیوح
 ..البتھ خنده دار ھم بود.. واقعای مسئلھ مھمچھ
 ؟یریکجا م..میمال ھم...اره_

 م؟ی کجا بریدوست دار_ نگاه بمن و گفتھی نگاه بھ روبرو انداخت و ھی دیوح
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 وقت انقد چیمن ھ..اروم کنم.. کنمی کھ داد بزنم و خودم و خالیی جاھی داشتم برم دوست
 چند نی ایول.. بودمیبلکھ برعکس دختر شاد و سرزنده ا..داغون و افسرده نبودم

 .. بھمختھی افتضاح رمی نامردمون روحیالی عمو و فک فامادی زدنیروزه با د
 ..کنھیفرق نم_

 ..ی افتخار کندتی تا بھ اقا وحدمی شام خوشمزه بھت مھی یی جاھی برمتیاالن م_دیوح
 ھ؟ی کار بزرگدی واسھ وحدیشھ؟شای شام دادن افتخار ممگھ
 ی بدیجا.. رستوران سنت تو مرکز شھرھیمن و برد .. مثال ترکونددی شب وحاون
 .. کباب خوشمزش بودنشی گزنیبھتر..نبود
 .. نداشتمدی از وحنی از اشتری انتظار بمنم
 ..دونستمی نماھامی رودیشاھزاده سوار بر اسب سف.. اون ومن
مگھ من .. واسم بس بودنمیھم.. اعتقاد نداشتمی شاھزاده انی واقع اصال بھ ھمچدر
 .. براش چکار کنمخواستمیم

 .. من و اب کنھ و منو بخندونھخی باالخره تونست دی شب وحاون
 لحظھ ھیواسھ .. رفتادمیواسھ چند لحظھ غمام ..... اعتراف کنم بھم خوش گذشتدیبا

 .. کردمیاحساس خوشبخت
 گوجھ کباب و چند خی سھی و ساده بود کھ با کی من انقد کوچیایدن.. مسخرستیلیخ

 ..عوض شد.. شاد شددناشی پرنیی و باال و پادی مزه وحیتا جوک ب
 سالم واسھ ٢٥ سالھ کھ تازه روز اول ازدواجشھ کنار شوھر ٢١ دختر ھی..پرستش..من

 .. کبابخی سھیاونم با .. کردمیچند لحظھ احساس خوشبخت
 
 .. نھدیوح..ترسمیم..نھ.. نکندی وحیوا_

 ..ییچقد تو ترسو..بدو دختر_دیوح
 .. و نگاه کنبیھ؟شیترسو چ_

 ..برمتیخودم م.. بغلت کنمایاصال ب_دیوح
 ..هالزم نکرد_

 ی بلندیی پارک خلوت کھ سر باالھی.. بوددهیچی قھقھھ اش تو کل پارک پیصدا
 فی بلند ھم ردیدرختا..یدیدی و می قشنگیلی باال و اونجا منظره خیرفتیم..داشت

 ..می اون باال بودکمی..قرار داشت
 ندهی از ارزوھاش و از ایچیھ..یول..از دوستاش..از خاطراتش گفت.. حرف زددیوح

 ..فقط از خودش گفت.. برام بسازه نگفتخوادی کھ میا
 پاھات دست خودت اری اختگھی دیدییدوی کھ مکمی.. اومدن خنده دار بودنیی پاموقع
 ..زدمی مغیج..منم ترسو..دییدوی و خود بھ خودت پاھات مدیبریترمزت م..نبود

 ..میزدی و نفس نفس ممیستادی ھردومون امیدی کھ رسنییپا
 ..ی ولباحال بود_دیوح
 ..اره_
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 .. بودومدهی نفسم جا نھنوز
 و ھرروز ھم دمیدی مونی روز درمھی و دی وحبای و تقرگذشتی ھفتھ از عقدمون مھی

 بھ نسبت میمنم روح..میگذروندی رو با ھم می خوبیروزا..میزدی با ھم حرف میتلفن
 .. بودندهی ھم فھمشی مامان و ستای حتنویبھتر شده بود و ا

 قراره یاز ھمون جلسھ خواستگار..می موندن نداشتادی ما عادت بھ عقد زخانواده
 .. واسھ سھ ماه بعدمی رو گذاشتیعروس

 ..نای خونھ عمو امی از پارک رفتبعد
 کیچ. باغچھ کھی نسبتا بزرگ کھ اطی حھیبا .. خوابھ٤ ی متر٢٠٠ ییالی خونھ وھی

 سمت پشت بوم وصل رفتی کھ می پلھ اری تاپ ھم با طناب بھ زھی..سمت چپش داشت
 ..دوسش داشتم..بود

 و نتی و کابیواریکاغذ د.. شده بودیالبتھ بازساز.. بودیمی قدبای تقری بزرگ ولخونھ
 .. بوددی جدیاشپزخونھ اپن و اتاقا ھمھ بازساز

 از بوتھ داخل باغچھ کند و اومد اسی ھی رفت سمت باغچھ و دی وحمی شداطی وارد حتا
 .. موھامیو گذاشتش البال

 ..یخوشگل شد.. مناسی_دیوح
 ..شدی اندازه خوب می اوقات بی گاھدیوح.. داشتمی احساس خوبھی..تو دلم.. زدملبخند
 تنھا بودن و عمو ھم احتماال دایزن عمو و و.. تو خونھمی رفتگھی و گرفت و با ھمددستم

 ..مغازه بود
 .. تو ھمدی ما تو دست ھم اخماش کشی دستادنی عمو با دزن
 .. پسرش ناراحت باشھی از شاددی چرا بادونمینم
 ..سالم زن عمو_

 ..سالم مامان_دیوح
 خوش گذشت؟..سالم_ عموزن
 .. عروستونم کھ ترسونیا..یجات خال_دیوح
 ..فتادمیخب م..دیوح..ا_

 ؟یفتی بذاشتمیمگھ م..پس من اونجا چکاره بودم_دیوح
 دیدی مدی نبایعنی..دیزن عمو ند..از نظر من قشنگ بود.. چشمک بھم زدھی یمکی قاو

  چشمک زد؟یمکی قادیکھ وح
 
  عجب؟؟چھیخوب..سالم پرستش_دایو

 ..نجامی اشھیمن کھ ھم..یتو خوب..ییدایسالم و_ و گفتممی رو بغل کردگھیھمد
 ..می تو سالن نشستی و رو مبالمی و با ھم رفتدی و کشدستم

 یلی بلوز شلوار خھی.. از تو اتاق خوابش اومددی کھ وحمی حرف زدن بودمشغفول
 شلوار گشادا نی از ادی وحگفتمی بھش میھ.. بوددهی پوشیراحت تو خونھ ا

 ..ادیخوشم نم..نپوش
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 ؟یدی پوشنوی ا؟چرایتو کھ باز حرف گوش نکرد..دیوح_
 .. نده جون مادرت؟راحتھریگ.. بابایا_دیوح

 ..دمیمگھ چشھ؟خودم واسش خر_ اخم کرده گفتزن عمو..دی خنددایو
 گھیم..ادیخوشش نم_ گفتکردی منیی کھ ھمونطور کاناال رو با کنترل باال و پادیوح

 ..یشی شکم گنده میمثل مردا
اگھ جلو .. تو خونھ خودش راحت باشھدیمرد با.. ھم خوبھیلیھ؟خیچھ حرف..وا_ عموزن

  باشھ؟ی کشیزنش راحت نباشھ پ
 ..دهی نگفتم دارا انقد کشش میزی کھ چمن
 .. نداشتم زن عمویمن منظور_

 بھ من نگاه کنھ نکھی باال گرفت و بدون ای عمو سرش و بھ حالت مغرورانھ ازن
 سر یی شما چھ بالھاای اوضاع تو خونھ شما چطور بوده دونمیمن نم..بھ ھر حال_گفت

ون ھر طور دلشون ما مردامون تو خونش..ستی نینطوری انجای ای ولنیبابات اورد
 ..کننی میبخواد زندگ

اون حق نداشت راجب من و ..می بھ زنعمو بودرهی خدای و ودیمن و وح.. کرده بودمکپ
 .. حرف بزنھینطوریخونوادم و مخصوصا کھ منظورش مامان بود ا

 .. منیول_
 .. نداشتیمنظور..پرستش..مامان_ حرفم و گفتنی بدی پردیوح

 دیتموم دفاع وح.. کردمی اھی زدم و نھ گالیمن کھ نھ حرف.. من مقصر شدمیعنی االن
 .. نکرده مامانش ناراحت نشھیفقط خواست خدا.. بودنیا

 ییزایچ..بھ ھر حال_ گفترفتی عمو بلند شد و ھمونطور کھ سمت اشپزخونھ مزن
 ..کردمی بھ عروسم گوشزد مدیبود کھ با

 رو ی تنھام و کسی افتادم کھ تنھایی جاھیدم احساس کر.. بغض گنده نشست تو گلومھی
دلم ..اصال حقمھ.. گفتمیمگھ من چ..کننی رفتار مینجوریچرا دارن باھام ا..ندارم

ھمونطور کھ اون .. شوھرم اونطور کھ من دوست دارم تو خونھ لباس بپوشھخوادیم
 .. باشملشیدوست داره من باب م

 نگام کنھ با اخم رفت تو ی حتنکھی روشن کرد و بدون ایگاری سی عصباندیوح
 ..با ھمون شلوار گشاد..اطیح

 ..ارهی و از دلم در بادی انتظار داشتم بچرا
باور ..لرزهیلبت داره م..قربونت بشم بغض نکن_ دستم و گرفت تو دستش و گفتدایو

 .. نداشتیکن مامان منظور
مان با زن عمو  چرا مادونمیمنم مثل تو نم_ و گفتنییسرش و انداخت پا.. کردمنگاھش

 ..یزن پسرش..یتو عروسش..مامان تو رو دوست داره..یول..مشکل داره
 .. پوزخند نشست کنج لبمھی
 ..دی رو اروم کنگھی ھمددیدوتاتون با..برو..دی وحشی پاطیاالنم بلند شو برو تو ح_دایو
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 دی پرو بودم کھ دوست داشتم وحیلیبازم خ..اطیرفتم تو ح.. اون فضا رو نداشتمطاقت
 ی راضنمیمن بھ ھم..ارهی با لبخند از دلم دربی حتادی و باز کنھ و باطیقبل از من در ح

 ..بودم
 ھی کھ روش ی تاب بندینشستم رو..دیکشی مگاری بود و سستادهی ااسی ی بھ بوتھ ھارو

 .. بودیمیبالشت کھنھ و قد
 ..اومد پشت سرم و اروم ھلم دادم.. سمتمبرگشت

 کھ اروم نیپامو گذاشتم زم..خستھ شدم..دادیفقط اروم ھلم م..زدی نمیحرف
 چکار کنم؟..مامانمھ_گفت

 
 ..چرا نتونستم بھش بگم منم زنتم.. و گلوم پر بغض شدینگام اشک.. سمتشبرگشتم

 .. نزدمیمن کھ حرف_
 شد و رهیتو چشمام خ... موھامیدستش و گذاشت البال.. لبخند کمرنگ اومد رو لبشھی

 ..ی ھستیتر مھربونتو دخ_گفت
 عی شدم کھ انقد سری واقعا احساساتای شده بودم ی عقده ایلی من خای دونمینم..نیھم
 .. بذارنھی بقیکاشک..خواستمی اروم می زندگھیفقط ..من.. شدم و لبخند زدممیتسل
حس ..خوشحال نشدم..دی و بوسمیشونی لبخند زد و پدنمیبا د.. کھ عمو اومدمی بوداطی حتو

 انتظار داشتم نای از اشتری پدرم باشھ بی جاتونستیمن از عموم کھ م.. نداشتمیخوب
 ..من دوسش نداشتم.. کردی اون نامردیول

 ادما بدم نیچرا من انقد از ا.. کردم اصال بھ زن عمو نگاه نکنمی شام سعزی مسر
 اون خونھ خوشم یمن از ادما..ادی خوششون نمادیحتما اونا ھم از من ز..ادیم
 دی بود و وحی چون دختر مھربون و منطقدایو..دی و وحدایالبتھ بجز و..ومدینم

 ..شوھرم بود..چون
 ..نھ.. اون دوتا یول

 بابا از فردا بچسب دیوح_ گفتدی چند قاشق غذا نخورده بودم کھ عمو رو بھ وحھنوز
 .. اتاق بزرگھ رو اماده کننیبھ کارات و ا

 ؟یواسھ چ_ قاشق پر از غذا رو وارد دھنش کرد و با دھن پر گفتھی دیوح
 ..نجای اشیاری و بیری دست زنت و بگنکھیواسھ ا_ با خنده گفتعمو

 بزرگتر ای متر١٢ کھ از اون ی متر١٥ اتاق ھیتو .. خونھھی تو یعنی؟ی چیعنی
 ..می کنی زندگنجایکھ ما ھم ا.. بودنیمنظور عمو ا..بود
 ..نی شما کھ گفتیول_ نگاه بھ عمو و گفتھیمن کرد و  نگاه بھ ھی دیوح

 ھی کھ شما فعال نھی نظر من و مامانت ایول..من گفتم..اره_ حرفش و گفتنی بدی پرعمو
 یکم..بھ ھر حال حواسمون ھم بھتون ھست.. بھترهدی رو با خودمون باشی دوسالیکی

 ..یکسر
فکرشم ..با عمو و زن عمو.. خونھھیمن تو .. دو سالیکی..ی قانع کننده الی دلچھ

 و از قضا چشم شدی کھ زن عموم می دو سال و با مادر شوھرنکھیفکر ا..ترسناک بود
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 ھا و طعنھ ھاش در امان ھی کناری منو مامانمو نداره و ار ھمھ مھمتر تا حاال از تدنید
 ..نبودم واقعا عذاب بود

چرا .. مسئلھ کنار اومدنی راحت با انکھی مشغول خوردن غذاش شد و مثل ادیوح
 رو کھ غذا یتمام طول مدت..زدمی حرف مدی با وحدیبا.. نکردیچرا دفاع.. تزدیحرف

 ..دمی نفھمیچی ھمی خوردیی و چاوهی و ظرف شستم و ممیخورد
 کھ اصال ی کھ با لحنرونیاز تو اشپزخونھ اومدم ب.. بود دهی کاناپھ دراز کشی رودیوح

 ..اری واسم بیگاری سری زھی_ رو بھ من گفتی بلندبای تقری صداھی و با ومدیخوشم ن
 لبخند ھی.. لحن قشنگھی.. لطفاھی..زنھی حرف مینجوریچرا ا.. من نوکرشممگھ

 یکاشک.. واسم بودیچقد امروز روز سخت.. سخت نبودیلیخ.. مھربونترکمی..کمرنگ
 .. تموم شھیزود

 و پرت یگاری سریز.. و واسش اوردم و مثل خودش باھاش رفتار کردمیگاری سریز
 کنھ؟ی رفتار مینجوری با شوھرش ایکس_ و با اخم گفتدیزن عمو د..کردم جلوش

 و بدون دمی کشقی نفس عمھی.. ھمونجا زن عمو رو بکشمتونستمی بودم کھ می عصبانقد
 .. کردشھی نمشیکار..ھینجوریمن اخالقم ھم_ بھش نگاه کنم گفتمنکھیا

 یول..ی حاضر جوابای کنم ی احترامیاصال دوست نداشتم بھش ب..ساکت شد..اووف
 حرف دایزن عمو اومد باز شروع کنھ کھ و..شدمی وقتا واقعا از دستش کالفھ میبعض

 ی مادر حسابیحرفا..بفرما.. ابروھاشنی اخم گنده نشست بھی دمیتو حرف اورد و وح
 .. و گذاشترشیتاث
 
 .. خونھرسوندی منو مدی و وحمیستھ بود نشنی ساعت بعد تو ماشمین

 ؟ی حرف زدی طورنی چھ طرز حرف زدن بود؟چرا با مامانم انیا_دیوح
 ؟یچطور_

 ؟یچرا جوابش و داد_دیوح
 .. دارهی جوابھی یھر سوال_

 ..بگو چشم..بحث نکن.. بھ دو نکنکیبا من _ گفتی نسبتا بلندی با صدادیوح
 ینجوری مامانت با من ایدی اجازه م؟چرایدی مریتو چرا فقط بھ من گ_ گفتمیعصب

ما قراره ..ره؟ی بگمی بابات واسمون تصمیذاریچرا م.. حوالم کنھھیحرف بزنھ و کنا
 واسمون کی خونھ کوچھی خوادی بابا می نگفتیتو روز خواستگار..م؟ی کنیکجا زندگ
 ؟..اجاره کنھ

 .. گفتینجوریبھ من ا_ اخم کرده گفتدیوح
 ..خب پس االن_

 ..می باشششونی مدت پھیخوبھ کھ .. بھترهی طورنیھ نظر منم اب_دیوح
 ..من رو حرفت حساب کردم..؟ینداد..یتو بھ من قول داد..دیوح_

 ..گھیبابا م_دیوح
 ؟یخوای می چ؟خودتیگی میتو چ...گھیمامان م..گھی بابا میھ..بسھ_ زدمداد
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 نیگوش کن بب..یخفھ ش.. تو نکھیا_ برگشت سمت و داد زدی زد رو ترمز و عصبھوی
 ؟یدیفھم.. چشمیگی مامان و بابا م گفتن می بھ بعد ھرچنیاز ا..گمی میچ

 ..نھ_ بھم قفل شده گفتمی با دندونایعصب
 ..نییپس گمشو پا_ داد زدھوی

 گھینصفھ شب بھ من م.. بودیچقد عوض.. بودشعوریچقد ب.. چشمام اشک نشستتو
 ..نییگمشو پا

 .. و در و محکم بستمنیی اومدم پانی بزنم از ماشی حرفنکھی ابدون
االن ..٢...١..کنھی کھ االن صدام مگفتمی و مشمردمی و مرفتمیم..رفتمی بلند می قدمھابا
با .. اومدنشی بلند ماشکافی تیفقط صدا..یول..ی منت کشادیاالن م..٤..٣.. دنبالمادیم

 ..یلعنت..دور زد و رفت..اروم برگشتم..ستادمیدل شکستھ ا
 شب تو کوچھ بندازه و ١١کھ زنش و ساعت .. باشھرتی غی بتونھی مرد مھی انقد یعنی

 ..نکنھ واقعا فکر کرده من دوست دخترشم..ول کنھ بره
 خونھ خوشگل ھی ھفتھ رو بھ من قول داد کھ واسم ھیاون تموم اون ..نھی انقد دھن بچرا
 عیمو سر زن عیچرا با حرفا.. حرف عمو رنگ عوض کردھیاالن با ..رهیگی میو نقل

 زن ھی کھ با ستیچرا بلد ن..چرا با من مثل خدمتکارش رفتار کرد.. موضع دادرییتغ
 ...نینجوری اراشچرا رفتا.. رفتار کنھی چطوردیبا

 ..ختمی و اشک ردمیی دوی و چطورکی اون کوچھ تنگ و تاردمینفھم
سالم کردم و رفتم تو .. منتظرم بودنشیمامان و ستا.. خونھدمی شب رس١٢ ساعت

 و دراز نی بالش گذاشتم رو زمھی.. سمت انداختمھی و ھرکدوم و فمیمانتو شالم و ک..اتاق
 ..دمیکش
 قرص ھی..کنھیسرم درد م..شیستا_ گفتمعیاومد حرف بزنھ کھ سر.. اومد توشیستا

 ..میزنیفردا حرف م..ستیحالم خوب ن.. خاموش کنممیگوش..خوامیمسکن م
 ..مامان_اروم گفت..خوردم.. قرص اوردھی اب و وانی لھی حرف رفت و واسم بدون

 ..شھیفردا حل م.. بودکی بحث کوچھیفقط ..بھش بگو نگران نباشھ_
 چشمام و حس ری زیسی بازم خیول.. چشمام داغ شدن و خوابم برددی نکشھی ثانبھ
 ..کردمیم

 ناز و کمیاولش ..ی اومد مثال منت کشدیدو روز بعد وح..گذرهی ماه از اون روز مدو
 ..دمیرسی بھ کجا مدادمی بحث و کش منیا..کردمیچکار م..ی و باالخره اشتیناز کش

 .. حالم بھم خوردی نکبتی زندگنی دوماه از انی اتو
دور ..نمایس.. پارکمیرفتیم..شدی خوب میلی اوقات خی گاھدیوح.. خوب داشتمیروزا
 شال مدل ھی بارم واسم ھی..شدی میدور لبامون نارنج..میخوردی می بستنجیاب ھو..دور

 و شبش اوردمی بھ روش نی ولومدی ازش خوشم ننکھیبا ا..دمی خریچروک رنگ رنگ
 .. سرم کردمرونی بمیکھ رفت

 .. بودشتری بدم بی روزایول
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 کرده ی اتاق و واسھ ما خالھیعمو .. شده بودشتری ھا و طعنھ ھاش بھی عمو کنازن
مثال اتاق تازه .. توش بزننی رنگھی خدا حداقل نداده بود ی محض رضایول..بود

 کھ یکس.. کنمی خونھ زندگھی و با اونا تو امی تحمل کنم کھ بتونستمیاصال نم..عروسھ
 .. منو ندارهدنی چشم ددونستمیم

 کھ حاال کردهی می کھ مگھ قبال کجا زندگدادی با عمو حرف زد و عمو ھم داد و بمامان
 ..انقد پر توقعھ

 از یبانی پشتھی من فقط ی ارومم کنھ ولکردی می سعشیستا.. شکست از حرفشدلم
 .. ازش خوش بشھیزی چھیکھ دلم بھ ..خواستمی مدیوح
بھ .. کردیمغزم و سوراخ م.. کردی ھاش و شروع مھی و کناشی ندیدی عمو تا منو مزن
 بھم شک ی حتی و گاھسوزوندی و م کالمش دلمشی نی ھم گاھدی از اون وحتیتبع
 .. کار زن عموستنای ھمھ ای ولستی نی ادم شکاکدونستمیم..کردیم

 ری مامان و ببره زخواستی مشھی و ھمپروندی مزی بھ من و مامانم چی عمو گاھزن
کھ ..شدمی موونھی وقتا واقعا دی بعضیول..محل نذار.. جوابش و ندهگفتیمامان م..سوال

 ی مفصل راه می دعواھی بعدش نبود حتما ی و بحث و دعوادیاگھ ترس از وح
 ..انداختم

 .. بوددی دو ماه فراموش کردن روز تولدم توسط وحنی تو امی روز زندگنی تربد
 

 زمی بخواد سوپرادمی و شارهی نمادشی دیمطمئن بودم وح.. روز چقد خوشحال بودماون
 ی خونگکی کھی شیستا.. نشد ازشی خبرچی ھیول.. شده بودمداریاز صبح زود ب..کنھ

 کردمی میسع.. خوشگل واسم دوختھ بودی بلوز مجلسھیواسم درست کرد و مامان ھم 
 عصر کھ یول.. تا شب ھنوز وقت ھستکھ  دادمی غصھ نخورم و خودم و دلداریلیخ

 و ی اقا از صبح با دوستاش رفتھ کوه و بعدم باشگاه سوار کاردمیبھش زنگ زدم فھم
 تو گروھشون دختر ھم دمی تر شدم کھ فھمیو عصبان..بعدم رستوران و دور دور

ازش انتظار .. بھ ھر حال شوھرم بودیول.. نداشتمی حس خاصدیبھ وح..بود
 .. اس ام اس ساده ھم بھ من نداده بودھی یاون حت..داشتم

 ساعت ھی بر وفق مرادش باشھ و مامانش و از ی کھ ھمھ چشدی مھربون می زماندیوح
 .. باشھدهیقبل ند
 ی متر١٥ اندازه وسع خودش و اتاق ھیزی جھھی..کنھی مھی تھھیزی داره واسم جھمامان

 ..من
 ھی ھم کھ شگاهی و ارادوزهیلباس عروس و کھ مامان م..ھی عروسی ھم دنبال کارادیوح

 ی نتونستم حرفیول.. نبود یفی بود کھ کارش تعرنای تو کوچھ عمو اکیسالن کوچ
 یرفتی مگھ قبال کجا مگفتنی معی سرکردمی می و اعتراضگفتمی میزیتا چ..بزنم
 ..شگاهیارا
 ی اندهی از ادیشا.. بدیلی خزی چھی.. حس ناشناختھ دارمھی چرا دونمینم.. گرفتھیلی خدلم

 .. دارمدیکھ با وح
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 ھی..می رو سفارش دادی عروسیکارت ھا.. مراسمھ ازدواجمونھگھی ماه دھی از کمتر
 .. عروس و دوماد روشھھی کھ عکس ی معمولدی و سفکیارت کوچک

 دو ماھمون بھ چندتابوسھ نیھمھ رابطھ ا.. نشدهکی بھ من نزدیلی دوماه خنی تو ادیوح
 .. اغوش بودھی و یناگھان

 ..ومدیمطمئن بودمزنعمو خوشش نم..موندمی نمنای شب خونھ عمو امن
 پچ دی در گوش وحرفتی تو ھم و مرفتی زنعمو اخماش مگذشتی کھ م١١ ساعت از

 ..رونی بمی بلند شو برگفتی بھ من مدمی و وحکردیپچ م
 یلیخ.. بودعی اونا ھم رفتارشون واقعا ضای اصال دوست نداشتم اونجا بمونم ولخودم

 نھ بخواد از ای باشھ ششی بخواد شب زنش پنکھی سالھ واسھ ا٢٥ پسر ھیمسخرست کھ 
 ..رهیمامانش اجازه بگ

 کھ گرفتھ رهیفقط خواستھ زن بگ.. ندارهیازی بھ من ندی کھ وحکردمی در کل حس میول
 .. داشتھ باشھیلی بھ من تماادی زدمیوگرنھ ند..باشھ
 ..می روز تا ازدواجمون وقت داشت١٥ کھ فقط یزمان...دمی چند روز بعد فھملشویودل

 
 و دید عالقھ وح موری بادمجون غذامھیمامان ق.. نھار خونھ ما بوددی روز وحاون

 ھی و دی گونمو بوساطی تو حدیعصر موقع رفتن وح.. بودیروز خوب..درست کرده بود
 ..با لبخند بدرقھ اش کردم..چشمک زد و رفت

 زبونا و شی ھا و نھی کردم فراموش کنم تمام اون کنای چشمک سعھی بوسھ و ھی با بازم
 کھ ییزایھ و ھمھ و ھمھ چ و ھمی و اون ھمھ سردینیاون عدم استقالل و اون دھن ب

 .. بودمدهی روز ازش د١٥ دوماه و نیا
 .. ھم تو اتاق در حال درس خوندن بودشی چرخش بود و ستایمامان پا.. تو خونھرفتم

 اوردم واسھ ینیس.. جمع کردم و گذاشتم تو اشپزخونھنی رو از رو زموهی میبشقابا
 .. کردمدای قرمز خونھ پی و کنار پشتدی وحی ھا کھ گوشیی چایاستکانا
نھ قصد گشتن تو اس ام .. رو گرفتم دستمیگوش.. دادم و نشستمھی تکی بھ پشتھمونجا

 ..ی اگھی دزی چچیاس ھاش و داشتم نھ ھ
 الت ی عکس چھار نفره از خودش و دوستاھی کھ شی بھ عکس پشت صفحھ گوشداشتم

 رندهی اسم تماس گچشمم کھ بھ.. زنگ خوردشی کھ گوشکردمیتر خودش بود نگاه م
 .. کردخیخورد خون تو بدنم 

 ..می فرناز نداشتلی ما تو فامکردمیھر چقد فکر م..فرناز
 بار یبرا.. جوابش و بدمتونستمی نمیحت.. بار زنگ خوردن قطع شدھی بعد از یگوش

 نمیس.. کرده بوددای پفی لرزش خفھیدستام ..دوم ھم زنگ خورد و دوباره قطع شد
 ..ھی دردا موقتنی ھمھ ادونستمیم..سوختیم

 .. بخونمشیعنی..چشمام و باز کردم.. اومدامشی زنگ پیصدا.. و بستمچشمام
 ..زمیکارت دارم عز..لوس نشو..ییکجا.. دیوح_فرناز
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 بود و یمی بود کھ انقد با شوھر من صمیک.. بودیمنظورش چ... دھنم و قورت دادماب
 ..کارش ھم داشت

 ..حالت تھوع داشتم..سرم داغ کرده بود..دی لرزونم دوباره لرزی تو دستایگوش
 دختر تو ھی فی ظری و صداریغامگی رفت رو پی شدم جواب بدم کھ گوشوسوسھ

 ..دیچی پیگوش
 ناز کردنات ی زن گرفتیاز وقت.. بابایا..ی؟قھلیدیقربونت برم چرا جواب نم_فرناز

 جواب روزی از د؟چرایکردیفرناز طال صدام م..یتو کھ منو دوست داشت.. شده ھاادیز
 ..دمتینامرد از روز تولدم بھ بعد ند..یدیتلفنام و نم

 یھمھ چ..حالم از اون بوسھ رو گونم و چشمکش بد شد.. خود بھ خود بستھ شدچشمام
 شوھرم ی دختر و از تو گوشھی ی ناز کردنای بود کھ حاال صدایخوب بود عال

 ادشیتولد زنش ..ختنیاشکام ر.. واسش تولد گرفتھدمیفھم یبغضم گرفت وقت..بشنوم
 ..نبود

بھ ..شیبھ دست خال..بھ کار خوبش..بھ سواد نداشتش..کردمی دلخوش مدی وحی چبھ
 ..شیبھ مردونگ..بھ خونوادش..اخالقش

 .. مردمھی کثافت زن داره و ھنوز دنبال دخترااون
 ..بد کرده بود باھام.. بوددنیسرم از زور درد در حال ترک.. داغ شدنچشمام
 کھ از نظر من اصال در شان دی بلند وحی خنده ھاریتصو.. بستھ ام و باز کردمیچشما

 اگھ ابونی تو خشی ناگھانی شدنارهیخ.. جلفشیایشوخ.. چشمام بودی مرد نبود جلوھی
دوست ..می مدت کھ با ھم بودنی تمام انکھیحس ا..ھمش جلو چشمم بود..دیدی میدختر

االن .. حالم و بد کردگرفتی واسشون تولدم میحت.. یدختراش و ترک نکرده بود و حت
 ..دادی نشون نملی بھ با ھم بودن تماادی چرا زفھممیم

 و اشنا لی دختر فامنی من و خوشگلترلیاکثر فام..ییبای کم داشتم از زی من چمگھ
 ..اقتی لی شوھر بھی حاال با یول..دونستنیم
 .. سرخ مال دست چالقھبیس.. گفتنمی از قدشھیھم..کرده بود ی من چبا
 تلفن خونھ رو برداشتم کھ بھ اون خطش زنگ بزنم و ھمھ یگوش..دی و نداشت وحاقتمیل

نھ ..من زنشم.. اومادمی لحظھ ھی یول.. رو تموم کنم و سر فحش و بکشم بھشیچ
 بحث و دعوا ھمھ ھی کھ با شھیمگھ م..شیشناسنامھ ا..شیرسم..شیزن عقد..نامزدش

 تو یزی چھی..ستی نکی بحث کوچھی نی ایاخھ لعنت..نفسم گرفت.. رو تموم کردیچ
 ..انتیخ..انتیخ..انتیخ...زدیسرم بلند داد م

 ..زدنی ھام نبض مقھیشق..کردی درد مسرم
بعد از سھ تا بوق .. درب و داغون بودی گوشھی خطش یکیاون .. و گرفتمشمارش

 ..جواب داد
 ..پرستش خودم_دیوح
 ... االنی ولکردمی ذوق می کلدی بود شاشی ساعت پکی اگھ
 .. جاموندهنجای اتیگوش_
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 ..گشتی مشی دنبال گوشنی داشت تو ماشنکھیمثل ا.. نگفتیزی لحظھ چچند
 .. کھ نخورد؟زنگیچرا زودتر نگفت..پرستش..ا_دیوح

 ..پس منتظر تماسش بود..دی و نشنپوزخندم
 ...دونمینم_

 تتی دفعھ اذھی خاموشش کن یخوایم..زهیچ..فقط.. ببرمشامیاالن م..شھبا_دیوح
 .. ندارمشیفعال کار..ادهی زمیزنگ خور گوش..نکنھ

 ..بذار فردا..یکنی چرا انقد عجلھ می ندارشیاگھ کار_
 ..خداحافظ.. بھتگمیحاال م..نھ..نھ_ ھول شده گفتدیوح

مثل مسئلھ اتاق ..شھی واسش راحت تموم می ھمھ چشھیھم..ی راحتنیبھ ھم.. کردقطع
 ..راحت کنار اومد..نای خونھ عمو ای متر١٥

 کھی تکھی داره تگرفتی مدی کھ دلم داشت از وحی ذره محبتھی کردم تمام اون حس
 ..شھیم

بلند شدم مانتو و شلوارم و ..خوردی بھم می از ھمھ چدی از وحمی از خودم از زندگحالم
 .. شدمدیعوض کردم و منتظر وح

 
 
 ..و قطع کرد.. دم در ارشیب_ و گفتمی زنگ زد بھ گوششی گوشبا

 .. باھام حرف زدینجوریچرا ا.. فکر کرده من غالم حلقھ بھ گوششمچرا
 و رهیگیواسش تولد م..اقا دوست دختر داره..المیمن چھ خوش خ..مسخرست..ھھ

 ..لحن حرف زدنش..میاونوقت من نگران چ.. انیمی ھم با ھم صمیمعلومھ حساب
 .. و در و بستمرونی برمی و انداختم رو سرم و بھ مامان گفتم ممی مشکشال

 دی ھوا از وحھیقد و قوارش ..ھمسن خودم بود.. مونھیپسر ھمسا..دمی رو دی در ماندم
 ..نگاھش ناپاک نبود..کردی نگاھم مشھیھم..بلند تر بود

 نھ یول..دادی بھم دست میس خوب حدنشیبا د.. لبخند کمرنگ رو لبش بودھی شھیھم
 ..االن کھ از درون داغونم..االن

 .. بوددهی پرکمیرنگش ..نگام کرد.. شدم و نشستمنی ماشسوار
 ..یپس گوش_دیوح

 ..دمتیم..برو_ لبخند زدم و گفتمھی
 از کمی.. بزنھ بھ حرکت دراوردکافی تنباری انکھی و بدون انی نگام کرد و ماشدی تردبا

 ھ؟یفرناز ک_برگشتم سمتش و گفتم..می و کھ رفتریمس
 ..زدی نمیحرف..کردیبا تعجب نگام م..برگشت سمتم.. رو ترمززد

 ..زدی نمیحرف.. بودفیچقد کث.. بودحیچقد وق.. شدنی اشکچشمام
 من چقد دونستیاون کھ م.. کار و بکنھنیچطور دلش اومد با من ا.. اشغال بودچقد
 سھ ماه نیچرا نذاشت ا.. و بکنممینذاشت زندگچرا ..دمی کشی پدریچقد ب..دمی کشیسخت

 .. خاطره خوبھی..بشھ واسم خاطره

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir 17



 19 

 ..می سر گوشی رفتیبا اجازه ک_ رفت تو ھم و قرمز شد و گفتاخماش
 ..بدھکارم شدم..خوبھ

 .. کھ نرفتھادتی..زنت..با اجازه خودم_ بغض گفتمبا
 .. رویبده من گوش..ی کردیادیغلط ز..ی جا کردی بیلیتو خ_ داد زدھوی

 ..ادم باش_داد زد..نیی رو پرت کردم سر پاش کھ افتاد پایگوش.. گرفتمیگر
 .. بوددهیچی پنی ھق ھقم تو ماشیصدا

 یکھ ھنوزم کھ زن دار.. کھ باھات کار دارهھیک..ھی فرناز کنیا_ گفتمھی گربا
تو زن ..اشغال.. رفتادتی تولد زنت و یول.. بودادتی کھ تولدش و ھیک..باھاتھ

 .. بودتی واسھ چگھیدوست دختر د..یدار
 ..ببر صداتو_ گفتی لبریز

حرکت کرد و .. و روشن کردنیماش..کردمی منی فنیمن ف..خوردی زنگ مشیگوش
گفتم _داد زد..االن نھ..مگھ نگفتم شب زنگ بزن_ رو گذاشت رو گوشش و گفتیگوش
 ..شب

 ..مونھی سگ منیع.. قطع کردو
 ..شدی با سرعت رد منای ماشنی و از بدادی تند گاز متند
چرا ..ی کار و بکننی با من ایچطور تونست.. وقتچیھ..دی وحبخشمتی وقت نمچیھ_

 .. بھت دل ببندمینذاشت
 ..تمومش کن..بسھ_دیوح
 ..کنھیاون دختره ھم تمومش م..من تمومش کنم.. راحتھیکنیفکر م.. تموم کنمویچ_

 ..زنمیبھمش م_دیوح
 نو؟یفقط ا_

 .. و با اخم نگام کردبرگشت
 ..تو ھم فراموش کن.. بود تموم شد رفتیزی چھیگفتم .. نھای یشیساکت م_دیوح

 شلوغ بود ابونیخ..رهی رو اسون بگھی قضخواستیچرا انقد م..گر گرفتم.. شدمیعصب
 ..و سرعت ما ھم باال

 حالم و بھم یدار.. از دستت خستھ شدمگھید.. رو تمومش کنمیچ_ گفتمادی فربا
 ی کارچیعرضھ ھ..ادی ازت بر نمیچیھ..دمینامرد تر از تو ند..نامرد..یزنیم

 ..ھوس باز اشغال..یفقط دختر باز..یندار
 از ھمھ یول..سوزش داشت..سوخت.. برجستمی محکمش نشست رو گونھ ھایلی سکھ

 ..سوختی ضرب دستش میجا..مھمتر قلبم بود
 ..دیکشیتند تند نفس م.. و نگاش کردمبرگشتم

 اصال بھمش ھی چیدونیم..اصال خوب کردم..یخستم کرد..گفتمت خفھ شو_دیوح
اصال ..ستی اون مثل تو ننکھی اھیقض..ھی چیدونیم..نھ..چون دوستش دارم..زنمینم
 یتو چ..ھی پاش چری زنی ماشیدونیم.. چقد پولدارهیدونیم..ھی باباش کیدونیم

 .. تو خوش کنمھی دلم و بھ چدی با؟منیدار
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کھ پولدار ..ارمیکھ واسش پول در ب.. داشتیاز من چھ انتظار..اون..گفتی داشت میچ
 کارمند ساده بود ھی اون شدیاگھ بابام معتادم نم..می من دختر کدونستیاون کھ م..باشم

 من دونستیاصال اون کھ م..میمگھ من حساب بانک..اخھ خدا..کھ بعدم اخراج شد
 .. بگمیدردم و بھ ک.. خدایا.. ھمشیعنی..می چرا اومد خواستگارھینطوریوضعم ا

با ..دادمی و فحش منشیبا مشت افتادم بھ جون بازوھاش و س..ھار شدم.. شدمی وحشھوی
 شھی ھولم داد و پرت شدم و خوردم بھ شھوی.. منو مھار کنھکردی میدست راستش سع

 ..سمت خودم
 ..یبتمرگ سر جات روان_ زدداد
 و کلھ معلق زد و از گھی دنی خورد بھ دوتا ماشنی اومد و ماشیبی مھی صدایی ھوی و

 مردم و یغای و جنی برخورد ماشی فقط صداگھی پرت شد و دگھی دنی ماشھی یرو
 و یاھی و سوزش و بعد سنی ماشی ھاشھی و در اخر شکستن ششی دود و اتیبو
 ..یاھی و سیاھیس
 

 کیھمھ جا تار..بودچشمام بستھ .. نداشتمیحس.. بودننیسنگ.. و پاھام بستھ بودندستام
 ..کردی بدنم بھ شدت کوفتھ بود و درد می کردم تکون بخورم ولیسع..بود

زور ..صدام گرفتھ بود..ھول شدم.. باشندهینکنھ منو دزد..نکنھ....دمی لحظھ ترسھی
 .. از تو گلوم در اومدی خفھ ایصدا..زدم

من ...کمک_ داد مھ با تمام توان داد زدمی شدن بھم قدرتدهی ترس از دزدیول
 .. کجاستنجایا.. دیوح..مامان..کجام
الزم نبود حدس .. نشست رو دستامی گرمی و بعد دستادمی چند نفر و شنی قدمایصدا
 ادمی ی حرف بزنھ ھمھ چی کسنکھیقبل از ا..شناسمی زبر مامانمو میمن دستا..بزنم
 ..دیوح..انتیخ.. ھاشھیشکستن ش..دممر..شیات.. غیج.. دودیصدا..تصادف..اومد
 .. و نداشتمدی وحی واسھ بغض کردن بخاطر کارایی کھ تواناکردی بدنم درد مانقد

 ..نجامیمن ا..نترس مامان_مامان
 ..مارستانھی بنجایمطمئن شدم ا.. و راحت کردالمی خیول.. مامان گرفتھ بودیصدا

 ؟یزنیچرا حرف نم..مامان با توام..مامان..مامان_
 یکای کفشاش رو سرامیدستاش از رو دستام بلند شدصدا.. مامان اومدنی فنی فیصدا

 ھم شدی و کھ داشت از من دور و دور تر مفشی ضعھی گریصدا..ومدی ممارستانیب
 ..دمیشنیم

 ..نگران نباش..پرستش_شیستا
 مارستانھ؟ی بنجایا..یینجایتو ا..شیستا_

 ..اره_شیستا
  کجاست؟دیوح..چرا چشمام و بستن..مامان چش بود.. تکون بخورمتونمیچرا من نم_

 .. نرفتیول.. حرف بزنھتونھی کردم نمحس
 ..بخش مرداست.. خوبھدمیوح..ستی نیزیچ..مامان نگرانتھ_ گفتی خفھ ای صدابا
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 .. نداشتمیحس خوب..زنھی حرف می تلگرافچرا
  شده؟یزیچ..شیستا_

نکنھ فلج ..کنھی مینجوری اشیچرا ستا..تنم داغ شد..ستادیقلبم ا..دی ترکبغضش
 ..نھ خدا..قطع نخاع نشده باشم..حافظم کھ سره جاشھ..شدم

 ..بگو.. طاقتش و دارمیدونیم..شیستا_ بغض گفتمبا
 ..پرستش_ گفتھی گرونیم..دادی امونش نمھیگر..تونستینم

صورتم جمع شد از ..دردم اومد..کردی مھی و گرنمیسرش و گذاشت رو س.. تو بغلماومد
 .. نتوستم حرف بزنمیدرد ول
 .. و از رو تنم بلند کردشی نفر ستاھی اومد و یی قدمای صدادوباره
 ..شھیدرست م..اروم باش..شیستا_ عمو کھ گفتیوصدا

 .. شدهیچ..شھی درست میچ
 بستھ ھم تصورش کنم کھ سر و روش ی چشمانی با ھمتونستمیم.. زن عمو اومدیصدا

 ..یمتی قیزشت ول..ھیمی قدیپر از طالھا
 ؟یداریب..پرستش_ عموزن

 مامانم کجاست؟.. برهیکاشک.. تو ھمدمی و کشاخمام
  چھ خبره؟نجای بگھ اخوادی نمیکس..اره_

 ؟یعمو درد ندار...پرستش_عمو
 ی بھش بگم عمو خودت و زنت و پسرت درداشدی میکاشک.. دارمیلی کھ خدرد

 ..جالبھ کھ عمو مھربون شده..دیمن
را چشمام بستھ .دیزنی نمیچرا حرف..دهی جواب منو نمیعمو چرا کس..بدنم کوفتست_

 ..چرا پاھام حس نداره..است
 ..تو..پرستش_ عموزن

 ..نیمھ_ حرفش و گفتنی بدی پرعمو
 .. حداقل چم شدهگفتی اون میکاشک.. نزدحرف
 نی ھمشونیکل محبت و ھمدرد.. رفتننایاحتماال عمو ا.. اومدیی قدمای صدادوباره

زن .. دایبقول و..عروسشم.. دختر برادرشمنکھیانگار نھ انگار بجز ا..بود
 اد؟یمامان کجاست پس؟چرا نم..پسرشم

 ؟یھست..شیستا_
 ..اره_ بغض گفتبا

 ..ادیمامان و بگو ب..رونی برو بای حرف بزن ای_داد زدم.. شدمیعصب
 دست و نکھیاز ا.. شدمی عصبدمیدی بود و نمکی ھمھ جا تارنکھیاز ا.. نگفتیزیچ

پس چرا چشمام _ گفتمادی شدم با فریعصب..از درد بدنم.. شدمیپاھام حس نداشتن عصب
 ..ای لعنتکننیو باز نم

 بلند بلند ھیاومدم سرش داد بزنم کھ با گر.. رفت رو مخمشی ھق ھق بلند ستایصدا
 شمیخودم م.. دستتی عصاشمیخودم م..نترس..فدات شم..زمیغصھ نخور عز_گفت
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 از یترسیم..پرستش..ی بترسیکی از تارذارمینم.. کنھتتی اذیی تنھاذارمیچشماتوونم
 .. نھیکیتار
 ..خدا..نھیبی نمگھیپرستشم د..خدا_ گفتھی نالھ و گربا
 یزی افتادن چیصدا..شدیحرفاش تو گشم اکو م.. و منگ بودمجیگ..زدی مغیج

دکترا ..زن عمو.. عمو.. زھرا مامانای.. اومدیی قدمایصدا.. بودشیاحتماال ستا..اومد
 ..و پرستارا

 .. شدملیتکم.. خدایمرس.. من فقط احساس کردم گونھ ھام داغندیول
 پاھام یول..تازه حس بھشون برگشتھ بود.. تکونشون بدمتونستمیم..کردنی درد مدستام

 پاھام ھم خوب گھیتا چند روز د..ھیدکتر گفتھ بود موقت.. حس بودهیھنوز ب..نھ
 ..ی کستی معلوم نیول..شھیم

 ..چشمام...یول..خوب بود.. و بدنم حس داشتدستام
 تصادف ی بود کھ تونی حرف دکتر ایول..ی تا کدونمینم..ننیبی نمگھی کھ دییچشما

 ھا شکستن و تو ھردوتا شھیش.. ھا و باز بودن چشمامشھی بودن من بھ شکیبخاطر نزد
 وقت فکر چیھ.. بودمنای چشمام پاره شده بود و االن من نابھیقرن.. بودندهیچشمام پر

من از .. باشھاهی و سکیھمھ جا تار..نمیچ جا رو نبیھ.. روز کور بشمھی منم کردمینم
 بستھ بازم ھمھ جا ای چشمام باز باشھ نکھیاالن ھم با ا..وحشت دارم..ترسمی میکیتار
 ..بندمی و ترس خود بھ خود چشمام و میکی بازم بخاطر تاریول..اھھیس

خوبھ ..موننی مشمی پونی شب در مھی شیمامان و ستا..مارستانمی روزه تو ب١٠ االن
عمو و زن عمو ..نمی و ببشی مامان و نگاه گرفتھ ستای خستگتونمی و نمکھیچشمام تار

 زن عمو  بمونھ کھشمی قرار بود پدای شب ھم وھی..دنمی ده روز دو دفعھ اومدن دنیتو ا
 از من یبھ طور وحشتناک..مسخرست..امتحان داره بردش  فردا دانشگاهنکھیبھ بھونھ ا

 ..ادیبدش م
 ھیگر..زمیری اشک مادی در بنمی فنی فی صدانکھی شبا تا خود صبح بدون ایبعض

 درد میمن کھ از بچگ..چرا من..کنمی مھیگال..زنمیتو دلم با خدا حرف م.. صدایب..کنمیم
 ..داشتم

ھمون موقع ..دمی رو فھمی و نداری تنگ دستی سالم بود معن٦_٥ ی کھ وقتیمن
 ی کھ وقتیمن..ارهیاز کجا ب.. بابام ندارهدونستمیچون م..کردمیخواستھ ھامو کم م

 پا استاد شده بودم واسھ ھی.. مردمی پارچھ ھایپا..بزرگتر شدم شدم کمک دست مامان
کھ ..می بوددهی کھ تازه خریخونھ ا..میبد  خونھ روی کھ قسطامیکردی میاطیخ..خودم

 ..مال خودمون بشھ
بابا عاشق ..ومدی شبا با حال داغون میبعض..ستی بابام ندمی بزرگتر شدمدی کھ وقتیمن

 لیوسا..کردیدعوا نم..بازم تو اون حالش مامان و نزد..نطوریمامان ھم ھم..مامان بود
 .. کھ بفروشھبردی نمای شکوندیخونھ رو نم

 دفعھ سر و صدا بشھ و ھی خواستینم.. جداذاشتی مقدار مھی واسش شھی ھممامان
 ینرفتم دانشگاه چون ب.. گرفتمپلمیمن د..می پول شدیما ب..بابا اخراج شد..یزیابرور
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عمو .. زدبشونی غالیفام..دورمون خلوت شد.. شدادیکار مامان ز..میپول بود
 یچشما..مرد..بابا سنکوپ کرد..مون نبودی سای بود وقتادی زدهی دریچشما..رفت..نبود
واسھ مامان جوون و خوشگلم خواستگار .. شدادتری زایبدبخت.. تر شدنادی زدهیدر

بابامو ..کردمی مھیمنم گر..کردی مھیشبا گر.. شدادی زپیحرف و حد..اومد
 شب و شیستا..می پول شدیب.. شدریمامان گوشھ گ.. سالممو نھ معتادیبابا..خواستمیم

 نگاه ھاش عوض دیوح.. شدداشیعمو پ.. قبول شدیدولت..خوندی مرسروز د
مرد ..می نداشتھیسا..میدرد داشت..می پول بودیما ب..یاومدن خواستگار..شد

بازم پول ..میمرد داشت..می داشتھیسا..قبول کردم.. و دوست نداشتمدیوح..مینداشت
 ..مینداشت

 خوب خواستیعمو م..زن عمو بد بود.. وقتا بد بودیبعض.. شبا خوب بودی بعضدیوح
تصادف ..فرناز.. کردانتیخ.. بد شددیوح..ذاشتشیزن عمو نم..باشھ 

 ..ترس..یکیتار..کور..چشما م..نیماش..دود..شھیش..میکرد
بسھ ھر ..کردمیھق ھق م.. بلندیبا صدا..کردمی مھیگر.. و نشستم سر تختدمی کشغیج

دوست ..خواستمی میروشن..خواستمیمن نور م..شدمیداشتم خفھ م..دمیچقد تو دلم کش
 دورمو گرفتھ یکی و تاریاھی سنی ایول..فرار کنم.. کنم خودمویخال.. بزنمغیداشتم ج

 ..کردی گلوم و داشت خفم مسر نشستھ بود..نفسمو گرفتھ بود..بود
 .. بودمیادیز...یدی جفت چشمم بھ من ندھی نیخدا ھم..یزندگ.. خداخواستمی می زندگمن

نور ..غم و درد نباشھ.. نباشھشمی پچکسی کھ ھیی جابرم.. داشتم برمدوست
 ..خوامیمن چشمام و م..خدا..باشھ

 
 کھ اخرش کردمی مالی انقد فکر و خشھیھم.. ارومم کنھکردی میسع..شمی اومد پشیستا

 ..شدمی موونھی دھوی
 ھیاالن فقط گر..ارومتر شدم..زدی و در گوشم حرف مدادی کمرم و ماساؤ مشیستا

 ..کردمیم
 ..اروم باش..کنارت..نجامیمن ا..نترس..زمینترس عز_شیستا
 ..ستی کنارم باشھ ندی کھ بایاون
 ھ؟ی کجاست؟ھنوز بستردیوح_
 .. نگفتیزیچ
 ؟..خوبھ_
 ... نگفتیزیچ
 ؟یبازم قراره حرف نزن_

دنده ھاش .. پاش تو کچھھی..اتل دستش و باز کردن.. مرخص شدشیدو روز پ_شیستا
 .. نداشتی ھاش مشکلشیتو ازما..شنیدارن بھتر م

 تونمیمن کھ نم..نھی منو ببومدیچرا ن..شمی پومدیپس چرا ن.. مرخص شدشی روز پدو
 ..قلبم فشرده شد..تونھیاون کھ م..نمیبب
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 سالمھ؟...چشماش_
 .. راحتالتیخ..سالمھ_ و گفتدی کشقی نفس عمھی شیستا

 دیاون با..رهیت منو بگ دسدیاون با..نمی ببتونمیمن نم.. سالم باشھدیمرد من با..خوبھ
 ..نھیبب

 حس پاھام شیدو شب پ.. روز٢٥بعد از .. مرخص بشممارستانی قراره از بامروز
 کھ تو ھمھ دی طول کشیلیخ..سوختی و مکردی پاھام گز گز منییاز ران بھ پا..برگشت

اگھ .. خودم ھستمیسر پاھا..خدارو شکر حداقل فلج نشدم..خوبھ..قسمتاش حس برگرده
 ..کشتمی بود کھ خودم و میاونجور

 کنھی پام درد مگفتیم..می حرف زدی تلفنیچند بار..دنمی دومدی ندی روز وح٢٥ نی اتو
 صاف نفس تونمی و نمکنھی دنده ھام درد مگفتیم..دمیو تو گچھ و ھمش دراز کش

 ..شھی زود خوب میلی چشمام و گفت مطمئنم کھ خیمتاسف شد برا..بکشم
 .. کھ لباسمو تنم کنم کھ در اتاق باز شدکردی کمکم مشی تخت نشستھ بودم و ستارو
 .. سالم_دیوح
 .. بوددی وحیصدا.. برگشتم سمت صداعیسر

 ؟یی تودیوح_
 .. قدماش اومدیصدا
 .. لمس شد تو دستاشدستم

 ؟یخوب..منم_
 داغون کرده موی روحدنمی واسھ ددی وحومدنین.. چند روزنی دلم گرفتھ بود اچقد
 ٢٥بعد از ..لبخند بھ لبم اورد..دی وحلھیلمس دستام بوس..صداش..خودش.. االنیول..بود

 ..روز
 ؟..یباالخره اومد_

 .. رفتشیستا.. اومدیی قدمایصدا
 ..میاومدم دنبالت کھ بر..گچ پامو باز کردم_دیوح
اون ..گھی دمارستانھی بھی بره تونستیخب م..یول.. اومده بود گچ پاش و باز کنھپس

 .. مندنی تا گچ پاشو باز کرد اومد دنیبب..ومدهبخاطر من ا
 ..نمیبی نمگھیمن د..دیوح_

 ..نطوری شدنشونم ھمخی.. دستاش و احساس کردملرزش
 ..اهیھمھ جا س...ترسمیمن م_

 ..زدی نمیحرف
 ..یگی نمیزیچرا چ_

 ..دیلرزی ھم مصداش
 ..ما..پرستش..پ_دیوح

 ..برو کنار.. دیوح.. پسیدیچرا لباست و نپوش..پرستش مامان..ا_ مامان اومدیصدا
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 خی دستاش کل تنمو یسرد.. زودتر از حرف مامان رفت کناریلی خدی سرد وحیدستا
 ..کرد
 ... جلو درارمی و بنی ماشرمیم_دیوح

 ..رفت
 ..سردمھ..مامان_
 ھیسرم و تک..شستھ بودن ھم عقب نشیمامان و ستا..دی نشستھ بودم کنار وحنی ماشتو

 ... ازش نموندیزی خودش کھ تو تصادف فکر کنم چنیماش..ی صندلیدادم بھ پشت
 ھ؟ی کنیماش_

 ..مال من کھ داغون شد..بابا_دیوح
 کنھ؟یسرت درد نم..زمیعز..شیستا_مامان

 ..دکتر مسکن نداد..ترکھیتمام سرم داره م.. کنھی درد میلیخ..چرا_
 ..دمی خونھ بھت ممیبر..چرا_مامان

 موی روحکنھی نمیچرا سع..گھی نمیچیچرا ھ..زنھی نمی حرفدیچرا وح.. گرفتھ بوددلم
 .. تو دستش و بذاره رو دندهرهیگیچرا دستمو نم..عوض کنھ

 شی بودم کھ ستارهی و دنبال دستگنی رو در ماشدمیدستم و کش..ستادی انیماش
 .. اومدمسایوا_گفت
بازم .. نزدی حرفدیبازم وح.. اومد و در و باز کرد و کمکم کرد و منو برد داخلعیسر

 منو شیستا..ارهینذاشت مامان ب.. منو اوردلیکمک مامان وسا..رهی دستم و بگومدین
 واست جا نجایا..نیبش_قبلش مانتو و شالم و در اورد و گفت ..ییرایبرد سمت پذ

 ..انداختم
 .. کجا باشمستی مھم نگھیمن کھ د..کردی می فرقچھ

 ..تو..ایب..دیوح_مامان
 ..کار دارم.. برمدیبا..نھ زن عمو_دیوح

 .. شدکی نزدصداش
 ؟ی نداریکار..پرستش_دیوح

چرا از ..زنھی باھام حرف نمشم؟چرای پمونھی نمره؟چرایچرا داره م.. گرفتبغضم
 خوب گھی نمی الکیچرا الک..دهی نمدیچرا بھم ام..گھی خوب واسم نمیارزوھا

چرا محبت ..کنھیچرا دست تو موھام نم..کارهیچرا ناغافل رو گونم بوسھ نم..یشیم
گرم ..صداش..محبتش..حضورش..دشبھ خو.. دارمازی من االن ندونھیمگھ نم..کنھینم
 .. دارم بھ محبت شوھرمازیمن ن..شی

 ؟یمونینم_ و با بغض گفتماروم
 ..دیلرزی مصداش

 ..خداحافظ..باشمراقب خودت ..کار دارم..نھ_دیوح
 ی واسھ کگھید.. اخھیول..نمیبیمن کھ نم..حتما زده..چرا برام چشمک نزد..رفت

 ..چشمک بزنھ
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 .. نھای االن تنھام دونستمینم..افتادم سر زانوھام.. رفتیوقت
 نجاست؟ی ایکس_ گفتماروم
 .. رفتدیچرا وح..ھی گرریزدم ز..ومدی نییصدا

 ..ستی مھم نیول.. بوددمیشا.. نبودیخوشحال شدم کھ کس.. کردمھی گرری دل سھی
 .. بخورنویا..زمی عزایب_اومد کنارم و گفت.. اومدشی ستایصدا

 ھ؟یچ_
 ..داروھاتم ھست..اب پرتقال_شیستا

 .. خوردمشونشی کمک ستابا
 .. روزهایاالن شبھ ..شیستا_

 .. لحن مظلومانھ کالمم بغضم گرفتنی از اخودم
 .. اشو سر دادھی و گرنمی دورم حلقھ شد و سرش و گذاشت رو سشی ستایدستا
 چکسمیمنت ھ.. بھ بعد دربست مخلصتمنیاز ا..نھی غم بھ دلت بشذارمینم_شیستا
 ..کشمینم
 دی وحی جاخواستیم.. منیبای و زفیخواھر ظر..شیستا.. لبخند تلخ نشست کنج لبمھی

 دمیدستم و نرم کش.. کردمدای و پشیتو ھوا دستمو تکون دادم تا سر ستا..رهیو برام بگ
قربون _ و گفتمدمی و بوسشیشونی اش کھ رنگ چشماش بود و پیی خرمایرو موھا
 ..معرفتت

 
 ..  دانشگاه بود و من و مامان تو خونھ تنھاشیستا
 شد بره و قبلش اومد جلو ی التماس من راضی بره دانشگاه با کلخواستی می وقتشیستا

حوصلت سر ..گردمی و بر مرمیبا جت م_ تو دستش و گفتدستام و گرفت..پام نشست
 ره؟ینم

 رتید_بوسش کردم و گفتم.. جلو و صورتش و لمس کردمدمی و کشصورتم
 ..مراقب خودت باش..نشھ

 .. واقعا مھربونھشیستا.. و رفتدی و بوسدستام
 دستش دونستمیم..کردی ھا رو تموم مھی چرخ نشستھ بود و سفارش ھمسای پامامان

 یول.. و داده بودمارستانیالبتھ عمو خرج ب.. من و دارو ھاممارستانی بنھیتنگھ و ھز
 .. دارو قطره داشتمیبازم من کل

 دی روز کھ مرخص شدم چرا وح٤ نی کھ تو اکردمیداشتم فکر م.. بودمدهی کشدراز
 ی احوالپرسھی زنھیھربارم زنگ م..شمی پومدهی نی دوبار زنگ زد ولیکی..دنمی دومدهین

دورش شلوغ بود و پر سر و .. شلوغ بودی جاھیانگار ..کنھی قطع معیساده و سر
 ..یمثل مھمون..صدا
 ی ولدمشیدیمن کھ نم..نجایمعلوم بود از سر کار اومده ا..اخر شب.. بار اومدھی عمو

 .. نداشتمیاز حضورش ھم حس خوب
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م سر زده و بھم زنگ ھم  بھیدو سھ بار.. اومددای ویول.. عمو ھم کھ ول معطلھزن
 .. برده اخالقشی بھ کستی دختر معلوم ننیا..زنھیم

 ھی تو کنمیحس م..ییتنھا... یکیتار..کنھی داره خفم مییحس تنھا.. گرفتھیلی خدلم
 خفم خوانی و مارنی دارن بھم ھجوم مواراشی و دکھی کھ ھمھ جا تارمیسلول انفراد

 ..کنن
 ممکنھ یعنی..سرنوشتم..چشمام..سر خودم..ادی سرم بییچھ بال.. بشھی قراره چدونمینم

انقد ..زدمی خودم با دکترم حرف میکاشک..نمیبشھ منم بب.. خوب بشھی روزھیچشمام 
 دفعھ ھیفقط .. دکترم و گوش بدمی داغون بود کھ اصال نتونستم حرفامیحال روح

 .. تو چشمم رفتھشھی شدمیفھم
 .. زدهبشی باشھ غدیا االن کھ باچر..مونیبا زندگ.. چکار کنھخوادی مدیوح

 یای از مشتریکی.. بود یخانم احمد.. و جواب دادفونیمامان ا.. زنگ در اومدیصدا
 ی نبود ولیزن بد.. رهی بگلیاومده بود لباسش و تحو..ابونی خنی ھمیمامان و ساکنا

 .. فضول و وراج بودیادی زکمی
 راجب منو شی و بعدشم فضولی مامان و خانم احمدی در اومد و احوالپرسیصدا
 ..دهی کھ شنیخبر

خدا بد ..زمی عزیخوب..سالم پرستش جون_ی خانم احمدی شد و صداکی نزدصداشون
 حالت چطوره؟..نده
 موی روحتونستی فضول و وراج ھم مھی ھمساھی حضور ی دلم گرفتھ بود کھ حتانقد

 ..عوض کنھ
من روبرو رو ..نمیرست بش کردم دیسع.. ھنوز بستھ بودن و پانسمان داشتنچشمام
 بھ ھر حال کھ من کردی میچھ فرق..ومدی صداشون از کنارم میول..کردمینگاه م

 ..دمیدینم
 ..ممنون..سالم_

 ؟.. نھیتی اذیلیخ..زمیراحت باش عز_ی احمدخانم
 و محبت کردن و ی با مھربونیمن مشکل..صداش رنگ ترحم داشت.. داشتمبغض

 نگاھش و ای بخواد از سر اجبار بھم لطف کنھ ی کسنکھی ایول.. نداشتمیدلسوز
 .. تحمل کنمتونمی شده ھا بھم باشھ نملی بدبختا و ذلنیحرفاش ع

 ..نیی و انداختم پاسرم
سختت ..ی چکار کنیخوایحاال م..معصومھ خانم_ رو بھ مامان گفتی احمدخانم

  چکار کنھ؟خوادی طفلک م؟اونیشوھرش چ..ستین
چشمام داشت بھ سوزش ..کلم داغ شده بود..مشتشون کردم..دنیلرزیدستام م.. گرفتمگر
 نیاصال بھ ا..نھیبیاون کھ م..اون کھ سالمھ..چرا ھمھ نگران اونن..دیچرا وح..فتادیم

 ..چھ؟نفسام تند شده بودن
 و میششیمھم دخترمھ کھ منو خواھرش پ..میچکار شوھرش دار_مامان

 ..ھست حاال...شوھرشم..جاش سر تخم چشمامھ..فمونھیوظ..میمراقبش
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چرا ..چرا صداش گرفتھ بود..ھست حاال.. گفتینجوریچرا مامان ا..ستادی بار انی اقلبم
 ؟..چرا.. حرفاشنیوقفھ انداخت ب

 دفعھ از من ناراحت ھی_ و رو بھ مامان گفتنیی اورد پاکمی صداش و ی احمدخانم
 نمیوگرنھ اگھ ا..دی کنرشی پسره رو پاگنی بھ نظرم بھتره ایول.. معصوم جونینش
 .. گھی ددیپر

 ..گھی داره می چگھی ددمینفھم.. شدی چدمینفھم
واسھ .. ندارهی ربطیبھ کس..رونیپاشو برو ب.. نظر تو رو خواستیک_ داد زدمفقط

 ..اون تصادف کرده..رهی و بگدی خر وحرهی نمیچرا کس..یکنی دخالت میچ
 .. و اروم کردن مامانوی خانم احمدیغای منو جدادیداد و ب..ختی بھم رخونھ

ادم انقد .. بزنھی حرفنی کھ ھمچدهیچطور بھ خودش جرات م..دمیکشی تند نفس متند
 ..نمی نبگھی قراره ددونستمیمگھ من م.. کور بشمخواستمیمگھ من م..خدا..نامرد
 .. ارومش کنھکردی می و سعاطی رو برد تو حی خانم احمدمامان
مامان ..کردی موونمیبغض داشت د..سوختیچشمام م..دیترکیاشت م از درد دسرم
بازم تنھا ..زود رنج شده بودم..کردیسرم درد م..خواستمیداروھام و م..نبود
 ..ی سرم اوردییچھ بال.. با منی کردیچ..ایخدا..بودم
 .. کنمی خودم و خالششی کھ پستیچرا ن.. نھدیچرا وح.. من خداچرا

 
 .. بده اماھیتک
 .. کھ اگر خوابت بردیی شانھ ھابھ

 .. نگذاردنی را زمسرت
 

 بود و منم کھ از کیاخھ ھمھ جا تار.. دمی لحظھ ترسھی.. شدمداری شب از خواب بنصفھ
 بھ چھ گھی االن دیول.. واسھ منذارهی چراغ روشن مھی شھیمامان ھم..ترسمی میکیتار

 ..خورهیدرد م
 چھ چارهی بنیا..ومدیدلم ن.. کنمداری و بشیاول خواستم ستا..یی برم دستشوخواستمیم

 انیعصر کھ اومد خونھ و جر..رمی کھ بخوام خواب شبش ھم بگی کرده طفلیگناھ
مامان .. پاشھ بره دعواخواستی شد کھ می چنان عصباندی رو فھمیخانم احمد

 رو گھی فقط ھمدمیدونیچون م..می دوست داریلی رو خگھی ھمدشیمن و ستا..نذاشتش
 ..ھی واقعا دختر مھربون و خوش قلبشیستا..میدار
عادت ..عادت نھ..نھ خدا.. نھای عادت کنم دیبا..یتا ک..یباالخره کھ چ..ستادمی شدم ابلند

 ..یدلمردگ..ی تفاوتیب..ارهی میسرد..ستیخوب ن
 ..شمیمن خوب م..اره..دونمیم..شمی خوب ممن
 کجاست شی ستایپا..میخوابی رو بھ در اتاق مشھیما ھم.. اومدادمی.. برمدی کدوم ور بااز
 دهی ھم امشب سمت راست من خوابشیدر سمت چپ من بود و ستا..لگدش نکنم..

اومدم تو .. کردمدایدر و پ..داشتمی برمیقدم مورچھ ا..راه و گرفتم و اومدم جلو..بود
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 یزی چھی بود کھ بخوام چشم بذارم و دنبال نیمثل ا.. بستھ بودمیچشمام و از تر..ھال
 از یکی..دوباره سردرد گرفتم..ویک.. کنمدای پویقراره من چ.. گمشدهھیدنبال ..بگردم

 ھی..اب چشمم خشک شده بود..خواستیقطره م..سوختیچشمم م..پاھام سر شده بود
  مامانیاطی خلی از وسایکی..نینشستم سر زم..اخ.. رفت کف پامیزیچ

 طرفا خوابش نی خود مامان ھم ھماحتماال..چشم بستھ حفظ بودمشون..بشکاف..بود
 ..کشھیقربونش برم کھ انقد زحمتمون و م..برده
 رفتمی و کور مال کورمال مواری رو ددمیکشیاروم دستم و م..واری و گرفتم بھ ددستم
 ..جلو

 بھم یحس بد..یی تو دستشوفتمین.. کنھدای پیی دمپایحاال ک.. بوداطی تو حییدستشو
 ..یدست و پا چلفت..دست داد
 کھ اصال حواسم بھ رونی بامیدر و باز کردم و اومدم ب.. کردمدای و پاطی در حباالخره

گلدون ..نی کرد و با کف دست و زانو افتادم سر زمریپام گ.. در نبودیلبھ بلند جلو
 و با صدا شکست و کف دستم رفت تو نیکاکتوس کنار در ھم با افتادن من خورد زم

 ..رد او کاکتوس و نالمو دری ھاغھیت
 .. اومدشی مامان و ستایصدا..کردی درد می و حسابنی خورده بود بھ زمزانوم

 ؟یکنی چکار منجایتو ا..پرستش_شیستا
 تو ی اومدیدختر ک..بسم هللا_ اومد دستم و گرفت تو دستش و گفتمامان

 نجا؟ی ای اومدی چ؟واسھی؟خوب..اطیح
 ..کردیزانوم درد م..کردنیسرم و چشمام درد م..سوختی مدستم

 ..سوزهیدستم م_
 .. کاکتوس و در اوردغھی دستم و گرفت تو دستش و تمامان

 .. واست پانسمانش کنمدیبا.. تومی برایب..ادیخون م_شیستا
 

 خودم یپا.. درست راه برمتونستمینم..کردیزانوم درد م.. کمکم کرد و بلند شدممامان
سرم و چشمم ..کردنیدرد مدست و پاھام ..ھنوز روبراه نشده بود حاال بدتر ھم شد

 ..ومدیصدام در نم.. تو خودم خفش کردمیول..سوختیم
  مامان؟ی نکرددارمونیچرا ب..ی بریخواستیکجا م_مامان
 ..گفتم..ومدیدلم ن...ییخواستم برم دستشو_ و گفتمنی سر زمنشستم
 ..ی بسازیرفت..شیستا..ومدی دلم نی چیعنی..گفتم..گفتم_مامان

 ..دیچی کرد و دورش و با باند پزی تمنیدستام و با بتاد.. اومدشیستا
 ..اخم در اومد.. بھشدیدست کش.. و زد باال و زانوم و نگاه کردشلوارم

 ..ی با خودت ابجیچکار کرد_شیستا
من .. رو تموم مشکالتی کھ شدم دردمی موجود اضافھی کردمیحس م.. داشتمبغض

 رو ی دوش خونوادم بردارم بدتر زدم ھمھ چ از روی کھ باردیازدواج کردم با وح
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 کھ شمی و ستاارهی کار کنھ تا خرجمون و در بدیمامان کھ تا نصفھ شب با..خراب کردم
 ..ی نخوره اضافبدرد  موجودھی..چیمنم کھ ھ.. عالفھ منھچارهیب

 ..کردیگلوم از بغض بزرگم داشت خفم م..کردی جونم درد متموم
 .. سر بار باشمخوامینم...خوامینم..من_

 مامان چنان نشست رو لبم کھ صورتم یلی بود سومدهی حرف از تو دھنم در ننی اھنوز
 ..باھاش برگشت

 من لی چرت و پرتا تحونیبار اخرت باشھ از ا..یدیفھم..خفھ شو_مامان
 ..یدیفھم..یدیم

 و  مامانیلی خوشحال شدم از سیول.. لبم باد کرده بودنکھیبا ا.. بغض داشتمنکھی اب
خودمم ..معلومھ کھ دوستم داره.. بودیچھ فکر.. ھنوزم منو دوست دارننکھیا..حرفاش

حرف ..بد اخالق.. شده بودمریزود رنج و گوشھ گ.. چم بوددونمی نمی ولدونستمیم
 .. رو ناراحت نکنمی کھ کسزدمینم

 .. دارمویمگھ من جز شما دوتا ک_ گفتھی با گرمامان
 ..منو محکم گرفت تو بغلش..گشتمیمامان م و اوردم باال و دنبال دستام

مامان باشھ و لوسم ..خواستمی منویا.. کردمیزندگ..دمیفقط نفس کش.. نکردمھیگر
 .. دختر لوس ننرھیشده بودم ..کنھ
 ..ششییا..دی حالم و بھم زددیپاش..اه_شیستا

 و قرصام و خوردم و شب تو بغل یی رفتم دستشوشیبا کمک ستا.. شده بودماروم
 ..خوب بود..دوتامون..میدیمامان خواب

 گھید..ومدی چشمام بوجود نتی تو وضعیریی تغچی ھفتھ گذشت و بازم ھھی اون شب از
 .میدی جارو نمچی ھیول..کردمیپانسمانش نم

سرت ..روبرو..یکنی و نگاه ممی ھمش مستقگفتیم.. شدمی چھ شکلدمیپرسی مشی ستااز
 یول..یلیخ..سخت بود.. اطرافم بودی خدا ھم دستام تو فضاشھیھم.. باالستکمی

 ی و سعختمیریتو خودم م.. و بد کنمشی با غر غرام حال مامان و ستاخواستمینم
 ..دواری باشم و امی قوکردمیم
 .. شدداشی نبود تا اون روز کھ سر و کلھ زن عمو پدی از وحی خبرچیھ
 
نھ حوصلھ ابراز احساسات در ..تونستمینھ م..ومدمی نرونی مدت اصال از خونھ بنی اتو

 ..ی مثل خانم احمدنیکیچون مطمئنم اونا ھم .. رو داشتمھیو ھمسا
دلم .. بوددهیچی کھ مامان از صبح زود رو گاز گذاشتھ بود تو کل خونھ پی ابگوشتیبو

 .. حوصلھ غذا خوردنم نداشتمی حتیول..رفتیبا بوش مالش م
 تنگ شده شی مامان و صورت ماه ستادنیواسھ د.. کمونیونھ کوچ خدنی واسھ ددلم
 ..نھی خودم تو ادنیواسھ د..بود
دلم واسھ خودم تنگ ..موھام..مینیب..لبم..بھ چشمام..بھ گونھ ھام..دمی بھ صورتم کشیدست
 ..شده
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 گفتنی مھی بودم و بقدهی کھ از عکساش دی جورنیا..نمونھ جوون شده مامان بودم..من
 .. بھ بابا برده بودشی ستایول..من شکل مامان بودم

 .. شکل بابا بوددشی و پوست سفشی قھوه ای و چشمایی خرمایموھا
 دهی کھ نھ درشت بودن نھ کشییچشما..دی و پوست سفدهیصورت کش.. منیول

مژه ..شدی مدهی کشی کھ وسطش بھ عسلیسبز..رهیسبز ت..بای زی ولیمعمول..یانچنان
 ییلبھا..دیبھ وح..بھ عمو.. بھ بابا برده بودشی من و ستاکی کوچینیب..ی پر مشکیھا

 صاف و بلند قھوه یموھا.. بودییباال  بزرگتر ازی کممینیی کھ لب پاکیبھ نسبت کوچ
 .. داشتی قاطیی و طالیتونی از زیی کھ رگھ ھایا

 سال سن صورتم کمتر ٢١من با وجود ..زدی صورتامون بچگونھ مشی من ھم ستاھم
 ..زدی کھ بودم میاز اون
 ی اجزاھی بود بقی از رنگ موھات کھ مال اون مشکری غگفتبھی مشھی ھممامان

 یلی واسھ من خنیو ا..کنمی نگاه منھی خودم و تو ایای انگار جوننمیبیصورتت و کھ م
 ..لذت بخش بود

 بود بای زیلی بھ نظر من اونم خیول..ی کھ تو از من خوشگلترزدی غر مشھی ھمشیستا
 .. خاص خودش و داشتییبایز.. متفاوتیول

 رو ی دلخوشھی نی ھمی بدبختنی و بھمون داده و گرنھ تو اییبای زنی حداقل خدا اخوبھ
 ..ینھ خونواده درست حساب..التینھ تحص..نھ پول..میھم نداشت

 چرخ ی کمک دست مامان پاشیستا.. بودم و چشمام بستھ بودندهی اتاق دراز کشیتو
 سفارش لباس عروس ھیاخھ ..کردنی ھم کار و ول نمی روز جمعھ اھی..دنشستھ بو

 مویی تنھای کنارمون ولنی بشایبھ منم گفتن ب..دادنی ملشی تا پس فردا تحودیداشتن کھ با
 .. دادمحیترج
چون اون ..دلم واسش تنگ نشده بود.. باشھدی ممکنھ وحیعنی.. زنگ خونھ اومدیصدا

 و ناراحت ری و فرناز ازش دلگانتیچون ھنوز بابت خ.. من بودیکی تارنیمسبب ا
 ..ذاشتی دوھفتھ کنارم بود و تنھام نمنیدوست داشتم تو ا..بود.. دوست داشتمیول..بودم

از کوره در ..شمی پیای کھ بھش گفتم چرا نمیوقت..زدمی حرف می کھ باھاش تلفنشبیپر
  اونجا چکار؟امیب..ینیبیتو کھ نم_رفت و گفت

دوست داشتم ..ینیبیتو کھ م.. نمیبیدوست داشتم بگم من نم..بغضم گرفت.. شکستمدل
 ..کنمی احساس کھ میول..نمیبینم..بگم
 کمرنگ می تو زندگشی کھ ساستیمھم ن..خرد بشم.. جلوش بشکنمخواستمینم.. نگفتمیول

 .. ھممونیعروس..گردهی و اونم دوبارھبر مشمیمن خوب م..شده
 .. باشھمونیامروز قرار بود عروس..زدھمھیس..امروز..امروز

 ..دمی شنیی سر و صداھاھی..یعروس..دمی کشقی نفس عمھی
 ھمو یصدا..ی بلند حرف بزنکمی..ی نداری خصوصمیحر..نھی اکی خونھ کوچیخوب

 ..میشنویم
 .. چلق و چلوق النگوھاش سخت نبودی زنگ دار زن عمو و صدای صداصیتشخ
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 ..ومده چکار روز ا١٥بعد از ..نجای ایول
صداھا واضح تر ..پشت در.. جلورفتمی و مواری رو ددمیدستم و کش.. بلند شدمی سختبھ

 ..شدن
  کجا رفتھ؟ھ؟وجدانتی چھ حرفنیا..نیمھ_مامان

 ھی بھ ی دخترت و بدیشدی می راضیخودت بود..یچونیپیچرا حرفا رو م_ عموزن
 ..پسر کور

اون .. بوددی وحیرانندگ..با پسر خودت بود.. دادملتونیمگھ من کور تحو_مامان
 ..تصادف کرد

من واسھ خوده پرستش ..گھیخب قسمت بوده د.. کھ افتادهھیبھ ھر حال اتفاق_ عموزن
پرستش تنھا ..چی ھشونی عشق و جوونھیبابا قض.. باھاش بمونھتونھی نمدیوح..گمیم
بھ ھر حال .. خستھ شدهدی کھ وح باشھدهی تا االنم فھمدی بانویا..یی بره دستشوتونھینم

 ..شھی پرستشم خوب مشایا..ستی کم ندیدختر واسھ وح
 ..  لحظھ سکوتچند

 .. گناه نکردهیتالف..یکنی می تالفیدار_مامان
 .. باشھدمیشا...ھیتو فکر کن تالف_ عمو داغ کرده گفتزن

 .. نکردهیدختر من گناھ_ با بغض گفتمامان
 ..رهی کور باشھ و عصا دستش بگشیمن دوست ندارم عروسم روز عروس_ عموزن

 .. بلند مامان گوشام و کر کردیصدا
 خرج فروشمی و ممیھمھ زندگ..نھیبی مدت نمھیاون فقط ..بھ دختر من نگو کور_مامان

 ..کنمیچشماش م
ل بھ ھر حا..ادتی عمیای بدیحاال ھروقت چشماش خوب شدن بھ ماھم خبر بد_ عموزن
 .. اقدام کرده واسھ طالقدیوح

 زن کھ مثال مادر شوھرم نی ای شرمیاز ب..تیاز عصبان..از خشم..دی تنم لرزتموم
خوشحال بودم کھ کورم و ..ستیاالن وقتش ن..بغضم و قورت دادم..زن عموم بود..بود
 و ری قراره پی روزھی کنھی کھ فکر نمینیا..نمیبی زن و نمنی اھیچھره کر..نمیبینم

 .. بکنھی و چھ مردنرهیبم..شکستھ بشھ
حس کردم ھمھ دارن .. کھ از خودم سراغ داشتم در و با شدت باز کردمی تمام قدرتبا

دستم و .. اومد کھ صدام زدشی نگران ستای قدم اومدم جلو کھ صداھی..کننینگام م
 ..ستادنی کدوم طرف ادونستمینم...اوردم باال و جلوشون نگھ داشتم

 ستادهی کدوم سمت ادونستمیرو بھ زن عمو کھ نم..کردمی و خودمم حس م صداملرزش
بره با ..خوامیمن شوھر خائن نم..بھ اقا پسرت بگو واسھ طالق زود اقدام کنھ_گفتم

 اون بدبختم ی چشمادیشا..ھرچند انقد کھ وجودش نحسھ ..فرناز جونش خوش باشھ
 سھ نیمزد تحمل ا.. بده مھرممیول..طالقم بده..بھش بگو..بھ ھر حال...رهیبگ

 ..تحمل خودش و خونوادشو..ماھمو
 ..رونی خونھ گمشو بنی اازی و نداراقتشی کھ لی با تموم احتراماالنم
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 روز اون باال ھی کھ یاون.. گردهنیزم..بھ شازده پسرت بگو.. قبلشیول
دلم واسھ اون ..کنھی عوض مینیی و جاش و با اون پاچرخھی و مچرخھیم..نشستھ

 ..سوزهیروزش م
 .. و ندادمچکسی تند و محکم حرف زده بودم کھ اجازه حرف زدن بھ ھانقد

 ..با نفرت..نھیبا ک..با حرص..دی نحس زنعمو از سمت چپ بھ گوشم رسیصدا
 ..گمیبھش م..نھ روبرو..من سمت چپت بودم عروس_ عموزن

ض رھا  بغنی شدن در اومد و با رفتنش تموم زورم و واسھ نگھ داشتن ادهی کوبیصدا
 .. کردمھی گرمیی و تنھایکسی و از تھ دل واسھ بنیبا زانو افتادم زم..کردم

 
 
 ..کنمی را من بر پا مامتیق...اگر خدا ھم از او راحت بگذرد.. راحت از من گذشتاو
کھ از دست ..دینھ واسھ از دست دادن وح.. کردمھیگر..ختمی تموم وجودم اشک ربا

واسھ غرور .. نبود کھ بخوام واسھ رفتنش زار بزنمی باارزشزیچ.. نداشتھیدادنش گر
 مطمئن بودم یی جوراھی..دونستمیم..دی کششی حرف طالق و اون پنکھیواسھ ا..شکستم

 و مونی کھ قرار بود عروسیروز.. زودقد انکردمی فکر نمیول..گھیکھ باالخره م
 .. و از طالق بگنانی بمیریبگ
چشمام .. و رو بشھری زمیم کھ باعث شدم زندگواسھ انتخاب.. واسھ اشتباھمکردمی مھیگر

 ..نمی غرورم و خرد شده ببمویشونیمھر طالق بخوره رو پ..و از دست بدم
 ی بخار و بی بیاز عمو..از مادرش..از خودش.. تموم وجودم ازش متنفر شدمبا

 ..عاطفم
 کمک مامان پارچھ شیاون موقع کھ ستا.. قبل از ازدواجم تنگ شدهی واسھ زندگدلم
 جور ھی..دادمی محل درس مکی کوچی بھ بچھ ھای و منم گاھدوختی مردم و میھا

اون موقع کھ ..داشتی منو سرپا نگھ می نداشت ولیادیپول ز..یمعلم خصوص
دلم واسھ اون ..نمی رو ببرفا بیدی بھار و سفیسبز..نمی و ببدی غروب خورشتونستمیم

 ..ھمھ نور و رنگ تنگ شده بود
قربونت _زدیاروم در گوشم حرف م.. بلند کردنی اومد و منو از رو زمشیستا
 ..ارزشش و نداشت..پاشو فدات شم..یپاشو خواھر..بشم
 شی ستاغی اومد و جیزی افتادن چی برم تو اتاق کھ صداخواستمیبا کمکش م.. شدمبلند

 ..و مامان گفتنش
 .. و پاھام شل شدندست

 ..نماما..دییکجا..مامان چش شد..شیستا_
 االن مامان چشھ ھم داشت حالم و از نمی ببتونمی نمی حتنکھیا..مامانم.. کرده بودمبغض

دست و پاکشون مثل بچھ گربھ ھا اروم رفتم جلو و ..نینشستم سر زم..زدیخودم بھم م
 ..سمت صداھا
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نفس .. قربونت بشمیالھ.. و بذار تو دھنتی زبونریز..باز کن..بخور مامان_شیستا
 ..اروم باش.. بکشقیعم
 ..دستم بھ دامن استرچ مامان خورد..گشتمی منی دست سر زمبا

پاھامو تو شکمم ..دیلرزیچونم م.. سمتش و سرم و گذاشتم رو پاھاشدمی و کشخودم
 یدستا..تو چشمام پر از اشک شد..دادمی تکون میخودم و گھواره ا..جمع کرده بودم

 .. بھ گوشمدیصداش رس..مامان نشست رو موھام
من .. بشھاهی ساتی دنذارمی و بفروشم نممیشده تموم زندگ..غصھ نخور عروسکم_مامان
 خونواده داره از نی اھی کنم کھ ساراتی خیزی چھیپاشم .. نترسیچیاز ھ..کنارتم
 ..شھی کنده ممونیزندگ
انقد موھامو مامان نوازش کرد تا چشمام گرم شدن و .. خودم و تکون دادمانقد

 ..دمیخواب
 من مختص بھ استراحت مغزم دنیخواب.. بوداهیکھ باز کردم بازم ھمھ جا س چشم
 ..شب بود.. بودکی ھمھ جا تارشھیھم..بود

اومدو .. و صدا زدمشینشستم و ستا.. مالفھ نازک رومھی رو بالشت بود و سرم
 ؟یجانم ابج_گفت

 ؟..مامان_
 ..دهیارامبخش خورده خواب_شیستا

 ؟یخوب_دستم و گرفت و گفت.. کنارماومد
 ..نبودم

 ..نھ_
 چرا؟_شیستا
 ..دلم گرفتھ_

 ..رونی بمیبر_شیستا
 ..کنھی نمیواسھ من فرق_

 ..یگی انقد پرت و پال نمخورهی بھ کلت می بادھی..کنھیم_شیستا
 مامان خوبھ؟_

 ..رونی بمی برارمی برات لباس بسایوا..دی اروم شد و خوابکمی.. درد دل کردیکل_شیستا
 
 حی خودش شروع کرد بھ توضی تنم کرد ولی چدونمینم..دمی لباس پوششی کمک ستابا

 ریی تغیتو.. بپوشمی چکنھی میچھ فرق..ی و شال مشکی ابنی و جیمانتو مشک..دادن
الغر و قدمون ..می و ھم قد بودکلی ھردو ھم ھشیمن و ستا.. ندارهی من کھ اثرھیروح

 ..دیرسی م١٦٧ بایھم تقر
 ..میدیپوشی رو مگھی ھمدی لباساشھی ھمنی ھمواسھ

 ..ی ھوا خورمیری گذاشت کھ مادداشتی ھی مامان ی براشیستا
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 و گرفتھ بودم شی ستایدستا.. ندارمازی کھ ننکمیع..رمیگیعصا دستم نم..رونی بمیاومد
 رو ی کھ حضور کسمی نرفتھ بودشتریھنوز چند قدم ب..داشتمی بر میو قدم مورچھ ا

 .. مردھی تن یگرما..کنارم حس کردم
 ؟.. شدهیزی چیاقا مان_شیستا
ھمون کھ با نگاھش بھم ارامش .. مھربونمونی ھیپسر ھمسا.. بودی مانپس

ھمون کھ .. لبخند کمرنگ کنج لبش بودھی ی ساکت بود ولشھیھمون کھ ھم..دادیم
 ..ھمسن خودم بود

 شم؟ چند لحظھ با پرستش خانم تنھا باتونمیم_یمان
 ..اخمام رفت تو ھم..ینکنھ بازم ھمدرد..یواسھ چ..چبامن

 .. اھستش اومدی قدمای و صداستادمی بغل انیھم_ من من کنان گفتشیستا
 ..ی اروم مانی لحظھ سکوت و بعد صداچند
 کار شوھرتھ؟_یمان

 ای دناهی پرده سنیدوست داشتم از پشت ا..نمیدوست داشتم بب.. تو ھوا تکون دادمسرمو
 ..نمیرو بب

 ..می تصادف کردھ؟مایمنظورتون چ_
چند بار خواستم بھت .. نبودیاونم ادم نرمال.. از نگاھتدمیفھمیم..یدوسش نداشت_یمان
 ..دمی ترسیول..بگم

 ؟یاز چ_
 ..ی باورم نکننکھیاز ا_یمان

 ..دمی کشقی اه عمھی
 ..اون نبود.. بودیتو باور کردن..یگفتی میکاشک_

 ؟یکار کن چیخوایم..تو _یمان
 .. بحث و نداشتمنی ادامھ احوصلھ

 .. طالقم بدهخوادیم_
 .. داشتدی و وحرتی غنی جو از اھی یکاشک..دمی و شنشی تند و عصبی نفسایصدا
غصھ ..فقط..من مطمئنم..ینیبیتو م..شنیچشمات خوب م_ و صدا زدم کھ گفتشیستا

 ..رهیگیدلم م...ھینجوری نگاھت ایوقت.. نباشنیغمگ..نخور
 .. دارهی مانیغصھ خوردن من چکار دلتنگ.. اومد کنارمشیستا

غصھ خوردن ..غصھ منو نخور_ گفتمرفتمی و گرفتم و ھمونجور کھ مشی ستادست
 ..وقت تلف کردنھ...واسھ من

 
 و بای زتی نھایپارک ب..میومدیقبال ھم م..می خونھ شدکی وارد پارک نزدشی ستابا

اروم .. بلند و سبزیدرختا.. بود و سنگ فرش شدهی کشابونیبصورت خ.. بودیدنج
 یبعض..ی بشوونھی دیخواستی بود کھ مادی وقتا سکوت انچنان زیبعض.. صدایب..
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 رو برات ی عصر عالھی و شدی اون ھمھ سکوت می پرنده ھا قاطیاوقات ھم صدا
 ..کردیدرست م

 ھی سر مینشست..باستی زنجای تصور کنم چقد االن اتونستمی می ولدمیدی نمنکھی ابا
 و گوش شی نکردم و حرف ستایخوشحال شدم کھ لجباز..ھوا خوب بود.. سبزمکتین

 ..نجایکردم و اومدم ا
  تو پارکھ؟یک_

 مرده ری پھی..شنی از کنارمون رد مگھی دختر و پسر جوون تا چند لحظھ دھی_شیستا
 باالتر نشستھ و فکر کنم مکتی دختر جوون ھم چندتا نھی..شی بعدابونی خرهیداره م

 ..کشھی میداره نقاش
 ..دمی کشقی نفس عمھی

  کردم؟یبھ نظرت کار درست_
 کدوم کار؟_شیستا
 ..رفتارم با زنعمو_

جات بودم با لگد ..ی کھ تو عمرت کردی کارنیبھتر_ با حرص تو صداش گفتشیستا
 ..رونی بکردمیپرتش م

 ..احترامشو نگھ داشتم_
 ی بودفیح..قربون دلت بشم_ بھم و گفتدیور گردنمو چسب دستش و انداخت دشیستا

 ..براش بخدا
 پرستش؟_ نگفتم کھ گفتیزیچ
 ھووم؟_

 .. بودیمنظورت از شوھر خائن چ_شیستا
 بود دختره ھم نجای اشیجالب..فکر کنم از اون پولدارا بود..فرناز.. دختره بودھیبا _
 خاکبرسره کھ با اون ھمھ پول و گھیچھ قد اون دختره د.. زن دارهدی کھ وحدونستیم

 .. شدهیامکانات عاشق اون عوض
 .. باشھزونای اونی دختره از ادیشا.. یدونیچھ م_شیستا
 ی ادم نامرد بھی.. از چشمم افتاده بوددیوح..دوست نداشتم بھش فکر کنم.. نگفتمیزیچ

 .. بودارزشیمعرفت واقعا ب
 ست؟یسردت ن_شیستا

 ..می کھ اومدیمرس..ھیعال_ لبخند محو زدم و گفتمھی
 ..یمخلصتم ابج_شیستا
 ستا؟_

 جانم؟_شیستا
  گفتن؟یدکترا چ_ دھنم و قورت دادم و با استرس گفتماب
 ؟یراجب چ_شیستا
 ..چشمام_
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 .. نزدیحرف
  بھشون ھست؟یدیام_

 ..ی اون سکوت لعنتبازم
 ..من دلم روشنھ..شمی نمدی من ناامیول..اره.. بھش فکر نکنمنکھی ایعنی سکوت نیا_

ضربھ بھ سرت ..دکتر گفت بھ سرت ضربھ خورده_ گفتی گرفتھ ای با صداشیستا
 چشمات ھی ھا کھ قرنشھیو البتھ خرده ش..ی چشمات و از دست بدیینایباعث شده کھ ب

معموال ضربھ بھ ..ادی بال سرت بنی ضربھ بھ سرت باعث شده کھ ایول..و پاره کرده
 کما و ای ضربھ داره و واسھ بعضنوع  بھیکھ حاال بستگ شھی میسر باعث ضربھ مغز

 ی حواسی مفرط و بی کامل و سردردایینای تو دچار نابیول.. دارهی رو در پیفراموش
 ..شھیکھ خوشبختانھ کم کم بھتر م..یو اضطراب شد

 .. شده بودمجیگ
  نھ؟ای ھست یدی دوبارم امدنیباالخره بھ د..ی چیعنی نایا_

 ..یول..اره_شیستا
 ؟ی چیول_ اضطراب گفتمبا

 ھر متیق.. دارهدی جدھی بھ قرنازی تو نیھردوتا چشما.. عمل باالستنھیھز_شیستا
 معدل ھجده ھی ھر قرنیعنی..اونجور کھ دکتر گفت.. شش ھزار دالرهبای تقرھیقرن

 ..  و دکتر ومارستانیبجز پول ب..ونیلیم
 نی نصف امی ھم حراج کنمونیندگھمھ ز..ونیلی بھ چھل مکینزد..نیی و انداختم پاسرم

 ..ادیپول ھم در نم
 ..ستی نیدی امیعنیپس _

 بگرده وام خوادیمامان م..ینجورینگو ا_ دستم و گرفت و گفتعی سرشیستا
 .. باالخرهشھی میزی چھی..میریگیقرض م..میکنیکار م..رهیبگ

 .. نشست رو لبمپوزخند
 ای بدتر از خودمون یالیاز فام..میری قرض بگمیخوای میاز ک.. خواھر گلمیاز ک_

 یاز ک..نیری بگنیخوای از عمو مدمیشا..شھی نمداشونی بارم پھی ی کھ سالییاونا
 ..نیاشنا دار..دیضامن دار..دیری وام بگنیخوایم

 ی عصاھیواسم ..فردا سر راه_ و اروم گفتممکتی و بردم عقب و چسبوندم بھ نسرم
 ..ری بگدیسف
 دی کششی کھ زن عمو اومد خونمون و اسم طالق و پی ھفتھ از اون روزدو
 و کیھمون جور تار.. نکردهیریی تغچی من ھی مدت چشمانیتو ا..گذرهیم
دستام تند تند عرق .. استرس دارمشھی اشتھا شدم و ھمیب..سردردام ولم نکردن..اهیس
 خواستمیکجا م.. نھایخوندم  نماز.. و کجا گذاشتملمی وسارهی مادمی اوقات یگاھ..کننیم

 و جد و اباد رمیگی و دستامو با سرم منی روزمنمیشیم..شمی میاونوقتھ کھ عصب..برم
 ..کشمی و بھ فحش مدیوح
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 ادی زکنمی می سعنکھی با امیروح.. نکردهیریی تغچی من ھی جسمانتی مدت وضعنی اتو
 ھی..ستیدست خودم ن.. موفق نبودمیلی خیغصھ نخورم و خودم و شاد نگھ دارم ول

 و برهی شوھرش مانتی بھ خی روز تا ازدواجش مونده پ١٥ سالھ کھ ھمش ٢١دختر 
شوھرش و ھمراھش ..دهی از دست مشوییانی بکنھی و تصادف مکنھی نمی انکارچیاونم ھ

 ..پس زده شدن.. و بعدم کھ طالقکنھیو کنارش حس نم
 کھ کردمیو متمام تالشم .. ھمھ مشکالت ھمھ با ھم واقعا در توان من نبودنی اھجوم

 ..تونستمینم..ستمی من کھ از سنگ نی غصھ نخورم ولیلیخ
 گرون تموم یلی کھ اصال داخل ادم نبود بخواد منو پس بزنھ واسم خدی وحنکھی افکر

 ..شدیم
 بود تکون بخورم تا یکاف.. وقت تنھام نذاشتچیھ.. کنارم بودشھی مدت ھمنی تو اشیستا

 رفتمی مشی و با کمک ستاییحمام و دستشو..خوردمیغذا رو کھ خودم م.. دنبالمفتھیب
 کنارم شھی ھمشی ستایول..خوردمی تو خونھ وول نمادمیز..کردمی خودم کارامو میول
 و روشن ونیزیتلو..دادی و انجام منشستیم  منشی پووردیدرساش و م..نشستیم
 ووردی اوقات کتاب شعرش و میگاھ..گفتی و واسھ منم مدیدی کھ می و ھرچکردیم

 ..نوشتی و خودش مدیپرسی و از من مووردیجدول م..خوندیواسم م
 باھام حرف خوادی مدونستمیم..دیکشی و منو بھ حرف مگفتی دانشگاھش می دوستااز

 ی و پوچییکھ احساس تنھا..رمی نگیکھ افسردگ.. نشمری و گوشھ گیبزنھ کھ من منزو
 ..نکنم

 ..دهی غمشو بروز نمادیاره و ز تودیلی خدونستمیم..نشستی چرخ می پاشھی ھممامان
 نمک رو شدی مدونستمی می باھاش درددل کنم ولنمی اوقات دوست داشتم بشیگاھ

 ..زخمش
 تا چند میرفتیھر بار کھ م.. ھمون پارکمی رفتشی با ستاگھی دو ھفتھ دو بار دنی اتو

 .. داشتمی حس خوبیلیساعت خ
 عطرش و حس ی و بورشی و نگاه خی حضور مانمیشدی از تو کوچھ رد میوقت

 یول.. بھم دارهی حسدونستمیم..کردمیتا قبل از ازدواجم نگاھش و درک م..کردمیم
 .. ترحم باشھتونھیاالن مطمئنم تموم حسش فقط م

 ی از خانمایکی یمامان داشت پارچھ چادر..می سھ تامون تو خونھ نشستھ بودامروز
 واریمنم بھ د..دیکشی و اتو م رو کھ اماده شده بودی لباسشیستا..دیبری رو مھیھمسا

 زنگ در ی بودم کھ صدارهی کجاست خدونستمی نقطھ کھ نمھی داده بودم و بھ ھیتک
 .. رفت دم درشیستا..اومد

 ؟.. بود مامانیک...شیستا_مامان
 دوست نداره حرف یعنی زدی نمی حرفشیھر وقت ستا.. نزدی حرفشی ستایول

 .. اتفاق بدھی یعنی..بزنھ
 ھ؟ینامھ است؟از ک.. دستتھیاون چ_مامان

 .. اومدپس
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 .. دادگاهھیاحضار_شیستا
 یاحتماال مات مونده بود بھ دستا.. اش و کامل نکردمھی حرف نصفھ و نمامان

 ..رسھی امروز فردا باالخره مدونستمیم.. من منتظر بودمیول..شیستا
 ..باالخره کار خودش و کرد_ بعت زده گفتمامان

 ھ؟ی دادگاه واسھ کخیتار_ تو صدام گفتمی بغض و لرزشچیبدون ھ.. بودمی من جدیول
 ..گھیماه د_شیستا

 .. کن بھمیاداوری..مونی نمادمیمن کھ -
 ...ی بریخوایواقعا م_مامان

 ؟ی داری اگھی دشنھادیپ_
 ؟ی تالش کنتی واسھ زندگیخواینم_مامان

 .. بھ دست و پاش کھ طالقم ندهفتمی برم بیخوایم_ گفتمی اروم و جدیلیخ
 ..ستی نیزیکم چ..اون درخواست طالق داده..یگی میمامان چ_شیستا

 مونھیفقط م..کننیطالق توافق رو راحت قبول م..میریبا ھم م_ و گفتکترمی نزداومد
 ..ی کنمی جداگانھ تنظتی شکاھی دی و اونا ندن باشی کھ اگھ بخواھیمھر
 ..نداد ھم بھ درک_ تکون دادم و گفتمسر
 ھی حداقل مشکل یتونی با پولش میدونیم.. ندادوی چیچ_ گفتی بلندتری با صداشیستا

 ..یچشمت و حل کن
نخواستم ..نمی کھ منم ببی روزرسھی میعنی.. حرفشنی اینیری دلم قنج رفت از شتھ

 .. کنمدواری خودم و امیالک
 ...گھیحاال تا ماه د_

 ..مامان_ از چند لحظھ اروم گفتمبعد
 ..ھووم_ گفتی گرفتھ ای صدابا
 ؟یکنی فکر می چبھ_
 کردمی وقت فکر نمچی ھنکھیا_ و گفتدی نفس از تھ دل کشھی ھمون لحن اروم با

 ... بشھینجوریسرنوشت خودم و دخترم ا
 .. حاالکنھی دق منمی خو ایگی مینجوریا..مامان_شیستا

 .. رو دلمھیزی چھیفقط احساس کردم .. ناراحتتون کنمخواستمینم_مامان
 نیبش_ گفتمعی سریول..دمی از ترق و تروق زانوھاش فھمنویا.. بلند شھخواستیم

 ..مامان
 ..دمی فھمی پاھاش روقالدنیاز کش..نشست

 کدوم گناه یمن دارم تالف.. منو ندارهدنی شده کھ زن عمو چشم دی تو چی جوونیتو_
 شکل گفتی و مکردی مفی تعرافمی از قی بوده کھ ھروقت کسیچ..دمینکرده رو م

 وقت بھم نگفت عروس چی بود کھ ھیچ..کردی زن عمو روترش می مامانتیایجوون
 ..کنمی مخواھش..بگو مامان..ومدیکھ انقد از من بدش م..خوشگلم

 ... دارهی ادهیاز گذشتھ گفتن چھ فا_مامان
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تو چکار ..مامان..فکرم ارومھ..دمیحق م..رمیگی ممی من راحت تصمنکھیحداقل اش ا_
 ؟..یکرد
 ..اخت بھ جونم بلند مامان لرز اندیصدا

 ..یعاشق... جزیچیھ.. کارچیھ_مامان
 بابا معتاد ی وقتیحت.. مامان و بابا عاشق ھم بودنادمھی شھیھم.. مامانیعاشق..یعاشق

 .. رو دوست داشتنگھیباز ھم ھمد..شد
 ؟.. مامانیعاشق ک_شیستا

 ..مثل من..شی نگران بود ستاصداش
 .. مامان شالق شد رو تنمیحرفا
 ..ونیھما_مامان

 ..عمو_.. من فقط تونستم اروم زمزمھ کنمو
 
 

 .. را با عشق گاز بزنبیس... حوانترس
 .. بھشت را ندارداقتیل... عشقی بادم
 

 ..پس بابا..ونیعمو ھما.. مامانیگی میچ_شیستا
 واری از برخورد در با دنویا.. داد بھ درھی و باز کرد و تکاطیرفت در ح.. بلند شدمامان

 .. دادمصیدم تشخ خوکیو حضورش نزد
 ی سالم بود شباھتم بھ پرستش انکار نشدن١٥اون موقع ھا کھ من ھمش _مامان

 .. بودی من مشکیفقط موھا..بود
 نکھیبا ا..منم خدا با ھزار دعا و دوا بھشون داد..شدیمامانم بچھ اش نم.. دختر بودمتک

 اقام منو رو ی ولی دختر باشھ و پسر نداشتھ باشنکھی بچھ اونم اھی بود بیاون موقع ع
 اگھ قراره اوالد گفتیم..گھی زنھ دھی ام نرفت دنبال گھی وقت دچیھ..ذاشتیچشماش م

با ..اگرم قراره کھ نده..گھی زن چھ با ھر کس دنیچھ با ا..دهیم دار بشم خوده خدا بھم
 ..دهی ام بھم نمگھی دیده تا

 .. معصومھمی صورتت انقد مظلوم و معصوم بود کھ اسمت و گذاشتگفتی ممامانم
 بودم و یدختر مھربون..اقام گذاشت درس بخونم و برم مدرسھ.. و بزرگتر شدمبزرگ

 ..شدمی با ھمھ دوست معیسر
 ابروھاش بود و بخاطر زبون تند نی اخم گنده بھی شھی دختره بود کھ ھمھی مدرسمون تو

 سوخت و رفتم شیی چرا دلم واسھ تنھادونمینم..شدی نم باھاش دوستچکسی ھزشیو ت
 و من شھی باھاش دوست نمچکسی ھدیدیاونم کھ م.. دادمی دوستشنھادی بھش پششویپ

 ..دستش و گذاشت تو دستم.. نفرمنیاول
 ؟یتو چ..من معصومم_
 ..نیمھ_
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اغلب روزامونو با ھم ..می با ھم دوست شدنی بود کھ من و مھینجوریا
 فکرشم ی کھ من حتییکارا..موندمی رفتاراش مات می وقتا از بعضیبعض..میگذروندیم
 .. کھ بخوام انجام بدمکردمینم
 و اون دوتا رو بھ گھی دیکی فی از بچھ ھا رو بذاره تو کیکی لھی تو مدرسھ وسنکھیا

 بھ دروغ بره بھ ناظم بداخالقمون بھ نکھیا..کردیجون ھم بندازه واقعا خوشحالش م
 مدرسھ بزنھ و اونو وسط سال ی دخترانی از بھتریکی یره مشکل اخالق درباییحرفا

 اصال ی ولزدمی باھاش حرف میلیخ..دیخندیدل م  بود و از تھشیاخراج کنن اوج خوش
 ..رفتیتو کتش نم

 ..نکھیتا ا..سوختیدلم براش م.. وقتای فقط گاھی ولشدی وقتا ھم خوب می گاھالبتھ
 محلھ ھی تو نای انیمدرسھ ما و خونھ ما و خونھ مھ.. اومد تو محلموندی جدھی ھمساھی

 ..بود
 یماری بھی دختر ھم داشتن کھ از سر ھی بودم دهیشن.. دوتا پسر داشتدی جدھی ھمسانیا

 .. مرده بودیتو بچگ
 داشتن ی دوتا برادر شده بودن و سعنی محلمون عاشق ای مدرسھ و دخترای دختراکل

 ..تی و ھداونیھما.. جلب کننتوجھ اون دوتا رو
 بود و دیسف..تی بود و ھدای داشت و سبزه و چشم و ابرو مشکی قد نسبتا بلندونیھما

 ..بای پسر بور و زھی.. عسل بودیچشما و موھاش بھ روشن
 ھمسنم ی دختراھی مثل بقکردمی و منم حس مدمشونیدی مشھی رفت و امدامون ھمتو

 ..دوست دارم نگاھشون متوجھ خودم کنم
 یول.. خوشش اومدهشونیکی بار گفتھ بود کھ از ھی.. ھم عاشق شدهنی بودم کھ مھدهیفھم

 جفت چشم و ھی نگاه جیگ.. بودمچی گفتھ بود و من گدمیشا.. بورهاینگفتھ بود سبزه 
 ..ی مشکیابرو

 
من و .. تو ذھنمادی میشم مشک جفت چھی شبا قبل از خواب دمی خودم کھ اومدم دبھ

فقط من و ..نھ دست تو دست ھم..دمیدی و ممونی عروسیاینھ خواب و رو..نیھم..اون
 ..اون

 از طرف ی حرکتی و وقتدی محل و مدرسمون خوابی مدت کھ گذشت تب تند دختراھی
 ..گھی دی سرگرمھی دی رفتن سراغ درسشون و شادنیاون دوتا برادر ند

 یمعمول.. خوب نبودیلی خشونیوضع مال..دمیخوابی اون مالی من ھنوزم شبا با خیول
 ..منم رفتم.. دنبالشی بررهی کجا مینی ببدیبا..گھی دلھ دیول..مثل خودمون..
 سرراھمو یکی خونھ کی نزدیچای از پیکی ھمراھم نبود سر نی روز کھ مھھی

 .. شبھامیایھمون پسر رو..ونیھما..گرفت
 ..بدنم داغ بود..دستام عرق کرده بودن..زدید م تند تنقلبم
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 یوقت..برهی رنگ چشمام لذت مدنی گفت از دیوقت.. بھم گفت کھ چقد دوستم دارهیوقت
با لبخندم بھش فھموندم .. خنده از تھ دلھی..دمیخند..گفت دوست داره من مال اون بشم

 ..کھ منم دل باھاشھ
تو ..دنمی از دکردی و اونم ھربار ذوق ممیدی رو دگھی ھمدیمکی ھم قاگھی باره دچند

 منو دوست زننی کھ دخترا براش بال بال میی از پسرایکی دمیدی میاسمونا بودم وقت
 ..نکھیتا ا..نمونیواسھ رس..ی واسھ خواستگارادیقرار بود با خانوادش ب..داره

 درست یشیچھ ات.. بھ پا کردیی چھ بلوادیدونی و نمدیما دوتا رو با ھم د..دی فھمنیمھ
 یزی ابرورخواستیم.. بودنمی سرم رو سدیفھمی بود اقام بفھمھ کھ اگھ مکینزد..کرد

عشق .. و دوست دارمونی من ھمایدونستیتو م..یدی عشق منو دزد؟تویکنھ کھ چ
 ..ھی مگھ عشق زوربگھ  نبود بھشیکیحاال ..یدیدوستت و دزد

 .. گذشتمونیاز ھما..از عشقم..از دلم..نیبخاطر مھ..از ترس ابروم.. ترس اقاماز
 ساقطم ی شد کھ اگھ دم دستش بودم حتما از زندگی انقد عصباندی فھمونی ھمایوقت

از کنار .. بھ دل گرفت ازمنھیک.. ترسوھیمثل ..دمی کنار کشی چطوردی دیوقت..کردیم
 ..دنمیاز پا پس کش..دنمیکش
با ھم ازدواج .. قبول کرد و اونم خداخواستھنی مھی لج من رفت خواستگاراز

 کھ االن زن فروختی فخر منیچھ قدر مھ..دمی اون شب کشی چدیدونینم..کردن
 .. خوشگل نبوداشمی جووننیمھ.. بودیادی از سرشم زشییخدا..ونھیھما

 و ومدی مدرسھ نگھی دنیمھ.. فکر نکنمونی بھ ھماگھی کردم دی ازدواج اون دوتا سعبا
 تمام تالشم و ی ولفتادمی مادشی بھ یگاھ..کردمی گرم میاطیمنم سرم و با درس و خ

 .. کھ از ذھنم خارجش کنمکردمیم
 بودم کھ اون دهی کامل از سرم خارج شده بود و فھمونی سال کھ فکر ھماکی از بعد

 .. شددای سرد شد دوباره سروکلش پعی تب داغ بود کھ سرھیعشق نبود بلکھ 
 من ادیزنش ھنوز ..نی کھ با داشتن مھشدیباورم نم.. اومد سر راه مدرسمدوباره

گفت از .. و گرفتھنیگفت حماقت کرده کھ مھ..گفت نتونستھ منو فراموش کنھ..باشھ
 .. کار کردهنیگفت بخاطر لج با من ا.. ندارهی دلخوششیزندگ
گفت ..میشی و دوباره مال ھم مدهی امروز طالقش منی و ھمرهی اگھ من بخوام مگفت

 .. ببرمادی رنگ چشمات و از تونمینم
 االن بخوام پا بذارم رو دمی کنار کشنیمن بخاطر مھ.. جواب من بھش بودپوزخند

 ..شیزندگ
 .. کھ بھش زدم جواب قاطع من بودیلیس
 نی ھم مھونیاز اون روز ھم ھما.. راه بندازهیزی ابرورخواستی و بازم مدی فھمنیمھ

 ونی شوھرش و بدزدم و ھماخواستمی مکنھیم چون فکر نیمھ.. بھ دل گرفتننھیاز من ک
 ..بخاطر پس زدنش

 دوباره ری دست تقدنکھی تا امیاز ھم فاصلھ گرفت..کردمی بھشون فکر ھم نمگھی من دیول
 ..ماھا رو بھ ھم رسوند
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 خودش منو یول..البتھ با واسطھ خانوادش..می اومد خواستگارکھی برادر کوچتیھدا
 .. بوده و از من خوشش اومده بوددهید

 و اون گذشتھ ونی و ھمانیرفتن من بھ اون خونواده با وجود مھ..کردمی قبول نماولش
انقد سرراھم قرار گرفت کھ دلم و نرم .. انقد رفت و اومدتی ھدایول..خطرناک بود

 .. راحتی زندگی و براالمیکرد و خ
 کھ ی اون پسر بور چشم عسلتیھدا..دمی عشق و فھمی بود کھ معنتی با ھدای زندگتو

پدر ..شد عشقم..میشد مرد زندگ.. رنگ چشماششدنی می وقتا ھم قھوه ایبعض
 ..دخترام
 کھ شدی مرمی اوقات چنان خی و کھ گاھونی پراخم ھمای و نگاھھانی مھی اخالقابخاطر

 ..می از ھم دور شدیلیخ.. رابطھ ھا کمتر شدکردی می و عصبانتیھدا
اخھ اون از دود متنفر ..دونمینم.. کھ معتاد شدتی حماقت ھداای سرنوشت بود کار
 ..ورزشکار بود..بود

 انتخاب دی پرستش و واسھ وحنی کھ چرا مھدونستمی نملیاوا.. مرگ پدرتونبا
 چند ی کھ دوباره ماجرادیترس.. زن تنھامھی من دیاون د..دمی فھمھای تازگیول..کرده

 ھیکھ .. نظر داشتھ باشھری کھ منو زمی بشکیست بھم نزدخوا.. تکرار بشھشیسال پ
 ..ھ ھندستون نکنادی لشیدفعھ شوھرش دوباره ف

 .. گناه نکرده رویتالف..کنھی میاون داره تالف_ و گفتدی کشقی نفس عمھی
 

 ..کنمی دارد کھ درب را باز نممتی انقدر قیی تنھایگاھ
 ..کھ سالھا منتظر امدنت بودم.. توی برایحت
 چشمام پر از گھی مشیستا..رنیگی سردردام اوج مسوزنی چشمام مشمی می عصبیوقت

 ..ھی خونیرگھ ھا
 دور و برم بھم یحالم از ادما.. باشھی و عوضشعوری بتونھی ادم چقد مھی اخھ

 ی کھ بھ کسرشونیخ.. کھ فقط شرش بھ ادم برسھ کنندی می ھرکاریعنی..خورهیم
 ..رسھینم

 ری دل سھیاون روز مامان بعد از ..گذرهی گذشتھ مامان مقتی از دونستن حقیدوماھ
 یلی خدی شادونمیم..شامم نخورد..ومدی نرونیدرددل کردن رفت تو اتاقش و تا شب ب

 کھ عمو بھ کنمی فکر منی بھ ایوقت.. ھم بوده کھ روش نشده بھ ما بگھگھی دیزایچ
 رو شمی میرتیناخوداگاه مثل پسرا غ.. ابروھامنی بھنیشی اخم گنده مھیمامانم نظر داشتھ 

 ..مامان
 کاری بشیھروقت ستا.. شدهادی زشی عالی خوبش و عصرای بھ اون پارک و ھواعالقم

 بھش فکر یول..کنمی رو حس می عطر مانی بوری تو مسشھیھم.. اونجابرهیبشھ منو م
 .. واسھ حماقت منفھیح..ھی خوب و مھربونیلیاون پسر خ..کنمینم
 کھ اون روز یھمون..می ھم اشنا شدگھی دختره دھی اونجا با میری عصرا کھ منی اتو

 شھی کرد و گفت کھ ھمی و خودش و معرفشمونی روز اومد پھی..دیکشی میداشت نقاش
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 دختر ھی گفتی مشیاونطور کھ ستا.. پارکھنی و خودشم عاشقھ انھیبی منجایمارو ا
 تی چادر بھ صورتش معصومیول ستی خوشگل نیلی خگفتیم..ھی چادریبایز

 ..ی قھوه ایپوست روشن و چشما..داده
 .. منو مشکلم و طالقم با خبر بودھیاز قض.. اونم بودمیرفتی کھ مھردفعھ

 ارشد ی سالشھ و ترم اخر کارشناس٢٤ ونھی کھ اسمش ثمگفتی منطوری خودش ااز
 ..ھیاسم نامزدش ھم عل..دوتا برادر داره و خودشم نامزد داره..کھیگراف

شمرده شمرده و محکم حرف ..دادیحرف زدن باھاش بھم ارامش م.. مھربون بودیلیخ
 تا میشدی پارک منتظرش ممیرفتیھروقت م.. طنز داشتی ھاھی و حرفاشم تھ مازدیم
 گفتیم..دی پرتره از من کشھی بارم ھی.. موثر بودیلی خمی روحریی تغی بگم تودیبا..ادیب

من کھ از حرفاش ..ی تفاوتی بھی.. نگاھتھتو یرد سھی تی و معصومییبای زنیدر ع
 قشنگ یلی ذوق کرد و گفت خی کلشی کھ تموم شد ستاشی نقاشی ولاوردمیسر در ن

 من ی ھاھی تو مایزی چھی..از خودتم خوشگلتر شده_ زد پس گردنم و گفتیکی..شده
 ..شده

 بود شی ستایھمش دستم تو دستا.. سختم بودیلیخ..می رفتشی دادگاه با مامان و ستاروز
 .. گوشمری مامان زیو ذکرا

 با گفتی مشیستا..عمو و زن عمو نبودن..گھی دختره دھیخودش بود و .. ھم بوددیوح
 باشھ کھ دست ای شرم و حی بتونھیچقد م..احتماال ھمون فرناز باشھ.. دختره است ھی

 عمال نی و کاش با اھیره ھمھ جاش عمل دختگفتی مشیستا..نجای اارهی و برهیاون و بگ
 خود گفتیم..کی شیلی خی مغرور با لباسای ولت دختر زشھی.. حداقل شدیخوشگل م

 .. چقدر چاق شده و روفرم اومدهدیوح
 رو یزی چھی تھ دلم ی بھ درک بذار اونقد چاق شھ تا بترکھ ولگفتمی بھ خودم مھرچقد

 .. منیب..ییتنھا.. خوش گذروندهی مدت حسابنیا..ووردیقلبم فشار م
 حرفا نی کھ کار ما از امی و فکر کنمی کنی اول و کھ بھمون وقت دادن کھ اشتجلسھ

 ..گذشتھ بود
 دمی پرسمی درباره مھری از قاضیوقت.. با تقاضامون موافقت شدمی دوم کھ رفتجلسھ

 خود ای دی داشتھ باشی شرط محضرنکھیمگر ا..رهیگی مھر تعلق نمیگفت طالق توافق
 واسھ مھرت کھ اونم ی کنتی شکای اگھ بخوایول.. و پرداخت کنھتیمرد بخواد مھر

 بشھ یدگی رستتی کھ بھ شکای کنزی واردگاه مقدار پول بھ حساب داھی نکھیملزم بھ ا
 تو ھی نداره مخصوصا کھ مھری کھ استطاعت مالرهی بره حکم بگتونھیاونم م

کھ با .. سکھ واست ببرهمی نای سکھ ھی ی ماھتونھیم..عندالستطاعتھ..ستیعندالمطالبھ ن
 ..ھینظر کارشناس دادگستر

 یحالم از ھرچ.. اونجا بمونمو نداشتمشتری بنکھی کھ تحمل اکردی سرم درد مانقد
 خوادی زده من و ناکار کرده می عوضنی کھ اھی چھ قانوننیا..خورهیشارالتانھ بھم م

 .. مھرمیحت..رهیگی دست منو نمیچیطالقم بده و اخرم ھ
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 دنی کھ مھرمھ حقمھ بھم نمنی ادمی دی کنم ولتی چشمام ازش شکاھی واسھ دخواستمیم
 دادگاه و رفت و امداشو نی تحمل اگھی دنکھی و ارهی اون در مری صددرصد از زگھید

 .. صداشدنی شنیحت.. و نداشتمدیحضور نحس وح
 .. وقت از محضر مونده و حاال فقطمی طالق موافقت شد و برگھ از دادگاه گرفتبا
 ..رهیگی ازم ممویداره ھمھ چ.. با من سر لج افتادهی انقد زندگیعنی

 ... چشمامویحت..ی ازم گرفتموی ھمھ چموی تو زندگی چرا پا گذاشتدیوح
 خونھ رو ھم یانقد دلم گرفتھ بود کھ تحمل فضا.. پارکرفتمی مدی حتما باامروز
 مدت نگھشون نی کھ ایاون ھمھ بغض..می رفتشیبا ستا..کردمی دق مرفتمیاگھ نم..نداشتم

 خودم و محکم نشون بدم ازاد کردم و از تھ دل تو اون پارک خواستمیداشتھ بودم و م
 کردنامو ھی بلند و گری درختانی بنداختی ماکو  ھامھی گریصدا.. کردمھیخلوت گر

 ..کردی مدیتشد
اگھ ..اگھ معتاد نبود.. بابام بودیکاشک..مییواسھ تنھا..ی ھمھ بدبختنی کردم واسھ اھیگر
 و دمیدیخودم کھ نم..  بدمھی کھ بھش تکیکی.. برادر داشتمھی یچرا مرد؟؟کاشک..مردینم

 یسھ تا زن خونگ.. کھ بدتر از خودم شیمامان و ستا..انگار دست و پاھامو بستھ بودن
 .. خستھ شده بودم...دوننیگرگاش نم  از جامعھ ویچیکھ ھ
 ی کشی تو رو پتیشکا.. کنمتی بھت شکاخوامیم.. گلھ کنمخوامیم..خدا_ داد زدم بلند

 شیپ.. گلھ کنمی کشیپ..مگھ از تو مھربونترم ھست..مگھ از تو بزرگترم ھست..ببرم
 رحمانت نیاز ا..پس کو..یستیمگھ تو رحمان ن..یمی رحیگیمگھ نم.. از دردام بگمیک

 ..چقدش سھمھ منھ
 ھیبا گر.. نشست رو شونمیفیدست ظر..ومدی ھم مشی ستازی رزی ری ھاھی گریصدا

 ترسمیم..نمی ببخوامیمن م..نیخستھ شدم ثم..خستم_ و گفتمنیخودم و انداختم تو بغل ثم
 .. شدهاهی کھ واسم سییای دننیاز ا..ییاز تنھا..یکی ھمھ تارنیاز ا
 ..می و اروم شدمیختیاشک ر..می کردھی تامون با ھم گرسھ

 دارم زای چیلیخ..نمی قرار شد کھ نبیاز وقت_ و گفتمشی دادم رو شونھ ستاھی و تکسرم
 ..ی کسیب..ییتنھا..ینامرد..نمیبیم
 ی سعاشیبا حرفاش با مزه پرون..مثاالش بامزه و بجا.. بودننیری حرفاش شنیثم
 اگھ دی نقطھ برسونھ کھ وحنی منو بھ اکردی میسع.. عوض کنھموی فکرری مسکردیم
 بشھ تونستیم.. نگاھمی بشھ گرمتونستیم.. بشھ نور چشممتونستی داشت ماقتیل

 .. نداشتاقتیاون ل..چراغ راھم
 ..بدجور ھم شکستھ بود.. من دلم شکستھ بودی ولکردی تالشش و منیثم

 پر حرص خودش کھ ی اومد و بعدم صداشی ستای اس ام اس گوشیصدا
 ..دی کھ عقد کردیرھمون محض.. صبح٩وقت گرفتھ واسھ فردا ساعت ..دهیوح_گفت

 ھا باعث شده بود سبک بشم کھ حس کردم گوشھ ھی گرای بود نی ثمی اثر حرفادونمینم
 .. شد باالدهیلبھام کش
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 ی مشکلچی کھ ھکنمی منی و تلقدمی می و دلدارزنمی صبح دارم با خودم حرف ماز
 ..فکرشم سختھ.. سختھیول..گذرهیکھ م..کھ اسونھ..ستین
 .. دختر بودن مطلقھ شدهنی زن کھ در عھی.. مطلقھی بشی سالگ٢١ تو نکھیا

سر سفره .. خوردمیی چاوانی لھیبھ زور مامان ..می شدداری صبح زود سھ تامون باز
 ھی واسھ خودش ای دننی تو ایزی زد تا بھم بفھمونھ کھ ھر چواری بھ در و دیمامان کل

و .. بھ خودشون ارزش بدنخوانی ھستن کھ خودشون نمزای چی بعضیول.. دارهیارزش
 .. ارزش انقد حرص نخورمی بزی چھی واسھ هبھتر.. از اوناستیکی دیمتاسفانھ وح

 ..ارمی دختره فرناز کم بنیدوست نداشتم جلو ا.. لباسامو اوردشی از صبحانھ ستابعد
 ؟یکنی تنم می داریچ..شیستا_

 شاد دیتو ھم با..میامروز ھممون شاد_ اومد تو گوشم کھ گفتشی سر خوش ستایصدا
 دختره نیتا چشم ا.. کھ مامان روز اول عقد بھت داددهیھمون مانتو خوشگلھ سف..یباش

 ..میبذار بفھمن ما امروز خوشحال..دراد
 ی اندهی از ادمیترسیم..ندمیاز ا..دی از وحمیینھ واسھ جدا.. خوشحال نبودمیلی من خیول

 ..ناقص..ی شکلنیا..کھ قراره داشتھ باشم
با .. گوش بدمخوندی مشی کھ ستای دادم بھ ترانھ شادحی و ترجدمی کشقی عم نفسھی

 ی روشنم روی مقدار از موھاھی زدم و ی و شال مشکی مشکنی و جدیکمکش مانتو سف
 رژ لب قرمز بھ لبام ھیبھم عطر زد و با ھزار زور و غر ..ختی رمیشونیپ

دلم واسھ خودم تو ..نمی ببخودمو تونستمی میکاشک.. شدمکھی تگفتیخودش کھ م..دیکش
 یفایدلم واسھ تعر.. صورتم شدمدنی اگھ بگم دلتنگ دکشمیخجالت نم.. تنگ شدهنھیا

 خوشگلتره ی کھ کشیواسھ کل کالمون با ستا.. خوشگلش تنگ شدهیمامان از دخترا
 ..میدیرسی نمی اجھیو اخر ھم بھ نت

 ..ستی اگھ صورتم پر از جوش و لک ھم بشھ مھم نی حتگھید
 ی اومد و صداینی بوق ماشی شناسنامھ و مدارک و برداشت و ھمون موقع صداامانم

 .. از تو عجلھ دارهشتری بنی ثمنیا_ کھ گفتشیپر خنده ستا
 .. محضرمی دنبالمون کھ برادی گفتھ بود مشبید
 شدن ی شد و با مامان گرم احوالپرسادهی پنیثم..رونی بمی رفتشی کمک مامان و ستابا

 پچ پچا نیتو ا..ومدی ام مگھی سمت دھی ھم از شی و ستای اروم حرف زدن مانیو صدا
 منم یخوایم_ کنار گوشم کھ گفتی واضح مانی و بعد صدادمیفقط کلمھ طالق و شن

 ؟..امیب
کھ ..ستیکھ نامرد ن..کنھی متتیکھ حما.. مرد کنارتھھی ی کھ احساس کنھی حس خوبچقد

 بابام ھم مرد یحت.. من بود کھ واقعا مرد بودیندگ مذکر تو زنی اولیمان..واقعا مرده
 ..کردی نابودمون نمی شکلنیا..کھ اگھ بود..نبود

 ..ستی نیازین.. تمومش کنمگھی کھ درمیم...ممنون_
 کھ نیھم..ینی کھ حتما منو ببستیالزم ن..من پشتتم_ کھ گفتدمی ارومش و شنیصدا

 ..ھیواسم کاف...یحس کن
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اروم پلک ..کھ احساسش کنم.. ازم نخواستنوی ادیچرا وح..احساس..نی زدم بھ زمزل
فقط لبخندمو .. صورتش کجاستدونستمینم..اسلوموشن..سرم و اوردم باال..زدم
 ..سوار شو_ کھ گفت شی اروم ستایصدا.. اومدنی مامان و ثمیصدا.. دادملشیتحو

 ..منتظر من نباش_بازم لبخند زدم و گفتم.. اخر کھ سوار شدملحظھ
 .. موھامنی بدیچی پباد
 واقعا ناراحت یول..زدیقلبم تند تند نم..دنیلرزیدستام نم.. محضر ترمز کردی جلونیثم

 ..ی دلخورھی.. بغض ھی.. سر دلم بودیزی چھی.. بودمنیغمگ..بودم
 ..ومدی و زن عمو مدی وحیصدا.. داخلمیرفت.. شدمادهی پشی کمک مامان و ستابا

 ..مادر فوالدزره ھم اومده_ گوشم گفتری زشیستا
 اون دختره ھم ھست؟_

 ..شھی پا منی از گور اشایھمھ ات.. نباشھشھیم_شیستا
 و اون دختره ھم کھ اصال دیسالم اروم وح.. زن عمو اومدشی سالم گفتن پر نیصدا

 ..خوبھ..ادم حسابمون نکرد
 کھ دی پرسھیقد درباره مھرعا.. ھا انجام شده بودی برگھ ھا رو داده بود و ھماھنگدیوح

باالخره خرج دوا و ..ادیدلمون نم.. بدهتونھی سکھ رو ممی نیماھ...پسرم_زن عمو گفت
 ..دکترو

 ..دیچی پکی محکم و بلندم تو اون اتاق احتماال کوچیفقط صدا.. شدی چدمینفھم
 سکھ رو ھم می القبات عرضھ دادن ھمون نھی پسر دونمی کھ مفھممیانقد م..الزم نکرده_

در ..دیبھتره سکھ ھاتون و حروم نکن..تونی بھ عروس بعدبخشمیمنم بخشندمو م..نداره
 ..میکنی نممونیما نون حروم وارد زندگ..ضمن
 کرد و شروع کرد یونی عاقد پادرمیول.. اومد کھ اسممو صدا زددی وحی عصبیصدا

 سالھ ٢١دختره  ھیمن شدم .. تموم شدی و ھمھ چیی و طالق و جداغھیبھ خوندن ص
 ..مطلقھ

احساس شکست ..ھنوزم دلم گرفتھ.. من ھنوزم بغضم سر جاشھی تموم شد ولی چھمھ
خواستھ منم حس کنم طرد شدن و .. کار عمو بودهیعنی..طرد شدن..خرد شدن..کردمیم

 ..چون شکل مامانم..پس زدنو
 .. کھ خودش حس کردھمونطور

 مامان شوھرش کردیو گرفت چون فکر مشوھرم .. کنھی زنعمو خواستھ مثال تالفیعنی
 ..و ازش گرفتھ

 دی وحی کھ صدانی سمت ماشبردنمی بودن و مستادهی دوطرفم اشی و ستانیثم
 ..ستادمیا..اومد

 ..ستادهی بغل انی ھم گفت کھ ھمشی و ستانی رفت کنار ماشنیثم
 .. بازم بشکنمخواستمی کجاست و نمدونستمینم.. بودنییسرم پا..دی بھم رسدیوح
 .. تموم شدیول..بد.. تموم شدیھمھ چ_دیوح

 .. ھم نداشتی رنگ شرمندگی حتصداش
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  تموم شھ نھ؟یمنتظر بود_
 ..حق بده.. اومدشیپ..خواستمیمن نم_دیوح
 ..ادتھیروز اخر و کھ .. سراغ فرنازیرفتی ھم میگرفتیاگھ چشمامو ازم نم_

 ..من_دیوح
 .. حرفشنی بدمیپر
 ؟یبد کرد.. یقبول دار_

 .. ندارمییمن ادعا_دیوح
 ..یی ادعایب..ستی نیی ھم کم ادعانیھم_

ما ھنوزم .. کنمیفقط خواستم خداحافظ.. کنمی باھات بحث فلسفومدمین_ کالفھ گفتدیوح
 ؟..مگھ نھ..مییبا ھم دختر عمو پسر عمو

  واقعا وقاحت در چھ حد؟یعنی
برگشتم و صداش ..رفتمیداشتم م..دستم و گرفت.. و صدا زدمشیستا
 .. کفشاش اومدیصدا..ستادیا..زدم

 یول..کنمی واست نمی خوشبختیارزو..رو راستم..ستمیمن مثل تو و خونوادت ن_
 کار من یبدون..یچوب خدا رو خورد..ی روزھی گفتم کھ اگھ نویا..کنمی نمنتمینفر

 ..یدل خودش و شکوند..نبوده
 
 واقعا ناراحت یول..زدیقلبم تند تند نم..دنیلرزیدستام نم.. محضر ترمز کردی جلونیثم

 ..ی دلخورھی.. بغض ھی.. سر دلم بودیزی چھی.. بودمنیغمگ..بودم
 ..ومدی و زن عمو مدی وحیصدا.. داخلمیرفت.. شدمادهی پشی کمک مامان و ستابا

 ..مادر فوالدزره ھم اومده_ گوشم گفتری زشیستا
 اون دختره ھم ھست؟_

 ..شھی پا منی از گور اشایھمھ ات.. نباشھشھیم_شیستا
 و اون دختره ھم کھ اصال دیسالم اروم وح.. زن عمو اومدشی سالم گفتن پر نیصدا

 ..خوبھ..ادم حسابمون نکرد
 کھ دی پرسھیعاقد درباره مھر.. ھا انجام شده بودی برگھ ھا رو داده بود و ھماھنگدیوح

باالخره خرج دوا و ..ادیدلمون نم.. بدهتونھی سکھ رو ممی نیماھ...پسرم_زن عمو گفت
 ..دکترو

 ..دیچی پکی محکم و بلندم تو اون اتاق احتماال کوچیفقط صدا.. شدی چدمینفھم
 سکھ رو ھم می القبات عرضھ دادن ھمون نھی پسر دونمی کھ مفھممیانقد م..الزم نکرده_

در ..دیبھتره سکھ ھاتون و حروم نکن..تونی بھ عروس بعدبخشمیمنم بخشندمو م..نداره
 ..میکنی نممونیما نون حروم وارد زندگ..ضمن
 کرد و شروع کرد یونی عاقد پادرمیول.. اومد کھ اسممو صدا زددی وحی عصبیصدا

 سالھ ٢١ دختره ھیمن شدم .. تموم شدی و ھمھ چیی و طالق و جداغھیبھ خوندن ص
 ..مطلقھ
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حساس شکست ا..ھنوزم دلم گرفتھ.. من ھنوزم بغضم سر جاشھی تموم شد ولی چھمھ
خواستھ منم حس کنم طرد شدن و .. کار عمو بودهیعنی..طرد شدن..خرد شدن..کردمیم

 ..چون شکل مامانم..پس زدنو
 .. کھ خودش حس کردھمونطور

 مامان شوھرش کردیشوھرم و گرفت چون فکر م.. کنھی زنعمو خواستھ مثال تالفیعنی
 ..و ازش گرفتھ

 دی وحی کھ صدانی سمت ماشبردنمی بودن و مستادهی دوطرفم اشی و ستانیثم
 ..ستادمیا..اومد

 ..ستادهی بغل انی ھم گفت کھ ھمشی و ستانی رفت کنار ماشنیثم
 .. بازم بشکنمخواستمی کجاست و نمدونستمینم.. بودنییسرم پا..دی بھم رسدیوح
 .. تموم شدیول..بد.. تموم شدیھمھ چ_دیوح

 .. ھم نداشتی رنگ شرمندگی حتصداش
  تموم شھ نھ؟ینتظر بودم_

 ..حق بده.. اومدشیپ..خواستمیمن نم_دیوح
 ..ادتھیروز اخر و کھ .. سراغ فرنازیرفتی ھم میگرفتیاگھ چشمامو ازم نم_

 ..من_دیوح
 .. حرفشنی بدمیپر
 ؟یبد کرد.. یقبول دار_

 .. ندارمییمن ادعا_دیوح
 ..یی ادعایب..ستی نیی ھم کم ادعانیھم_

ما ھنوزم .. کنمیفقط خواستم خداحافظ.. کنمی باھات بحث فلسفومدمین_ کالفھ گفتدیوح
 ؟..مگھ نھ..مییبا ھم دختر عمو پسر عمو

  واقعا وقاحت در چھ حد؟یعنی
برگشتم و صداش ..رفتمیداشتم م..دستم و گرفت.. و صدا زدمشیستا
 .. کفشاش اومدیصدا..ستادیا..زدم

 یول..کنمی واست نمی خوشبختیارزو..رو راستم..ستمیمن مثل تو و خونوادت ن_
 کار من یبدون..یچوب خدا رو خورد..ی روزھی گفتم کھ اگھ نویا..کنمی نمنتمینفر

 ..یدل خودش و شکوند..نبوده
 
 .. مامان و زن عمو اومدیاومدم سوار شم کھ صدا..نی کنار ماشمی رفتشی ستابا

درستھ بچھ ھامون قسمت ھم ..می با ھم دوست بودی روزھیبھ ھر حال ما _ عموزن
 ..میلی باالخره کھ ما با ھم فامیول..نشدن
 ؟ی ھم گذاشتیلیتو فام_مامان

 عمر لگن ھی نمی رودستم و منم بشی دخترت و بندازی دوست داشتیلیخ_ عموزن
 .. دختر کورتی پاریبذارم ز
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 .. مشت شدنشی ستایدستا..سردردام..چشمام بھ سوزش افتاد.. تنم داغ شدتموم
 ..یھنوزم ھمونقدر بد ذات_مامان

تو ھم حتما .. عمر گرفتار نباشھھی..بد ذاتم کھ خواستم پسرم خوشبخت شھ_ عموزن
 ..ی و نگھ داردی وحیخواستی کھ میفکر دخترت

برو فکر ..رهیمثھ کش تنبون در م.. نبودی نگھ داشتندیوح_ با پوزخند گفتشیستا
 ... باشتی بعدیعروسا

 تونھیالبتھ پرستش کھ نم.. کم ندارهیزی چیماشا از خانم..نیدیفرناز و کھ د_ عموزن
 ..فیح..ندشیبب

 .. مچالھ شدقلبم
 ایکھ متاسفانھ بعض..ھیزیشعور خوب چ_ بلند شدنی ثمی عصبیصدا

 ..پرستش و سوار کن..شیستا..ندارن
لبمو گاز ..ھی گرری مامان زد زنیبا سوار شدنمون و حرکت ماش.. تفاوت نشستمیب
 ام کھی تھیکھ ..نی از اشتریکھ خرد نشم ب..کھ باز نشکنم..کھ خودم و نگھ دارم..گرفتمیم

 .. بمونھیباق
 خواست کمکم کنھ شیستا.. شدادهی پعی تشکر کرد و سرنیمامان از ثم.. درخونھمیدیرس

 ..می بزنی دورھی میریم..ارمشیخودم م..برو ستا..بمون پرستش_ گفتنیکھ ثم
 ..نی ثمنی بستن در اومد و گاز ماشیصدا

 ..رهی کجا مدونستمینم.. روشن بودنیپخش ماش..ی حرفچی ھیب..رفتی منیثم
 یصدا.. دیلرزیچونم م..دیلرزیلبام م..ششین.. زن عمویحرفا..دیترکی داشت ممغزم

 ..ومدیخواننده م
 

 .. بغض سر بشھھی امشبم با نذار
 .. چشات تر بشھھی گرری زبزن
 .. اروم رو ھمیلی و خ چشماتبذار
 ..کمی ی سبک شھی گرری زبزن

 .. امشب غرور و بذارش کنارھی
 .. با لذت بباری ھستی ابراگھ

 .. کھی اگھ عاشقش ھستھنوزم
 ..گھی غصھ ھات و تو قلبت دزینر

 .. خستت کنھگھی نذار دغرورت
 .. دلشکستت کنھدی باستی ناگر
 ی داغونی پنھون کنیتونینم
 ..ی اسوننیبھ ا... ی نباشادشی یتونینم
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دارم ..خستھ شدم خدا..ھی گرری بزن زگھیمگھ نم.. کنھیمگھ نگفت گر..ھی گرری ززدم
راحتم ..ھنوز ھست..شھی تموم نمی بغض لعنتنی ایول..کنمی مھیگر..شمیخفھ م

 یحرفا.. زن عمویحرفا..ارمینفس کم م.. نفس بکشمتونمی نمکنمیحس م..ذارهینم
 نفسمو نیھم.. بوداهیھمھ جا س..دیدیمچشمام ن..شدیحالم داشت بد م..شیالی خیب..دیوح

 ..راه نفسم و گرفتھ بود.. پاھی.. سر راه گلوم بودیزی چھی..گرفتیم
 ..نی شدم تو بغل ثمدهی نگھ داشت و کشنیماش
 ..می کردھی بغل ھم گرتو
زنده ..موندی ازم نمیچی ھیکاشک..مردمی تو اون تصادف میکاشک..نیخستھ شدم ثم_

ابرو ..خودم..روحم..غرورم..شمیھرروز دارم خرد م..شکنمیموندم و ھرروز دارم م
 ..شمیھرروز دارم لھ م..م

 تفالھ پرتم ھیبعدم مثل ..چشمامو گرفت.. گرفتندمویا.. ازم گرفتمویزندگ.. کردخردم
 ی چھ طوریدید.. حرفاشویدیشن..خورهی بھ چھ دردم مگھی دی زندگنیا...کرد

 بھ ی روزھی حرفارو نی ھمیکی فھمھیچرا نم.. خودش دختر دارهنیا..سوزوندم
 ..زنھیدخترش م

 .. کردم تا کم کم اروم شدمھی گرنی تو بغل ثمانقد
 بھ جاش ارومم یول..شدیبامزه م..پروندیمزه م..زدی حرف میکاشک..زدی نمحرف

 .. سبک شدمکمی..کرد
 ادی بشی ستانکھیقبل از ا.. شدمادهیاروم پ.. شد و زنگ و زدادهیپ.. دم دررسوندم

 .. بھت بدمخوامی می خبرھی برگشتم نکھیبعد از ا.. سفررمیدارم م_گفت
 .. تومی دستمو گرفت و رفتشیستا.. و رفتدی بوسگونمو

 ..نی خبر مھم ثمیحت..ستی واسم مھم نیچی ھگھید
 

 خوشحالم یچیاگھ بگم ھ..اگھ بگم شبا بھش فکر نکردم.. بگم غصھ نخوردماگھ
 و دی وحیاگھ بگم حرفا.. خونھکی دوست نداشتم برم پارک نزدیاگھ بگم حت..کردینم

 ..دروغ بود..زن عمو رو فراموش کردم
کنار گذاشتھ شدن .. شدنریتحق.. حس تلخ طرد شدنگذشتی روز ھرروز کھ مھر

 .. خفم کنھخواستی مشتریب
 با درس و دانشگاھش شی و ستایاطیاما مامان با خ.. ھم ناراحت بودنشی و ستامامان

 گوشھ و زل بزنم بھ ھی نمیبش..کار ھروزم بود..ی من چیول..کردیخودش مشغول م
 .. کجا و غصھ بخورمدونمینم

 ی بود و کسدهی رو کھ اسمشو شنیھربانک.. بانک واسھ وامرفتی ھرروز ممامان
 ای نخواستی ضامن معتبر مایاونا ھم .. خبیول.. رفتھ بوددنی کھ وام مکردی میمعرف

 وام گھی دمی داشتی چھ دردمی حساب نسبتا خوب و در حال گردش کھ اگھ ما داشتھی
 ..شدی من نمدنی خوابمارستانی شب بھی رج خدادنی کھ قرض الحسنھ ممییاونا..میریبگ
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 ما پول بده یالی کھ فامدونستمی من از ھمون اول ھم میول.. دوست و اشنا رفتسراغ
 کھ داشتن مگھ مغزشون و خر گاز گرفتھ میی کھ واقعا نداشتن و اونااشونیبعض..ستنین

 ..کردی میچھ فرق..ونیلی مستینھ ب.. پولشون وبدن بھ ماونیلیبود چھل م
ھر بانک و موسسھ ..ھمھ جا رفتھ بود.. بھ خاطر من بھ ھمھ رو انداختھ بودمامان

 .. بود سراغش رفتھ بوددهی رو کھ شنیریاسم ھر ادم خ..یا
 ھم کھ تو دلم داشتم و از یدی ذره امھی واقعا ھمون گھید..نداد.. نداشتچکسی ھیول

 ھی سوختی دلش میلی خگھیھرکس کھ د.. ماه تموم مامان رفت و اومدھی..دست دادم
 ..میزدی دردمون می بھ کجانوی ایول.. کف دست مامانذاشتیتومن م

 کنھ کھ بذارم ی منو راضخواستی مامان نشست و باھام حرف زدو مثال می وقتگھید
من ..مگھ من انقد پست بودم..تا چھ حد.. تا کجایبدبخت..دیبغضم ترک.. بفروشھشویکل

 .. دادیشنھادی پنیبودم کھ مامان ھمچ.. و خودم خبر نداشتممیانقد عوض
 ھر ندفعھی سرپناه ایب..سھ تا زن تنھا.. مونده بودنمیھم..می گفت خونھ رو بفروشنکھی اای

 ی کھ مامان چشماش در اومدن پایخونھ ا..میشدی خونھ اون خونھ منیاواره ا دیسال با
 .. مردم تا پولش جور شدیپارچھ ھا

 یچشما..رمیمی مامان می دستادنی کھ تو حسرت دکردمیفکر م.. بودمدهی واقعا برگھید
کارتون ..زیی زرد پایبرگا..ستاره ھا..ماه..افتاب ..یزندگ..رنگ..نور..شیقشنگ ستا

 ..عقده.. واسم ارزو شده بودنای ھمھ ادنید..یپلنگ صورت
 نی تو امینرفت..دادی مزه نمنیپارک بدون ثم..می ماه و نکیبعد از .. باالخره برگشتنیثم

 ..نمی رو بببای دختر مھربون و زنیچقد دوست داشتم ا..مدت
 ..رونی و بھم داد و از اتاق زد بی گوششیستا
 ؟یچطور.. منیبای زیدیسالم بر ل_نیثم
 .. معرفتی شما دختر بیاز احوالپرس_

 ..دی طول کشکمی.. بخدادیببخش_ و گفتدیخند
 ؟..خوش گذشت..شتری بکمیاز _
 .. بودیعال...یجات خال_نیثم
 .. بھشون خوش بگذرهدمی بای خانم در جوار اقا علنیثم..گھیبلھ د_

 ..ی تو گوشدیچی سرخوشش پی خنده ھایصدا
 ؟یبھتر..از خودت بگو_نیثم
 ..یریی تغچی ھیب..یھمونطور_
 ؟ی کردیواسھ عمل کار_نیثم
 ..پس نپرس... گزارش کامل دادهشی کھ ستادونمیم_
 دای نفر پھی..حاال اگھ من بگم _ گفتی شاد و مرموزی و با صدادی کشقی نفس عمھی

 ؟..یشیخوشحال م.. پول و بھت بده واسھ عملتنی ھمھ اخوادیشده کھ م
 ؟..ری ادم خھی؟ی کیعنی.. لحظھ نفسم گرفتھی

 ھ؟یمنظورت چ..م_
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 .. واضح گفتمیلیمن خ_نیثم
 ..نکنھ خودت_
 ادی بی کھ علدمیخری مھیزی واسھ خودم جھرفتمیمن اگھ انقد پول داشتم م..نھ بابا_نیثم

 ..مونیمنو ببره سر خونھ و زندگ
 .. خوبھشونی وضع مالدونستمیم..گفتی مچرت

  ھست؟یک...یگی می کنیا_
 نی معاوشی سیاقا..داداشم_ داد و گفتی غرور و افتخار خاصھی بھ صداش نیثم

 ..مھر
 داداشت؟_
 ..اره_نیثم
 دونھ؟یاون از کجا م_

 خوره؟ی خانم بھ چھ درد منیپس ثم_ پرو گفتپرو
 ؟.. دارهیاصال چھ اشکال..دوننیھمھ کھ م..نگھ..بگھ..کنھی می فرقچھ
  شدن؟ریحاال چرا خان داداش شما دست بھ خ_
 میراستش قبل از سفر تصم_ گفتیشتری بجانی اب دھنش و قورت داد و با ھنیثم

 دی بای مقدارم از علھیاز پس اندازم و .. پول و بھت بدمنیداشتم کھ خودم ا
 با داداشمو می کھ ما رفتی مسافرتنی ایول..دمی بھت مامی و مرمیگفتم م..گرفتمیم

 اطرافش و خالصھ کنم ی و شھرھامال شمیرفت.. بودی داداشمو البتھ خانوادگیستادو
 نی رومالفھ رو زممی قبلی و طرحازدمی داشتم طرح مای روز کھ من لب درھی..برات
 شد و رهی بھش خکمی.. بھ طرح تودی بھشون انداخت تا رسی نگاھھی اومد و اوشیبودس

 فی و واسش تعرتی زندگازی تا پریمنم س..یالی خای ھی واقعنی کھ ادیبعد ازم پرس
 و گفت شمیشب موقع خواب اومد پ.. شد و رفترهی بھ عکست خگھی دکمیاونم ..دمکر

 ی بستریبره سراغ کارا.. نگران نباشھدمیبھ دوستت بگو من ھمھ خرج عملش و م
 ..نیھم..شدنش
 ھی یواسھ سالمت ی راحتنیکھ بھ ھم.. بشندای ھم پیی ادمانی کھ ھمچشدی باورم نماصال

 ..  خودمون ویالیاون از فام.. بشنبی دست بھ جبھیغر
 چھ گھی بود دنیری شیلی خنمیبی دارم منکھی االیخ..دروغ گفتم.. بگم خوشحال نشدماگھ

 .. شدی چشمام نورانی لحظھ حس کردم جلوھیاصال ..تشیبرسھ بھ واقع
 خواد؟ی میاونوقت در ازاش چ_دمی دفعھ با شک پرسھی یول
 پول نیا.. پرستشنیبب.. انجام بدهری کار خھی.. کمکت کنھخوادیاون فقط م..یچیھ_نیثم

 حل شوی بده تا من بقویتو فقط اوک..نگران نباش.. ھفتشھھیواسھ داداش من فقط خرج 
 .. با خودت حرف بزنھخوادیقبلشم م..یاھا راست..کنم
  با مامان مشورت کنم؟یذاریم_
 ..زمیخداحافظ عز..پس خبرشو بھم بده..حتما..اره_نیثم
 ..خداحافظ_
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 با مامان حرف دی بایول..من کھ از خدامھ..ی اسوننی ادارم؟بھی واقعا من بیعنی
ھرچند کھ ..کنمی پول و بھ عنوان قرض قبول منی بھ خودشم بگم کھ ادیبا..تازه..بزنم

 .. کفنم واسھ خودم بخرمھی دیمن تا بخوام پسش بدم با
 

 ی و مامان ناراضفتھی بی اتفاق خوبنی ھمچشدی مھ؟مگھی بود جواب مامان چمعلوم
 .. خوشحال نشھی کسایباشھ 
 رفت نماز شکر بھ جا اورد ی کرد و بعدم از خوشحالچمونی سوال پی اولش کلمامان

 ..می بزور بلندش کردگھی کرد کھ دھیو سر نماز انقد گر
 و احتماال واسھ خودش قر خوندی ترانھ شاد و مھید  بلند بلندیخندی خوشحال بود مشیستا

 الی خنی و شب با ارفتیخنده از لبھام نم..و من از تھ دل خوشحال بودم..دادیھم م
قبل از خواب بھ عادت ..نمی ببیول..ھر چند بد..نمی رو ببای بتونم دنی کھ بزوددمیخواب

 .. و از اعماق وجودم خدا رو صدا زدم و ازش تشکر کردمم خوندی الکرستی اشھیھم
 خونھ بود و کالس شیستا.. شدمداری اش انقد خوشحال بودم کھ از صبح زود بصبح

منم از .. ازش تشکر کردمی و جواب ما رو بھش داد و کلنیزنگ زد بھ ثم..نداشت
 .. ماچ ابدار فرستادمھیپشت تلفن واسش 

 ..کنھی و ما رو با خبر مگھی ھم گفت کھ بھ داداشش منیثم
 ریاحتماال داداشش اون روز تحت تاث..ستی نی خبرنی دوسھ روز گذشتھ و از ثماالنم

 ممکنھ یعنی.. شده بودی اونجا قرار گرفتھ بود و احساساتیجو شمال و اب و ھوا
انقد امروز کھ جمعھ ھم ھست دلم ..ری ازم نگدموی امنیا..نھ..نھ خدا.. شده باشھمونیپش

 .. دستام از بس ترق تروقشون کردم شل شدنیگشتاگرفتھ و استرس دارم کھ تموم ان
 .. و صدا زدمشیستا..رونی و از اتاق اومدم بواریدستم و گرفتم بھ د.. شدمخستھ

 ؟..بلھ_شیستا
 ؟ییکجا_

 ..تو اشپزخونھ_شیستا
 ..ششی پرفتم

 ؟یکنیچکار م_
 ..کنمی و دارم سودوکو حل منینشستم رو زم_شیستا
 ؟یدیجدول خر_ نشستم و گفتممنم
دستشون درد نکنھ .. باحالھیلیخ.. زدنتای کبرنیپشت ا..نھ بابا_ و گفتدی خندشیستا

 ..خدا اجرشون بده..واقعا
 .. ما ھم داغونھیابج..دمیخند

 ..چرا ث..شیستا_
 .. زنگ تلفن نذاشت حرفمو بزنمیصدا

  مامان؟ھی کنی ببایب..شیستا_مامان
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قربونت ..باشھ_ کھ توش خنده بود اومد و گفتیی رفت و چند لحظھ بعد با صداشیستا
 ..خداحافظ..ممنون..یلطف کرد..میی اونجا٦اره ..برم 

  بود؟یک_
 ..نیثم_شیستا
 ..گھی کھ دلم میزی نھ چخوادی بگھ کھ دلم میزیخدا کنھ چ..زدی تند تند مقلبم

  گفت؟یچ_
 بھ نظرت؟_ گفتی با خنده حرص درارشیستا

  گفت؟ی چگمیم..کوفت _ حوصلھ گفتمیب
 خب ی خواستھ قرار بذاره ولیگفت زودتر م..ندتی ببخوادیامروز داداشش م_شیستا

 می بردیبا..کارهیامروزم کھ جمعھ است و نسبتا ب.. شلوغ بودهیلیداداشش سرش خ
 ..ھمون پارکھ

 ..رهی رو از ما نگیی داداشانیخدا ھمچ..دمی کشقی نفس عمھی
 ..شکر.. جون شکرتخدا
 و ھی کھ اون کدونستمینم.. باشمزی مرتب و تمخواستمیم.. از نھار رفتم حموم بعد

 ..رفتمی مزی من تر و تمدی بایول.. جوونای رهی و اصال پھیچکارست و چھ شکل
موھام و ..ی و شال مشکی مشکنیج..خوش فرم بود..دمی و پوششی ستایشمی سبز مانتو

 بودن از ادی موھام چون بلند و زیول..ومدی خوشم نمپسیاز کل..باال سرم با کش بستم
 رژ ھی تو صورتم و ختی صافم و ری از موھاکمی شیستا..شدنی شال قشنگ مریز

 ی افتابنکی روز دوست داشتم عاون  چرادونمینم.. بھ لب ھام زدیکمرنگ صورت
 ..زدم.. کھ بودی ھرچیول..دمیکشی خجالت مدیشا..بزنم

 ..رونی بمی و اونم واسمون دعا کرد و از خونھ زدمیدیمامان و بوس.. اماده شد خودشم
 ی محکمی قدمایصدا..ستادمیا..مینی تو بدیچی پی عطر مانی راه دوباره بوسر

 شھی رو کھ ھمیاحساس کردم اون لبخند.. بھ صورتشدمیلبخند پاش..حسش کردم..اومد
 ..اروم شدم..رو لبھاشھ

 ..واسم دعا کن_
 .. ارومش اومدیصدا

 ..کار ھر شبمھ_یمان
 ..نیی و انداختم پاسرم

 ..یفیھم ح..یھم خوب..ی مانی خوبیلیتو خ-
 ..نھ بھ اندازه تو_یمان

 .. موندن و نداشتمشتری بطاقت
بھ ..کنھی دعام می مطمئن بودم مانیرفتم ول.. و محکم گرفتم و رفتمشی ستایدستا

 .. داشتماجیدعاش احت
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 زنمی باھاش حرف می وقتخواستمینم.. کردم اروم کنم خودموی بھ پارک سعدنی رستا
 ..زمیشر شر عرق بر..صدام بلرزه

 .. حفظ شده بودمرشونیمس..یشگی ھمیمکتای سمت ھمون نمی و رفتمی پارک شدوارد
 ساعت چنده؟_

 ٦ یکاینزد_شیستا
 ومدن؟یپس چرا ن_

 .. االنرسنیم.. دورهنجای از ارشونیمس_شیستا
 ..اومدن_ گفتی ھول ھولکشی نگذشتھ بود کھ ستاقھی پنج دقھنوز

 ھمھ تالش کردم اروم باشم نیا..چم شد.. یوا.. تند تند شروع کرد ضرب زدنقلبم
 ..اروم..یاروم باش پر..دمی کشقیدوتا نفس عم..نشد
 ..ششونی بلند شد و گفت من برم پشیستا

 ..انی تا اونا بموندی میکاشک
 عطرش ی بویبا فاصلھ ول.. نشست کنارمیکی احساس کردم نکھی لحظھ گذشت تا اچند

پر از ..تلخ..گرم.. عطر مردونھیبو.. باز شدمی کھ راه تنفسمینی تو بدیچیچنان پ
 ..دمی کشقی نفس عمھی..ارامش

 ..سالم_
 ..نجامی من ایدیاز کجا فھم..سالم_اوشیس

 .. بھ روبرو بودچشمم
 .. عطرتونیاز بو_
 .. نبودی از استرس چند لحظھ قبل خبرگھید
 ..دوش گرفتم_اوشیس

 شھی ھمنیثم..با عطرم دوش گرفتم_ گفتزنمی مجی گدیفھم.. داشتی ربطچھ
 ..کنمی میعادت دارم عطر و رو خودم خال..گھیم

احتماال سن و سال دار ..زدیصداش کھ جوون م..مرد خوشبو خوبھ.. خوبچھ
 .. بودرای صداش و حرف زدنش محکم و گیول..ستین

 از خودت بگو_اوشیس
  نگفتھ براتون؟نیثم_
 .. از خودت بشنومخوامیم_اوشیس
 .. کردم منم محکم حرفام و خالصھ کنم و بگمی و سعدمی کشقی نفس عمھی

پدرم ..پدرم..کنمی میبا مامان و خواھرم زندگ..ی انسانپلمید... سالھ٢١..پرستش ذاکر_
 ..فوت کرده و علت مرگش

 ..ادامھ بده..ستیمھم ن_ بگم کھ گفتی چدونستمینم
اصال دوست نداشتم بگم بابام معتاد بوده و سنکوب .. نکردلھی خوب کھ پچھ

 .. بھش گفتھ بودنیھر چند ثم.. حاالمی ھستی فکر کنھ ما چھ خانواده اخواستمینم..کرده
 ..تازه طالق گرفتم_
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 چند وقتھ؟_اوشیس
 ..نیھم..اووم..کمتر از دو ماه_
 ؟یزنی منکی عیواسھ چ_اوشیس
 ..زننی ھا منایخب معموال نا ب..خب_

 زنن؟ی می براچناھاینا ب_اوشیُ◌س
 ..اوردمی حرفاش سر در نماز
 .. کننتشی و رعاناستی بفھمن کھ طرف نابھی بقنکھیواسھ ا_
 ؟..یینای بفھمن کھ نابھی بقیخوایتو م_

 .. زدمانکی کردم امروز عی غلطعجب
 ..من فقط امروز زدم_
 دونستم؟ی من کھ میول..یینای من بفھمم کھ نابیپس خواست_اوشیس
 ھ؟ی حرفا چنیمنظورتون از ا_
 ..ادی متظاھر بدم میفقط از ادما..یچیھ_ و گفتدی کشقی نفس عمھی

 .. من متظاھر_
 کار ھی خواستیدلم م..دمی پول و بھت منیمن ا..ستیمھم ن_ حرفم و گفتنی بدیپر

 .. غافل بودممی وقت بود از زندگیلیخ..خوب انجام بدم
 .. پولتون پس بدمدمیمن قول م..ممنون_
 ؟یچطور_اوشیس
 ..کنمیخب کار م..خب_
 ؟یچھ کار_اوشیس

 ..ادی تا بھ غلط کردم نندازدت کوتاه نمیزنی کلمھ حرف مھی..ھی الھی ادم پچھ
 بھ دمیھرماه حقوقم و کامل م.. کنمدایت کار پ کھ ھر وقدونمیفقط م..دونمینم_

 ..دمیمن باالخره پستون م.. یول..کشھی طول میلی خدونمیم..شما
 ؟یدیمن از کجا بدونم پس م_اوشیس

 .. قرضھنمیا.. ندارمیمن چشم بھ مال کس_ کرده گفتماخم
 ؟یضامن دار_اوشیس
 ..شناسھی منو منیثم_
 د؟یچند وقتھ با ھم دوست_اوشیس

 ..دو سھ ماه_ گفتماروم
 ؟یچک دار..ضمانتش مسخره است_اوشیس

 .. ھاپرسھیسواال م.. چکم کجا بوددستھ
 ..نھ_
 خب؟؟_اوشیس
 ..دی بھ ذھنم رسی فکرھی

 ..برابر پولتون..دمیبھتون سفتھ م_
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 اوه..سفتھ..خوبھ..اوووم_اوشیس
 زنمیم باھاش حرف ی وقتخواستمینم.. کردم اروم کنم خودموی بھ پارک سعدنی رستا

 ..زمیشر شر عرق بر..صدام بلرزه
 .. حفظ شده بودمرشونیمس..یشگی ھمیمکتای سمت ھمون نمی و رفتمی پارک شدوارد

 ساعت چنده؟_
 ٦ یکاینزد_شیستا
 ومدن؟یپس چرا ن_

 .. االنرسنیم.. دورهنجای از ارشونیمس_شیستا
 ..اومدن_ گفتی ھول ھولکشی نگذشتھ بود کھ ستاقھی پنج دقھنوز

 ھمھ تالش کردم اروم باشم نیا..چم شد.. یوا.. تند تند شروع کرد ضرب زدنقلبم
 ..اروم..یاروم باش پر..دمی کشقیدوتا نفس عم..نشد
 ..ششونی بلند شد و گفت من برم پشیستا

 ..انی تا اونا بموندی میکاشک
 عطرش ی بویبا فاصلھ ول.. نشست کنارمیکی احساس کردم نکھی لحظھ گذشت تا اچند

پر از ..تلخ..گرم.. عطر مردونھیبو.. باز شدمی کھ راه تنفسمینی تو بدیچیچنان پ
 ..دمی کشقی نفس عمھی..ارامش

 ..سالم_
 ..نجامی من ایدیاز کجا فھم..سالم_اوشیس

 .. بھ روبرو بودچشمم
 .. عطرتونیاز بو_
 .. نبودی از استرس چند لحظھ قبل خبرگھید
 ..دوش گرفتم_اوشیس

 شھی ھمنیثم..با عطرم دوش گرفتم_ گفتزنمی مجی گدیفھم..اشت دی ربطچھ
 ..کنمی میعادت دارم عطر و رو خودم خال..گھیم

احتماال سن و سال دار ..زدیصداش کھ جوون م..مرد خوشبو خوبھ.. خوبچھ
 .. بودرای صداش و حرف زدنش محکم و گیول..ستین

 از خودت بگو_اوشیس
  نگفتھ براتون؟نیثم_
 .. از خودت بشنومخوامیم_اوشیس
 .. کردم منم محکم حرفام و خالصھ کنم و بگمی و سعدمی کشقی نفس عمھی

پدرم ..پدرم..کنمی میبا مامان و خواھرم زندگ..ی انسانپلمید... سالھ٢١..پرستش ذاکر_
 ..فوت کرده و علت مرگش

 ..ادامھ بده..ستیمھم ن_ بگم کھ گفتی چدونستمینم
ست نداشتم بگم بابام معتاد بوده و سنکوب اصال دو.. نکردلھی خوب کھ پچھ

 .. بھش گفتھ بودنیھر چند ثم.. حاالمی ھستی فکر کنھ ما چھ خانواده اخواستمینم..کرده
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 ..تازه طالق گرفتم_
 چند وقتھ؟_اوشیس
 ..نیھم..اووم..کمتر از دو ماه_
 ؟یزنی منکی عیواسھ چ_اوشیس
 ..زننی ھا منایخب معموال نا ب..خب_

 زنن؟ی می براچناھاینا ب_اوشیُ◌س
 ..اوردمی حرفاش سر در نماز
 .. کننتشی و رعاناستی بفھمن کھ طرف نابھی بقنکھیواسھ ا_
 ؟..یینای بفھمن کھ نابھی بقیخوایتو م_

 .. زدمانکی کردم امروز عی غلطعجب
 ..من فقط امروز زدم_
 دونستم؟ی من کھ میول..یینای من بفھمم کھ نابیپس خواست_اوشیس
 ھ؟ی حرفا چنیمنظورتون از ا_
 ..ادی متظاھر بدم میفقط از ادما..یچیھ_ و گفتدی کشقی نفس عمھی

 .. من متظاھر_
 کار ھی خواستیدلم م..دمی پول و بھت منیمن ا..ستیمھم ن_ حرفم و گفتنی بدیپر

 .. غافل بودممی وقت بود از زندگیلیخ..خوب انجام بدم
 .. پولتون پس بدمدمیمن قول م..ممنون_
 ؟یچطور_اوشیس
 ..کنمیخب کار م..خب_
 ؟یچھ کار_اوشیس

 ..ادی تا بھ غلط کردم نندازدت کوتاه نمیزنی کلمھ حرف مھی..ھی الھی ادم پچھ
 بھ دمیھرماه حقوقم و کامل م.. کنمدای کھ ھر وقت کار پدونمیفقط م..دونمینم_

 ..دمیتون ممن باالخره پس.. یول..کشھی طول میلی خدونمیم..شما
 ؟یدیمن از کجا بدونم پس م_اوشیس

 .. قرضھنمیا.. ندارمیمن چشم بھ مال کس_ کرده گفتماخم
 ؟یضامن دار_اوشیس
 ..شناسھی منو منیثم_
 د؟یچند وقتھ با ھم دوست_اوشیس

 ..دو سھ ماه_ گفتماروم
 ؟یچک دار..ضمانتش مسخره است_اوشیس

 .. ھاپرسھیسواال م.. چکم کجا بوددستھ
 ..نھ_
 خب؟؟_اوشیس
 ..دی بھ ذھنم رسی فکرھی
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 ..برابر پولتون..دمیبھتون سفتھ م_
 اوه..سفتھ..خوبھ..اوووم_اوشیس
 
 ... هیعال...سفتھ..خوبھ..اووم_اوشیس
 ھم بھ ضامن و یازین..دمی پول و بھت منیمن ا_ بلند شد و گفتدی کشقی نفس عمھی

 ازت حتما سفتھ یاستخوی می اگھی پول و واسھ کار دنیاگھ ا..ستیچک و سفتھ ن
 .. بعدم پسم بدهیاگرم خواست..ی ھم ندادینداد.. پول واسھ چشماتھنی ایول..گرفتمیم

 بره فرستمی ھم ملمیوک..کنمی مفیکارات و رد.. خوب اشنا دارممارستانی بھی تو خودم
 یمشکل.. راحت باشھالتیخ...کنھی باھات ھماھنگ منیثم.. ھیبانک چشم واسھ قرن

 ..فعال..ستین
 گفت یچ.. خلوت پارکی انداخت تو فضای منی محکمش طنی قدم ھایصدا..رفت

 لشویگفت وک.. خوب اشنا دارهمارستانی بھی یگفت تو..ستی نیگفت مشکل..قایدق
 ..ھی واسھ قرنفرستھیم

 نطق ادی زتونستمی نمزدی حرف میوقت..صداش پر از جذبھ بود..زدی محکم حرف مچقد
 یوا.. بودیچھ ادم خوب.. مغرور بودایول..ھی چطورافشی قنطورهیصداش ا..کنم

 .. درست شدیعنی..چشمامو بگو
 .. مثبتمیپر از انرژ.. خوب تو من جمع شدهی االن حس ھاچقد
 .. ارومھیھمھ چ..من چقد خوشبختم.. بکشم و بگم قی نفس عمھی از تھ دل تونمی ماالن
 .. ابدارشوی و بوسھ ھا و ماچدمی و بھ جون خرشی شاد ستایغای جغی جیصدا

 راحت کرد کھ الموی و قشنگ خنیری شی بوسھ و حرفای اومد کنارم و بعد از کلنیثم
 داد کھ ھر چھ زودتر منم ی و بھم دلداررهیداداشش خوش قولھ و سرش بره قولش نم

 ..نمی ببتونمیم
بھ دور از ..می و اون شب و ھرسھ تامون جشن گرفتمیدی خرینیری جعبھ شھی سرراه

 حرکات یحرفا.. زن عموی ھاھی و کناشین..دادنی کھ شبا ازارم مییاالیفکر و خ
 ی بود ولکیتار..پر از خنده بود..  بودیعال..اون شب خوب بود..ای دنیاھیس...دیوح

اون .. بودیدیاون شب واسھ من پر از سف...ود بدیاون شب ام...ندهیدلم روشن بود بھ ا
 ..بودشب خدا مھمون دل من 

 
 و بھ ندیبی کھ تو را میی است و خداکی را تو بھ خاطر مسپار کھ افق نزدیخستگ

 کھ ھمھ بخشش اوست و ی و بدانی افتادشیکھ تو ..ندیچیعشق تو ھمھ حادثھ ھا م
 .. استی کافنشیھم
 
 یلیخ..ی و خوب و عالعیسر..فتھی اتفاق معی سریلی داره خی روزا ھمھ چنیا

 و گوش کردم و رفتم پارک و انجا تو شیخوشحالم کھ اون روز حرف ستا..خوشحالم
 کھ قراره نور چشمامو بھم یکس..اوشیس.. اشنا شدم و در اخرنی بعد با ثمیروزا
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 بندازه کھ بھ من کمک اوشیدل س  بھنکھیا.. کار خداستنای ھمھ ادونمیم..برگردونھ
 ..کنھ
 داداشش گھیم.. خونمونادی مشھی پامای پرسھی و حالم و مزنھی ھرروز زنگ منیثم
 ھی رفتھ دنبال قرنلشمیوک.. غافل نشدهی شلوغھ ولیلی سرش خنکھیبا ا.. کارامھریگیپ

 ..واسھ چشمام
 واسھ ھیخداروشکر قرن..شاتی از ازمای سرھی واسھ مارستانی بمی رفتنی و ثمشی ستابا

 و المی ام کرد و خنھیدکتر ھم معا..خون و ادرار.. دادمشی ازمای سرھی.. شددایچشمام پ
 ..ادی نمشی پیراحت کھ انشا مشکل

 نظر ری چشم واسم وقت گرفتھ زی ھاکینی کلنی از بھتریکی تو اوشی سگھی منیثم
در ھر ..ارزهی می بشھ ولی پولش احتماال نجومدونمیم.. تھرانی دکترانی از بھتریکی

 .. وجب چھ صد وجبھیھ صورت اب کھ از سر گذشت چ
 .. بشم واسھ عملی ھم خوب بود و قراره فردا برم بسترشای شکر جواب ازماخدارو
 با دکترم صحبت کرده دکتر بھش گفتھ نگران اوشی زنگ زد و گفت سنی ثمامروز
 اونا ھم کارشون و ی ولبرهی و دوساعت وقت مھیدرستھ عمل سخت و حساس..نباشھ
 کامل یھوشیب.. حمام کنم و شب ھم شام نخورمدی روز قبل از عمل باھیفقط ..بلدن
 ..دارم
 عمل ریز..امی بھوش نگھی کنن دھوشمی دفعھ بھی..استرس دارم..ترسمی مچقد

 مونی کھ داشتم پشترسمی انقد میوا..درد نداشتھ باشھ..چشممو سوراخ نکنن..رمینم
 مو بھ تنم فتمی مدهی نشون ملمای ف تخت اتاق عمال کھ توی باالی چراغانی اادی..شدمیم
 ..شھی مخیس

 ..رهی پذتی کھ چقد مسئولدهی نشون منیا.. خودش دنبال کاراستاوشی خوبھ کھ سچقد
 کلیخوش ھ..قد بلند و چھار شونھ.. پرجذبستیلیخ..ھی جدیلی چھرش خگھی مشیستا

 ی ولھیچھرش معمول..جذابھ..ی مشکی و چشم و ابرویپوست گندم..و بروبازو داره
 ..جذابھ

 و مغروره و البتھ ی جدیلیخ..یریگی می کال الل مونیکنی نگاھش می وقتگھیم
 ..گرهی جیلی رو ھم رفتھ خگھی و مخندهیم..اخمو

 ..کنمیتا عمر دارم دعاش م..من کھ ممنونشم.. صاحابشمبارک
 و بگم دی وحدهی دری برسھ کھ برم زل بزنم تو چشمای دوست دارم روزچقد

 ..ھم خودش ھم مامان ظالمش..تا بسوزه..نمیبی تو و مامانتو مفیذات کث..نمیبیم
 خوندم با ارامش ی الکرستی خوردم و اری شوانی لھی حمام کردم و نکھی بعد از اشب
 .. واسمدهی روز جدھی فردا نکھیبا ارامش ا..دمیخواب

 ..ترسمیم..شیستا_
بھ ..یترسی میاز چ..م بشمقربون خواھر ناز_ دستام و گرفت تو دستش و گفتشیستا

 و؟یھمھ چ..یفھمیم..ینیبی و می ھمھ چگھی فکر کن کھ تا چند ساعت دنیا
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 نیصبح ثم..کنمی اروم مینجوری ھمش دارم خودم و اروزیاز د.. دھنم و قورت دادماب
 ..مارستانی بمی با ھم اومدییاومد دنبالمون و چھار تا

 ..از ترس فشارم افتاده بود بھم سرم زدن..ی اونجورینھ بستر.. کردنی بسترمنو
 و شمی بارم اومد پھی.. رادیاقا.. واسھ انجام کارامارستانی فرستاده بود بلشوی وکاوشیس

فقط ازش تشکر ..دینگران نباش..ھمھ کارا انجام شده.. راحتالتونیخانم ذاکر خ_گفت
 .. دارهلی وکیکل.. داداششھیالی از وکیکی نی اگفتی منیثم..کردم

 بره تو خواستیم.. کرد کھ بھ سکسکھ افتادھیمامان انقد گر..کنمی ترس دارم سکتھ ماز
 بھت ستی الزم ندونمیم..مامان_ گفتمی لرزونینماز خونھ کھ دستش و گرفتم و با صدا

 ..یواسم دعا کن..بگم
 ..یول.. نماز اول وقتت واسھ منھی دعادونمیم
 ..بسمھ..کشمینم..بھ خدا بگو خستم_ بغض گفتمبا

 .. شدنسی ھام خگونھ
 .. مامانکنمیدق م..رهی اخرو ازم نگدی امنیبھش بگو ا_

 ..رونی از اتاق زد بھی شد و با گردهی دستام کشنی از بدستش
  تو؟؟چتھی خوشحال باشدی کھ با؟امروزیکنی مینجوریچرا ا_شیستا
 .. باشھدهی فای بترسمیم..شی ستاترسمیم..دلم گرفتھ.. چمھدونمینم_
 ..شھیدرست م..ی بخدا خواھردتیام_ و گفتدی پشت دستم و بوسشیتاس

 نی معیسالم اقا_شی پر تعجب ستای سرفھ کوتاه و صداھی بھ در خورد و دوضربھ
 شما چرا؟..نیدیچرا زحمت کش..مھر
 ..دیرسی بھ گوشم ممارستانی بیکای قدماش رو سرامیاوشھ؟صدای؟س.. مھرنیمع
 سالم_اوشیس

 ..سالم_ باال و گفتمدمی کشکمی پاک کردم و خودم و سموی خگونھ
 ..رونی رفت بی زنگ خورد و با معذرت خواھشی ستایگوش

 ؟یکردی مھی گریواسھ چ_اوشیس
 ..ترسمیم_ صداقت گفتمبا
 ؟..ینی نبگھی دنکھی اای..یای بھوش ننکھیاز ا_اوشیس
 ..ھردو_
 .. کھ چشمات خوب بشنی باشنیبھتره نگران ا_اوشیس

 .. بودی چمنظورش
 ؟..ستی مھم نامی بھوش ناگھ
 ..کنھی میچھ فرق..یکنی دق مینی کھ اگھ نبیگفتیمگھ خودت بھ مامانت نم_اوشیس

 .. کردماخم
 ن؟ی انقد رک ھستشھیشما ھم_
 اکثر اوقات_اوشیس
 ..ستی نیکار خوب_
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 .. بدمصی تشختونمیخودم بھتر م_اوشیس
 خوردی تا مشدمی و گرنھ پا مونمی مد بھشفیح.. کنمھیدوست دارم گر.. تو چھ اصالبھ
 ..زدمشیم
 پاش ھی..ھی دکتره حرفھ انیا..یبھتره نگران نباش..یشیزشت م..حاال اخم نکن_اوشیس
 من یشانس اورد..رانھی اینای از بھترتمیھوشیدکتر ب..سھی پاش انگلھی..نجاستیا

 .. نبودنی پزشکمی تھی دکترا با ھم تو نیوگرنھ ا.. کردمتیمعرف
 .. اپلو ھوا کنھخوادیحاال انگار م..زنھی با افتخار و غرور حرف مچھ

 ..ممنون..بلھ_ گفتماروم
 ..ادی بدم مغوی جغی جیاز دخترا..یگفتم کھ اروم ش..ینگفتم کھ تشکر کن_اوشیس

 فی و تشردی من ازتون نخواستم امروزتون و خراب کنیول..دیببخش_ گفتمیعصبان
 ..دیی منو بشنویغوی جغی جی و صدانجای ادیاریب

 یلی جلسھ خھی..لمیاومدم دنبال وک..ستی نیالزم بھ معذرت خواھ_ خونسرد گفتیلیخ
 ھ؟ی اوکیھمھ چ.. اوضاع چطورهنمی اومدم ببنجایگفتم تا ا..میمھم دار

 بود؟_
 ؟یچ_اوشیس
 ..یاوک_
 خدا دوارمیام..بھ ھر حال.. لوس سرمو خوردیغوی جغی دختر جھی..یلینھ خ_اوشیس

 ..فعال..هشفات بد
 بگھ خدا شفات وونھی بھ دخوادیانگار م.. حرف زد با منینطوری چرا انیا..رفت

چرا انقد ..چرا انقد روداره..پاشم درب و داغونش کنم بچھ پرو ..بده
 با اوشمی سنیا..چشمام.. نبودادمی.. خدایوا..میچقد ازدستش عصبان..یوو..خونسرده

 ..ترسمیخداجون م.. بره ادمی کرد یحرفاش کار
بعد از دوساعت دو تا پرستار اومدن بردنم اتاق ..کردمی مھی دو ساعت بعد من گرتا

دوستت دارم ..ی نره واسم دعا کنادتی..مامان_ گفتمھیپشت در اتاق عمل با گر..عمل
 ..مامان
 یی جاھیپرستارا بردنم ..کردی دلم و اشوب مشتری بنی و ثمشی مامان و ستاھی گریصدا

 یی کاراھی تخت و ھی یخوابوندم رو.. بودیی سر و صداھاھی یول دمیدینم..گھید
انگار نھ .. حرفانی چطور بوده و ای مھمونشبی کھ دزدنی و با ھم حرف مکردنیم

 .. من سردم بودای اتاق سرد بود ونمدینم.. از ترسکنمیانگار من دارم سکتھ م
 ؟یچطور_دست گذاشت رو شونم و گفت.. مرد اومدھی یصدا

 ..نجای صاحاب ای بود؟چھ بی کنیا..وا
 ؟یکردی مھی کھ گریدیترسیم_ گفتدوباره

 ..اره..ا_
 چند سالتھ؟..نترس_مرده

_٢١ 
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 ..مینی گذاشت رو بیزی چھی
 ھ؟یاسمت چ_مرده

 ..پرستش_
 ؟یترسی نمگھید..خوبھ_مرده

 .. نھای جوابش و دادم دونمی ھم افتاد و نمی روچشمام
 
 .. بزنمغی جخواستمی درد سوزش چشمام ماز
 ..رنیگی مشیمامان چشمام دارن ات..کنھیدرد م..یا..سوزهیچشمام م_

تازه دو سھ ساعتھ از عملت .. یشیخوب م..زمیعز_ گفتی با نگرانمامان
 ..پاشو برو پرستارو صدا کن..شیستا..گذشتھ

چھ خبرتھ _ اومدن تو اتاق و پرستاره گفتعی تند و سری و پرستار با قدماشیستا
توشون با ..چشمات عمل شده.. دردانی اھیعیبیخب ط.. رو سرتیرو گذاشت نجایا..دختر

 ..گھیدرد داره د.. و چاقو کار شده یچیق
 .. و چاقو کردن تو چشممخی سیعنی.. شدخیمو بھ تنم س..یوو

 ..ی کھ دوباره ال ال کنزنمی مسکن مھیاالن واست _پرستار
 ..کنھی منشی معایدکتر ک_ بھ پرستاره گفتمامان

 ..فردا_پرستار
  خواھرم؟یخوب_ دستم و گرفت و گفتشی رفت ستایوقت
 ..نھ_

 ..یشیخوب م..اروم باش_ و گفتدی گونمو بوسشیستا
 .. شدمھوشی دوباره بو
 یی صداچیھ.. قابل تحمل بودیول..ھنور درد داشتم.. کھ بھوش اومدمنباریا

 ش؟یستا..مامان_اروم گفتم..ومدینم
 د؟یی کجاش؟مامانیستا_تر گفتم بلند نباریا..ومدی نیجواب

 ؟ی شدداریب..یجانم پر_ اومدشی مھربون ستای باز شد و صدادر
 مامان کجاست؟..اره_

 چارهی ھم بنیثم..فشارشم باال بود.. خستھ بودیلیمامان خ_ اومد کنارم و گفتشیستا
ھمراھم ..انی صبح زود میول..مامان و برد خونھ و خودشم رفت..شدیچشماش باز نم

 ..گذاشتن من بمونم.. زنگ زدو ھماھنگ کردنی داداش ثمیول..کردنیقبول نم
 ..بچھ پرو.. زبون درازش افتادمادی دوباره

 دن؟ی بگھ انجام می کھ ھر چنجاستیچکاره ا_
 ..نجای سھام داره انکھیمثل ا..قنی باھاش رفنجای ایھمھ دکترا_شیستا
 ..دهی دستور مادی راست مرهی مال خودشونھ کھ انقد چپ منجایپس ا..بلھ
 .. نخوردمیچی ھروزیاز نھار د..گشنمھ..شیستا_

 ..ارنی واست شام بگمیاالن م_شیستا
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 کینزد.. کردمداشی بغل تخت و پدمیدست کش.. تلفن اتاقم زنگ خوردشی رفتن ستابا
 .. گرفتمشعی کھ سرفتھیبود ب
 ..بلھ_ رو برداشتم و گفتمیگوش
 ..ی تو گوشدیچی پاوشی سیصدا

 چشمات چطورن؟_اوشیس
 .. مھرنی معیسالم اقا_
 چشمات چطورن؟..کیعل_ رو نرفت و گفتاز
 ..رمیگی خفھ خون مشنومی صداش و کھ میول.. دوست دارم بزنمشستشی نیوقت
 ..ھنوز کھ بازشون نکردن..یمرس_
 ..یزنی مغی انقد جیشیخستھ نم....ی کردغی جغی باز جدمیشن_اوشیس

دکترت از عمل ..کننیفردا بازشون م..نگران نباش_ و گفت رونی و داد بنفسش
 ما ھم چشمات سوزش و کیتا ..ی داردی دی ھفتھ احتمال تارھیتا .. بودیراض

 .. ماهکیتا ..نھی دکترت واسھ معاشی پی بردیھر ھفتھ با.. دارهزشیابر
حتما استفادشون .. نوشتھدی ھم واست قطره چشم کورتون و قرص استازوالمدارو

مرخص .. بودیاگھ راض..کنھی منتی و معاکنھیفردا پانسمان چشمات و باز م..کن
 ..یشیم

 .. رونای ادونھیاز کجا م.. مگھ دکترهنیا..اوه..اوه
 د؟یخودتون منو عمل کرد..شما_
 چطور؟_اوشیس
 ..دیزنیمثل دکترا حرف م..اخھ_

اطالعات تو .. ھستادیدکتر دور و برم ز_ دراومد و گفتی از اون خشککمی صداش
 ..رو ھم با دکتر صحبت کردم اون بھم گفت

 کھ دی رو انجام دادیشما کار..یبابت ھمھ چ..ممنونم..من..خواستم.. مھرنی معیاقا_
 .. چطور جبران کنمدونمیمحبتتون و نم.. من ازش فرار کردنینایکترینزد

ھرگز انجامش .. رو نخوامیاگھ کار..خودم خواستم ..ستیتشکر الزم ن_اوشیس
موفق ..بھ ھر حال..خواست خدا بود.. خودم خواستم بھت کمک کنمیول..دمینم

 ..خداحافظ..یباش
 اوشی سدنید.. خوب شدن چشماملی از دالیکیاالن ..چقد ممنون بودم ازش.. کردقطع

 ...بد اخالق..واریلش و بکوبم تو د بازم دوست دارم اون کیول.. مھرهنیمع
فقط .. اگھ باسوزش و درد باشھیحت.. اگھ تار باشھیحت..نمی دارم ھرچھ زودتر ببدوست

 .. کنمدای نجات پیاھی سنیاز ا
 گفت؟ی میچ_شیستا
 ..دیحال چشمم و پرس_

 یلیخ_ تخت و گفتی جلولی استزی غذا رو با سر و صدا گذاشت رو مینی سشیستا
 جنتلمنھ ھی نیع..حرف زدنش..حرکاتش..رفتاراش .. اقاستیلیخ..ھیمرد خوب
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 ھم با کت شھیھم..ابھت داره ناکس..ستی نی مامانشی لوس تتی پسرانیمثل ا..ھیواقع
 ادمی دمیاگر ھم د..دمی ندسپرت من تا حاال داداشمو با لباس اگھی منیثم..شلواره

 کھ با ھی واسھ مشکلشی بداخالقگھیالبتھ م.. مغرور و بداخالقھیلی داداشم خگھیم..ادینم
 ..ده سالھ با خانوادش قھره..ی پرشھیباورت م..خانوادش داره

 واقعا؟_
 .. با مامانش قھرهی سالگ٢١از ..فکرشو بکن.. سالشھ٣١االن ..اره_شیستا
 چرا؟_

 ..رمی زبونش کش مریحاال بعدم از ز.. نگفتنیثم..دونمینم_شیستا
 .. کردخی غذات ایب

 ینطوریحتما واسھ اونم ا.. سالھ با مامانش قھره١٠ واقعا یعنی..بیچھ عج.. جالبچھ
 ..برهیخوابم نم.. فردا بشھشھی میک..یوا..بد اخالق.. کردهیزبون دراز

 ..ترکھیدلم داره م..گھی دادی دکتره بگھ بنیپاشو بھ داداش گردن کلفتت بگو بھ ا..نیثم_
دش و ناراحت نشون بده  خوخواستی کھ توش خنده بود و مثال میی با صدانیثم

 ..قربون قد بلندش برم.. بھش؟ماشایچکار داداشم دار_گفت
 .. بھ قدش داشتیچھ ربط_ گفتممتعجب

 .. بدمفشوی تعریدوست داشتم الک..داداشمھ..یھرچ_نیثم
 ..ادیبرو بھ دکتره بگو ب..نی ثماینابود_
 دکترا نیبابا ا.. تموم شھدیعملش با..عمل داره..یزنیچقد غر م..گھی خوب دادیم_نیثم
 ظی غلوانی لھیبعدش .. بره استراحت کنھدی باادیاز عمل کھ ب..گھی و افاده دارن دسیف

 ..روزی دیمارای بنھی معارهی مشھی کردپا ملکسیخوب کھ ر..قھوه بخوره
 ..ھوس کردم..نگو قھوه..نایمامانم ا_ تکون دادم و گفتمیشی و تو ھوا نمادستم

 ؟یدوست دار_نیثم
 ؟یچ_
 گھ؟یقھوه د..یتو کھ نابودتر_نیثم
 ھی چنی گفتن امیدی دیی دفعھ جاھی گفت دی رفت خرشی بار ستاھی..نی اھیچ..نھ بابا..اھا_
 کھ مزه ختیبار اول انقد قھوه ر..می درست کنمیحاال ما ھم بلد نبود.. کاکائوری شمینگ

 ھی.. با کالس ترهگفتی بدون شکر مخوردی می تازه خودشم خالدادی مگارویخاکستر س
 خوردنش ری کال از خگھید..ی باشختھی ذره کاکائو رھی اب بار ھم انگار تو تشت

  چشھ؟ییمگھ چا..دیخوری کھ منای اھیچ..میگذشت
سروشم .. دوست دارهیلی خاوشی داداش سیول..منم دوست ندارم_ با خنده گفتنیثم
 ..یدختره افاده ا.. اون زنش قھوه خورش کردیول..خورهیم
 ھ؟یسروش ک_
 ..از اوناشھ ھا.. استروزهیزنشم ف..اسمش سروشھ..داداش بزرگم_نیثم
 ؟ی بلدیپس تو خواھر شوھر باز..خوبھ_
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 خواھر نی ایکنی احساس مکنھی باھات رفتار می جورھیاولش ..شیدیند..برو بابا_نیثم
 ..شناسدشی کھ فقط خدا مشھی جور مارموز مھیبعدش ..گمشدتھ

 .. حرفا ھستنیھمھ جا از ا..دمیخند
 .. دکترهنی شد پس ایچ.. نیثم_
 .. االنادیم_نیثم
  پس؟شیستا..مامانم کجاست_
 صبح زود ی کھ طفلشمیستا..مامانت کھ رفتھ واسھ نماز_ و گفتدی کشازهی خمھی نیثم

 ..شھی مداشی پگھیاالن د..رسونمی تو منھیکالس داشت گفت خودم و واسھ معا
 .. زنگ خوردنی ثمی موقع گوشھمون

 یواسھ چ.. مرد از استرسی طفلنی اچارهیب..ا..نھ ھنوز..خب سالم..جانم داداش؟_نیثم
 ..خداحافظ..باشھ ممنون.. خبیلیخ.. مزهیب..نھ..غی؟ج..یخندیم

  شد؟یچ_ کھ کرد گفتمقطع
 ؟ی کردغی جغی جروزیتو د_نیثم
 نھ چطور؟_
 ارکست راه انداختھ بود ھی یی خودش تنھاروزی دوستت دگفتی ماوشیس_نیثم

 ..غوی جغی جیلی دوستت خگھیم..یحساب
پرستار ..مردمی از درد چشمام داشتم مروزید.. رو داداش ترسناکت گفتنایا_ اخم گفتمبا

 .. واسم مسکن بزنھادیو گفتم ب
 داروخانھ رهی نمخورمیمن سرما م.. شدهوی داداش منم چھ اکتنیا_ و گفتدی خندنیثم

 ..زنھی داره با دکترت حرف می ھروزیاز د.. تب بر بخرهھیواسم 
 حس یلیخ.. نگرانت باشھیکی نکھیا.. ناخواستھ نشست رو لبمی کمرنگلبخند
 ..دمی اصال ندمی کھ من تو زندگیزیچ.. مرد باشھھیاونم اگھ ..ھیخوب

 .. اتنھی واسھ معاادیعصر م.. ھم دارهگھی عمل دھی دکتره نیا.. یراست..اھا_نیثم
 ؟ی چیعنی.. رفتموا

 .. مرد اومدھی سالم کردن ی باز غر غر کنم کھ دو تقھ بھ در خورد و صدااومدم
 ..چرا اومده بود..یواسھ چ..یول..شناختمیصداش و م.. اشنا بودواسم

 نگفتھ بودم واسھ یمن بھ کس..ومدی قدماش میصدا.. اروم جواب سالمش و دادنیثم
 ..دی از کجا فھمنیا..عملم

 ؟یخوب_ کنار تختم اومدکھ گفت ازصداش
 ؟یکنی چھ کار منجایا_

 ..نگرانت بودم_ ھمچنان اروم بودصداش
 ..چھ خبره..شنی روزا نگران من منی ھمھ اچقد

 .. نگفتھ بودمیبھ کس..مارستانمی من بیدونستیاز کجا م..ممنون_
تو منو ..بھت گفتھ بودم من پشتتم_..صداش واضح تر بود..کتری و اورد نزدسرش

 .. کنارتمشھی من ھمیول..ینیبیمن
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رو ..دیشنی رو می مانی ھم اونجا بود و حرفانیمخصوصا کھ ثم..دمیکشی مخجالت
چھ ..دی خوش اومدیلیخ.. یاقا مان_ گفتدمی خجالت کشدی فھمنیثم..گھیگرفتم سمت د

 .. واست اوردهدی دستھ رز سفھی ی پرستش اقا مانیوا..ی قشنگیگال
 ..ممنون_ گفتماروم

 .. کنمدای پنای واسھ ای گلدونھیمن برم _نیثم
 نکھیبا ا.. بودی پسر خوبنکھیبا ا..ی با مانیی از تنھادمیکشیخجالت م..رفتی نمیکاشک

 ..یول..کردیلبخنداش ارومم م
 ..نجامی من ایناراحت_یمان
 ؟ی اومدی واسھ چفھممینم..یول..نھ_

 ..ضی مرادتھیاومدم ع_یمان
 .. نگفتھ بودمیمن بھ کس_

 .. دارهیرادیا..خب حاال من اومدم_یمان
 
 .. منیول.. یممنونم کھ اومد..یمان_

 ..پرستش_یمان
 .. جور مظلومھی.. جور ارومھی.. حرف بزنمگھی گفت پرستش کھ نتونستم دی جورھی

 ی و سرراھت مومدمی تو مدنیھرروز بھ عشق د..دلم برات تنگ شده بود_یمان
 .. لحظھ احساست کنمھی کھ فقط رسوندمیاز دانشگاه خودم و م..نمتی تا ببستادمیا

 ..یتمومش کن مان_
 یدی فھموی ھمھ چگھیاالن کھ د.. سکوت و شکستمنی اگھیاالن کھ د..االن نھ..نھ_یمان
 و یای بخوامیم..ینی و منو ببیایمنتظرم کھ ب..شنی چشمات خوب مدونمیم..نھ

 ..مراقب خودت باش..یحرف دلم و از چشمم بخون.. قشنگتیبا چشما..خودت
 ..رفت

 ؟.. کجا رفتنی ایپر.. کجایاقا مان..ا .. گلدونمیا_نیثم
 .. و اروم تکون دادمسرم
دوستت _ کھ گفتنوی اروم ثمی و صدادمی شنمی کنارزی می گذاشتن گلدون و رویصدا
 ..داره

 .. نگفتمیزیچ
 ..ودنگرانت ب..معلومھ دوستت داره_نیثم
 مارستانم؟ی من بدونستیاز کجا م_
 ..من بھش گفتم_نیثم
 ؟یدی و از کجا دی تو مان؟اصالی گفت؟تویچ_ باال رفتھ گفتمی تعجب با ابروھابا
 خواستمیچون م..دیشا... با ھم حرف زده باشننی و ثمی کھ مانومدی چرا خوشم ندونمینم

 .. مال من باشھی مانتیھمھ توجھ و حما
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 رفتی داشت منکھیمثل ا..دمشی دمارستانی بمیای صبح کھ اومدم دنبالت بروزید_نیثم
 .. من بھش گفتمدیحال تو رو پرس..دانشگاه

 ..دمی کشقی نفس عمھی
 ؟یتو ھم دوسش دار_نیثم
 حس ھی..ھی دارم چی کھ بھ مانی حسنی ادونمینم..دونستمینم

 نکھیاز ا.. نگاه کنمنانھی واقع بخواستمی اگھ مدی شایول.. نھتگرایحما..عاشقانھ..خواھرانھ
 دیبا.. بودیحس خوب..ومدیخوشم م.. دور و برمھدمیدی منکھیاز ا.. نگرانمھدمیدیم

 .. شده بودمیعقده ا..اعتراف کنم کھ من
 ..دونمینم_
 ..کنھی کھ عاشقھ تو عشقش شک نمیکس_نیثم
 ادی خوشم میعنی نھ؟ای ادی ازش خوشم مدونمی چنده؟فقط نمییلویعشق ک.. تویگی میچ_

 گم؟ی می چیفھمیم..ی خوش اومدن معمولھی.. نھ از اون خوش اومدنایول..ازش
 .. نھی کھ تو گفتینجوریا_ با خنده گفتنیثم
 .. دادم بھ تختھی تکزونی اوی لبھابا
 ..انی میپس ک..خستھ شدم_

 ..من اومدم..سالم سالم_ تو اتاق و گفتدی پرشیستا
 خونھ؟ی مارینماز جعفر ط..مامان کجاست..چھ عجب..سالم_

 .. انی دارن می پریوا..زنھیداره با دکترت حرف م..نھ_شیستا
 ممکنھ عمل خوب یعنی..فرستادمی لب صلوات مریز.. شروع کرد تند تند زدنقلبم

 .. ھا بھ چشمام نسازن و پسش بزننھینباشھ و قرن
 ..ومدی دوتا پرستار ھمراھش میصحبتا دکتر و ی حرف زدن مامان با اقایصدا
 نوریاز صبح از ا..ی کردیدختر چ..زی از پرستش خانم عزنمیا..خب..خب_دکتر

 غیج..یچکار کرد..غوی جغی خانم جنی کھ بدو برو برس بھ ازننیاونور دارن زنگ م
 ؟ی کردغیج
 ..دھن لق.. ابرو واسم نذاشتھاوشی سنیا.. خدایوا
 .. مفصلھ دکترانشیجر_ و گفتدی خندنیثم

 مامان خوبن؟.. اقا چطورهیعل.. خانمنی ثمیشما خوب_دکتر
 الھھ جان چطورن؟..سالم دارن خدمتتون..ممنون_نیثم

 ... دخترمی بھ چشمامی برسمیبر..خب..بھتره.. شکریالھ_دکتر
سمت چپم بودپرستارا ھم فکر کنم پشت سرش بودن و ..اومد کنارم.. بودی مھربوندکتر
 ..ومدی م پچ پچشونیصدا

 مامان و ی لبری زی صلواتایصدا.. بودنستادهی انی و ثمشی راستم مامان و ستاسمت
 ..کردیارومم م.. بودشی ستایدستم تو دستا..دمیشنیم
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فکر .. بودیزی چھی چشمم ھنوز یرو.. اروم باند دور سرم و چشمام و برداشتدکتر
 دردم کمی..دکتر برش داشت.. بوددهیکنم گاز بود کھ با چسب بھ چشمام چسب

 ..چشمام ھنوز بستھ بودن..اومد
 ..چشمات و باز کن..ھر وقت گفتم..خب_دکتر
گرمم .. مامان بلند تر شده بودی ذکر گفتنایصدا..واری بھ در و ددیکوبی منھی تو سقلبم
 ..عرق کرده بودم..بود

 ..حاال اروم چشمات و باز کن_دکتر
 .. بوداهی ھمھ جا سیول..یول.. هللا گفتم و باز کردمبسم

 ..اهیس_ گفتمیدیبا نا ام.. بغض با
 .. شده بودشتری بشیفشار دست ستا..دمی و شننی گفتن ثمی وایصدا
 ..از دوباره باز کن..ببند_ اما خونسرد گفتدکتر
 ..بستم
 ..حاال اروم باز کن_دکتر

کھ ..کھ دشمن شادم نکنھ.. نکنھدمی فشار محکم بھ چشمام دادم و از خدا خواستم ناامھی
 فشار اروم بھ چشمام دادم و پلکام و باز ھیبازم بسم هللا گفتم و ..دلم و نشکونھ

 ..ظی مھ غلھی.. ھمھ جا تار بودیول..دمی دنباریا..دمید..کردم
 ..نمیبی میول..تاره.. دکترنمیبیم_ بغض گفتمبا

 ..بھ در باز اتاق.. بھ روبرو بودچشمم
 ..ھیعی اول طبی ھفتھ ھایتار..از دوباره باز کن..ببند.. دخترماروم باش_دکتر
 .. بھ چشمام دادم و باز کردمی فشار محکمترنباریا..بستم

 مرد ھی.. مرد قدبلند تو چھار چوب در بودھی ریتصو..دمیدی کھ روبروم میزیچ..دمیدیم
 دستھ گل دستش ھی مرد کھ ھی.. تاری صورت خشن ولھی..بلند و چھار شونھ

 ..نمشی بھتر ببخواستمیم..ودب
 نباریا.. باز کردمیاب دھنم و قورت دادم و زود.. و بستم و بھ ھم فشار دادمچشمام

تولد دوبارت _دستھ گل و گرفت طرفمو گفت.. مرد جذاب و اخموھی..واضح بود
 ..مبارک

 .. اتاق و گرفتھ بودی فضاشی مامان و ستای شادی ھاھی گریصدا
 

 .. کھ نگاھت نفسم بودی بود زمانخوش
 .. اوج عطش قطره اشکت قفسم بوددر

  و درد و اسارتی ھمھ درماندگیخوب
 .. قفسم بوددی لحظھ کلھی تو لبخند
 ..ی مال تو باشھ تا با تمام وجودت شاد باشای حتما تمام دنستی نالزم
 ستیالزم ن.. راحت باشھالتی باشھ تا خدهی توش پول خوابیاردیلی حسابت مستی نالزم
 نکھیھم..ی لذت ببری تا از زندگی فرانسھ ات بگذرونری جزایالی وی و توالتتیتعط
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 ھمھ یعنی..الیارامش خ..لذت..ی زندگیعنیخودش ..ینی رو ببای با چشمات دنیبتون
 ..یچ

 ..ی ھمھ چیعنی دنی دنیھم.. واسھ من الاقل
 داده بود ھی رو بھم ھدییبای زنی بھ ای دوباره و زندگدنی کھ دی مردی روچشم
 ..دمی ھام کشھی بھ ری خوش گلھا با عطر تلخ مردونھ ایبو..بستم
 ھمھ سر و صدا نیا.. شده بودی ھابا ھم قاطھی گفتنا و خنده ھا و گرکی تبریصدا

 ..رهی لبخند و از من بگتونستینم.. من کم کنھی از شادتونستینم
 پر جذبھ یصدا..ھنوز صداش تو گوشمھ.. بوداوشیدمسی کھ با چشمام دیزی چنیاول
 ناخواستھ رو لبم یلبخند.. فرق نداشتیلی کھ تصورش و داشتم خیزیبا چ..اش

چشمام و باز .. بودیمرد خوب.. داشتمی حس خوباوشینسبت بھ س..اومد
 .. و خودشن پاھام بودی کھ واسم اورده بود رویومیلی لیگال..نبود..کردم

پاھاش و با فاصلھ باز کرده بود و دستاش و .. بودستادهیھ ما ا کنار پنجره پشت بخودش
 .. تو حلقمکلشیقد و ھ.. شلوارش گذاشتھ بودبیتو ج
ھمھ .. نگاه مھربونش تنگ بوددنیدلم واسھ د..کردی مھیھنوز گر.. بھ مامان دوختمچشم

 .. واسھ من چند سال گذشتی مال چند ماه بود ولیکی و تاریاھی سنیا
 با شی داشت با گوشنیثم.. بودھی بود و در حال تعارف بھ بقدهی خرینیری ششیستا

 ھیدکتر ..کردی مفی باشھ تعری نفر کھ احتماال علھی منو واسھ دنی دانی جرجانیھ
 ..کردنی و جمع ملی تو پرونده ام نوشت و پرستارا ھم وساییزایچ

 زی امتیعمل موفق..نھیبیخوشحالم کھ چشمات م..خب دخترم_ لبخند زد و گفتدکتر
دارو واست ..نگران نباش.. سوزش و دردیحت..ھیعی ماه اول طبی تودی دیتار..بود

 ھم باشھ تا ادتی.. کنمنتی تا معاای ماه بکیھر ھفتھ ھم تا ..نوشتم حتما استفادشون کن
 دوارمیام..کنمی ھم امضا مصتیبرگھ ترخ..یکن  بلندنی سنگلی وسای سال حق ندارکی

 .. دخترمینی بببای زشھی رو ھمیزندگ
 .. و مشغول حرف زدن شدناوشی سشی لبخند از کنار من رفت پبا

 امامزاده تا نذرم و ادا رمیم_ صورتم و غرق بوسھ کرده و گفتمامان
 .. مامان کمک پرستش کن اماده بشھ..شیستا..کنم

فکر کنم داشت ازشون تشکر .. و دکتر و باھاشون صحبت کرداوشی کنار سرفت
 اوشی لبخند زد و تازه چشمش بھ گل سنیبا رفتن دکتر و پرستارا و مامان ثم..کردیم

 ..چھ خبره امروز گل بارونت کردن.. پرستش یوا_افتاد و گفت
  واست اورده؟ی رزا رو کنی ایوا_ افتاد و گفتی مانی چشمش بھ گالشیستا
 ..یاقا مان_نیثم

 .. کارا بلدهنی ھم از ایمان..اوھوو_شیستا
 .. بودنبای زیلی خاوشی سی ھاومیلی لیول.. قشنگ بودی مانیگال..دی گال کش بھنگاھم

 .. مھرنی معیاقا_ دھنم و قورت دادم و بلند گفتماب
 ..نگاھم کرد.. برگشت سمت مناروم
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 .. رو پخش کنمنایمن برم ا_ رو برداشت و گفتینیری جعبھ ششیستا
 .. ھم دنبالش رفتنیثم

 ..ییواسم سختھ تنھا..نمی ببتونمی کھ منباریا..یی تنھابازم
 .. اومد کنارمی بلند و محکمی قدمابا
 ..نمی ببتونمیاالن کھ م..خواستم بگم_

 .. و اوردم باالو نگاھش کردمسرم
 .. چشم تو چشم با شما بشمتونمیاالن کھ م_

 .. کردم بھ پنجره اتاقمرو
 ..نمی رو ببییبای زنی غروب بھ اتونمیاالن کھ م_

 ..دمی کشقی نفس عمھی و بستم و چشمام
 .. پر از حس خوبھیزندگ.. ھاشیبا تمام بد..باستی زیلی خی بفھمم زندگتونمیاالن م_

از تھ .. شمامونیمد.. احساس خوب و نیتمام ا..و من_ شدم بھش و گفتمرهی خدوباره
 .. جبران کردشھی نمی جورچیمحبتتون و ھ..دل
 ی کنھ ھمونطور جدجادی تو حالت صورتش ایریی تغنکھی شد بھ چشمام و بدون ارهیخ

 و غروب و از اونجا ی جنگل باشھی تو نکھیمثل ا..بخاطر عملھ..چشمات سرخھ_گفت
 ..ینیبب
 .. لبخند اومد رو لبمھشی تشباز
 ..پرستش_اوشیس
 ..بلھ_ گفتمی ارومی صدابا
 ؟ی از شوھرت جدا شدیواسھ چ_ و گفتدی کشقی نفس عمھی بھ پنجره رهی خاوشیس

دوست نداشتم .. امروزمیبھ خوش..بھ روحم.. بھ دلمدیکشی چنگ مادشی..دی وحبازم
 .. بگمدی در مورد وحدی بای چدونستمینم..بھش فکر کنم

 د؟یدونی شما نمیعنی_
 .. کھ تو دلتھیزی نھ چیول..ی گفتنی کھ تو بھ ثمیزیچ_اوشیس

 ..دادمی مچیانگشتامو تو ھم پ..فمی ظری دوختم بھ دستانگاھمو
 فیکث.. نجس بشھای دنشھی اسمشون ھم باعث می حتادشونی ی ادما حتیبعض_

اومده بود کھ فقط .. از اون ادماستدمیوح..ھی ھدف خدا از خلقتشون چدونمینم..بشھ
 مامانمو بھ دل نھی اون کیول.. کرد یدرستھ زن عموم بدجنس.. نابود کنھمویزندگ

مگھ من ..ی چدی وحیول.. بودخورده  اونم ضربھیول.. وفا بودیدرستھ عموم ب..داشت
 رو ازش یزی در حقش کردم؟من کھ چیمگھ من نامرد..چکارش کرده بودم

 ھی.. مرد کھ مراقب ما سھ تا زن باشھھی..خواستمی باالسرم مھی ساھیفقط ..من..نگرفتم
 .. عالمھ محبتھی.. پناهھی..پشت

 دوست داشتم خودم واسھ  واقعایول..زدمی ماوشی حرفارو بھ سنی ایی با چھ رودونمینم
 .. ممکنھری غدونستمیھرچند کھ م.. کنمی خالدی و فکر وحادی بار از نیاخر
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ندار ..خونوادش..اخالقش.. کنار اومدمزشیبا ھمھ چ.. باھاش صادق بودمشھیمن ھم_
 اون چکار یول..شینامھربون..سابقھ درخشانش.. خونھ باباشی متر١٥اتاق ..شی

من زنش بودم و تو ..اب رومو..ارزومو..مویزندگ.. ھمھ احساسمودیبھ لجن کش..کرد
مراحل طالق و محضر کنارش   تمومی کھ تویکس..فکر ازدواج با فرنازش بود

 .. کھ من نداشتمیزیچ.. دختر پولدارھی..بود
 ..شی محبتیواسھ ب..شیی وفایواسھ ب..شیواسھ نامرد.. طالق گرفتمنای اواسھ

 .. وقتچیھ.. دوسش نداشتمنکھیواسھ ا_ گفتم با دست پاک کردم واشکمو
 ناراحت خواستمینم..اروم باش_ پشت گردنش و کالفھ گفتدی دستش و کشاوشیس
 ..یش
 ..ازش گرفتم و اشکامو پاک کردم.. دستمال بھم دادھی

 ..دی کششی اتمی بھ زندگی کفتھی بادمی دیبا..بھ حماقتم.. وقتا الزمھ بھش فکر کنمیگاھ_
 .. قرمزم جا خوردنی منو چشمای اشکادنی تو اتاق و با دومدننای و ثمشیستا
 ..ی بھش گفتیزیچ.. شدهیچ..داداش_ اروم گفتنیثم
 
 ..نی ابروھاش انداخت کھ منم کپ کردم چھ برسھ بھ ثمنی اخم وحشتناک بھی اوشیس

 ..اشک شوقھ.. جوننینھ ثم_ گفتماروم
 شی گوشاوشیس.. راحت شده بود اومد کمکم کرد کھ بلند شمالشی کھ حاال خشیستا

قبال گوشش داده .. قشنگ بودیلی کالم خی بیقی موسھی شیزنگ گوش..زنگ خورد 
 ..بودم

ارومم ...شھی می چامی بدونھیخودش م..؟یکنیپس تو اونجا چکار م..بگو بھراد_اوشیس
 ..شھیموگرنھ کارخونھ رو سرش خراب ..نمشیاومدم اونجا نب..بھراد

 .. کتشبی و قطع کرد و انداخت تو جی گفت و گوشنویا
 .. برمدیمن با..یخوشحالم کھ خوشحال_ و رو کرد بھ منو گفتدی کشقی نفس عمھی
 ..فعال_ نگاه بھ ھممون انداخت و گفتھی
 .. با دو قدم بلند رفتو

 .. ازش تشکر کنھی نذاشت کسیحت
 ی شدینجوریچرا ا_ خنده و گفتری متعجب من افتاد زد زافھی کھ نگاھش بھ قنیثم

 ؟ی داداشا ندارنی بسوزه تو از ا؟دلتیدی و دپمیتو؟داداش خوشت
 بود حرف یاصالبا ک..نمیبی چکار؟ شب خواب بد مخوامیداداش ترسناک م_
 داداشت نی خواد خراب کنھ؟ای می خدا کارخونھ رو رو سر کای.. طرفچارهیزدبیم
 ..ھا ترسناکھ یلیخ
 ..خوش بحال زنش.. جذبھ استیخدا..دلتم بخواد..کوفت_نیثم

 دنگ قیرف.. بھراد پسر خالمونھنیا_ اندازه نھنگ باز بود گفتششی کھ نی در حالبعد
 اوشیمعاون س.. کھ نگوھی با ھم جورن انقد پسر بامزه و شاد و شنگولیلیخ..مھیداداش
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 واسھ رهیمیم.. دارهی نامزد خوشگلیوا..اچار فرانسست کال..تو کارخونست
 .. خوشگلھیلیخ..بھار اسمشھ..زنش

 اخالق داداش جان سازگار نی بھراد خان بامزتون چھ طور با انیاونوقت ا_شیستا
 شدن؟

 یوا..مھر مار داره.. گھیداداش منھ د_ پشت چشم نازک کرد و گفتھی نیثم
 شرکت یلی خیلی فامی جمع ھا تونکھی با ااوشیس..لی تو فامرنیمیدخترا براش م..ستا
 خوان از ی مننشیبی میی ھروقت کھ جای کھ با مامان داره ولی بخاطر مشکلکنھینم

 خوشگل ی اخم ھانی دونھ از اھی کھ البتھ داداش جان.. بشنزونیسر و کولش او
 مغرور و یعاشقھ مردا.. دیدونیدخترا ھم کھ م..گرخھیطرف م.. و بلھدهی ملشونیتحو

 ..اخمو
 ..مھربون و ارومھ.. قربونش برم یالھ.. منی علیول

 ..یالھ_ اروم گفتشیستا
 ..ای گفتی چدمیشن_نیثم

 ..لیدختر ھم انقد شوھر ذل..یگفتم کھ بشنو_شیستا
 ..خب دوسش دارم_ جا و گفتھی کز کرد نیثم

خب دوسش داره .. نکنتشی اذشیستا..ا_ و گفتمدمیخند.. حالتشنی سوخت واسھ ادلم
 ..گھید

 شام نی خونھ و مامان نذاشت ثممی رفتیی اون روز مامان اومد و چھار تانکھی اھخالص
 گھی وقت دھی شایا_ کھ روش نبود و گفتادی ھم گفت بیبھ عل..نگھش داشت..بره

 ..ادتی واسھ عامیم
دلم واسھ خودم ..دمی اتاق دنھی بھ اخر شبش بود کھ خودم و تو اشیخوب.. بودی خوبشب

 .. بشمرهی خنھی خودم تو اریدوست داشتم تا صبح بھ تصو.. تنگ بودیلیخ
 
 ھا اومدن ھیھمسا..گذرهی ھفتھ مکی نمیبی رو با چشمام می کھ دارم زندگی روزاز
 ری ادم خھیمامان ھم گفت کھ ..می ھمھ پول و از کجا اوردنی و متعجب کھ اادتیع

 ھی و کناشی کھ با نییا ھھیھمون ھمسا..ھمشون مھربون شده بودن..کمکمون کرد
 بچسبم کھ اگھ ولش کنم ی و دو دستدیح کھ وفھموندنی بھم ممی مستقری و غمیمستق..

 ..رهیگی مشی دلم اتفتمی حرفاشون مادیھنوزم کھ ..رهی منو بگادیسگ خونشم نم
 کھ سھ یدلم واسھ اون پارک..رونیھمش دوست دارم برم ب..شمی تو خونھ بند نماصال

 .. ھنوز وقت نکرده ام برمیول.. تنگ شدهمیرفتی با ھم مییتا
 نیقرار شده با ثم.. حرفانی واسھ تشکر و ااوشی خونھ اقا سمی بردی باگھی ممامان

 .. خونشونمی ببرفی روز تشرھیھماھنگ کنم و 
 گفت کھ نکھیبا ا..ھر طور شده.. و بدماوشی اقا سی پوالدیبا.. دنبال کار بگردمدیبا

 دیھر جور شده با..اونم قرض بود..ستمیمن گدا ن..اما نھ.. برشون گردونمستیالزم ن
 ..پوالش و جور کنم
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 برم دانشگاه دی روز ھم باھی.. ھم کالس بودشی چرخ نشستھ بود و ستای پامامان
 ..نمی ببخوادی دلم میول..قسمت من کھ نشد..نمی دانشگاه و ببی کالساخوادیدلم م..شیستا

 ..رقره ھام تموم شدباز کھ ق..اه_مامان
 خرمی واسش مھی ثانکی و جرمی و بھش گفتم کھ خودم مدمی مامان و تو ھوا قاپحرف

 بھ ای زدمی مدی بودم و خودم و دنھی ای روبروایاز صبح ..حوصلم سر رفتھ بود..ارمیم
 و غصھ دار نی غمگیلی خدی االن بادی شادونمینم.. شدم رفتوونھید.. لبخندواریترک د

 خرج ونیلی بدست اورده و چھل مشویینای ام کھ تازه بھ زن مطلقھیکھ االن من ..باشم 
شاد .. من دوست دارم بخندمیول.. تباه شدندشی کھ ایکس..رو دست خونوادش انداختھ

 ..باشم
 امروز ھم یول.. نبودمظی غلشیاھل ارا..ومدی ممیشمی سبز ی بھ چشمامیشمی سبز شال

 برداشتم از فمویعطر زدم و ک.. ھم نداشتممویشگی ھمشی ذره اراھیحوصلھ ھمون 
 ..ری ھم بگیاطیصابون خ..پرستش_ مامان اومد کھ گفتیصدا..رونیخونھ اومدم ب

 ی سبزی خانمھی..کردنی می خلوت بود و دوسھ تا پسر بچھ داشتند خاک بازابونیخ
 .. سمت سوپر محلرفتی بود و مدهیخوردن خر

 کھ ینی از اموی روحتونستی شھر منیی پابای الوده منطقھ تقری ھوانی از اقی نفس عمھی
 نذاشتم کھ نگاھش ی رو باقیی جاچی راھمو گرفتم و ھیبا خوشحال..ھست بھتر کنھ

 ..خواستی لبخند نمگھیاخھ اون د.. روھی فاضالب شکستھ خونھ ھمسایحت..نکرده باشم
 ..پرستش_
 سالھ ٢٢_٢١پسر خوش چھره محل کھ .. بودیمان.. تعجب بھ عقب برگشتمبا

 توجھش و جلب کردنی تالش میلی محل خیدخترا..وتری ترم اخر کامپیدانشجو..بود
الاقل واسھ من کھ .. لبخند کمرنگ رو لبش بودھی ساکت بود و شھی اون ھمیکنن ول

 .. کھ بھ من برسھدهییمعلوم بود دو..زدینفس نفس م.. لبخند داشتھی شھیھم
 لبخند از تھ دلت ھی بعد از چند ماه دارم شھیباورم نم..ینیبی می دارشھیباورم نم_یمان
 .. ھمون پرستش سابقیدوباره شد..نمیبیو م
 .. تو شناسنامھ امدی مھر جدھی دلم گفت فقط با تو
 ..خوشحالم برات..خوشحالم پرستش_یمان

 ھمھ نیا.. اشتباه بودیول..ی ھمھ محبت ماننی از اشدیدلم شاد م..نیی و انداختم پاسرم
 ..اشتباه محض بود.. از طرف منرششیمھر از طرف اون و پذ

 ..ستادمیا.. و بھ راھم ادامھ دادم کھ اومد کنارم و با من ھمقدم شدبرگشتم
 کجا؟_

 ..امی باھات میری مسھیتا _یمان
 زن شوھر ھیمن .. دختر جوون اون خونھ نبودمگھیمن د..ومدی مدینبا.. و بستمچشمام

 بگم نگاه مردم بھ من چھ قدر عوض ستیالزم ن..الق دادمط
 طاقت ندارم گھید..ی من کنار مانھ؟حضوری پشت سرم چثاشونیحد..حرفاشون..شده

 و با اخم نیی پامسرم و انداخت.. ندارنتشویاونا ظرف..خونوادم و تو دردسر بندازم
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 منو طی خدا شراد؟ترویستی من نتیشما متوجھ موقع..یاقا مان_ ابروھام گفتمنی بیفیظر
 ..دیدرک کن

 ھ؟ی چطتیمگھ تو شرا_ خونسر گفتیمان
 .. زدم تو چشماشزل
اصال از ..نیواضح تر از ا.. دختر کھ شوھرش طالقش دادهھی.. زن جوون مطلقھھی_

 ..کجا معلوم خود تو ھم
 .. حرفم و کامل نگفتھ بودم کھ دستش اومد باالھنوز
 ..دیکشیتند تند نفس م..ددستش تو ھوا مشت ش..دمی و دزدسرم

 .. کردم خدایچ.. زدمی بدحرف
 از یزیچ..رونی بندازمی امروز و از ذھنم مدارید_ فک منقبض و صورت سرخ گفتبا

 ..مونھی نمادمیحرفات 
 .. مثل باد از کنارم گذشتو

 و قبولش یمن کھ مان..ستی اھلش نی ماندونمیمن کھ م.. کردمینطوریچرا ا.. خدااخ
 کنھ کھ ذھنم و خراب لتیخدا ذل..دیاخ وح.. ناراحتش کردمینجوریچرا ا..داشتم
 ..یحالمو خراب کرد..یامروزم و خراب کرد..یکرد

 
 ..ریانقد بھ خودت سخت نگ.. از تو پول خواستاوشیحاال مگھ س_نیثم

 بھ من لطف کرد و من اوشیاوال کھ اقا س_ گرفتم و گفتمیزیی بلند پای از درختاچشم
 نی دری زتونمی نمیول.. ھم ازش ممنونمیلیخ.. محبتش و جبران کنممتونی رقمھ نمچیھ

 ھم برم فوق فوقش بگو ی شغلھیھرچند اگھ من سر .. بکنمی کارھی دیمن با.. باشمیکس
 چھار صدتومن نی من چند سال ھر ماه بلند شم اعدب.. چھار صدی بھم بدن ماھیلیخ
 ..خندهی؟بھم نم.. اقا داداشتی دستم برم بذارم جلو پارمیبگ
باشھ ..ی بدیدوست دار.. ندهگمینم..یخوری حرص می داریبھ نظر من کھ الک_نیثم

 شغل خوب ھی فرصت مناسب ھیبذار سر .. خودت و تو دردسر نندازیول..ستی نیحرف
 .. کندای خطر پیو ب

 یول..رو گشتم روزنامھ ھا یایازمندیدو روز تموم ن..دونمینم_ و گفتمدمی کشقی اه عمھی
 .. کھ بدرد من بخوره نبودی کارچیھ..نبود

 ومد؟ی چرا نشی ستایراست..الی خیب_نیثم
 می برمیخوای بھ داداشت بگو فردا میراست..تو چھ خبر.. داشتنیکالس جبران_

 خونھ ما ھم ھمون موقع ادی می کنیبب..شیبا مامان و ستا..واسھ تشکر..خونشون
 ..ایخودتم ب..فقط ادرس و برام اس کن..میبر
 .. تلپماوشی خونھ سشھیمنم کھ ھم.. نھ بھ بعد خونھ استاوشیس_نیثم

 نیصورتت ع..ادی بھت میلیچادر خ_ و گفتمنی شدم بھ چھره معصوم ثمرهی و خدمیخند
 ..شھیقرص ماه م
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 مرد یلی خیلی خامرزمی خدابیبابا..می ھستی مذھبیلیما خانواده خ_ زد و گفتلبخند
مامانم ھم زن محجبھ و .. بودریدست بخ.. بود صورتشینوران.. بودییمومن و با خدا

بابام ھمھ کاراش از ترس خدا بود و مامانم ھمھ کاراش از ترس ..یدونی میول..ھیخوب
 .. مامانھیارا ضربھ خورده کاوشمیس.. مردمیحرفا

 ھ؟ی با مامانش چاوشی دوست داشتم بفھمم مشکل سیلیخ
چون .. با اخالق مامان کنار اومدهیسروش ول_ چند لحظھ سکوت کرد و گفتھی نیثم

مسلمون بودنش فقط تو ..ننیبی تو ظاھر مویھمھ چ..نی جورنیھم خودش ھم زنش ھم
ظاھر و باطنش .. داره از تھ دلھیاگھ اعتقاد.. نھاوشی سیول..لباسا و حرف زدنشونھ

 و ذھنش ھی ھم امروزیلی خھیتعصب و مقد ادم معتیلی خنکھی برخالف ااوشیس..ھیکی
اھل نماز و ..کنھی می وسط بد قاطادی ناموسش کھ بیپا.. مواردی بعضیالبتھ تو..بازه

 غلط افشیق.. پوشھکی جوون پسند و شیلی خپشی حال تنیروزه است و در ع
 پسر مغرور ده روزه محرمھ و نی ھمشھی باورش نمیکس..چون خشک و خشنھ..اندازه
 اوشیس..کنھی با جون و دل کار منی امام حسی نذریگای دی و پانھیامام حس  زنریزنج

 .. خوشبخت بودیلی االن خذاشتنشیاگھ م..پاکھ..ناب.. خالص..ستی نایاھل ر
 ..رفت تو فکر.. شدنی بھ زمرهی خنی ثمیول.. داشتم جملش و ادامھ بدهدوست
 ختمی عکس ری سرھی میش تو گوایب..الی خیب_ و گفتدی گذاشتم رو دستش کھ خنددست

 اوشی بھراد واسم مثل سی پریدونینم..ھی بھراد و بھار و علیعکسا..نشونت بدم
 ..ھی دختر ملوسیلیبھار ھم خ..زهیعز
 ی ذھن من ھنوز قاطدونستی نمی کرد ولشونی خانوادگی منو مشغول عکسانیثم

 .. موندهششی چند لحظھ پیحرفا
 

 .. بودیچی بھتر از ھی بودولکم
 
 ؟..لباسام خوبھ..شیستا_

 ..ھیعال.. بار ھزارمیبرا..اره خوبھ..ی تو پریبترک_شیستا
 ملی و رعی مای رژ لب صورتھی..ی و شال مشکی مشکنی چرک و جی صورتمانتو

 ی بھ سر و لباسام زدم و کالج ھاییعطر خوشبو.. بھ مژه ھام زدمیحجم دھنده ا
 اتاق چپ و راست شدم و ی فلزی قدنھی جلو اگھی بار دھی.. و پام کردمدمی جدیمشک
 ..لوس..یزنیچقد غر م_گفتم
 خط چشم خوشگالت نی دونھ از اھی ایب.. جونمیابج.. من اماده شمیذاریخب نم_شیستا

 ..نوکرتم...برام بکش
 ..ندتی و ھمسر ایخر ھم خودت..ی بلھ کھ ھستیعنی نگاه بھش انداختم کھ ھی

 شیکال کار ارا.. ماماندمیط چشم کش و منم تو سھ سوت واسش خنی رو زمدی کشدراز
 اموزش ی دی سھی بار ھی..نھ کالس رفتھ بودم نھ ور دست بودم.. خوب بودیلی خمیگر

 .. قرض گرفتم و نگاھش کردممونی ھمسای از دخترایکی از یشگریکامل ارا
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 و ابرو واسشون بر کردمی من اصالحشون مشھیھم..رفتنی نمشگاهی اراشی و ستامامان
 ..خوب شده بود.. مامان و کوتاه کردمی بارم موھاھی..داشتمیم

 دیبا.. شده ھامی تا برسم نھ و نمھیھشت و ن..دیدخترا اماده ا_ اومد تو اتاق و گفتمامان
 ..می ھم بخرینیریسر راه ش

 ی ھاھی و با حاشی ساتن مشکی روسرھی بود و دهی پوشی مشکی مانتو بلند مجلسمامان
 نی کھ از صد تا از ادیپوشی لباس منی و متنی انقد سنگیل بود وییمامان مانتو..قرمز
 ..پوشوندی بھتر خودش و مایچادر

 ؟ی ھماھنگ کردنیبا ثم_شیستا
 .. خونھرهیداره م..گفت داداشش تو راه..اره_

 اومد و مامان داشت در و قفل نیماش.. بھ اژانسمی و زنگ زدمی سھ تامون اماده شدھر
 دنیبا د.. بودیمان.. بھ سر کوچھدی در و گرفتم کھ باز کنم نگاھم کشرهیدستگ..کردیم

 .. شددهینگاھش بھ سر تا پام کش..من قدماش اروم شد
 ..ھنوز شرمنده بودم ازش بابت حرفام..کردمی منگاھش
 .. شدرید..گھی دنیبش..پرستش مامان_مامان
 گازش و گرفت و زدیم سالھ ٢٥ جوون ھیبا نشستن من راننده کھ .. گرفتمی از مانچشم
 ..رفت
 یلی خیمان.. شده بودیمات چ.. جلو چشمم بودی نگاه متعجب مانھمش

 براش تنگ یلی وقتا دلم خیبعض..کنمیدارم بھ خودم شک م..یلیخ..مھربونھ
 ..کنمی چرا ازش فرار میول..شھیم

 حرکت از ھی با شیستا..میدی رسی کدمی خودم غرق بودم کھ نفھمیاالی تو فکر و خانقد
 تو پنت اوشیس..می بودستادهی چند طبقھ ادونمی برچ نمھی یجلو..رونی پرتم کرد بنیماش

 مناطق نی از بھتریکی ی بود و توکی برج واقعا شینما..نشستی برجھ منیھاوس ا
 ..باال شھر بود

 و کم رینگھبان پ..می مھر ھستنی معی کھ مھمان اقامی و گفتی سمت اتاقک نگھبانمیرفت
 نگاه بھ سر تاپامون انداخت و بعد زنگ زد احتماال بھ باال و بعد از چند لحظھ ھیمو 
 ..اسانسور سمت چپھ..دییبفرما_گفت

 یمی مالکیموز..می از اسانسور ھا شدیکی و سوار می بزرگ و مبلھ شده گذشتی الباز
 و ینیریجعبھ ش..دستام عرق کرده بود..استرس گرفتم..شدیتو اتاقک اسانسور پخش م

فکر کن با اون ..اوشی سی خواستگارمیانگار اومد.. دست مامان بودیدستھ گل قشنگ
 .. اخمش تازه دستاشم بلرزهن و با اورهی جلومون بگییقد درازش چا

 بالبخند گل و نی سوختھ اون واحد باز شد و ثمی و تک در قھوه استادی ااسانسور
 .. روبرومون ظاھر شدیگشاد

 .. تودییفرماب..نیخوش اومد..سالم_نیثم
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 روشن با ی تنگ ابنی جھی نیثم..می مامان و بعد من و بعد پرستش وارد خونھ شداول
 داشت و عطر یحی ملشیارا.. بوددهی پوشی مشکی و صندالی عروسکدی بلوز سفھی

 .. زده بودییخوشبو
 یلی خشییخدا.. محشر بودیوا..ی متر٥٠٠ اپارتمان ھی..کاخ بود.. بگم خونھ نبوددیبا
 باال ی و ھخورهی کوتاه می خونھ ھا کھ پلھ ھانیاز ا.. ھمنھیدو تا سالن قر.. بودکیش
 گھی دی مجزای راھروھیچون اونا تو ..معلوم نبود چند تا اتاق خواب داره..یشی منییپا

 یمبلمان و و پرده ھا.. بودنی مشکلشی با کھ ھمھ وساگ اشپزخونھ بزرھی..بودن
 رهی روشن و تی قھوه ای بندبیتو ترک خونھ لی و پارکت و ھمھ وساریحر

 دست باف و ی ھاچھیقال..یی بلند سرپای و مجسمھ ھامتی گرون قیتابلوھا..بودن
 .. تک بودی و خالصھ ھمھ چی خانگینمای بزگ و سی دی ال انیزیتلو

 یی قشنگ کھ من تاحاال جایلی خی داشت با گلدونای بزگیلی خاطی تراس کھ نھ حھی
 شھر و از ی خونھ نمای سرتاسری کنار بودن و پنچره ھاری حریپرده ھا.. بودمدهیند
 ساعت ی خونھ رو تموم کردم کھ صدایچشم چرون.. دادی خوب نشون میلی باال خنیا

 قدم ی کرد و بعدم صدانگی دنگی د١٠ عت و بلند سالن سر ساییپاندول دار سر پا
 .. اومداوشی محکم سیھا

 بلوز و شلوار ھی..پس حموم بوده.. بودنسیموھاش خ..دمی بار لبخندش و دنی اولیبرا
 عطرش با ھر حرکتش یبو..لباساش تو تنش محشر بودن.. بوددهی پوشیگرمکن مشک

 ..کردیبھ سمت ما فوران م
 یلیخ..ستادیکنار مامان ا.. اومد سمت مای کمرنگیلیبا لبخند خ..می احترامش بلند شدبھ

 ..دییبفرما..نیخوش اومد..سالم حاج خانم_رد گفتمھربون و خوش برخو
راحت ..دییبفرما_ انداخت و اشاره کرد و گفتشی نگاه کوتاه ھم بھ من و ستاھی

 ..منزل خودتونھ..دیباش
 شھیپس مھربونم م.. بودمدهی و نداوشی سی رونیا.. باال رفتھ نشستم سر جامی ابروھابا

 با یکنی میچ..خب پرستش خانم_ شاخ دراوردم کھ گفتی وقتگھید.. وقتایبعض
 ؟؟ی ھستی راضایاز دن..چشمات

 
 ..دونمی بھتر میلی االن قدرش و خیول..تجربشو قبال داشتم_ زدم و گفتمحی لبخند ملھی

  دکترت؟شی پیریم..بھتر شده.. چطورهدتید_ اوشیس
 .. خوشم اومدنھی ھرھفتھ برم واسھ معادی بود من باادشی نکھی و ای ھمھ نگراننی ااز
 اول ی نسبت بھ روزایول..سوزهی روزا ھم میبعض.. دارمدی دی مقدار تارھیھنوز _
 .. بودهیراض..رمی دکتر ھم مشیپ.. بھترهیلیخ

 نی کھ واسھ امیما مزاحمتون شد..اوشیراستش اقا س_ حرفامون و گفتنی اومد بمامان
ھرچند کھ محبت و لطفتون و ..می ازتون تشکر کندی کھ در حقمون کردیکمک بزرگ

 .. جبران کردشھی نمی روشچی و بھ ھی جورچیھ
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تا عمر دارم _ مامان با بغض گفتکردی شربت اب انبھ رو تعرف منی ثمکھی حالدر
 اسمت خونمی نماز عمرم و منی اخرکھیتا وقت..مطمئن باش تا لحظھ اخر عمرم..ونتمیمد

 ..ی بھ دخترم دادی دوباره ایشما زندگ..شھیاز رو لبم پاک نم
 صدا و یب.. کردھی گرشھی بھ عادت ھمزی رزی و اروم و رنیی و انداخت پاسرش
 .. بوددهی کشادی زیمامانم سخت..دلم گرفت..مظلوم

 کھ تا ی کھ نشستھ بود بلند شد و رفت کنار مامان و با لحن ارومی مبلی از رواوشیس
خود .. راحت باشھالتونیخ..دیستی نونیشما بھ من مد_ بودم گفتدهیحاال ازش ند

 خواست خدا نیا..دی نکنتیپس انقد خودتون و اذ..پرستش خانم قول داده پولم و پس بده
 دیشما االن با..دی خودتون و دختراتون زھر نکنھ شبا رو بنی اینیریش..بوده نھمن

 ..دیبخند
و اروم با حرفاش مامان .. دھندهیدلدار.. بودمدهی و نداوشی سی رویکی نی وقت اچیھ

 .. مھربون شده بوداوشیس..کرد
مثل پسر نداشتم _ نگاه کرد و گفتاوشی سی اشکاش و پاک کرد و تو چشمامامان

 ..پسرم.. بھت دارمیحس خوب.. چرادونمینم..یزیواسم عز
سرش و .. غم تو چشماش نشستھیاحساس کردم .. شدی جورھی نگاھش اوشیس

 اوشیپس س_ پشت گردنش و بعد از چند لحظھ اروم گفتدیدست کش..نییانداخت پا
 بو رو حس نکرده نی وقت بود ایلیخ..دیدی خوب مامانا رو میبو..شما..دیصدام کن

 ..بودم
بر ..ذارمیچند لحظھ تنھاتون م_ بلند شد و گفتاوشیس.. زد ینیری ھم لبخند شمامان

 ..گردمیم
 .. کھ اتاقا توش بودنیی سمت ھمون راھرورفت
 .. مامانش افتادادیفکر کنم ..یطفل
 خنده رو کردی می سعاشی پرونکھی و تاشی اومد کنارمون و با حرفاش و شوخنیثم

 ی بعد ھم علقھیچند دق..از زن داداش بد جنسش..یاز عل..از خودش گفت..ارهیلبامون ب
 ناخوداگاه شونینیبی میاز اون ادما کھ وقت.. بھم دست دادی حس خوبدنشیبا د..اومد

 ..ی لبخند بزندیبا
 ..اروم و مھربون..ی پسر محجوب و خجالتھی
 گفت واسھ کیبا ھممون اشنا شد و بھ من تبر.. رو بھ خوب بودی معمولافشی و قپیت

 و بعد از اوشی سشیرفت پ..ادتی واسھ عادی کرد کھ نتونستھ بیچشمم و معذرت خواھ
 .. نشستنی بر گشت و کنار ثمقھیچند دق

بلند ..شماره ناشناس بود.. زنگ خوردمی کھ گوشگفتی شغلش م وی داشت از علنیثم
 ..اطی حی بھم گفت برم تونیشدم و ثم

 شده شییبایانقد محو اونجا و ز.. بگم چقد اونجا قشنگ و با صفا بود بازم کم گفتماگھ
 ی ھوانیمخصوصا با ا.. برم داخلومدیدلم نم.. قطع شدهمیبودم کھ حواسم نبود گوش

 بود واسھ ی حالھیواقعا ..منظره شھر .. گالیبا حس بو..ود کھ اونجا بیخنک
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 و گذاشتم رو گوشم و یگوش.. بودشماره ھمون.. دوباره زنگ خوردمیگوش..خودش
 ..الو_گفتم

 ؟یکجا رفت_
 ..کردمی تعجب بھ صداش گوش مبا
 .. کردهدای شماره منو از کجا پنیا

 ؟یتو شماره منو داشت_ تعجب گفتمبا
از دستم ..پرستش_ گرفتھ بود اروم بدون توجھ بھ سوالم گفتیلی کھ صداش خیمان
 ؟ینر
 شدم رهیخ.  نسبتا کوتاه اونجا واریارنجم و گذاشتم رو د..شونھ ھام افتاده.. گرفتھ شددلم

 ؟یمگھ قبال منو داشت_ پام و گفتمریبھ شھر بزرگ ز
 ..شمی موونھی د؟دارمییکجا..پرستش..کردمیداشتم تالشمو م_یمان

 ..صادقانھ جوابش و دادم.. گرفتشی گفت کھ تا تھ دلم اتی مظلومی جورھی
 .. واسھ تشکرمیاومد..ھمونکھ پول عملم داد..خونھ داداش دوستم_

  داره؟ھیھمون ما..پھیھمون پسر خوشت_یمان
 ش؟یشناسیم_

 ...دنبالت بودم..دمشی دزدی بار کھ اومده بود پارک و باھات حرف مھی_یمان
قبل ..یقبل از ھر کار..پرستش_ گفتی خش داری نزد و بعد با صدای لحظھ حرفچند

 شیتموم زندگ.. مرد تنھا ھی.. مردھی.. نفرھی.. فکر کننیبھ ا..یمیاز ھر تصم
 یحت..ی فکر کن کھ اگھ نباشنیبھ ا..یی توادی و مرهی کھ داره واسش میھمھ نفس..ییتو
 ..ی نفس نکنیاونو ب.. روزھی
 ؟.. ھمنفس نشمیب..رستشپ_ گفتی بغض داری صدابا

 .. بود و ھمھ حرفاش از رو دلش بودی پسر احساساتدی شدیمان.. گلوم و گرفتبغض
 ..کنمیخواھش م..یمان_

 ..قطع کرد.. و بعد ھم بوق اشغالدمی اروم دوست دارم گفتنش و شنیصدا
 نیب..واری و گذاشتم لبھ دمیشونیپ..بمی و انداختم تو جیگوش..کردی داشت خفم میزی چھی

 من بابت ی نگرانیول.. نبود کھ اون بخواد خودش و نگران کنھیزی چاوشیمنو س
 اش چھی بازخوامینم.. کنمی باھاش بازخوامیمن نم..ھیاحساس خوده مان

 و دوست بتشمح.. بھش دارمی چھ حسی حتدونمینم..یلعنت..کنم
فر بود کھ از  نھی یکاشک..شمیدارم کالفھ م..جمی گیلیخ..اخ خدا..یول..تشویحما..دارم

 ..خوامی می از زندگی چدمیفھمی میکاشک..دادی نجاتم می ھمھ سردرگمنیا
 ...رونی بدی کشاالمی منو از فکر و خاوشی محکم سیصدا

 دوست پسرتھ؟_اوشیس
 
 ؟..بلھ_ خودم و جمع و جور کردم و گفتمکمی.. تعجب سرم و اوردم باالبا
 دوست پسرتھ؟..یمان_ بھ روبرو گفترهی ھمونطور خاوشیس
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 ن؟یکردیحرفامو گوش م_
 .. جواب من نبودنیا_اوشیس

 ..دوباره شد ھمون مرد مغرور.. کردماخم
 .. جوابتون و بدمدیچرا با_

 ..دمیچون من ازت پرس_ برگشت سمتو گفتعیسر
ابروھاش گره خورده بود و .. واقعادمی کرده بود کھ ترسی چورھیچشماشو ..یوو

 ..مونھیپسر ھمسا_ گفتمدمی کھ نفھمھ ازش ترسیور جیول..فتادمیداشتم پس م
 ن؟یبا ھم رابطھ دار... دوست پسر محسوب بشھتونھی ھم مھیپسر ھمسا_اوشیس
 مسلما ی ولدادی میادی زیرابطھ معناھا.. چرا تا اسم رابطھ رو اورد داغ کردمدونمینم

 .. خوبش نبودهاوشیمنظور س
 اھل یمان..دی درباره ادما انقد زود قضاوت کندیشما حق ندار_ کردم و گفتمیظی غلاخم

 ..ستی برنامھ ھا ننیا
 ؟یتو ھست..یتو چ_ نگاه کوتاه بھم انداخت و گفتھی

 فی حیول..ی باھام دوست بشیایم.. یکھ چ..دوست داشتم بگم اره.. بزنمشایکی پاشم
 .. ناجور کنھی راجبم فکراخواستمیکھ نم

 د؟یکنی فکر میشما چ_
بعد ..کردیفقط نگاه م..زدی نمیحرف.. بھم انداختی و طوالنرهی نگاه خھی.. سمتمبرگشت

 کھ تو ھم ستی نیبی عجزیچ..ادی بر مدی بگیاز دخترا ھر کار_از چند لحظھ گفت
 ..یاھلش باش

 طونای ھستند کھ ما شی مظلوم و معصومی ادمایلیاونوقت از نظر شما پسرا ھم خ_
 درستھ؟..میزنیگولشون م

 .. باالگرفتمی سرم و مدی بخاطر قد بلندش بایول..سرش و اورد جلو.. پوزخند زدھی
 .. انجام بدنتوننی کارا میلیخ.. پرستش خانمیھنوز ھم جنس خودت و نشناخت_اوشیس

 یکل..من با شخص خودت نبودم..در ضمن_ گفتی با لحن ارومترنباریا..ستادی اصاف
 ..تو ھم.. تو ندارمیو ریقیمن ھنوز شناخت دق..ھرچند کھ..گفتم
 .. بھ حرفش ادامھ بدهنی از اشتری نذاشت بنی ثمیصدا

 ..بھراد و بھار ھم اومدن..گھی ددییایب..پرستش..اوشیس_نیثم
 .. خودش رفت داخلو
 .. اومدمی زنگ اس ام اس گوشی کھ صدارفتی داشت ماوشیس

 .. بودیمان.. دراوردم بمی و از تو جمیگوش
 ست؟ی نتونی پسر ھمساانایاح_اوشیس
 پرستش میالتماس دعا دار_ گفتعی بارش کنم کھ سری چھیاومدم .. اخم نگاھش کردمبا

 ..خانم
 .. رفت داخلی بلندی با قدم ھاو
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 باال نیپاشم از ھم..شعوریپسره ب..دادمی دندونام و بھم فشار متی زور عصباناز
 .. کتلت شھ ھانییبندازمش پا

 ..اه..اه.اه.. باالرهیاره م دینجوری فشار خونم ھمکردمی ماحساس
 کھ امشوی پیول.. اوردهری ھم وقت گیمان.. االن وقت اس ام اس فرستادن بوداخھ

 .. معصومش کھ افتادم دلم نرم شدافھی قادیخوندم و 
 

 ..شوندی نقاب سکوت پنھان مری ھا زی دلتنگیگاھ
 ..پرستشم..دلتنگتم.. صدای ھم بباز
 

 ..چھ کار کنم خدا.. لبمو گاز گرفتمگوشھ
 .. کردم و رفتم داخلرهی ذخشمارشو

 
 قبال نی کھ ثمیھمھ نشستھ بودن و دختر و پسر جوون.. درھم رفتم داخلی اخمابا

 ..عکسشونو نشونم داده بود ھم اونجا بودن
دختره بلند شد و اومد ..نگاھشون کھ بھ من افتاد.. جلو و اروم سالم کردمرفتم

 ..گمی مکیتبر..نامزد بھراد..من بھارم..زمیسالم عز_دستم و گرفت و گفت..کنارم
 ی زمانھی خبر داشتن من نیظاھرا کل خاندان ثم.. زدم و تشکر کردمی کمرنگلبخند

 ..چشم و چالم کور بوده
پسر خالھ ..بھراد ھستم..سالم خانم_ گفتی ھم بلند شد و با لبخند گل و گشادپسره

 غلطا نیقبال از ا.. شدتی بھ راه راست ھدااوشی سنی انیاقا چکار کرد..اوشیس
 کردا؟؟ینم

 کمک نیا.. شدمی جورھی.. زدمی من فقط لبخند کمرنگیول..دنی خندھمھ
ھرچند کھ معلوم .. بھم برخورده بودیول.. حق نداشتم ناراحت بشمدیشا..دونمینم..یمال

 .. از حرفش نداشتیبود بھراد منظور
 ..شی کنار ستانشستم

 کھ دی شال خوشگل سفھی بود و دهی پوشی مانتو خوشگل ابھی لباسش ی رونیثم
 .. ناز شده بودیلیخ.. بستھ بودشیبصورت لبنان

 و کی کوچینیب..ی عسلیرای گیپوست روشن و چشم ھا.. بودییبای ھم دختر زبھار
 زده بود شی شال مشکری از زشی عسلیموھا..ی نسبتا درشت و قلوه ایلبا
 یفیدختر ظر..ناجور نبود.. معقول بودیول.. فرق داشتنیحجابش با خانواده ثم..رونیب

 ..بود و ھمھ کاراش با ظرافت بود
 جذاب دیھرچند کھ بھ نظر من مرد با.. بودی و خوش چھره اپی ھم پسر خوشتبھراد

 ی قھوه ای داشت و موھای روشنبای بھراد پوست تقریول..کلیباشھ و خوش ھ
 پسر جذاب ھی چھرش از اون بیکال ترک.. داشتی خوش فرمینیلب و ب..سوختھ
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 حساب پی خوشتیا اونم جزو پسری کوتاھتر بود ولاوشیقدش از س..ساختھ بود
 ..شدیم

کھ .. رو ابزهی و براوشی داشت پتھ سی شب بھراد مجلس و دست گرفتھ بود و سعاون
 باھاش ی کل کردفی کھ تعریی از خاطره ھایکی..دادی با اخم جوابشو ماوشمیس

 ..میدیخند
 توش یچیھ.. ھاکنھی انقد اولدورم قولدورم مدینیبی و کھ ماوشی سنیاقا ا_بھراد

 و اوشی روز من و سھی.. توشھیحاال بھ ما چھ چ..یول.. ھستییزای چھی یعنی..ستین
 .. فراھم بودنای و اونی فرحزاد و اونجا بساط قلمی از بچھ ھا رفتھ بودگھیدوتا د
 من اونجا فقط ناظر زمیعز_ چشم غره بھ بھش رفت کھ بھراد گفتھی موقع بھار ھمون
 .. بھ جون عممدنیکشی فقط منایا..بودم
 ..یتو کھ عمھ ندار_بھار

 .. تو روح عمتیا..گنی بھم میپس چرا بچھ ھا ھ_بھراد
 ..شیبق..خب_ گفتنی خنده کھ ثمری زدن زھمھ

 ..تمومش کن..بھراد_اوشیس
 میبساط پھن بود و ما ھم دور ھم نشستھ بود..خالصھ..شھی نمگھیجا حساسشھ د_بھراد

 .. دختر از اون ماماناھی ھوی کھ میزدیو ور پسرونھ م
 .. و چشماشو لوچ کرددی شو کشمامانا
 ..بھراد خجالت بکش_بھار

 .. بودگری جیلی شرف خیاخھ ب.. خب بھ من چھ_بھراد
 .. از خنده روده بر شده بودنھی بقی ولشدی ھر لحظھ سرخ تر مبھار

 .. بگمشویبذار بق..بابا بود خوبھ..غلط کردم اصال مامان نبود_بھراد
 ..مونیبگو تو ھم کشت.. بابایا_یعل

 ..ی برداشتلنتی شوھرت و از رو سانی انیثم..نجاستی جونم کھ ایعل..ا_بھراد
 ..گھی بگو دشویبق..بھتر از تو وراجھ کھ_نیثم

اومد و نشست کنارمون .. البتھ با اجازه بھار خانمگرهی دختر جنیا..گھی دیچیھ_بھراد
 .. زدهگری جز جنی بھ امیما چھار نفرم با ھشتا چشم زل زده بود.. تختیرو
 ..  داد ولشی تحوی لبخند خفنھی بود و اوشی بھ سرهی دختره خیول

ھ من انقد  کدیببخش_ و گفتاوشی شد بھ سرهی ھمونطور کھ لبخند رو لبش بود خدختره
من .. دیدونیم.. خوشم اومدهیلی خلتونی من از شما و استایول..زنمیراحت حرفمو م

 دای دوست و ھمخونھ دلخواھمو پھی و ھنوز نتونستم رانی ھفتھ است کھ اومدم اھیتازه 
 با ھم کنار میتونی مکنمیفکر م.. خوشم اومدهن ازتویلی خدمیشما رو کھ د..کنم

 ..دی کھ قبول کنشمیخوشحال م..مییایب
 اوشی نگاه بھ سھی.. زدهگری نگاه بھ اون جز جھی می انداختگھی نگاه بھ ھمدھی ما اقا

 زده نگاه گری بعدش فقط بھ اون جز جگھید.. زدهگری نگاه بھ جز جھی میانداخت
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 نی عقب و با ھمدیبا ترس خودش و کش.. افتادشی تازه دوزاراوشیاقا س..میکردیم
 ..دیمزاحم نش..دییبفرما.. خانمدیجمع کن_اخماش گفت

من خودم .. کردمی دوستیمن فقط تقاضا..من مزاحم نشدم..ی چیعنی_گرهی جدختر
 از بودن با من بھتون دمیبھتون قول م.. دارمازیفقط بھ ھمخونھ ن.. خونھ دارمنجایا

 ..گذرهیخوش م
 خر لگد زده بھ نیخانم ا_ گفتماوشوی زدم پس کلھ سیکی من ھم با اجازه بھار خانم اقا

 من بھ جون چھارتا عمم نامزد یول.. نامزد دارهنیاصال ا..ولش کن..مخش و بختش
 ..نتی ھم ماششمیخودم ھمخونت م..دربست مخلصتم..ندارم

 بھ دماغش داد و انگار کھ داره بھ بالنسبتش ینی چھی نگاه بھ من انداخت و ھی دختره
 ..برو بابا_ پشت چشم نازک کرد و گفتھی کنھینگاه م

منتظرتم _ و گفتاوشی سی دراورد و گذاشت رو پافشی از تو کی کارتھی بعدم
 ..ریتماس بگ..یھان
 بالنسبت ی بوانایمن اح..بچھ ھا _ نگاه بھ خودم انداختم و گفتمھی.. بلند شد رفتو
 دم؟ینم

 از گرفتی کھ نفست مکردی مفی تعری جورھی بھراد نیا.. خندهری زمی زدھممون
ھرچند .. نبوده باشھی باشھ و تا حاال با دخترزهی اومد انقد پاستوری نماوشیبھ س..خنده

 لبخند ھی بھراد ی با حرفااوشیس.. چرت و پرت بودشیلی بھرادم خیمعلوم بود حرفا
 ..کمرنگ رو لبش اومده بود

 میف تخمھ کم داشت ظرھی شب بھار و بھراد انقد با ھم کل کل کردن کھ ما فقط اون
 برعکس نی و ثمیعل..می داشتمی ھندلمی فھیالبتھ ..می نگاه کنیینمای سلمی فنی بھ امینیبش

بقول بھراد دوتا کرکس عاشق نشستھ بودن و با لبخند با ھم اروم حرف ..اون دوتا 
 ..زدنیم

 ی تشکر و خداحافظھیموقع رفتن ..اطی تو حاوشی سیبجز حرفا.. بودی خوبیلی خشب
 خوشش اومده بود و اوشی از سی حسابیمامان ول..رونیاروم باھاش کردم و اومدم ب

 از دست نمیتو ماش..بھراد و بھار مارو رسوندن تا خونھ..فتادیپسرم پسرم از زبونش نم
ھرچقد مامان ..می بامزه بودن در امان نبودم ھیلی بھراد کھ خیچرت و پرت گفتنا
 ی بدبخت شدگھیحاج خانم د_ بھراد گفتیول ومدنی داخل نانیاصرار کرد کھ ب

 .. دوست دارمیلیفسنجونم خ..نجامی بار و اھی یمن ھفتھ ا..رفت
 ..قدمت رو چشمم پسرم_ و گفتدی خندمامان

 چطور شی و بامزگی ھمھ سر و صدا و شلوغنی با انی ادونمینم.. ذوق کردی کلبھرادم
 ؟.. بداخالقو تحمل کنھاوشی ستونھیم

 رو یمان..خودت کمکم کن..خدا.. رو خوندمی مانامی پگھی بار دھی موقع خواب شب
 .. برم چند جا دنبال کاردی فردا بای راستیوا.. دلم و مشخص کنفیتکل..چکار کنم

 ..دمی و خوندم و با ارامش خوابی الکرستیا
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 خونھ دنبال کار رفتمی تا عصر کھ مرونی بزدمیاز صبح کھ از خونھ م.. شده بودمخستھ
 و یاز فروشندگ..ھرکجا کھ بشھ فکرشو کرد واسھ کار رفتھ بودم..غی دریول..بودم
 حقوقشون کم بود ای ھر کدومشون یول..ی سوپری تویحت..یشگری و ارای گریمنش

رفتارشون .. مطلقم نگاھشوندنیفھمی می وقتای دادی م١٥٠ ی کھ ماھیشگریمثل ارا
 کھ دود از کلم بلند دادنی مییشنھادایپ..شدی نوع حرف زدنشون ھم عوض میحت
 گفتی اون جکھ افتادم کھ مادی.. باشملشونی کھ فقط باب مدادنیحقوق دوبرابر م..شدیم

 ..سی بگھ صبح شد رئسی رئری بگھ صبح بخنکھی ای خوب اونھ کھ بھ جایمنش
 ..شدی نمدای کار ابرومند واسھ من پھی ی بزرگنی مسخره بود تو شھر بھ اواقعا

 ازش یزی نھ چدمشی نھ دگھید..گذرهی ماه مکی می بوداوشینھ س کھ خوی اون شباز
ھنوزم ..دمی و کشدمی دنایمن بدتر از ا..ستیمھم ن..ستمی ازش دلخورم نگھید..دمیشن
 دوست دارم بدونم االن کجاست و داره یلیخ..رهیگی مشی دلم اتفتمی مدی وحادی یوقت

 ..کنھیچکار م
احتماال .. و راه بندازهشونی دنبال کاراشونن کھ ھرچھ زودتر مراسم عروسی و علنیثم
 .. باشھشونی عروسدیع

 تو دستم ھایازمندی کار و نی برگھ اگھی مشتھی اتوبوس و ستگاهی بودم تو انشستھ
اخھ ..شدمی داشتم کالفھ مگھید.. ھنوز نھار نخورده بودمیساعت دو ظھر بود ول..بود

 ..کردمی می چھ غلطدیبا
 لشی بھ من بندازه با فاصلھ از من نشست و با موبای نگاھنکھی اومد و بدون ای پسرھی

من کھ مقصد .. نھ من سوار شدم نھ پسرهیول..اتوبوس اومد و رفت..زدیحرف م
 کھ یی البالو٢٠٦ ھی بعد قھیچند دق.. در برهمینشستھ بودم کھ خستگ.. نداشتمیخاص

 ..ھم رفت سوار شد و رفت  دختر جوون بود اومد و پسرهھیرانندش 
 کھ ی تا شده ای کھ در رفت اومدم پاشم برم کھ چشمم افتاد بھ روزنامھ ھامی خستگمنم
 ..احتماال واسھ اون پسره بوده..برشون داشتم.. افتاده بودنی زمیرو

با چشم .. بودمشدهی و داشت من نخرشی دو روز پخی ھاش تاریازمندین.. کردمبازشون
 .. ثابت موندزی چھی کھ چشمم رو گشتمی خوب منھی گزھی دنبال کی کوچیتو اون کادرا

 با حقوق ی شرکت تجارکی باال در ی و روابط عموموتری اشنا بھ کامپی بھ منشازین
 ..ونیلی مکی

دوسھ بار ..رهیگی تومن مھی کجا ی االن؟منشی چیعنی.. از تعجب باز مونده بودچشمام
 تھ دی امیول..شھی افتاد واسھ دو روز پادمی کھ کردمیداشتم ذوق م.. ھم خوندمش گھید

 پر ناز دختر تو گوشم گفت ی صدایوقت..دلم کمکم کرد کھ زنگ بزنم بھ اون شرکت
 و با چھ ی چطوردمینفھم.. شدی تنم پر از شادوم رو انتخاب نکردم تمیکھ ھنوز کس

 تمام ی با نمای در شرکت چند طبقھ ای ادرس گرفتم و خودم و رسوندم جلویسرعت
 ..ی اشھیش
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 یکل..ای برو و بی بزرگ بود با کلیلی ساختمان خھی.. هللا گفتم و خودم رسوندم باالبسم
 دی کھ بھ ذھنم رسیزی چنی اولدمی اون ھم دختر و اونجا دیوقت.. اونجا بودیھم متقاض

 ..شھی مدای ھمھ دختر پنیشوھر از کجا واسھ ا..رهی رو بگنای اادی بی بود کھ کنیا
 ھمھ دختر چند نی عزا گرفتم کھ حاال من از تو ارونی مسخرم کھ اومدم بی فکرااز

 ..درصد شانس دارم
 
 من نشستھ بودم تو سالن انتظار و منتظر بودم کھ اسممو صدا ٥.٣٠ ساعت تا

ھم در  یاز گرسنگ..دمیفھمی نمیچی ھاشون ھافھی و من از قومدنی مرفتنویدخترا م..کنن
 ..رهیگی دلمو می اخھ کجایول.. بود و خوردمفمی کھ تو کیی نعناینیریش..حال غش بودم

مامان زنگ زده بود و نگران بود کھ چرا .. سر رفتھ بود و استرس ھم داشتمحوصلم
 .. خونھامی مری و گفتم احتماال دھی چانی کردم جرفیخونھ نرفتم و منم واسش تعر

مقنعھ ..گونھ ھام داغ شده بودن..زدیقلبم تند تند م.. شد باالخره نوبت من٦.٣٠ ساعت
 یول..فرستادمشون تو..میشونی رو پختی رمی فندقی از موھاکھی تھی..مو درست کردم

 .. رفتم تودیی بفرمای شدم و در زدم و با صداالشی خیب..رونی بختنیدوباره ر
 ونیزی تلوھی کنفرانس بزرگ و زی مھی و ی دست مبلمان ادارھی بزرگ با یلی اتاق خھی

 مرد قد ری پھی بزرگ بود کھ پشتش یلی خیتیری مدزی مھی و اون تھ واریبزرگ بھ د
 .. نشستھ بودیلی مستطنکی و عی پروفسورشی تپلھ نسبتا کچل با ربایکوتاه تقر

 خودش ی روبروی صندلینشستم رو.. نگام کردم و اروم جوابمو دادقیدق.. کردمسالم
 .. و معذب بودمکردمی حس منشوی و سنگرهینگاه خ..نییو سرم و انداختم پا

 .. کنیخودت و معرف_رمردیپ
 تا حد وتریبا کامپ..ی انسانپلمید.. سالھ٢١..پرستش ذاکر_ صاف کردم و گفتمگلومو

 .. ھم خوبھمیروابط اجتماع.. دارمیی اشنایادیز
 د؟یسابقھ کار ھم دار_ بھم انداخت و گفتگھی درهی نگاه خھی

 ..نھ متاسفانھ_
 .. تاھلتیوضع_ گفترهی دستاشو با سر رو بھ باال و نگاه خنی گرفت بچونشو

 مطلقھ ام شانس نکھی صد در صد دوست نداشتم با گفتن ایول.. بگمی چدونستمینم
 ..شدمیمھرچند کھ در ھر صورت من مجرد حساب .. کار و ھم از دست بدمنیداشتن ا

 ..مجرد_
 نجایشمارت و ا_ اورد باال و با اخم گفتنوشتی میزی بود و چنیی و کھ پاسرش

 .. منتظر نباشگھیاگھ تا فردا بھت زنگ نزدن د..بذار
 ی خداحافظھی تلفن خونھ رو نوشتم و با لموی قدماس شل و ول رفتم جلو شماره موبابا

 ..رونیاروم اومدم ب
 سانسھی رو بھ فوق لپلمھی ممکن بود بخوان منھ دریبھ نظرم غ..شھی می چدونستمینم

 .. بدنحیھاش ترج
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 مامان و ی خونھ انقد خستھ بودم کھ فقط تونستم شام بخورم و سواالدمی کھ رسیوقت
 ..ھمونجا تو ھال خوابم برد..جواب بدم

 از ینشستم سر تشک و با چشما.. از خواب بلند شدمشی ستاغی جغی جی با صداصبح
اومد کنارم و لپام و ..زدی مغی و جدیپری منییباال و پا..کردمی زده نگاش مرونیحدقھ ب

 ..کیتبر..گمی مکیتبر..میقربون خواھر_ و گفتدیکش
 چتھ تو؟..نکنھ فارغ شدم و خودم خبر ندارم_ نگاش کردم و گفتمجیگ

از اون شرکتھ زنگ زدن و گفتن استخدام _ و گفتنی باالخره نشست رو زمشیستا
 .. سر کاری بردیفردا با..یشد
 کھ ی نشگونیول..گھی چرت مای کنھی می داره شوخشی کھ ستادمیفھمی و نمزدمی مجیگ

 غامی جغی نوبت من بود بلند شم و با جنباریا..دارمیاز بغل پام گرفت نشونم داد کھ ب
 تا ١٠٠ اون نی از بشدیاصال باورم نم.. دمیچرخیدور خودم م..خونھ رو بذارم رو سرم

 ..دختر من استخدام شده باشم
 نکھیفکر ا.. کنمشی خالدی بای چھ جوردونستمی کاذب داشتم کھ نمی روز انقد انرژاون

 ..ووردی سر حالم میلی تومن خھی ی کردم اونم با ماھدایباالخره کار پ
 ..می تامون خوشحال بودھرسھ
 .. نبودشھیلحن حرف زدنش مثل ھم.. بھم زنگ زدنی بود کھ ثمعصر

 ن؟ی شده ثمیزیچ_
 تومن ھی ی ماھگفتی مشیستا..دی شغلھ جدنی با ای کردی چیراست..نھ..نھ_نیثم
 ؟ی کردداشیاز کجا پ..استیچھ جور..دنیم
 ..دمشی دیاتفاق..تو روزنامھ..کانھیاسمشم ن..ھی شرکت تجارھی_
 ..منظورم رفتارشونھ.. خوب بودیھمھ چ..زهیچ_نیثم
 ..معقول بودن.. بود کھ رفتمی اگھی دی بھتر از جاھایلیخ..اره_
 ؟ی کرددای ھم پی اگھی دی جادیشا..ی فکر کنشتری بیخواینم_نیثم

 ..زدی ممشکوک
 کھ من فکر ستنیمیبعدم مگھ شغال منظر من وا..نجاینھ کجا بھتر از ا_

 .. شدهیزیچ..نیثم..کنم
 ..فقط..ھن..نھ_نیثم

 حرف ی قطعا جوریول..گھی می چدمیفھمینم..ومدی مرد از اون ور خط مھی یصدا
 .. کھ من نفھممزدیم
 من نیبب..زهیچ..بھ نظر من کھ.. فکر کنشتری بکمی..یپر_ ھول کرده گفتنی ثمھوی
 .فعال خداحافظ.. برمدیبا

 .. کارنیمعلوم بود کھ دوست نداره من برم سر ا.. چش بودنیثم.. شدمجیگ.. کردقطع
 شغل اسون و حقوق باالش افتادم دوباره ادی ی وقتیول.. چند لحظھ استرس گرفتمواسھ

 .. شمداری زود بخوابم کھ صبح زود بدیبا..شاد شدم
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 صبحانھ ھی حموم اب داغ و ھی.. کرددارمیالبتھ مامان ب.. شدمداری زود از خواب بصبح
 ..فصل و خوشمزه سر حالم اوردم

 یول.. برم عزاخوامیانگار م..ی و کالج مشکی و مقنعھ مشکی مشکنی جی مشکمانتو
 بھ لب ھام دایشد.. زدمی رژ لب صورتھیعطر زدم و .. رنگ و دوست دارمنیخب ا

 ..ومدیم
 قران مامان رد شدم و با دعا ھا صلواتاش زدم از خونھ ری برداشتم و از زفمویک
 یبعض..چند روزه ازش خبر ندارم..نبودش..ی بھ خونھ ماندیدم در نگاھم کش..رونیب

چون ھنوز با .. ندارم بھش بدمی من جوابیول..عاشقانھ..فرستھیروزا واسم اس ام اس م
 ..ومدمیخودم کنار ن

االن .. باشمھی کھ وبال بقستمی نی موجود اضافھی گھی دکردمیاحساس م.. بودمخوشحال
 دیفھمیھرچند کھ اگھ مامان حرفامو م.. حداقل قرضمو بدمتونمیودم م و خنمیبیخودم م

 ..کردی ابدارش نثار روح پر فتوحم میدوباره از اون فحش ھا
 واسھ خودم نیری شیاھای در حال ساختن روی بھ در شرکت از خوشحالدنی رستا

 شرفتی و بعدم پدمی و ماوشی باالخره بعد از دو سھ سال قرض سنکھیا...بودم
مامان و از اون محلھ و چرخ ..کنمی مدای شغل بھتر پھی دمیدرسم و ادامھ م..کنمیم
 ستادهی دم در شرکت ادی کھ رسودمبھ خ.. و دمی و شوھر مشیستا..دمی نجات مشیاطیخ

 ..بودم
 کردم و با ی اھی درددل ده ثانھی خودم ی و گرفتم باال و رو بھ اسمون خدا با خداسرم

 .. گذاشتم بسم هللا پا تو شرکتھی
 تو شرکت ی دونفر کسیکی خلوت بود و جز یلی خالف اون روز امروز خبر

 میی ھم نبود کھ راھنماھیروزی دی منشیحت.. چکار کنمدی االن بادونستمینم..نبود
 ..تیریناچار رفتم سمت اتاق مد..کنھ
 ..دمی شنی تو مردونھ اای بی تقھ بھ در زدم و صدادو
 مرد ھی.. نبودی مرده کوچولو خبرری از اون پیول.. رفتم داخل و سالم کردمی ارومبھ

 بی دستش تو جھی..پشت بھ من بود و رو بھ کتابخونھ .. بودستادهی قد بلند اکلیخوش ھ
 .. شلوارش بود

 ..نھی شرکت اسی رئیعنی
 .. دادلمی لبخند جذاب تحوھی سالم من اروم برگشت و با

دستام عرق ..استرس گرفتھ بودم..اروم اومدم جلو.. روشنیا قھوه ی بود با موھابور
 ..ستادمی با فاصلھ ازشی میروبرو..کرده بود

 گاه صورتش کرد ھی چرخونش و انگشت سبابھ دست راستش و تکی رو صندلنشست
 .. شدرهیو بھ من خ

 تو دمیکشی مموینیی لب پاای رفتمی با مقنعھ ام ور مشدمی مینجوریھروقت ا.. بودمعذب
 ..دھنم
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 روزید.. اومدم واسھ استخدام و شیدو روز پ..من..من_ دھنم و قورت دادم و گفتماب
 ..من پرستش ذاکر ھستم..تماس گرفتن و گفتن کھ من قبول شدم

 ..خودم انتخابت کردم..دونمیم_ نشست رو لبش و گفتشخندی نھی
 .. برگھ استخدامم و خوندهدی دونم شایچم.. کجا بودنیا

 .. جلوترایب_ گفتکردی کھ نگام مھمونجور
 ..زی بھ مدمی چسبقایدق..اروم رفتم جلو..لماستی فنیمثل ا..چرا مشکوکھ..نی اچشھ

جذاب ..ستادی من ایبلند شد و روبرو..زیاونور م.. بودم و اونزی منوری امن
- ٣٧حدودا ..ادی بور بدم می من از مردایول.. روشنی و موھای سبز چمنیچشما..بود
 .. خوش عطرش مدھوش کنندهی خوش لباس بود و بویول..زدی سالھ م٨

 نی اخم نشست بھی.. شدرهیتو چشمام خ.. تر نیی و پاکتری و اورد نزدسرش
 تو ھم یچشما_ بھ چشمام گفترهیھمونطور خ..ھینطوری چرا انیا..ابروھام

 .. ترهرهی مال تو تیول..ادیخوشم م..سبزه
 .. بھ کارم داشتیرنگ چشم من چھ ربط..ی چیعنی.. تر شدظی غلاخمم

 ..ی تو کل صورتم و در اخر رودی چرخنگاھش
 .. قدم رفتم عقبھی و دمی کھ تو ذھنم نشست ناخوداگاه لرزیزی چاز
 و زمان تی کارمیتا..کانی شرکت نسیرئ.. ھستمکانیمن ن_ گفتی لبخند خونسردبا

و ھروقت کھ خواستم برم ھرجا خواستم برم ..یکنیرفت و امدت و با من ھماھنگ م
 توش نوشتھ فتی ھست کھ وظازتی برگھ ھم رو مھی..یای با من بدیبا

 .. سر کارتی بریتونیم..نیھم..شده
جز ھمون رژ لب .. نکنشی وقت اراچیھ..در ضمن_ قدم اومدم عقب کھ گفتھی

 ..ادیبھت م.. معصوم باشھدیدختر با..یصورت
 .. حرف بزنھشی با منشینجوری اسی داره رئیچھ معن.. افتاد تو دھنمقلبم

 .. از اوناشھنی کھ معلومھ انجوریچون ا..ستمی من از اوناش ندادمی االن نشونش مدیبا
 ..با اجازه..ستمی نیی و خود نماشیمن کال اھل ارا_ گفتمیظی اخم غلبا
 چرا نیا..زدیقلبم تند تند م.. و در و بستمرونی اومدم بی بلند و محکمی قدمابا
 ..ھینطوریا

 
فقط ..برگھ رو کھ نگاه کردم کارم مشکل نبود.. نداشتمی روز کار چندان سختاون

 .. اخھی چیعنی..یای ھمھ جا با من بدیبا_ بود کھ گفتنی کھ با کارم داشتم ایمشکل
 ھول ی خداحافظھیبعد از کارم با .. مرد جذاب نداشتمنی بھ ای چرا حس خوبدونمینم

 ..رونیرکت زدم ب از شعی سرکانی نی از اقایھولک
 خواستمینم..نی و ھمکارات کستی اونجا و رئھی کرد کھ چطورچمی سوال پی کلمامان

ھرچند کھ .. خوبھی و راحت کردم کھ ھمھ چالشی خنیواسھ ھم.. نگرانش کنمیالک
 .. نداشتمیھنوز مشکل خاص
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مگھ من .. مثالیکھ چ..موی و زدم بجز رژ لب صورتروزمی دپی کھ رفتم ھمون تفردا
 .. رژ زدم کھ االن دوباره بزنمنی واسھ اروزید

 یواسھ نھار اقا.. باال بودیلی خشی زنگ خوری رفت و امد نبود ولادی شرکت زتو
 ھرچقد اصرار کرد کھ باھاش نھار بخورم نخوردم و معده درد و بھونھ کردم و کانین

 ..رونیاومدم ب
 ..دست خودم نبود.. خبدمیترسیم..ذاشتمیمھمش ھم در شرکت و باز .. شده بودمکالفھ

 .. ببرمی از نھار ازم خواست واسش چابعد
 .. و دو تقھ بھ در زدم و رفتم توختمی ریچا

 ..گفت بمون کارت دارم.. و خواستم برم کھ نذاشتزی و گذاشتم رو مفنجون
و  خودم کمی.. نفر کنارم نشستھی یاونم با فاصلھ جا.. مبل چرم تو اتاقی رونشستم

 ..از من فرار نکن_ گفتی کنار کھ با لحن ارومتردمیکش
 ..ھیمنظورش چ.. کھ فرار نکنمی چیعنی.. دھنم و قورت دادماب
چرا امروز از رژ .. خانم کوچولویلجبازم کھ ھست_ زد تو صورتم و گفتزل

 ..یخوشرنگت نزد
 ..گونھ ھام سرخ شدن.. صورتم داغ شدتمام

 دستاش یدور دستم از داغ..داغ شدم..فت بلند شم کھ مچ دستم و گرخواستم
 .. رو لبش بودیلبخند جذاب..چشماش سرخ بودن..چشمم بھ صورتش افتاد..سوختیم
 ..نی دستتون و بردارکنمیخواھش م_ گفتمی لرزونی صدابا

 ..ادیاز من بدت م_ گفتاروم
 ..کنھی مینجوریچرا ا..بغض گلوم و گرفت..دمیترسیداشتم م..ایخدا

 ..کنمیخواھش م.. اقادیتروخدا راحتم بذار_
 ی دستانی مچ دستم بیتقال کردم ول.. بھمدی فاصلھ رو ھم پر کرد و چسبھی اون

 .. شدریاشک چشمم سراز..زدیقلبم مثل گنجشک م.. بودریمحکمش اس
 ؟..نی ھستیشما ادم بد..شما_

 ادیخوشم م..ی ھستیعجب دختر ملوس.. بابایا_ خنده از تھ دل و گفتھی..دیخند
 ..ادیخوشم م..ازت
 تی وضعدونستمیقطعا اگھ م.. عقبگشتی زمان برمیکاشک.. تو حلقمومدی داشت مقلبم

نجاتم ..غلط کردم..خدا..موندمی نمدادنی مشنھادی ھم کھ پیونیلی با حقوق پنچ مھینجوریا
 ..بده
 _ بغض گفتمبا
 ..شھیاگھ داداشام بفھمن واسم بد م..ولم کن..تروخدا..اقا_

 _ خنده سرخوشانھ و گفتھی..دی خندیول.. دارم بترسھی بفھمھ من کس و کاردی شاگفتم
 محلتون و جمع ی بچھ ھای بریخواینکنھ م..شدی باورم مدی خواھرم شایگفتیحداقل م_
 .. شوھر سابقت ودمیشا..یکن
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 من و در ی و فرستاده تھ و توی کسیعنی.. خبر دارهیاز ھمھ چ..ھی کگھی دنیا.. خدایا
 .. من مطلقھ امدهیفھم.. خدایا..ارهیب

  دستاش راحت شدیتا دستم از گرما.. دستم و ول کردمچ
 تو اغوشش و دی دستش و دور پھلوھام حلقھ کرد و منو کشھی بلند شدم برم کھ یتند

 شوھرم ی روزھی کھ مثال دیمن تا حاال باوح..مردمیاز خجالت داشتم م..نشوند رو پاش
 سر قلبم یزی چھی..شدمیداشتم خفھ م.. شدمیعصبان..نکرده بودم رفتار ینجوریبود ھم ا

 _داد زدم..ووردیبھم فشار م
 ..کمک..کمک..یخوای از جونم میچ..ولم کن کثافت_
 می مرد تو زندگھیاگھ منم ..خدا..دیخندی اون بازم میول..ومدی خنده ھاش بدم ماز

سر ھم اگھ داشتماالن  دوست پھیاصال .. پدرای برادر یحت..اگھ شوھر داشتم..بود
نگرانم بشھ و ..ھی کسمیرئ..نی ھمکارام کنھی و ببادی بود کھ قبلش بیکی..شدینگرانم م

 ..بترسھ از ھمجنس خودش
 کھ صدات و ستی ننجای ایکس..تقال نکن کوچولو_ و اورد کنار گوشم و گفتسرش
 ..یکنیضرر نم..بھ حرفام گوش بده..بشنوه

دست از تکون ..ستادمی ایکنی گفت ضرر نمی وقتیول..ستی تو شرکت نی کسدونستمیم
با ترس نگاھش ..ستی کھ حرفاش اصال بھ نفع من ندونستمیھرچند م..خوردم برداشتم

 ..کردمیم
 طرفدار یلی منم خیای بازوونھید..شمی موونھی دیکنی نگاھم مینجوری ایوقت_کانین

 ..دارن
 ..فتادمی من داشتم از ترس پس م و خونسر بود والی خیاون ب.. شدی تند و عصبنفسام

 مدار نی اتاق مجھز بھ دور بنیا_ کرد و گفتشتری لبخند فشار دستاش و دور کمرم ببا
دونفرم بھ دلم .. من فقط از دونفرتون خوشم اومدلمای فی توروزید..بستھ است

از شانس قشنگ تو زد و اون دختره باباش تصادف کرد و نتونست خودش و ..نشست
 .. از تو خوشگلتر بودیلی اون خکھ  بگمدیبا..موند پرستش خانم خودم.. برسونھ

 .. ی ھستی اکھیبد ت.. تو ھم واسھ خودیول_ چشمک زد و گفتھی
 .. انیھم منش.. منیایمنش_گفت نفس گرفت و ھی
 ..ھم معشوقھ_ گفتی لبخند مرموزبا

 ..دادی بھم میحس بد.. ازشومدیخوشم نم.. کلمھنی ادنیاز شن..دی لرزتنم
 معشوقم دی بایول..ی شرکتم بشی منشی اگھ نخوایحت..ی معشوقم باشخوامیم_کانین

 ..یبش
خونوادت تو رفاه کامل ..شھی رو بھ اون رو منی از اتیزندگ.. عشقمی زد و شددیشا

 و تو خونھ منو با من یای بیتونیم..ذارمی مارتی در اختی بخوایھر چ..رنیگیقرار م
 ..ی کنیزندگ

 ..من و تو..میگذرونیفقط خوش م_ و اروم کرد و گفتصداش
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حالم از ..من تا کجا بدبخت شده بودم..دی قطره قطره اشکام از چشمام چکاری اختیب
 یکم جلو.. بکشمدیاز ھمھ با.. حقارتونی ایکنیچرا تموم نم..اخد..خوردیخودم بھم م

 درد نی؟ای و از کجا اوردنیا.. زن عمو و فرنازی شدم جلوریکم تحق.. خرد شدمدیوح
 ..ابرومو بخر خدا.. نجاتم بدهفقط..ایخدا.. دلم بذارمی و کجادیجد

کھ دستش و پس زدم و ھمون موقع .. اشکم و پاک کنھی اومد باال کھ قطره ھادستش
 کھ حس کردم در از جاش کنده شد باز شد و من تو چھار ی جوریادیدر باشدت ز
 بشھ و ھم با تموم وجودم ازش داشی کھ ھم ارزوم بود االن پدمی رو دیچوب در کس

 ..دمیکشیخجالت م
 .. منو بھ خودم اوردکانی نی بودم کھ صدای بدتیتو وضع.. و پاھام سست شدندست

 .. مھرنیجناب مع..بھ بھ_کانین
 

نگاه .. از دور کمرم شل شد و منم اومدم فرار کنم کھ مچ دستم و گرفتکانی نیدستا
پره ..دیکشیدستاش مشت شده بود و تند تند نفس م..اوشی سمت سدمیھراسونم و کش

کت ..رونیب و رگ گردنش ھر ان ممکن بود کھ بزنھ شدی باز و بستھ مشینی بیھا
 ..شلوار تنش بود و با ابھت

 ..یخوای از جونم میچ.. ولم کنی کھ دوست داریاقا جون ھرکس_ گفتمکانی بھ نرو
 نجات نیترو خدا منو از دست ا.. اوشیاقا س_ و با التماس گفتماوشی کردم بھ سرو
 ..بده
 کافر و شی من بقول ستای ھاھیگر..کردمی مھیمثل ابر بھر گر.. ھی گرری زدم زو

 حضور دونھی خدا می حال کھ از ترس رو بھ سکتھ بودم ولنیدر ع..کنھیمسلمون م
 ناجور تو سرم چرخ ی فکراگھی ذاشت دی بود و نمشی رو اتی مثل اباوشیس

 .. دور مچ دستمکانی محکم نی با وجود دستایحت..بخوره
چرا _ گفتانکی بھ نتشروی بھ ھم قفل شده و صورت سرخ از عصبانی با دندونااوشیس

 .. بشھداتی دور و بر خونواده من پدی تو باشھیھم
 قیخوب تحق..یخراب کرد..اوھو_ لنگھ ابروشو انداخت باال و با خنده گفتھی کانین

 یپرستش ربط..اشتباه بھ عرضتون رسوندن.. دفعھ بھ جد و اباد شما نرسھھیکردم کھ 
 ..بھ تو و خونوادت نداره

 .. معشوقھ منھگھیاون االن د_ چشمک زد و گفتھی
 و حملھ کرد بھ دی نعره بلند کشھی اوشیھنوز حرفش تموم نشده بود کھ س..دی خندو

 یدست من از دست اون عوض..واری و گرفت و چسبوندش بھ دقشی و کانیطرف ن
اون ..دست از سرش بردار..یلعنت_ و گفتکانی رفت تو صورت ناوشیجدا شد و س

 ..دارهصاحاب 
 نداشت و داد ی چندانری و ھل داد کھ تاثاوشی کھ االن بھ خودش اومده بود سکانین

 بار زھر خودت و ھیتو کھ .. دارهیبھ تو چھ ربط..رونیگمشو از شرکت من ب_زد
 ..ی بخوام می با ھرکخوادیدلم م..یختیر
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 ..نی و پرتش کرد رو زمکانی نشست تو چونھ ناوشی مشت محکم سکھ
 یکی زدی ماوشی سیکی.. شدنزیبا ھم گالو.. جداش کردنیسرش و از رو زم باال رفت

 چھ دونستی بھ جا بود و ماوشی حرکات سیھردوتاشون ھم قد و قواره بودن ول..کانین
 ..کنھی و دنبال می ورزشھیمعلوم بود .. بزنھ و کجا بزنھیطور

 زنگ ١١٠ بھ دمیترسیم..دمیلرزی بھ خودم مشکی گوشھ و مثل گنجھی بودم ستادهی امن
 یسر و صورت ھردوشون خون.. بد بشھاوشی خود سی حتای دفعھ واسھ من ھیبزنم 

 ..شده بود
 اوشی سی کھ صداکردمی مھی و گرفرستادمی لب صلوات مری و بستھ بودم و زچشمام

 ..رونی بدی ترسناکم کشیمنو از تموم فکرا
 کس یذاریواست متاسفم کھ دست رو ھرکس م..پرستش نامزدمھ.. کثافتنیبب_اوشیس

 یجور..ادیاسمش تو دھن نجست ب..حواست و جمع کن.. الشخور.. ادیو کار من در م
 ..نی ازت نمونھ رو زمی اثرگھی کھ دکنمی متیابکش

 .. فھم شدریش_ زد و گفتی نعره اھی دفعھ ھی
 فکر کنم کھ نی نتونستم بھ ای بلندش حتیاز ترس صدا..نی و پرت کرد رو زمکانی نو

 .. گفت من نامزدشماوشیچرا س
 ..میبر_ رو کرد بھ منو گفتی ترسناکی چشمابا

 زی و از رو ممی و گوشفی و کدمیی دواوشیدنبال س.. نکردمکانی ام بھ نی نگاھمی نیحت
 ..رونیبرداشتم و دنبالش از اون شرکت منحوس زدم ب

 بغض گنده نشستھ ھی تو گلوم ی ولدمییدوی ماوشیدنبال س..ی شکرت کھ نجاتم دادایخدا
 ..بود

 
 .. کند اماھی زار زار گرخواستیدلش م.. عروسکچارهیب

 .. بودنددهی خنده بر لبانش کشنقش
 

 از شرکت زد ی محکمی با قدم ھااوشیس.. حرف بزنمدمیترسی بودم کھ مدهی ترسانقد
 کھ وسط نیو بعد رفت سمت ماش نگاه بھ چپ و راست انداخت ھیدم در ..رونیب

 .. و ول کرده و اومده بود باالنی ماشیمعلوم بود عجلھ ا.. پارک شده بودابونیخ
 نگاھش نھیدر و باز کرد کھ بش.. نھای برم سوار شم دونستمی نمدمی کھ رسنی ماشکینزد

 ..یلیخ.. بودیعصبان..بھ من افتاد
 ؟یشیچرا سوار نم_اوشیس

 ..می با ھم حرف بزندیبا_ گفتعی حرف بزنم کھ سراومدم
 بزنم ی بخوام حرفنکھیاز ا..حاال چھ کار کنم.. خواستی محی ازم توضیعنی.. خدایوا
 ..دمیکشیازش خجالت م..دمیترسی بدم نمحی توضای

 یول..ھی چدونستمیاسمش و نم.. بودمتی و گرون قی مشکنی ماشھی.. شدمنشی ماشسوار
 .. خوشگل بودیلیخ
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 ..ھی ممتدش معلوم بود کھ ھنوز عصبی از بوقادنای کشیی از الرفتی کھ می سرعتاز
 ..دی ارومتر برشھیم..اوشیاقا س_ گفتممی و کھ رفتری از مسکمی
 ..کشمتینم..نترس_ نگاه بھم انداخت و گفتھی

 کھ یاخھ موقع..کنھی راجبم می االن چھ فکریعنی.. تو سرم بودالی جور فکر و خھزار
 نشستھ بود و اونم ی اون عوضیرو پاھا.. بودی بدتی من تو وضعدی رساوشیس

 راجبم ی دفعھ فکر بدھی.. خدایوا..نگاھمون ھم بھ ھم بود..دستش دور کمرم بود
 گفت دست رو نکھی بود از ایچ منظورش.. کردم کمکش کردمینگھ چھ غلط..نکنھ

 ..ادی کس و کار من در میذاری میھرکس
 و اون برج واسم اشنا ابونی کھ اومدم اون خبھ خودم.. و نگھ داشتنی ماشی کدمینفھم
 ..نکنھ..نجای ایواسھ چ..خونھ خودش بود..اومد

 .. کھنجا؟منیچرا ا_ ترس گفتمبا
 با یترسی کھ مزمی ھمھ چی بکانی من ترسناک تر از اون نیعنی_ گفتی نگاه کالفھ ابا

 .. اتاقھی تو ی با اون عوضی خونم ولیایمن ب
 ..حرفشو خورد.. پشت گردنشدی کشدست

اون گفت واسم ..کنمی کار منجای کھ من اھیبخدا روز دوم..اوشیاقا س_ بغض گفتمبا
خواستم ..مچ دستم و بزور گرفت..گفت کارم داره..امی نذاشت بیول.. منم بردماری بییچا

 کمک خواستم یبخدا ھرچ.. پاشیرو..نشوند..فرار کنم کھ کمرم و گرفت و منو نشوند
 ..دی فکر نکنفعھ دھیتروخدا ..تو شرکت نبود یکس
 ی چدمینفھم..دمیکشیازش خجالت م.. رفتاوشی جلو ستمیثیابرو و ح..ھی گرری ززدم

 .. رو ھم گفتمنایشد کھ ھم
فقط ..شناسمی بد ذات و مکانیمن اون ن..اروم باش_ بود گفترهی کھ بروبرو خھمونجور

 .. منتظرتھنیثم.. باالاینترس ب..یشانس اورد.. بگمدیبا
 .. شدادهی پنی از ماشخودش

 .. منتظرمھنیچرا ثم.. اونو از قبلشناسھی میعنی..کنھی اون راجبم بد فکر نمیعنی
 .. شدم و رفتم ھمراھش باالادهی پنی از ماشعیسر

 
 نگاش شدی روم نمیاز خجالت و شرمندگ.. باالاوردمی اسانسور اصال سرم و نتو

 و باھاش شناختمشیمن م.. مرد بودھیاونم ..دمیکشیت مخجال.. ازش بترسمنکھینھ ا..کنم
 چطور حرف دلم و بزنم کھ خودم و دونستمی بودم و نمونی داشتم و بھش مدیرودرواس

 .. کردهدای بھ من پی حس بدکردمیحس م..راحت کنم
نگاش .. شم کھ دستش و سد راھم کردادهی و درش باز شد خواستم پستادی کھ ااسانسور

 یول..دمیبھت حق م..از من خجالت نکش_ و اروم گفتنترییسرش و اورد پا..کردم
 حرفا نی تو اھل ادونمی قدر کھ منیھم..کنمی نمیمطمئن باش من راجب تو فکر بد

 ..ریپس انقد بھ خودت سخت نگ..یستین
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چقد ..االن ارومترم..مدی کشقی نفس عمھی..رونی و برداشت و خودش رفت بدستش
 ..فھمھیخوبھ کھ حرف دلت و نگاھت و م

دم در معطل مونده بودم برم .. داخلھنیمگھ نگفت ثم.. و انداخت تو در و رفت تودیکل
 پس پرستش؟_ اومد کھ گفتنی ثمی نھ کھ صداایتو 
 .. شدداشی بعدم خودش تو قاب در پو
 ھی ھم جنسم و زار زار گرھی برم تو بغل خواستیدلم م.. بغضم گرفتدنشی دبا

 خودم و دیبا..کردمیداشتم طاقت م.. تومیدستم و گرفت و رفت..دیلرزیاونم چونش م..کنم
 ..شمیدارم خفھ م..اطی تو حمی برشھیم_ تو سالن کھ گفتممیبدون حرف رفت..جمع کنم

 ..میبر..اره..اره_نیثم
 .. و شربت بودوهی مزیرو م..اطی تو حیای صندلی رومینشست..دمشیند.. نبوداوشیس

 میاز بداقبال..گفتمی میچ..یدوست داشتم حرف بزنم ول.. بھ ھممی شدرهی خنی ثممنو
 شدمیداشتم خفھ م.. مشکلشھیم.. دردھی شھی مذارمی می دست رو ھرچنکھیاز ا..گفتمیم

 ازش یزی نذاشتم چی ولزیچشمام پر از اشک بود و لبر..از بغض بزرگ تو گلوم
 ..بچکھ

 .. جات امنھنجایا...اروم باش_ گفتی لرزونی با صدانیثم
 بلندم ی مژه ھای بستھ ام و از الیدوقطره اشک بزرگ از چشما.. و بستمچشمام

 .. شدری سرازمیمشک
 درد امروز تو نی منم ھمی روزھی...یدی درد و کشنیفکر نکن کھ فقط خودت ا_نیثم

 ..رو داشتم
 ..نی سرخ و پر اشک ثمی شدم بھ چشمارهی تعجب چشمام و باز کردم و خبا

 بار تو مراسم ازدواج سروش نیاول_ و دوخت بھ روبرو و گفتنگاھش
 شب موقع عروس کشون کھ ھمھ دم سالن جمع یول..ستنی ما مختلط نیجشنا..دمشید

 ومدیچون بھش م.. نکردمییاعتنا..بور بود و جذاب.. حس کردمرشویشده بودن نگاه خ
 تازه لی اوااون مخصوصا کھ.. نکردمی باشھ بھش توجھشتری بیلیسنش از من خ

 اومد بھ قھی ھمش واسھ ده دقیعنی.. اون شب نبودشاوشیس..شدمی اشنا میداشتم با عل
دوست نداشتم .. دمغ بودمیلیمنم خ.. اش و داد و رفتھیھد.. گفتکیسروش تبر

 جلو کانی نرفتمیاز ھر طرف م.. بھمختی رمیاز ھمون شب بود کھ زندگ.. برهاوشیس
 ی وقتیول.. باھام دوست بشھای مزاحمم بشھ خوادی مکردمیم  فکرلیاوا..شدیروم سبز م

 ی خودش کرد کھ با تفاوت سنشی پی چھ فکردونمینم.. تعجب کردممیاومد خواستگار
 کرد تا باالخره ینیریانقد رفت و اومد انقد خود ش..می سال اومده بود خواستگار١٧

 بزور منو خواستنی کھ مدی رسییکار بھ جا..خودش و تو دل مامان مستبدم جا کرد
 ..کانی سفره عقد با نیبشونن پا

ھمھ منتظر _با دستش محکم اشکش و پاک کرد و گفت..دی قطره اشک از چشمم چکھی
عالقھ  کرده بود شور و ری گی علشی پای کھ دلم تازگی منیول..جواب مثبت من بودن

 سبک یلیرفتاراش خ..ومدیاصال ازش خوشم نم..ومدی اصال بھ چشمم نمکانین
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اعتصاب ..دادی جواب نمبونم شی ھاھی گرگھید.. بھش نداشتمیاصال حس خوب..بودن
 و ھیواسش با گر..بعد از مدتھا..اوشیرفتم سراغ س..کردیغذام دل مامانمو نرم نم

 دمیفھم..مشتاش گره کرده..تند شدنفساش .. شدیعصب..انوی کردم جرفی تعریزار
 رفت سراغش و اوشیس.. از دوستاش باھاش اشنا شدهیکی ی مھمونیتو..شناسدشیم

 اوشیس.. نداشتدهیفا..اما نھ..دارهیگفتم دست بر م.. شدنریرگد.. شدزیباھاش گالو
 کھ ذارنی منگنھ می شد کھ چرا دارن منو بزور الریبا اونم درگ..رفت سراغ سروش

 کانی کھ نیدختر..مدرک واسشون اورد..باورشون نشد..ستی نی ادم درستکانین
 صحبت ھم با مامان.. عقبدیکش..دیسروش ترس..با عکساش..بدبختش کرده بود

 چرا مامان حرف دونمینم..گنی می الکگفتیم.. مامان ھنوزم دودل بودیول..کرد
 مامان شی پیلیو خاون خودش .. مطمئن بودکانی انقد بھ نی ولکردیپسرش و باور نم

 .. کرده بودزیعز
 شده ی عصبکانین.. شدی قاطیھمھ چ.. بودستادهی مردمحکم پشتم اھی مثل اوشیس

تا .. و داشتماوشیس.. از حرفشدمینترس..کنمیبھم گفت بھ روش خودم عمل م..بود
 ی اخر و بھم بزنھ و ازم معذرت خواھی حرفاخوادیکھ م..منو کشوند شرکتش..نکھیا

 ..کنمی مکارانقد ذوق زده بودم کھ فکر نکردم دارم چ..کنھ
 درد و نی روز و ھمنیمنم مثل تو ھم.. شدری و اشکاش از چشماش سرازدی لرزچونش

انقد .. نداشتم کھ بھ دادم برسھاوشی سھی من مثل تو یول.. حقارت ونیھم..تجربھ کردم
 تکون تونستمینم..دمیشنی مصداھا رو.. بودم و فشارم افتاده بود کھ غش کردمدهیترس

 ..فرار کرد..مارستان و خودش رفتیمنو برد ب..دی ترسکانین..بخورم
 ادم و فرستاد کھ بھ ی سرھی نکھیبجز ا.. نشوندشاهی بھ خاک سبای تقردی کھ فھماوشیس

 دمیترسیم.. افتاد زندان کھ من نذاشتمشیداشت م.. کردتیازش شکا..حد مرگ زدنش
اون .. رو نداشتمی نبود من االن علاوشیاگھ س..ارهی سرمون بیی بالرهی بھ دل بگنھیک

 بھش گفت اگھ منو می خوای ھمو می منو علدیفھم اوشیروزا کھ حالم بد شد و سش
 ی روز خواستگاریول..شھی نمی مامان راضدونستمیم..می خواستگارادیدوست داره ب

 وصلت نی بھ ا گفت کھموی سال خودش پا گذاشت تو خونھ پدر١٠ بعد از اوشیس
 و شتی رو بھش دادن اونم ھول کرده رضاای انگار دناوشی سدنیمامانم کھ با د..ھیراض

 .. ھستماوشمی داداش سونھی مدمویھمھ زندگ..اعالم کرد
 ..تو رو ھم دوست داشت..خدا دوستم داشت_ لبخند کمرنگ زد و گفتھی

 ؟.. اومد شرکتاوشی شد کھ سیچ_
 لرز برم کانی اسم شرکت ندنی با شنی کرددای کھ بھم گفت کجا کار پشیستا_نیثم

 انقد حالم بد بود کھ یول.. کردم بھت بفھمونمیسع..گفت بھت بگم..دی فھماوشمیس..داشت
 ھم نگرانت اوشیس.. سرمریشبش رفتم ز..اصال توان حرف زدن نداشتم

 ادی بروزی دخواستیم.. بشھدبخت بکانی دست نری ھم زگھی دختر دھی خواستینم..بود
 و جواب تیامروز ھر چقد زنگ زدم بھت گوش.. تھران نبودیشرکت ول

 ..بھ دلم بد اومده بود..دی ترساوشمیس.. شرکتیمامانت گفت صبح زور رفت..ینداد
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 سر راه دیچرا با..یاون عوض.. ھمھ اتفاقنیا.. بوددنی از زور درد در حال ترکسرم
چطور ازت تشکر ..ایخدا.. باشھری پست و حقتونستی ادم مھیچقد ..گرفتیمن قرار م

 ..ی نجات دادگھی اشغال دھی منو از گھی بار دھیکنم کھ 
 ..رونی با خدا کشوند بازمی منو از راز و ناوشی سی عصبیصدا

 ایزنگ بزن بھ شمس ..الو بھراد_زدی حرف مشی بھ ما نبود و با گوشحواسش
 ..شیاره خود عوض..کانی کنن از نمی تنظتی شکاھیبگو ..ایبرد
 ..اره خودشھ...یشناسیمگھ چندتا پرستش م...پرستش.. نھنی ثمنھ
 خبرش یکنی چکار منیبب..دمیبھ موقع بھش رس.. راحتالتینھ خ...کردهی کار مششیپ

 ..فعال..و بھم بده
 
 

 بی دستش تو جھی..نفسش و فوت کرد..بشی و قطع کرد و گذاشت تو جشیگوش
حواسش بھ من ..تو فکر بود.. شده بودرهی خی از اون باال بھ چدونمیشلوارش بود و نم

داد ..حرفاش..نگاھاش..دمی ازش ترسیامروز حساب..نگاه من بھش بود.. نبودنیو ثم
 ھی.. کنھی زندگنی با اخوادیزنش کھ م  ازچارهیب.. با جذبھ و ترسناک بودیلیخ..زدنش

 ..چشم غره بھش بره طرف سکتھ رو زده
 نکھیاونم ا..گھی دھیادی زی ولستای بد نیعنی.. کھ دارهی بدھی اوشیس_ اروم گفتنیثم
 رتی غیلی بدونھ خکی و کھ بھ خودش نزدی و کسانشیواسھ اطراف..ھیرتی غیادیز

 چپ نگات کنھ طرف و کال یکی.. بازاری بریخدا نکنھ باھاش بخوا..کنھیخرجش م
 ..اه..اه.. ساقطم کردی از زندگال دفعھ باھاش رفتم بازار کھی..کنھی میچپک

خاک تو سر ..ومدی خوشم میلی خیرتی غی من از مردانیبرعکس ثم..ومدی مخوشم
 .. بودینی زمبیخود س.. نداشترتی کنن کھ اندازه شلغم ھم غدیاون وح

 رشی کھ نگاه خکردمی ملشی تحلنی ثمی و بر اساس حرفاکردمی و نگاه ماوشی سداشتم
 ..ابروم رفت..خاک عالم .. رومو برگردوندمعیسر..و حس کردم

 ..گھیمن برم د..گھیخب د=  گفتمنیبلند شدم و رو بھ ثم.. شدمھول
 ..بذار حالت بھتر شھ..یموندیم..کجا حاال_ بلند شد و گفتنیثم
 ..خوبم..ممنون_
 .. رو بھم بگھیزی چھی کردی دل دل منیثم
 ؟..نی شده ثمیزیچ_
 زنگ زدم جواب ی بسکھ من ھیعنی..دینت فکر کنم فھم مامانیبب..یعنی..زهیچ_ نیثم

 یول..زدنیبھت زنگ م.. بودندهیاوناھم ترس..شی زنگ زدم بھ خونتون و ستاینداد
 ی و گفت منم وقتانی بھم زنگ زد و جراوشی برگشتنھ سی وقتگھید.. نداشتدهیفا

 ...  وانی و گفتم جردی پرھنم دوباره بھم زنگ زد ھول کردم و از دشیستا
 ..مامان و حاال چکار کنم.. خدایوا
 .. واسش بگمخواستمیبھ ھرحال خودم م..اشکال نداره_ لبخند کمرنگ زدم و گفتمھی
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 کردم کھ ازی چقد نذر و نیدونیم_ و گذاشت رو دستم و لبخند زد و اروم گفتدستش
 .. درست شدی کھ ھمھ چ؟خداروشکریایسالم از دستش در ب

اگھ ..ممنون واسھ محبتتون..اوشیاقا س_ و گفتماوشی کنار س و رفتمدمی و بوسگونش
حضور ..ارهی سرم بیی چھ بالخواستیمعلوم نبود م..دیدیرسیاگھ امروز نم..نیشما نبود

 .. معجزستھیواسم .. منیتوزندگ..شما
 .. دوجملھ رو گفتمنیمردم تا ھم..زدیقلبم تند تند م.. و نگام کردبرگشت
 ..ی سرد بود و جدنگاھش

 .. سرجاششوندمشی مدیبا.. داشتمکانی از نیمی قدنھی کھی..ستیتشکر الزم ن=اوشیس
 ..خداحافظ..با اجازتون رفع زحمت کنم..بھ ھرحال بازم ممنون_

 ..نیی پاایب..رسونمتیم_ نگام کنھ از کنارم رد شد و گفتنکھی ابدون
 نی نگاه بھ ثمھی..نگفت نھ بابا بمون حاال..می پاره کنکھی تعارف تکمیاصال نذاشت ..وا

 ده؟یداداشت تا حاال خند_انداختم و گفتم
 ..یلی خی موقعھی_ و گفتدیخند
 .می شدنشی و سوار ماشنیی پامی رفتاوشی کردم و با سی خداحافظنی ثماز
 اوشی در حال پخش بود کھ سنشی اروم از ماشیلی خکی موزھی و می راه بودتو

 خودت و تو دردسر خوامیگفتم نم.. ندارمیاجی احتچی پول ھنیبھت گفتم من بھ ا_گفت
 دختر تنھا بره واسھ ھی شھی جاھا نمیلی خدونستمیچون م.. سر کاری و بریبنداز
 ..ی دنبال کار نگردگھیبھتره د..االنم..کار

 
 ..  بودمرهی روبرو خبھ
 قرض شما رو پس دیھ ھر حال باب.. تونمی من نمیول..رسونھی محبت شما رو منیا_

 ..بدم
 دنبال یفتی بیخواینکنھ از فردا دوباره م_ صداش و بلند تر کرد و گفتکمی اوشیس

 ؟..واست عبرت نشد دختر..کار
  کنھ؟دای منو پادی تو خونھ تا خود کاره بنمیبش.. چھ کار کنمدیگیم_
اونجا .. راحتالتمیخ..اونجا کار واست ھست.. کارخونھ منایب_ گفتعیاوشسریس

 .. بندازنی کارگرام نگاه چپ بھ کسذارمی من نمنکھیحداقلش ا..امنھ
 ..نیی و انداختم پاسرم

 .. فقط زحمتام واسھ شما باشھخوامی نمیول..ممنون_
 .. بھت پول بدمی کھ مفتستیقرار ن..یکنیکار م..ستیزحمت ن_اوشیس
 شده بود فقط داشی کھ پیقع از مواوشیس.. ھنوز دودل بودمی از خدام بود ولنکھی ابا

 نجات داد و ھم کانیھم منو از دست ن..ھم پول عملم و داد..دیکشیداشت جور منو م
 .. کار بھم بده تو کارخونھ خودشھی خوادی منکھیا

 .. با مامان صحبت کنمنیاجازه بد_
 .. باشھی و اروم تکون داد بھ معنسرش
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بازم .. مھرنی معیاقا_تش و گفتم شم کھ برگشتم سمادهیخواستم پ..میدی خونھ رسدر
 ..ممنون

 ی بار اقاھی..ی و با خودت و من مشخص کنفتی تکلشھیم_ شد و گفترهی چشمام ختو
 ..ی صدام کنای سمیدی فردا کھ دترسمیم..اوشی بار اقا سھی.. مھرمنیمع
 .. بگم بھشیخب چ..بچھ پرو..کردمی گرد شده داشتم نگاش می چشمابا

 .. باشماوشی اقا سدمی محیترج_ زد و گفتیپوزخند
 ..اقا..رهیگی ملیچھ خودشم تحو..اوھوو

 ..امی داخل نمگھید..ممنون_ و گفتدیخند
 ..زنمی مجیچقد من گ.. رفت تعارفش کنمادمیخاک بر سرم .. شده بودمھول

زشتھ .. تودییتروخدا بفرما..اصال حواسم نبود..من..دی ببخشیوا_ گفتمیجی گبا
 .. کھینجوریا

 ..بھ حاج خانم سالم منو برسون.. برمدیبا_اوشیس
با ھمون لبخند .. بوق زد و گازش و گرفت و رفتھی لبخند ازش تشکر کردم و اونم با

 ونشی من مدیول..مغرور بود..خودخواه بود..کردمیرو لب رفتنشو نگاه م
 .. معجزه بودھی اغراق ی بمیحضورش تو زندگ..بودم

 ست؟ی زود نکمی_
 ..کردی بود و با صورت سرخ نگاھم متادهسی ایمان.. عقببرگشتم

 ؟یواسھ چ..سالم_
 ..ی بدلشی قشنگت و تحوی لبخندانی انکھیواسھ ا..ی بشیمی انقد صمنکھیواسھ ا_یمان
 ..ومدی داشت سرم مییچھ خبر داشت امروز چھ بال.. از دلمدونستی می چیمان

 ..حوصلھ ندارم..یولم کن مان_ سمت در خونھ و گفتمرفتم
 ..ی حوصلھ منو داشتھ باشگھی ددمینبا_یمان

 ..تمومش کن.. خستمیمان_ گفتمی نسبتا بلندی برگشتم و با صداکالفھ
 ..با ھمون نگاه مظلومش.. معصومشیبا ھمون چشما.. زد تو چشمامزل
 ..یچقد تلخ شد_یمان

 چھ قای االن دقی بدحی توضھی واسھ بقیبخوا..نکھی اای دنی کارانی از سخت تریکی
 ..مرگتھ

سرم و .. داشتیاون چھ گناھ..زدمی باھاش حرف مینجوری ادینبا..نیی و انداختم پارمس
 ..مان_اوردم باال و گفتم

 دی و کلرونینفسم و فوت کردم ب..شکوندمی دلش و مدینبا..لعنت بھ من..اه..نبودش
 خونھ نشستھ بودن و مامان اروم کی تو ھال کوچشیمامان و ستا..انداختم و رفتم تو

 ..کردی ھم داشت ارومش مشیستا..کردی مھی گرشھی مثل ھمزی رزیاروم و ر
 ..سالم_
 یمامان سرتا پامو نگاه کرد و برا.. من ھردوتاشون زل زدن بھم و اومدن سمتمدنی دبا

 ..کردی ھاش فقط خداروشکر مھی گرونی و مھی گرری کھ بلند بلند زد زدمی بار دنیاول
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 ؟یخوب_ اومد کنارم و گفتشیستا
 ..سرم و اروم تکون دادم.. ارومتر شده بودمیول.. نبودمخوب
 ..نکھیمنظورم ا..یسالم_ گفتاروم

 ھم مھم یلیخ.. کھیدونی میول..سالمم..دمیمنظورتو فھم..اره_ حوصلھ گفتمیب
 .. زن مطلقھ امھیبھ ھر حال من ..ستین

 ..چرا من انقد تلخ شدم.. چم شده بوددونمینم
 فی و واسش تعریھمھ چ.. و عوض کردم و اومدم کھ مامان سواالش شروع شدلباسام
 رو تو زای چنیماھا فقط ا..حق داشت..شدیباورش نم.. بوددهی ترسی حسابشیستا..کردم

 ی اجتماعی اونقدرا دختراشیمن و ستا..می بوددهیروزنامھ ھا و صفحھ حوادث شن
 یمردا.. می بدصیخوب و بد و از ھم تشخ  ادممی بتونادی کھ از رفت و امد زمیدنبو
 دیعمو و وح.. مھم نبودیلی بابا بود کھ بود و نبودش خھی.. ما نبودنی تو زندگیادیز

اھل ..میھم کھ نبودن و فقط بعد از رفتن بابا بود کھ حضور نحسشون و حس کرد
 مردا داشتھ تی شخصی رویقل شناخت کھ حدامی ھم نبودزای چنیدوست پسر و ا

 ی از مشکالتیادی ززیکال چ.. توش نبودزای چنی کھ اصال رابطمون ادمیاون وح..میباش
 با اون کانیھرچند کھ ن..میدونستی نمارهی مرد تنھا بوجود بھی واسمون با تونستیکھ م

 کمی فقط دی شاگفتمی من با خودم میول..ستی نیحرفا و رفتارش معلوم بود ادم درست
 و طونی شنی انکھی مثل ایول..شھی ممونی پشنھی ببمنو  باشھ کھ اونم اخالقطنتیاھل ش

 ..کشی کوچبی تو جذاشتیم
 ازش تشکر کرد و پسرم پسرم بھش گفت ی و کلاوشی ھمون روز زنگ زد بھ سمامان

 کارخونھ بھش ی بھ مامان درباره کار تواوشمیس..کردی مفی اونم کادیو بھ احتمال ز
 کھ گفتی داد و ھمش میگفت کھ مامان ھم خوشحال شد و بھ قول معروف قول ھمکار

 نقش علف ھرز نجایمن ا.. راحتالمیو خ  از شما بھتر و من از خدامھیاز خداشھ و ک
 .. کارخونھ دارهدونستمیفقط م.. و چکارستھی چاوشی شغل سدونستمیاصال نم..و داشتم

 بھم خواستی ھمش مکانی خوابم نیتو..دمی دی بدیلی خیسا شب موقع خواب کابواون
 و دیکشی از سرم ممویروسر.. سمت منومدی و مدیخندیھمش بلند بلند م..حملھ کنھ

 و نگاھم بھ در واری بھ ددمیچسبی و منم مزدیقھقھھ م.. بھ صورتمچسبوندیصورتش و م
 از خواب غیبھم حملھ کرد و منم با ج کانی و نومدی نیول..اوشیبود و منتظر س

 ..دمیکشیتند تند نفس م..دمیپر
مثل .. نشده بودداری از خواب بشیستا.. بوددهی کرده بودم و موھام بھ گردنم چسبعرق

 پاشم برم تو ی حتدمیترسیم.. بودیچھ خواب ترسناک.. زده بودمغی تو خواب جنکھیا
بعد از نماز ھم فقط تونستم سھ ..ندم موداریتا نماز صبح ب..اشپزخونھ و اب بخورم

 کانینکنھ قراره ھرشب کابوس اون ن.. بودمصلھ حویب..کالفھ بودم..ساعت بخوابم
 .. بشھ خوره جونمیعوض

 داغ خوردم و ی چاوانی لھی.. کسلمکردمیحس م.. تو خونھ موندن و نداشتمحوصلھ
 ..د مامان شروع شیحتای قدم بزنم کھ نصکمی و رونیاماده شدم برم ب
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 ی بعضی مراقب خودت باش معنگفتی ھمش منکھی تو حرف زدناش عالوه بر انباریا
 زن ھیتو ..یستی دختر مجرد تو خونھ نھی گھی بود کھ پرستش تو دنیاز حرفاشم ا

 مراقب رفت و امدت دیبا.. بھ توایلی خیچشما.. بھ توایلیحواس خ..یمطلقھ ا
 ..  مردمیمراقب مردا..مراقب دھن مردم..یباش

از مامان ..نیی و بفرستم پای کردم اون بغض لعنتی سعقی نفس عمھیبا .. و بستمچشمام
مگھ من چکار کرده بودم ..مشکل فرھنگ ما بود.. نداشتیریاون تقص..دلخور نبودم

 دفعھ من ھی شوھراشون و بچسبن کھ یبرن دو دست..دنیترسی از من مھی ھمسایکھ زنا
 .. دختر تنھا و ترسوھی..بترسم نھ اونا از من  اون گرگا ازدیمن با..نرم بخورمشون

 اشغال کانیاون ن..خوردمی و بھ حال خودم افسوس مزدمی کوچھ پس کوچھ ھا قدم متو
دل و دماغ .. کنمینذاشت خوش.. دوباره با چشمام و با لذت بچشمدنینذاشت طعم د

 ..نداشتم
 شغل ی ھرچی رو ھم گرفتم و از روھایازمندی روزنامھ و برحسب عادت نی دکھ ااز

 ..ارنی مردم از کجا نون در مدونمینم..یچیھ.. فرار کردمھی گریمنش
مخصوصا کھ ..اصال دوست نداشتم االن پاشم برم خونھ.. پارک مورد عالقمرفتم
 ومدی منی ثمیکاشک..ششی برم پشدی میکاشک..دانشگاه بود.. ھم نبودششیستا

خودم .. کنمھی واسش گرکمی.. و واسش درددل کنمششی پ بود کھ برمیکی یکاشک..نجایا
 من از تعداد یکایچرا تعداد نزد..رم و ندایچرا کس..چقد من تنھام.. کنمی خالیو حساب
 .. دست ھم کمترهھی یانگشتا
ھوا نسبتا .. و چشمام و بستم و سرم و رو بھ اسمون گرفتمیشگی ھممکتی نی رونشستم

تو خلوت خودم بودم کھ .. و دوست داشتمنی من اسرد شده بود و پارک ھم خلوت و
 .. اون سکوت و شکستیی و نفس نفس زدنایی قدم ھایصدا

 کنھ؟ی چکار منجای انیا..کردمی نگاش متعجب
 ؟یکنی چکار منجایتو ا.. شده؟یزیچ_

 ی چنایا_ ھمون نفس زدنا کھ االن ارومتر شده بود گفتونی دھنش و قورت داد و ماب
 بلند شدم عیسر..زدی بود و نفس نفس مستادهی کنارم ایمان..چشمام و باز کردم.. گن یم

 ..ستادمیو ا
 ...زدی حرف می چاز
 ا؟یک_

 ؟یتو چکار کرد_ بھ سرتا پام انداخت و گفتی با ترس نگاھیمان
  غلط کرده بھت دست بزنھ؟یک_ و بھم قفل کرد و گفتدندوناش

 ..رومو ازش گرفتم و برگشتم..دی از کجا فھمنیا.. و بستمچشمام
  بھ تو گفت؟یک_
پرستش ..دمی فھمی مھمھ کھ من از کیلی خنیاالن ا..؟اره..مھمھ_ دفعھ داد زد و گفتھی
  چھ خبره؟نجای اگھی بھ من نمیکیچرا .. شدهی چگمیم
 .. کنھادی بودم کھ داد و فردهی رو ندی حاال مانتا
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 ... ندارهیبھ تو ربط_
 ی کھ روی نشست رو شونمو با شدت منو برگردوند سمت خودش و اومد حرفدستش

 چکار یدار_ شد تو چشمام واروم گفترهیخ.. نگفتیول..زبونش بود و بگھ
 .. شدهیتروخدا بگو چ..شمی موونھیپرستش دارم د..یکنیم

در ..یدی شنیاز ک.. چکاریخوای منو می حرفاگھید..یدونیتو کھ م_ زدم و گفتمپوزخند
 .. فروش محلی بقال و سبزای ھیھمساو 
 تتی اذسشی رئی کار کنیخواستی کھ میخان جون گفت تو شرکت..چکسیاز ھ_یمان

 ی کھ زندش نمیبھ عل.. بھ وهللا اگھ نکشمشستمی نیمان..پرستش فقط اسمشو بگو..کرده
 ...ذارم
 تی باشھ کھ نگرانم باشھ و ازم حمایکی ینجوریدوست داشتم ا..گرم شد.. داغ کرددلم
 ..کنھ
 ... خانی مانیدی رسرید... دارهی ادهی چھ فاگھی االن دیول...ی کھ انقد نگرانمیمرس_

پاھاش سست شدن و دو زانو افتاد رو ..دنیدستاش شروع کرد بھ لرز..دی پررنگش
 .. نشستم روبروشعیسر.. شدیچ.. خدایوا..نیزم
 ؟ی خوبیمان..یمان_

 ومدمی بودم کھ نیکدوم گور..من کجا بودم_بست و اروم زمزمھ کرد و چشماش
 رو ی اشک ماندنیطاقت د.. نھیوا..دی قطره اشک از چشمش چکھی.. کنارت
 .. اشتباه برداشت کرده بود..نداشتم

 نفر ھی..اون نتونست بھ ھدفش برسھ..اشتباه نکن..نھ..ینھ مان_ و ھول کرده گفتمتند
 .. و منو از دستش نجات داددیرس

 نشستن و بعد از چند زشونی بود کھ پشت در اتاق عمل واسھ عزیی مثل کسانگاھش
 انجام تیعمل با موفق..حالش خوبھ.. راحتالتی کھ خدنی بھش خبر میساعت نگران

 ..چشماش و بست..شد
 ..راحتم کن..پرستش_یمان

 دونستھی منکھیداداش دوستم مثل اھمون .. مھرنی معیاقا_ و گفتمنیی و انداختم پاسرم
 دهی روز دوم تا رسی کھ رفتم اونجا تھران نبوده ولیروز اول..ستی نیاون ادم درست

 نبود نی ھدفش ایالبتھ اون عوض..دی شرکت و کھ خداروشکر بھ موقع رسادیتھران م
 ..دی بھ موقع رساوشیکھ خداروشکر س.. ھا داشتھمھبرنا.. کنھتیکھ اون روز منو اذ

 ؟؟؟..اوشیس_یانم
 ..خراب کردم..اخ خدا.. پر از تعجب بودصداش

روبروش ..مکتی نی ھم بلند شد و نشست رویمانتوم و تکوندم کھ مان..ستادمی شدم ابلند
نگو کھ فراموش ..نھ پرستش _ گفتعی بزنم کھ سری اومدم حرفستادمیا

 .. کنارکشمینم..ی منم ولیھرچند کھ معلومھ بازنده اصل..تونمینم..کنم
 ..اخھ المصب من دوستت دارم_ شد و گفترهی چشمام ختو
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من کھ .. حساس شدهاوشی انقد رو سیچرا مان..رمی بگمی درست تصمیذاری چرا نمخدا
 تحمل تونھی میاصال اون کوه غرور و ک.. بودهنمونی بی بھش دارم نھ حرفینھ احساس

 ... دلم بھکشھی مشی با حرفاش با نگاه مظلومش اتیچرا مان..کنھ
تو ھم منو ..یول..ینھ حس..ینھ حرف...ستی من و اون ننی بیزیچ_ تونستم بگمفقط

 محل ھمھ ارزشون ی کھ دخترای پسر مجردھیتو ..خورمیمن بدرد تو نم..فراموش کن
 واسھ خودت ھم ینجوریا..فراموش کن.. زن مطلقھھی..نھ من.. نگاه مھربونھ توھی

 ..بھتره
 تی از اون ھمھ مظلومخواستی کھ میاره فرار کردم از احساس..فرار کردم..دمییدو
 .. بودفی حیلیخ.. بودفی حیمان.. تو دلم جوونھ بزنھیمان
 

 ... سھم ما از ھمنی اخرانگار
 ..ستی سکوت اجبارنیھم
 

 ری تو ھال زدم زشی مامان و ستادنیبا د.. خونھ رو باز کردم و رفتم تودر
ھق ھق .. کنارم کھ با دستم مانعشون شدمانی و خواستن بدنیھردوشون ترس..ھیگر
 .. رو گونھ ھامختیری و اشکام مکردمیم

 ..دی بفھموندیھمھ روبا..دیبری ابرومومدیچرا دار_ با ھق ھق گفتمدهی بردهیبر
 ..نی بھ گوش ھمھ رسوندنمی ادمی کشیی ابروی بکم
 و از تھ دل نینشستم رو زم..دمی تو اتاقم و درو محکم بھ ھم کوبدمیی دوھی ھمون گربا

 ..سوختی خودم کھ انگار قصد تموم شدن نداشت میدلم واسھ بدبھخت.. کردمھیگر
 اغوش ھیبھ .. داشتماجیاحت.. تو بغلشدیمنو کش..نشست کنارم.. اومد داخلشیستا
 ری دل سھیدوست داشتم .. و ارومم کنھچھی کھ دورم بپیی دستاھیبھ .. گرمیبھ جا..امن
 باشھ و ھم از دهی فھمیزی چی نکنھ باز کسنکھیھم از ا..دلم پر بود..نم کھیگر
 گھی دکمی اگھ کردمیحس م..رفتی کنار نمم چشمیلحن ارومش از جلو..نگاھش..یمان

 مرد ھی کھ کمبود حضور یواسھ من..شدمی نگاه معصومش ممی تسلموندمی اونجا مشتریب
 نیو من از ا.. جذبم کنھتونستی می داشتم ھر نگاه مھربونمیو تو زندگ

 ..ارمی پناه بی کھ دارم بھ ھرکسیی کھ واسھ کمبدادمیترسیم..دمیترسیم
 یازی خانم نیفقط ظھر..می نگفتچکسیما بھ ھ_ و گفتدی موھام و بوسی روشیستا

 گھید.. کنھی مھی مامان داره گردی بھ مامان بزنھ کھ دی سرھی اومد یمادر بزرگ مان
 نیبخدا ھم..زینھ ھمھ چ.. بھش گفتییزای چھی و سربستھ درد و دل مامان باز شد

 یبھ کس... راحتالتیخ..ھی خوب و مطمئننز..یشناسی و میازیتو ھم کھ خانم ن..بود
 ..زنھی نمیحرف

تحمل .. مردم و نداشتمی ھاھی و کناشیتحمل ن.. راحت شده بودالمیخ.. شده بودمارومتر
 ..نگاه ھرزشون..حرفاشون

  بھت گفت؟یمان_شیستا
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 .. سرمو تکون دادماروم
 .. ھازنھی ھم مشکوک می ماندایجد_شیستا
 ..یطونی خنده شھی..دیخند

 تو امی بدیمن با..ایمثالتو بزرگتر من..خجالت بکش_ دستاش و گفتنی و گرفت بصورتم
 ..دختره گنده..پاشو انقد ھم خودت و لوس نکن..بغل تو

 تر ی قویلی از من خشیبھ نظرم ستا.. بود مھربونشیچقد ستا.. لبخند نگاھش کردمبا
 ضعفم نی ھم از اشھی ھمخواستموی نمنکھیبا ا.. بودمیفیمن نسبت بھ اون دختر ضع..بود

 انقد محکم نکھیا.. بھ مامان بردهتشی بودن شخصی قونی اشی ستادیشا..ی ولومدیبدم م
منم احتماال بھ .. با چنگ و دندون نجات بدهھاشو  و بچھیبود کھ خودش و زندگ

من .. نھیول..ادی کھ نتونست از پس خودش ھم بربفی مرد ضعھی..بابامون برده بودم
 نیاز ا.. کردمھیبسمھ ھرچقد کھ تا االن گر..ھیکاف..بسھ..ذارمی نمیعنی..ستمیمثل اون ن

 .. محکم باشمخوامیبھ بعد م
 مامان دلخور؟_

 کمی کن ی سعیول..یکشی می کھ چدونھیم...تو ناراحتھاونم واسھ ..نھ_شیستا
 .. و شکستھ شدهری پیلی مدت خنی تو اکنمیحس م...یمراعاتشو کن

 ..مییچقد تنھا .. بھ حال خودمون سھ تا سوختدلم
 و قربون دیبوسیسرم و م.. تو ھال و خودم و بدون حرف انداختم تو بغل مامانرفتم

بھ ..سبک شدم..تو بغل مامان اروم شدم.. روموھامختیریاشکاش م..رفتیصدقم م
 ..دهی کردن جواب مھینظرم بھتر از گر

 دونستمینم.. بودری فکرم درگیلیخ.. نرفتھ بودمرونی گذشتھ بود و از خونھ بی روزدو
 کالس بود و مامان ھم داشت پرده شیستا.. و پس بدماوشی قرضم بھ سدیچطور با

 تو اشپزخونھ نشستھ بودم و بادمجونا رو پوست منم..دیبری و میخونھ خانم قادر
 و گذاشتم رو گوشم و بادمجونا رو یگوش.. بودنیثم.. زنگ خوردمی کھ گوشگرفتمیم

 ..کردمیھم قارچ م
  معرفت ؟یاحوال خانم ب_
 ؟یخوب. بودختھی بخدا کار سرم ریول..یقربونت برم ببخش پر_نیثم
 ..دلم برات تنگ شده بود..یتو چطور..من خوبم_
 مامانت خوبھ؟.. کجاستشیستا..زمی عزنطوریمنم ھم_نیثم
 ؟.. چھ خبررسونھی دانشگاست و مامان ھم خوبھ سالم مشیستا_
 ھیگفت بھت بگم .. کارت دارهاوشیراستش زنگ زدم بگم س..یخبر کھ سالمت_نیثم

 ..ندتی ببخوادی دفترش میسر بر
 ؟منو؟چکارم داره_ تعجب گفتمبا
ادرس دفترش و واست .. منتظرتھ٩فقط گفت فردا ساعت ..دونمیمنم نم_نیثم
 .. برمدیمن با..ی نداریخب گلم کار..حتما برو پرستش..فرستمیم
 .. خداحافظرمیباشھ م..سالم برسون..زمینھ عز_
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 ..خداحافظ_نیثم
 .. خدا باز استرسیوا..نکنھ واسھ پوالشھ.. چکارم دارهیعنی
 

 ام؟ی باھات بیخوایم_مامان
 ..مگھ بچم..نھ مادر من_ گفتمکالفھ
 ..شترهی از صدتا بچھ زحمتت بیول..یستیبچھ ن_مامان

 سرم اومده من خواستم کھ ییمگھ ھر بال.. منھریمگھ تقص.. حرفنی ای چیعنی_
 من کور می من بود تصادف کردری کرد؟تقصی نامرددی من بود وحریتقص..ادیب

 ی عوضھی سرم رفتم کار کنم ری من بود خرین؟تقص من بود طالقم دادریشدم؟تقص
 .. افتاد؟اره؟واقعا کھرمیگ

 بلند خودم و یبا قدما..دمیکشیتند تند نفس م..رونی از خونھ زدم بی اگھی حرف دبدون
 ..رسوندم تا سرکوچھ

 بذارن بھ حساب مویبدشانس.. من تموم کننی پاموی زندگیای حق ندارن بدبختاونا
 ..حماقتام

 لحظھ خودم و انداختم تو اتوبوس در حال نی و اخردمیی اتوبوس و دوستگاهی خود اتا
 ..حرکت

 ..یری و بگی خاللھی نبود کھ میی جایحت.. ھم نبوددنی واسھ نفس کشجا
 ی حرفاشی فکرم پی ولشدنی بود کھ تند تند از کنارمون رد میی و ادمارونی بھ بنگاھم
 ..مامان

 کھ حضورش فقط شیبرعکس ستا.. شدتیبخاطر من اذ یلی مدت خنیتو ا.. دارهحق
 .. اخھ مگھ خودم خواستمیول..من فقط واسش مشکل درست کردم..کمک بھ مامانھ 

 کوچھ بلند و ھی.. واسم فرستاده بودامشی تو پنی کھ ثمیابونی بھ خدمی رسی کدمینفھم
 .. و نسبتا خلوتضیعر

 بود ی دفتر مھندسای طبقھ کھ ھمش ٩ ی اپارتمان تجارھی.. جلوتر دفتر شرکت بودکمی
 .. دفتر وکالتای

 ؟ییتو..پرستش_ نفر از پشت سر گفتھی پامو تو ساختمون نذاشتھ بودم کھ ھنوز
 ن؟یخوب..سالم اقا بھراد_با لبخند گفتم..برگشتم

 ؟یچطور..یسالم خانم پر_ کنارمو گفتاومد
 بھار جون خوبھ؟..ممنون_

 ده؟ احضارت کرایس..اونم خوبھ_بھراد
 ..اوشھی منظورش ھمون اقا سادی احتمال زبھ
  چکارم داره؟دیدونیشما نم..اقا بھراد..بلھ_

 ..بھراد صدام کن ھنوز اونقدرا اقا نشدم..اوال کھ با من راحت باش_بھراد
 ..یفھمی باال میریخودت االن م..بعدم
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 بھ طبقھ ی چھ عالقھ ااوشی سنی ادونمینم..می شدادهی پ٩ و طبقھ می اسانسور شدسوار
 .. دارهایاخر
 .. بود کم گفتمی و قشنگکی چقد بگم شرکت بزرگ و شھر

 ھم بود کھ ی تو کار برج سازاوشیالبتھ س.. دفتر کارخونھ استنجای کھ اگفتی مبھداد
 ..در واقع دفتر دومنظوره بوده..دادی جا انجام منیکاراشو ھم

 تا دلت بخواد یول..ری روبھ گیلی جلف بود نھ خیلی دختره بود کھ نھ خھی شونیمنش
 ..اوشی خوده سنیع..خشک و بداخالق بود

 اورد نی بشی بھ احترامش بلند شد و سالم کرد کھ بھراد دستش و بھ معندی و کھ دبھراد
 ..باال

  تنھاست؟اوشیس_بھراد
 .. ھستنششونی راد پیاقا_یمنش
 ..شونیا_ گفتھی کھ منشمیرفتی ممیداشت

 ..اوشھیمھمان س_بھراد
 .. کردتی ھداتیری منو بھ سمت اتاق مدو

 ی و ابدی رنگ سفبی ترکلیھمھ وسا..یعجب اتاق..اووف.. تومی و رفتمی زددر
 پر ی ابومی اکوارھی دیمبلمان سف..ی لپ تاپ ابدی سفزیم..ی تابلوھا ابدی سفکایسرام..رهیت

 .. اتاقش قشنگ بودیلیخ..ی اببای تقری پر از کتابادیکتابخونھ سف..یاز ماھ
 ھم یلی تنش بود کھ نکبت خی و بلوز سورمھ ای کتشلوار سورمھ اھی کھ اوشی سبجز

سالم کردم کھ .. راد باشھیاحتماال ھمون اقا.. ھم اونجا بودگھی مرده دھی ومدیبھش م
حاال ..اه اه.. و سفارش قھوه دادنمی جوابمو داد و دعوتم کرد کھ بشی جدیلی خاوشیس
 .. قھوه بخورهیک

 ؟.. خانای بردییکجا_ اومد و دست گذاشت رو شونھ ھمون پسره و گفتبھراد
 ..تو چھ خبر.. طرفانیھم_ نگاه از من گرفت و گفتایبرد

 نجایپس من ا..وا.. سرش و کرد تو لپ تاپشاوشمی مشغول حرف زدن بودن و ساروم
 ..چھ کارم داشت..میگالب

 ..ووردی اب موانی لھی واسھ من یکاشک..رد قھوه اورد و تعارف کی مردری پھی
 ..قھوتون سرد شد.. خانمدییبفرما_ایبرد

 .. ندارملیم..ممنون_
 ایبرد

 و نمیبی نممارستانی شمارو رو تخت بگھی خوشحالم کھ دیلیخ_ لبخند زد و گفتھی
 .. دوباره چشماتوندنی واسھ دگمی مکیبھتون تبر

 .. صداش واسم اشنا بودیول..دنیھمھ کھ فھم.. خدادونھی از کجا منیا
 ؟..میدی دیی رو قبال جاگھیما ھمد_

روز عملتون .. مھرنی معی اقالی راد ھستم وکایمن برد.. من چرایول..شما نھ_ایبرد
 .. و عمل و انجام دادممارستانی مربوط بھ بیکارا
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س خوش لبا.. جذاب بودیول.. باشھدی سالھ با٤٠ مرد ھیمنو بگو گفتم ..گھیراست م..یا
 ..پس زن داره..یاخ.. حلقھ ھم دستش بودھیالبتھ ..زدی م٢٨بود و ھول و حوشھ 

 ..ممنون از لطفتون..بلھ_
 ..میری قلوه بگمی انقد دل بدگھی نذاشت داوشی سیصدا

اول .. کھ راجب دوتا مسئلھ باھات صحبت کنمنجای ایایازت خواستم ب_اوشیس
 ی و بگی کالنتری بردیبا..کانی کنھ واسھ نمی تنظتی شکاھی خواستم ایمن از برد..نکھیا

 .. افتادهیچھ اتفاق
 دنی کششی بحث و پنی و استادنی روبروم اگھی و دوتا پسر داوشی سنکھی خجالت ااز

 ھم گونھ ھام االن گل ادیبھ احتمال ز..نای اکننی میچھ فکر..نییسرم و انداختم پا
 ..انداختن

اول .. کردم واسھ کار تو کارخونھمیظ قرار داد تو تنکھی مسئلھ انیدوم_اوشیس
 شرکت و تحمل طی فعال محی نتوندی گفتم شای ولی شرکت بمونی تونجایخواستم ھم

 ..ی بمونیتونی تو کارخونھ منیواسھ ھم..ری واسھ اتفاق اخیکن
 ؟ی ھستی راضی از ھمھ چنیبخون بب.. قراردادنمیا_ و گفتزی برگھ گذاشت رو مھی

 یکارش ھم بستھ بند.. خوب بودیلیحقوقش بھ نسبت خ.. برداشتمزی رو از رومبرگھ
 .. باباولیا..کارخونھ ساخت قطعات خودرو..اووم.. بودنیقطعات ماش

خودکار و .. کھ بھ ضرر من باشھ تو متن قرارداد نبودیزیچ.. قرارداد دوسالھ بودھی
لطف ..ممنون_ گفتمی و با لبخند کمرنگاوشی سزیبرداشتم و امضا کردم و گذاشتم روم

 ..نیکرد
در .. کنمتی شکاخوامیمن نم..ینولیدیزحمت کش.. رادیاقا_ گفتمای کردم سمت بردرو

 .. باز بشھی کھ پام بھ کالنترخوامیواقع نھ وقتشو دارم نھ م
 ؟یشی نممونی؟پشیپرستش مطمئن_بھراد

 ..مطمئنم..نھ بھراد_ ھمون لبخند گفتمبا
 یاقا_ و گفتمشھیشونی کمرنگ رو پیلی اخم خھی کھ احساس کردم اوشی کردم بھ سرو
 ..نیدیزحمت کش..از شما ھم ممنونم.. مھرنیمع

 ..من از فردا راس ساعت کارخونم_ و گفتمستادمی شدم ابلند
 ..کانی ن؟ممکنھی فکر کنشتری بیخواینم_ گفتاوشی برگردم کھ ساومدم

 یاون روز حساب..ارهی جرات کنھ اسممو بگھیفکر نکنم د_ نگاش کردم و گفتمبرگشتم
 ..اش و الش شد

 کردم و از ی ھم خداحافظی و از منشرونی از اونجا اومدم بی جمعی خداحافظھی با و
 ..ستادمیا..ھنوز دوقدم نرفتھ بودم کھ بھراد صدام کرد..شرکت خارج شدم

اگھ .. ھستی انھی ادم ککانین..ی کردیبھ نظر منم کار درست_ روبروم و گفتاومد
 ی ولتی شکانی دودل بود واسھ ااوشمیس..کردی می حتما تالفیکردی متیازش شکا

 .. و راحت کنھالتی خخواستیچون بھت قول داده بود م
 ..کنمیلطفشو فراموش نم..  بھ منمحبت دارهاوشیاقا س_ گفتمی لبخند قشنگبا
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 .. بدم بھشیدیم..خواستی بھار شمارت و میراست_بھراد
 ٠٩.. کنادداشتی..اره حتما_

 .. برسونمتارمی بنیصبر کن ماش_بھراد
 ..یی برم جاخوامیم.. ینھ مرس_

 ؟..یکنیحتما؟تعارف کھ نم_ بھراد گفترفتمی جور کھ منیھم
 ..خداحافظ..برو..حتما_ داد زدممن
 ی صندلھی یرو.. بار خلوت بودنیا..سوار اتوبوس شدم..فتھی از کارش بخواستمینم

چرا امروز بھش ..کردمی اسم فکر مھی شده بودم و بھ رهی نقطھ خھینشستھ بودم و بھ 
خب چرا بھراد و بھ اسم ..گھیخب خواستم بھش احترام بذارم د.. مھرنی معیگفتم اقا

 ..رهیگی کال خفھ خون مندشیبیادم م..سناکھ تراوشی سنیخب بابا ا..صدا زدم؟خب
 و بھم دیبوسصورتم و .. از مامان رفتھ بودمیدلخور.. رفتم خونھینیری جعبھ شبا

 چشمک ھی..نگرانت بودم.. نداشتمی صبح منظوریاز حرفا_ گفت و اروم گفتکیتبر
 .. بچتی عروسینیری ششایا_ برداشت و گفت ینیری ششیستا.. حلھیعنیزدم کھ 

 .. زدم پس کلشیکی
 .. بودمشدهی کھ ھنوز ندیتو فکر فردا بودم و کار تو کارخونھ ا.. بودی خوبروز
 و یمامان گوش.. کھ تلفن زنگ خوردمیزدی بعدش و میی چامی و داشتمی خوردشام

 عی سرشی ابروھاش و بعد از چند لحظھ قطع کرد کھ ستانی اخم نشست بھی..برداشت 
 .. بود مامانیک_گفت

دعوتمون کرد واسھ اخر ..نیمھ..زنعمو تون بود_ نگاه بھ من انداخت و گفتھی مامان
 ..دی وحینامزد..ھفتھ

 بجز یاخھ ک..دی وحینامزد.. گفتیچ.. مامانی مونده بود بھ حرکت لبھاهری خنگاھم
اصال لجم ..پست فطرت.. خر بشھ و بره زن اون گور خر بشھونھیمن م

اون حق نداشت با .. کوچولو دلم گرفتھی..فقط.. نشدمیعصب..ناراحت نشدم..نگرفت
 ی زندگی با اون عوضر عمھی خواستمی من احمق مایخدا.. رفتار کنھینجوریمن ا

 ..ادی زیلیخ.. بودی عصبانشی؟ستا..کنم
 مثال حرص ما رو در خواستیم.. مثالیکھ چ..نجای زنگ زده بود ایواسھ چ_شیستا

 ..ی عوضکھیزن..ارهیب
 ..انقد حرص نخور..می برمیخوایما کھ نم..گھیبسھ د_مامان

 و با سکوت و ناشوی بازشعوریجواب ب..بسمھ انقد نشستم و حرف نزدم.. بسھگھید
 نی ادونستمیم.. واسھ خودشون بتازونندیبسھ ھر چقد گذاشتم زن عمو و وح..اشک دادم

 .. چکار کنمخوامیبار م
 .. جشن برمنی بھ اخوامی من میول_

 ؟؟؟یچ_ ھردوشون با ھم گفتنشی و ستامامان
اون ھنوز خبر .. پسر عمومی برم نامزدخوامیم.. کھ گفتمنیھم_ پوزخند زدم و گفتمھی

 رمیم..نمی ببتونمی بفھمھ من مشھی خوشحال میلیاحتماال خ..نداره من چشمم و عمل کردم
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حاال حاالھا مونده تا ..البتھ..نمی و ببدی خودم خرد شدن وحی چشمانی با ھمدیبا..اونجا
 .. تازه اولشھنی ایول..نمیبب  و نابود شدهدیمن وح

 ؟یگی می چیفھمیم..ی شدوونھید_شیستا
 یتونیتو ھم م..ی نکن نظرم و عوض کنیسع..فھممیخوبم م_ و گفتمشی کردم بھ ستارو

 ..یایبا من ب
 ..تا اخر ھفتھ زحمتش و بکش..خرمی پارچھ مھیفردا از سر راه _ رو بھ مامان گفتمبعد

 ؟یمطمئن_مامان
 ..ی از ھرموقعشتریب_

 ..ی جشنشون و بھم بزنیحق ندار_مامان
 .. بزنمششیات..نکھیقصد من ا..ستمیمن مثل اون اشغال ن_ و بستم و اروم گفتمچشمام
 .. شدمداری از خواب بشی دست ستای با تکوناصبح

 ..می و با ھم بریری مسھیاماده شو تا ..پاشو پرستش_شیستا
 .. شعوری بدیوح.. افتادمشبی دادی.. بھ بدنم دادمی کش و قوسھی.. شدمبلند

موھامو شونھ کردم و ..مسواک زدم..دست و رومو شستم..دم رو جمع کررختخوابا
 و ی رژ صورتھی..ی و مقنعھ مشکی سورمھ انی و جیمانتو مشک..محکم بستمشون

 ..میشونی پی روختی کوچولو از موھام رھی..عطر ھم زدم
 المی خگھی دنباریا_ قران ردمون کرد و رو بھ من گفتریمامان از ز..می خوردصبحانھ

 ..فرستمتی می ادم مطمئنشیپ..راحتھ
 ..رونی بمی اومدشی و با ستادمشیبوس

 شیمطمونم اگھ ستا..نگاھمو ازش گرفتم.. بھ من شدرهیخ..ی کوچھ چشمم افتاد بھ مانتو
اه .. لحظھ برگشتم و پشت سرم و نگاه کردمھی.. سرکوچھمیرفت.. سمتمومدینبود م

 ..کردیھنوز داشت نگاھم م..یلعنت
 .. شدادهیوسط راه اون پ..می رفتشی با ستایری مسھی اتوبوس تا با

 .. سرراست بودی بود ولی طوالنرشیمس.. اطراف تھران بوداوشی سکارخونھ
 شدیباورم نم.. ادم و کارگریکل..ای دم و دستگاه و برو بی بزرگ با کلیلی کارخونھ خھی

 ..کنھی رو اداره منجای ایی خودش بھ تنھااوشیس
 ..یبازم شروع کرد بھ خنده و مسخره باز..دمی و تو محوطھ دبھراد
 کھ افشویق..اعصاب معصاب نداره .. ندهاوشی سنی دم بھ دم اادیز..ی پرنیبب_بھراد

 دفعھ بزنھ بھ کلت و عاشق ھینکنھ ..یراست..حواست باشھ..مونھی ملی شکل عزرائیدید
 ..از ما گفتن بود..ھی کلھ خرابھی..یبش
 .. عشق خودمھاوشیس_ گفتی با لحن پر حسرتبعد

 ایمن و س..مگھ من دل ندارم.. خبھیچ_ کھ گفتکردمی گرد شده نگاھش می چشمابا
 ..میعاشق ھم

 ..گھی می چنیا.. لحظھ ترس برم داشتھی
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 حالت در نی و بھ ایکی ادی خوشم میا_ خنده و گفتری زد زدی مچالھ منو کھ دافھیق
 .. نردبون بشمنیاخھ مگھ من خرم بھرم و ول کنم عاشق ا..ارمیب

 ..ششییا..شدی داشت باورم میول..زدی کلھ حرف مھی..اووف
 بزرگ ی بلند و دستگاھھای بزرگ با سقفایسالنا.. تو سالنمی بھراد رفتبا

 کھ کارش بستھ لی اتاق بزرگ و طوھی..بعدم محل کار خودم و نشون داد..یکیمکان
 کمی ی نبود ولیر سختکا.. کمتر بودنوریسر و صدا ا.. خودروکی قطعات کوچیبند

 .. بودیچیبھ ھر حال بھتر از ھ..کسل کننده بود
 ی خونگرمی دخترایلیخ..ی و ھستکتای..با دو نفر اشنا شدم.. بودی خوبروز
 با نمک بود و یھست.. جامعھ بودنفیھردوشون مثل خودم از قشر ضع..بودن

 خانم متشخص بود و عقلش بھ ھی رفتاراش مثل ی خوشگل نبود ولکتای..سروزبون دار
 ی روز کلھیکردن و تو  یاون دوتا ھمھ رو بھم معرف.. سالھ بود٤٠ زن ھی ییدانا

 و مشکالتم فکر دیانقد سرم شلوغ بود کھ اصال وقت نکردم بھ وح.. کردمدایدوست پ
 ..دمی تو کارخونھ نداوشمیس..کنم

با ..سونھ قبول نکردمھرچقد بھراد اصرار داشت منو بر.. کارمون تموم شد٤ ساعت
 کتای..  کردمیھمراھ.. برم پارچھ بخرمخوامیبھش گفتم م..می بودری مسھی تو بای تقرکتای

 .. خواھر و برادری سالش بود و مجرد با کل٢٦
 ی با گالی مشکری حرھی.. کردمدای و پخواستمی کھ میزی گشتن چی بعد از کلباالخره

 تاپ درست زی چھیمامان ازش ..ی ساتن نقره اھی ھم رشی و واسھ زیدرشت مشک
 ..مطمئنم..کنھیم

 ..دیواسھ خرد کردن وح..دی ارزی می گرون پام دراومد ولبایتقر
 .. نبودیمان.. نگاه تو کوچھ انداختمھی خونھ دمی کھ رسغروب

 ..مدلمو بھش گفتم..خوشش اومد.. مامان و خوردم و پارچمو نشونش دادمیچا.. تورفتم
 من نارویا..ارنینذار واست حرف در ب..پرستش_ نگرانشو بھم دوخت و گفتنگاه

 ..عاقالنھ رفتار کن..شناسمیم
 .. کمرنگ من جواب مامان بودلبخند

 
 بوجود می تحول تو زندگیلی خگمینم..گذرهی از رفتن من بھ کارخونھ میروز ٦-٥

 ازم بر ی کارھی نکھیا..ستی خود نی حضورم بکنمی کھ حس منی ھمیاومده ول
واقعا .. شدمیمی صمیلی خکتای و یبا ھست.. داشتھری تاثیلی خمیخودش تو روح..ادیم

 ی پسرھیبا .. عقب افتاده دارهر خواھھی.. سالشھ٢٤ یھست.. ھستنی مھربونیدخترا
 فھمنی خانواده اش می وقتی ولشی خواستگارادیپسره م..شنی و عاشق ھم مشھیاشنا م

 نوه مون ھم عقب افتاده میخوای نمگفتنیم.. کنارکشنی دختر عقب افتاده دارن مھی
 ی واسھ ھستیلیدلم خ.. رابطھ شون و بھم زدی خوده پسره ھم بعد از مدتیحت..باشھ

 یلی خدونمیم.. غم بزرگ نشستھ باشھھی خندون افھی پشت اون قکردمیفکر نم..سوخت
 ..شھیغرور ادم خرد م.. تو رو کنار بزنھیکی نکھیا..پس زده شدن..سختھ
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 ای بچھ سالم باشھ ھیانگار دست ما ادماست کھ .. شعور بودنی اون خونواده بچقد
 تا دی بخاطر خواھرش بای ھستیعنی..نھ دست ما.. خواست خداستنایھمھ ا..ضیمر

 .. مشکل دارنشونیھمھ تو زندگ.. خدایا..اخر عمر تنھا بمونھ
 ستیمعلوم ن..دمی و نداوشی کارخونھ اصال سومدمی کھ می چند روزنی اتو

 ھی ایخب بابا ب..گردونھی رو منجایاحتماال نشستھ تو دفترش و از راه دور ا..کجاست
 کنھی شروع منھیبی ھم کھ منو میوقت..ھرروز..ادی بھراد میول..یزیچ..یسرکش

 داره و با ھمھ بگو و بخند داره کنا شوخش و با ھمھ کارھی روحنیالبتھ ا..یمسخره باز
 ..و ھمھ ھم دوسش دارن

دستاش ..نیی سرش و انداخت پاکنمیبھش کھ گفتم کجا کار م..رمی سر کار مدی فھمیمان
 انقد یکاشک.. نجاتت بدمنجای انقد پول داشتم کھ از ایکاشک_و مشت کرد و اروم گفت

 ..سھ خودم نگھ دارم کھ تو رو وایانقد..فتھیداشتم کھ نذارم نگاھت بھ اون ب
 در ھر یول..ستی نی عالقھ ااوشی منو سنی بھش بفھمونم کھ بدی چطور بادونستمینم

 بفھمم کھ پا گذاشتنش بھ تونمی مگھیانقد د.. کنممی و وارد زندگی مانخوامیصورت نم
 .. اشتباه محضھمیزندگ

 نی دارم بھ اازین..دهی اوقات روح خستم و جال می احساس ارومشگاھنی با ایمان
 .. ھم دوست دارم بھ خودم اعتراف کنمیزی چھی.. یول..ی زورکیمحبتا

 انقد ساکت و خواستمینم.. قبل از ازدواجم دوست داشتم مرد من محکم باشھشھیھم
 کھ موقع کم اوردنام اشک تو یکی.. من مغرور ه با ابھتھیالیمرد خ..مظلوم باشھ

 ..بجنگھ..محکم..سشتھیبا..چشماش جمع نشھ
 ..دینھ وح..ینھ مان..خواستمی عمر مھی کھ ستی نیزیاون چ..ی مانیول

 ..ستی نیکاف..اما.. عشق و احساسھی کھ سراسر وجود ماندرستھ
تا ..٢ساعت ..میشی ملی شنبھ ھا زودتر تعط٥..دی وحیجشن نامزد.. شنبھ است٥ امروز

 یلی چرب و چی بود و ماکارونشی نھار کھ دستپخت ستاشی خونھ با مامان و ستادمیرس
 ..بعد از نھار و کمک بھ مامان رفتم تو اتاقم... میبود خورد

واسھ امشب چکار _ گفتشی کھ ستارفتمی تو کمدم ور ملیبا وسا.. دنبالم اومدشیستا
 ؟یکنیم
 .. جشنرمیم_ تفاوت گفتمی بیلیخ

 ؟یمطمئن_شیستا
 اره_

 ..امیمنم م_شیستا
 ..اره مشغول کارم شدم نگاه بھش انداختم و دوبھی

 .. گفتمنیبھ ثم_شیستا
 ؟یکھ چ_

 ..می دارازشی ندیواسھ سوزوندن وح_ با موھاش ور رفت و گفتشیستا
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بھراد با پرادوش دم در _ گفتی با خنده مرموذشی لنگھ ابرو باال انداختم کھ ستاھی
 .. بودنینظر خوده ثم..مونھیمنتظرمون م

 .. اومد رو لبشیطونی خنده شھی
 ..می خبر کنی اتشنشاندی کھ باینطوریا_

 ..نھیقصد ما ھم ھم_شیستا
  دور..ی و مشکی بلند نقره اراھنی پھی.. قشنگ بودیلیخ.. لباسم و اماده کرده بودمامان

دامن لباس اصال ..خوردی مکیدو بند بار.. کرده بودبامی تنگ بود و واقعا زکمرش
 زهی بازم کھ دورم بری اونم موھا شونھ ھام بود کھی لباس فقط رویباز..چاک نداشت

 .. نبوددای پیزیچ
 .. بودکیلباس واقعا تو تنم ش.. بودیعال.. مامان محشر بودیاطیخ

 واسم صاف شی حالت دارم و ستایموھا..دمیلباس و پوش.. دوش گرفتمنکھی از ابعد
 ..دادی مو جواب میبھتر از اتو..یبا اتو دست..کرد
 حجم دھنده ملی خط چشم پھن و رھی..کردی امشب فرق می دوست نداشتم ولادی زشیارا

رژگونھ ھمون رنگ ..یرژلب براق و حجم دھنده صورت...چشمام و محشر کرده بود
 کھ ی پاشنھ بلند مشکیکفشا.. کردمیعطر رو سر و صورتم خال.. کمیلی خیول

م کھ مامان دوختھ بودش ھم تن یپالتو بدون خز..دمی بود و ھم پوششیمشترک با ستا
 رو ھم رو موھام ی مشکریشال حر.. ما دست ساز مامان بودیکال ھمھ لباسا..کردم

 ..انداختم
 ھی بگھ من تونستی نمی کسگھید.. بھ خودم شدمرهیخ.. بھ خودم انداختمنھی نگاه از اھی

 زن عمو دم محضر باعث شد چشمامو ی و حرفادی وحادی.. ندارمیچی ھریدختر فق
 ..ببندم و نفسام و تند کنم

 مامان کھ سنگ ی طالریزنج..چشمام و باز کردم.. دور گردنم بستھ شدیزی چھی
 ..کردی میی واقعا خودنمادمیتو گردن بلند و سف.. داشتیدرشت مشک

 ..یگمش نکن.. باباتھادگاری_ بھم زد و گفتنی لبخند غمگھی نھی از تو امامان
 ..مراقب خودت باش..یخوشگل شد_ چشمک زد و گفتھی

 .. اروم و مظلوم مامانیبازم اشکا..بازم بغض..رونی از اتاق برفت
 ..ی عوضینابودم کرد..تو..خورهیحالم ازت بھم م..دیوح..دمی کشری دست رو زنجھی

 .. کم نداشتیزی چییبای اونم از زیول..نھ مثل من.. اماده شدشیستا
 ..بچھ ھا دم درن..میبر_صحبتش کھ تموم شد گفت.. زنگ خوردشی ستایگوش

 ..رونی بمی و اومدمی کردی مامان خداحافظبا
 یاز شانس قشنگ منم مان.. بھراد نشستھ بودنی تو پرادو نقره انی و بھار و ثمبھراد

 ھی..رسھی بد موقع سر مشھیچرا ھم.. خدایا.. بره تو خونشونخواستیدم در بود و م
 مظلومش ی نگا ھانی امی نذار تسلایخدا..نگاه بھ منو لباسام انداخت و بعدم پرادو بھراد

 ..بشم
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با بچھ ھا سالم کردم و بھراد گازش و گرفت و .. سوار شدمی نگاه اضافھ ابدون
 ..رفت

 از درون دونستمی خودم می کھ اروم باشم و بخندم ولکردمی تمام تالشم و منکھی ابا
 ..داغونم

 ید کمرنگ بامزه بھراد و با لبخنی و حرفاای حرف بزنم جواب ھمھ شوخادی زتونستمینم
 بھ رهیمن کھ ھمش خ.. گرفتی از گلفروششی سبد گل بزرگ ھم ستاھیسر راه ..دادمیم

 ..حواسم بھ اطرافم نبود.. بودمابونای روشن تو خیمردم و چراغا
 بزرگ کھ دم درش پر از یلی باغ خھی یروبرو..ستادی انی چقد گذشت کھ ماشدونمینم

 .. بودمتی گرون قینایماش
 
 و با لبخند رونی اورد بشھی سرش و از شنیثم.. اومد کنارمشیستا.. شدمادهی پنی ماشاز

 ..ریبرو غرورت و پس بگ..یتونیتو م_ نگام کرد و گفتیاروم کننده ا
 .. دور کمرم حلقھ شدشی ستایدستا..دمی کشقی نفس عمھی

 نی بزن پس سره ایکی منم ی جاتشیپرس_زدی داد منی بھراد اومد کھ از تو ماشیصدا
 ..و زن عموت دیوح

 .. من چقد استرس دارمیوا..ھیاالن وقت شوخ..بھراد..ا_بھار
 .. بودمیحداقل امشب و قو.. بودمیقو..محکم بودم.. من نداشتمیول

 شده دهی دور تا دور باغ چی کھ با روکش مخمل صدفییایصندل..می شدی باغ بزرگوارد
 و شربت بود کنار وهی و مینیری و شکی گرد ھم کھ روشون پر از کیزایم..بود

 عروس و گاهی جاکیفرش قرمز از دم در تا نزد..کی شی ھایچراغون.. بودایصندل
 چھار تا درخت کنار باغ نی قشنگ بیلی خی اب نماھی.. بودنومدهی کھ ھنوز نیدوماد

 بر علت شده دی عطر گال ھم کھ مزیبو.. بودی شاعرانھ و قشنگیلی خیفضا..بود
 .. شلوغ بودیلیخ..بود
 کرد و موھامو سر شونھ ھام دی رژلبم و تجدشیستا..در پالتوھامون و ازمون گرفتن دم
 ..محشر..ی پریمحشر_ تکون داد و گفتکمی
 ما ھم اونجا تی درپیالی از فامیتک و توک.. دادلمی چشمک نازم تحوھی و

 یی صداھی کھ تی جمعنی بمیاروم رفت..اونا ھدف من نبودن.. نکردمیتوجھ..بودن
 ش؟یستا..پرستش_گفت

تنھا ..دلم براش تنگ شده بود..چقد خوشگل شده بود.. بوددایو..لبخند زدم..میبرگشت
 ..عضو مھربون اون خونواده کھ من دوسش داشتم

 ؟یخوب..زمیسالم عز_ و گفتمدمشیبوس
 ؟ینی ببیتونیتو م_ تعجب نگام کرد و گفتبا

 .. اره تکون دادمی بھ معنسرمو
 ؟یاز ک_دایو

 ..رونی بدی کششی نحسش و از زندگی پادی وحیاز وقت..شھی می دو ماھیکی_شیستا
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 .. رفت تو خودشدایو
 ..شیستا_
 قسم بخورم کھ یبھ ک..بخدا بھشون گفتم..شرمندتم پرستش..دونمیم..دیحق دار_دایو

 ..گمی می من چدنیشنینم.. انگار کر شده بودنیول..زبونم مو دراورد..باورت بشھ
مھم االنھ کھ من چشمام ..غصھ نخور..زمی عزگھیگذشتھ د_ گرفتم و گفتمبازوشو

  کجان؟نای عمو ایراست..سالمھ
پس کو چادر ..ھھھ.. ما رو باشیزن عمو..اوه اوه.. اشاره کردیزی مبھ

 ینگاه چھار تا ادم لخت و پت..شدی مشیغمبری خدا پی ادعای زمانھی کھ نیا..چاقچورش
 اھل حجاب یلیمن خودم خ..واسشون افت کالس داره..دی ھم پرمونشی و انید.. دید
 ریی تغکنمی نمیسع..شھیھم..خودمم.. ھستمی ھرچی ولستمیمثل اونا انقد اپن ن..ستمین

 ..کنم
 ..نای عمو ازی سمت ممی اروم رفتشی و با ستامی جدا شددای واز

 ھی کھ نیا.. زدهی چھ کراوات صورتنیعمو رو بب.. نگاهی تروخدا پریوا_شیستا
چھ .. خودش ونیبب.. دور گردنتی قالده بستھی چگفتی و مدی پس کلھ وحزدی میزمان

 تروخدا زن عمو رو یوا.. کھشھیداره خفھ م..چقدم محکم بستھ.. ھم زدهیرنگ ملوس
 ذاشتی کھ نمنیا.. عمورتی بھ غولیا..دهی ھم پوشی چاقش چھ لباسکلی ھنیبا ا..باش

 ما رو یالیتروخدا فام.. دفعھ نامحرم زل نزنھ بھ زنشھی سھی واییتو صف نونوا
 ..نگاه

 .. بشونمیدیرس..اروم تر _
 ٥٠ پارچھ کھی تھیدختره کھ .. بودنستادهی ای و زن عمو کنار دختر و پسر جوونعمو

بدم .. و بلوز تنگ و کراوات بستھ بودنی بود و پسره ھم شلوار جدهیچیسانت دورش پ
 ..گھی دیدیپوشیخوب کتت ھم م..ادیم
 ..سالم_ گفتمینی حال دلنشنی در عی محکم ولی صدابا

 نگی ما چشماشون اندازه توپ پدنی و زن عمو با لبخند برگشتن سمتمون کھ با دعمو
 شی ستای کھ صداکردمی خونسردانھ نگاشون میلی لبخند خھیمن با ..رونیپنگ زد ب

 ..اونا رو از بھت در اورد
 .. عمو جونکیتبر_شیستا

 .. در گردش بودشی منو ستانینگاھش ب.. زودتر بھ خودش مسلط شدعمو
 ..نیخوش اومد..دیخوب..زمیسالم عز_عمو

 بزنھ کھ یاومد حرف.. شک داشتدیشا.. بپرسھدیترسیم.. شدرهی تو صورت من خو
 د؟یکنی نمی ذاکر معرفیاقا_پسره گفت

 .. من ھستنیابرادرزاده ھ.. دو تا خانم خوشگلنیا..بلھ..بلھ_ دستپاچھ گفتعمو
 .. فرناز جان ھستنی متشخصھم خالھ زاده ھای خانم و اقانیو ا_ رو کرد بھ ما گفتو

 من حوصلشون یول.. با دختره دست داد و با پسره سالم کردشیستا..متشخص..اوھوو
 .. تکون دادمکمی سالم اروم گفتم و سرم و ھیفقط ..و نداشتم
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  زن عمو؟نیشما خوب_ بھ زن عمو گفتمرو
 ..نیخوب..ریچھ خ_ گفتعیسر.. بپرونمیزی من چدی عمو ھول کرده ترسزن

خودشم .. ھمونجامی و نشستی خالزی مھی و برد کنار دی و کششی دست من و ستاو
 ..نشست

 کھ نمیبیم_ تمام گفتی بھم انداخت و بعد از چند لحظھ با بدجنسرهی نگاه خھی می نشستتا
 ؟ی پول عملت و جور کنی کھ تونستید و خر کری باز کس؟نکنھیچشمات و عمل کرد

حفظ ظاھر .. حال بازم من متعجب شدمنی با ای نبود ولشی شرمی از بی تعجبنکھی ابا
 انقد دیالبتھ ببخش..شھی مدای پدمیاخھ زن عمو مگھ خرتر از وح_ و گفتمدمیخند..کردم

 فرتاز جان یالیفام..یراست.. شوھرم بوددی وحی زمانھینھ ..زنمایراحت حرف م
 . بودمدی کھ من ھمسر سابق وحدوننیم

معلومھ از اون ھفت .. خودش و حفظ کردیول..دیرنگش پر.. بوددهی عمو ترسزن
 ..خطاست

 براشون مھم یول.. ازدواج ناموفق داشتھھی قبلش دی کھ وحدوننیم_ عموزن
 ..وجود خود پسرم براشون مھم بود..نبود

 ..پس فطرت..ناموفق
 ..مگھ پسرتون وجود ھم داره_ و گفتدی خندشیستا

 ..شی ستای گرفت از حرف بھ جاخندم
 ..شی عمو اخم کرده برگشت سمت ستازن

 نم؟ی بازم ببتونمی کھ من منیستیشما خوشحال ن..ی راستنیریزن عمو بھ دل نگ_
 واست ی چھ جشنینیبینم..چرا_ اومد رو لبش و گفتی مسخره اپوزخند

سر و ..ی ھمھ خرج خودتون کردنیاز کجا ا..نینگفت..نمیبب..گرفتم
 ..عمل چشمات..بروروتون..ختتونیر
 دی جدی باباھینکنھ مامانتون واسھ شما دوتا _ چشمک زشت و زننده زد و گفتھی

 کنھ؟یاورده کھ داره خرجتون م
 و خم شدم سمتش و زی حرف و زد محکم زدم رو منیفقط تا ا.. شدی چدمینفھم
 راجب مامان یحق ندار..کنمی پسرت و واست عزا مینھ عروسوگر..ببند دھنتو_گفتم

 ..یمن حرف بزن
معلوم بود .. اصال متوجھ من نشھی بود کھ کسادی اھنگ انقد زی صداخوشبختانھ

 و کتونیتبر..در ھر صورت_ و گفتستادیبلند شد ا..اوردی خودش نیبھ رو..دهیترس
 ..دی بردیتونیم..نیگفت

 .. ھم رفتخودش
 مشتمو باز شی ستایدستا..دارم برات.. اشغالیعوض..دادمی ھامو تو مشتم فشار مناخن
 ...کرد
 ..الشی خیب..یتو کھ جوابشو داد..اروم باش_شیستا
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 بچھ ھا کھ ی عروس اومد و صدانی و بوق ماشغی کل و دست و جیصدا
 ..عروس اوردن_گفتن

کت شلوارش .. کردهپیشتچھ خو..دی سمت وحدینگاھم کش..ستادمی بلند شدم اناخوداگاه
 و واسھ عروس باز کرد و اونم با ناز نیاومد و در ماش..لبخند رو لبش بود..مارک بود

 کھ ی بود دخترنیا..رومو ازشون گرفتم..گاهیاروم رفتن سمت جا.. شدادهی پنیاز ماش
 یھمھ چ.. سالم تو صورتش نذاشتھ بودی جاھی ھ کنیواسھ خاطرش از من گذشت؟ا

 .. نشده بودی مالزی چنی ھمچمی و گرشی ارای االنم با کلی داشت؟حتیخودش چ..یعمل
 ھیھد..گفتنی مکیتبر..زدنیدست م..زدنیکل م.. دور عروس دوماد جمع شده بودنھمھ

 عروسش و دیوح..دنیرقص..عروس دوماد و اوردن وسط..دادنیم
 و دیدلم وح..نخواست.. دلم خواستگمینم..بغلش کرد..چرخوندش..دیبوس

 خرد.. کھ در حقم کردنیظلم.. کھ بھم شدیاز ظلم..دلم شکست..یول..خواستینم
 ..کردن غرورم

 نقشم بود ھمھ نشستھ بودن و در یاالن وقت اجرا..ستیمھم ن..دمی کشقی نفس عمھی
 .. شدن بودنییرایحال پذ

چشمش بھ ..دی وحی روبروقایدق..ستادمیبلند شدم ا..لبخند زدم.. کردمشینگاه بھ ستا..
 کنار عروس دوماد یکس..شک داشت خودم باشم..کردیبا تعجب نگام م..خوردمن 
 ی باالتر از حد عادیسرم و کم..رفتمی مو مری مسی مورچھ ایاروم با قدما..من..نبود

 ی از دستام و اوردم جلو و مثال کھ بھ کسیکی..رهی جا خھیگرفتھ بودم و چشمام بھ 
اومد و ..فرناز نگاھش بھ من افتاد.. بھ من بودرهی خدیوح..نھیبی کھ نمیمثل کس..نخورم

 .. دارهدنیمگھ دختر کور ھم ترس..دیاخ خدا ترس..دی بھ وحدیچسب
سالم _لبخند زدم و گفتم..دی کت وحینگاھم و دوختم بھ دکمھ ھا.. روبروشوندمیرس

 ..گمی مکیتبر..پسر عمو
 .. توش بودی لرزشھی دی وحیصدا
 ؟یکنی چکار منجایا..تو..پرستش_دیوح
 ..جشن عقد پسر عمومھ..میفکر کنم دعوت داشت_ خونسرد گفتمیلیخ

 ..یخوشبخت ش.. فرناز جونگمی مکیتبر_ کردم سمت فرناز و گفتمرو
 دمیبا.. بودیعصب..دیکشیتند تند نفس م.. ھم ازش نداشتمیشتریانتظار ب.. ندادجوابمو

فرناز کھ رفتھ .. بوددی سفی عاشق دختراشھی ھمدیوح..دیدیخودش و در خطر م..باشھ
 .. نبودیاصال رنگش عاد..بود برنزه کرده بود حواسش نبوده تھ گرفتھ

 ؟ینیبیم..تو..پرستش_دیوح
 ..رفتی چطور راه میدیند..نھیبیمعلومھ کھ نم_ من فرناز گفتیبھ جا.. ندادمیجواب
 عی دستش و اروم اورد کھ بذاره رو دست من کھ فرناز سردیوح.. زدملبخند
 ؟یکنی مچکار_گفت
 مطمئن شده بود من گھید.. نگاه بھ منھی.. نگاه بھ فرناز انداختھی.. کردھول

 ؟ی عذابم بد؟کھی اومدیواسھ چ_ و کنار گوشم گفتکمیاروم اومد نزد..نمیبینم
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  ؟یخوشبخت_
 .. اومددی وحی فرناز بجایصدا

منم کھ ..تو پول و ثروت غرقش کردم.. وشی خوشبختینیبینم..معلومھ کھ ھست_فرناز
 .. کنارشمشھیھم
 ..دی و چسبدی وحی بازوو

 .. پشت چشم نازک کردھی چشم غره بھش رفت کھ اونم ھی دیوح
 ؟ی بگکی بھ شوھر سابقت تبریخواستی کھ م؟نگوی اومدیواسھ چ_فرناز

 یتو ھم سع..کنمی شروع مدی جدی زندگھیدارم ..زمیمن گذشتھ رو فراموش کردم عز_
حداقلش برو سراغ ..ی نندازگھی زن دھی یسای و رو چرک نوتی بھ بعد سانیکن از ا

 ..جنس دست اول
 .. چشمک بھش زدمھی و دمیخند

 ؟ینیبیتو م_ و متعجب گفتیعصب
 ؟یکنی فکر میتو چ_

 ..ینیبینم_فرناز
 لبخند پر ھی.. اومددی خنده رو لب وحھیاز خنده من .. خنده مستانھ و نازھی..دمیخند

 ..حسرت
در ..ادی نمرهیبھ پوست انقد ت..ی رژ قرمز استفاده نکنگھی کن دیپس لطفا سع_

 ..دزدتشی نمیکس..بازوشو ول کن.. دومادویکشت..ضمن
 کھ چشماش دی بدنم در اومدم و رو بھ وحیکنواختیاز اون حالت ..دمی سرخوشانھ خندو

 از انتخابت دوارمیام.. خاندی وحیخوشبختش_ شده بود گفتمیاندازه تخم مرغ شانس
 ..ی نشمونی وقت پشچیھ
 .. برگشتمو

 ..پرستش_دیوح
پالتو و شالمو ..شی ستاشی اومدم پرفتی چرا از رو لبم نمدونمی کھ نمیبا لبخند..ستادمینا

 ..دمیازش گرفتم و پوش
 م؟یبر_

 ..بچھ ھا منتظرن_شیستا
 ومدی عمو و زن عمو ھم میصدا.. نکردیتوجھ..زدی کھ منو صدا مومدی مدی وحیصدا

 ..رونیپا تند کردم و از باغ زدم ب..زدنی و صدا مدیکھ وح
 منتظرمون ابونیبچھ ھا تو پرادو اونور خ..نقشم گرفت..انی خدام بود دنبالم باز

 بھ رهیسھ تاشون خ.. ھاشون خنده دار شده بودافھیق.. رفت و سوار شدشیستا..بودن
 ..پول پرستا..پرادو بھراد بودن

 .. کسمیب.. تنھامنیفکر کرد_رو بھ سھ تاشون و گفتم..رگشتمب
 ..من خدا رو دارم_ و بھ چپ و راست تکون دادم و گفتمسرم
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ازت .. حالنی با ایول..خونمی رو تو چشمات میمونیپش_ و گفتمدی کردم بھ وحرو
 .. بھم رو اوردیخوشبخت..چون با رفتنت..ممنونم
 ..برگشتم

 .. گوش کنکنمیخواھش م..پرستش_دیوح
 .. نکردمیتوجھ

نفسم .. با سرعت تمام جلو پام زد رو ترمزنی ماشھی رد شم کھ ابونی از خخواستم
 ینیعجب ماش..ی تمام دودی ھاشھی با شی بنز مشکھی..چھ خبره انقد سرعت..گرفت

 ی خدایوا..نیی سمت راننده اروم اومد پاشھی بودم کھ شنی بھ ماشرهیخ..بود
 ..اوشیس..من

 ی عاشقانھ ایلی بود بھم زد و رو بھ من با لحن خدید از اونا کھ ازش بع لبخنھی
 .. وقتھ منتظرتمیلیخ..سوار شو..زمیپرستش عز_گفت

  بود؟؟نای کار بھراد ایعنی نمیا.. نا چقدی خدا ذوق زدگیوا
عمو متعجب و زن عمو از حسادت .. بودی عصباندیوح.. و برگردوندم عقبسرم
 کی شیلی و دور زدم و خنی چشمک بھ زن عمو زدم و با ناز ماشھی.. شده بودییالبالو

 .. شدمنیسوار ماش
 متعجب اون سھ تا گازش و گرفت و ی چشمای ھا رو داد باال و جلوشھی شاوشیس

 ھی یکی..فکر کنم ھر سھ تاشون..اوف.. بھراد اومدیپشت سرمون ھم پرادو..رفت
 .. و بزننفیسکتھ خف

 
 ی در پی پیدنای با نفس کشنکھی از اای بود جانی از ھدونمینم..دمیکشی تند نفس متند
 ییرایچشمام و بستھ بودم و حرفا و تصو.. رو سرکوب کنمی اون بغض لعنتخواستمیم

 ..ومدنیتو ذعنم م..دیکھ نبا
 
 .. دختر کورتی پاری لگن بذارم زدی عمر باھیمن ((

 ..ادتی عمیای بدی پرستش چشماش خوب شد خبرمون کناگھ
 .. واسھ ازدواج دارهی خوبیتای موقعدیوح

 یدونیم..ھی پاش چری زنی ماشیدونیاصال م..اره دوستش دارم..ھی چیدونی ماصال
 ..ی تو چیول..ھیباباش ک

 .. اوردهدی جدی مامانت واسھ شما دوتا بابانکنھ
 ..)) کنارشمشھیمنم کھ ھم.. غرق پول و ثروت کردمشینیبینم
 

 ..دادمیچشمام و محکم رو ھم فشار م.. تند شده بودننفسام
 االن داشت ارمی خودم نی بھ روکردمی می کھ از سر شب داشتم و سعی عصبفشار

 .. پاھام بودنیدستام مشت شده بودن و رو..دادیخودشو نشون م
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طالق مظلومانھ .. منی سر و صدایجشن ب..ی ھمھ شادنیا..ای ھمھ بروبنیا.. جشننیا
 ..دی وحی محبتیب..کھ در حقم شد یظلم..ام

 ..حق من انقد ظلم نبود.. نبودنیحق من ا.. خوره بھ جونم افتاده بودھی مثل
 ..اروم باش_اوشیس

زمان و مکان از دستم در ..اصال حواسم نبود کجام..یوا.. باز کردمعی و سرچشمام
 ..رفتھ بود

 ..ی کنی خودت و خالیتونینم..نکارایبا ا_اوشیس
 زرزرو گھیبھ خودم قول دادم د.. بره گمشھیکاشک..ومدی و مرفتیم ی بغض ھاون

 ..سبک کنم.. خودم و اروم کنمیچطور.. اخھیول.. بسھھیگر..نباشم
 ن؟یشما ھم تو نقشھ بود_
بھش زنگ زدم کھ گفت ..بھرادم نبودش..جلسھ تو دفتر تازه تموم شده بود_اوشیس

 کھ دمی بودم کھ تورو دم در ددهیتازه رس..می تا با ھم برگردنجای اای و گفت بھی چانیجر
 .. زدم رو ترمز و اون حرفا رو زدمھوی شد کھ ی چدونمینم..منم..یشی رد میدار

 فکر کنم جواب یول_ بھ من نگاه کنھ گفتنکھی خنده کمرنگ اومد رو لبش و بدون اھی
 ..داد

 .. و تباه کردمندیاون اشغال ا.. من و اروم نکردیول_ پوزخند رو لبم نشست و گفتمھی
 .. خونواده داشتمنی بود کھ تو وجودم نسبت بھ ای مشت شدم نشون از تمام خشمیدستا
 گرفت ی و برداشت و شماره اشیگوش..ستی حالم اصال خوب ندی فھماوشی کنم سفکر

نھ خودم ...بچھ ھا رو برو برسون..بھراد_و بعد از چند لحظھ گفت
 ..فعال...یالزم نکرده تو بھ من بگ... نھ اونم منچکسمیھ..درد...ارمشیم
 و عوض ری رد شد و مسیدگی برھی و از گھی دنی الھی و رفت تو چوندی فرمون و پو

 ..کرد
 نانیمورد اطم..اوشی مدت سنیتو ا.. داشتمنانی بھش اطمیول..رهی کجا مدونستمینم
 .. بود کھ شناختھ بودمی ادمنیتر

 .. شدمرهی خابونی بھ خ دادم وھی تکشھی و بھ شسرم
 
 

 ومدهی نشتری دوبار بیکی.. رو دوست داشتمنجایا.. و نگھ داشتنیماش.. تھرانبام
 ..نی بار با ثمھی و شی بار با ستاھی..بودم

 نیبھ ا.. سکوتنیبھ ا.. ارامشنیبھ ا.. داشتمازی ننجایواقعا بھ ا.. لحظھنیتو ا.. االنیول
 ..یخلوت

 نی انکھیبھ ا..ای بودن دنریبھ حق.. ادمایکی شدم بھ کوچرهی و خمکتی نھی ی رونشستم
 ..میدل بشکون..می انقد ارزش نداره کھ واسھ خاطرش دل بسوزونایدن
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 یحرفا..نبودش.. باباادیاعت..یتنگ دست..می سخت داشتی روزایلی و خونوادم خمن
قلب ..کانین..نداشتن پول..از دست دادن چشمام..تصادف..انتشیخ..دیوح..مردم
 ..ھمھ و ھمھ..مامان

از روش ..خردت کنھ.. کنھرتی بخواد حقیکی ی وقتیول.. دردهیلیخ..میدی نکشکم
 ..ھی چی شکست واقعیفھمیاون موقع است کھ م..خودش

 لقب دوست پسر من و داشتھ ی کھ از نظر من ارزش نداشت حتیکس..دیوح
 ..خردم کرد..من و پس زد.. کھ شوھرم بودیکس..باشھ

بھ ارامش .. اروم نشدمی دلم خنک شد ولکمی کھ کردم درستھ ی کارنیا ا بامشب
 ..دمینرس
 یکھ ب..ی متر١٥ اتاق ھی ی تومونی عمو بود درباره زندگی کھ تو حرفای حقارتحس

 .. مذاب ھم بدتر بودشیاز ات..کردهی میارزشم کرد کھ مگھ قبال کجا زندگ
 ..درد داشت.. من صدا نداشتشکستن

 منو نمیھم.. و دعوا از حقم دفاع کنمغی با جتونمینم.. امی ارومیلی دختر خمن
 ..سوزونھیم
 .. بزنغیج..داد بزن..ستی راھش ننیا_اوشیس

 .. توده سرراه گلوم بودھی بغض گنده مثل ھی..تونستمی نمیول.. کردمنگاھش
 یخودم و خال..داد بزنم.. بزنمادی کھ فرخواستی بلند ازم می ھرلحظھ با صدااوشیس

 ..تونستمیاما نم..کنم
 ھی کنم اما جز ی از حنجره ام خالییبا تمام توانم تالش کردم صدا.. و باز کردمدھنم

 ..ذاشتیاون بغض نم.. از گلوم خارج نشدیچی ھی معنی بیصداھا
 .. بزنغیدختر ج..یسرخ شد..پرستش_ نگران گفتاوشیس
چشمام ..تونستمی نمیول..ونمکھ داغ.. بدهیلی بفھمم کھ حالم ختونستمی صورتم می داغاز

 ..دنیچکی اونا ھم نمیول.. پرده اشک تو چشمام بودھی..دیدیتار م
داشتم .. یلعنت.. نشدیول..دوباره دھنم و باز کردم.. و بھ چپ و راست تکون دادمسرم

 ..شدمیخفھ م
 ..یشی داغون میدار..پرستش_اوشیس

 ..دادی ھام و گرفتھ بود و تکون مشونھ
 .. بزنغی جوونھید_
 ..تونستمینم
 دایاون ھمھ درد راھشون و پ..اشک.. کھ تو صورتم خورد تمام اون بغضیلی سبا

 ..کردن و با ھق ھق خودشون و نشون دادن
 ..خستم..بسمھ..ھیکاف..خرد بشم.. بشکنمگھینذار د..ایخدا..ختمیاشک ر.. کردمھیگر
سرم .. داشتمیحس خوب.. حال شده بودمیب..حاال کھ اروم شدم.. کردمھی خوب گریوقت

اومد و جلو پام ..رفتی راه میجلو روم ھ.. نگران بوداوشیس.. مکتی دادم بھ نھیو تک
 ..رو زانو ھاش نشست
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 ؟یخوب_اوشیس
 .. و گفتمتیواقع

 ..نھ_
 ..کالفھ بود.. پشت گردنشدیدست کش..ستادی شد ابلند

 تیاز اول خر..حقمھ.. سرم اومدیھرچ..دمی کشیھرچ..حقمھ_ گفتمیفی ضعی صدابا
 دیگفتم وح..کنھی میفکر کردم واسم پدر..بھ عموم..اشتباه کردم کھ اعتماد کردم..کردم

 ..پشت منھ.. تو گوششزنھی کردعمو میاشتباھ.. عمو خوبھیول..بده
 ..پسرش..زنش..از عموم..ازشون متنفرم.. و تباه کردممیزندگ.. شدمتباه

 تونستمیم....اگھ بودم االن تو فکر انتقام بودم..ستمی نی انھی من کیول_ بغض گفتمبا
من مثل اونا ..ستمیاھلش ن..ی ولادی کارا ازم برمیلیخ.. و طناز و از ھم جدا کنمدیوح

 م؟یمن ادم بد..اوشیس..ستمین
 .. مھرنی معی نشد اقاگھی شد کھ دی چدمینفھم

تو ارزشت ..پرستش_اروم سرش و تکون داد و گفت.. بھ من بودرهی کھ خاوشیس
 ..ستی فکر کردن ھم نقیاون ال..ی کندی وحری خودت و درگی بخوانکھی از اشتریب

 بھ ی حق ندارگھید..ستی دستوره از رئھی نیا..بھش فکر نکن_ کنارم و گفتنشست
 ..ی فکر کندیوح

امشب ..اون اخم ترسناک..ود نبیشگیامشب تو نگاھش اون غرور ھم.. کردمنگاھش
 .. مھربون بوداوشیس
 ییخودت تنھا..یکردی مغی جغیقبال کھ خوب ج_ تن خنده افتاد و گفتھی صداش تو

  شد پس؟یچ..ینداختی راه مکیارکست سمفون
 ..اروم شده بودم.. زدملبخند

اغوش ..ھیتنھا مسکن من بعد از گر..ارومم..ستمی نغوی جغیمن ج..قبال ھم گفتم_
 ..مامانمھ

 ن؟یھم_ لنگھ ابرو باال انداخت و گفتھی اوشیس
 ..دمی و فھممنظورش

 ..نیھم_
 شد بھ ھمون رهیخ..دی کشقی نفس عمھی اوشیس.. برقرار شدنمونی لحظھ سکوت بچند
 ..یلیخ.. تنھامیلیمن خ_ پامون و گفتری ززی ریادما

 
 
 ؟..تنھاتر از من_
 ..تنھاتر از تو_اوشیس

 بی دوتا پاش فاصلھ انداخت و دستاش و گذاشت تو جنیب..ستادیرفت جلوتر ا شد و بلند
 ..شلوارش
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 و بھراد و بچھ ھا کنارم نی ثمشھیدرستھ کھ ھم..دمی سالھ کھ مادرمو ند١٠من _اوشیس
 ..ھمشم مقصر خودشھ.. سال حس شد١٠ نی تو اشھیکمبودش ھم..یبودن ول

 کارش حواسم از برنامھ سرشب نی با ایول..کنھی داره واسم درددل ماوشی کھ سبھیعج
 .. ھا پرت شدھیو اون گر

 دبابتیشا.. سالھ١٠ ی دورنی کرد کھ عاقبتش شد امی با من و زندگیکار_اوشیس
 بھ یول..دمیدی کھ من نمدیدی و میزیاون چ.. کھ واسم کرد االن ازش ممنونم باشمیکار
 ..ھشیمثل ھم.. گرفتدهیناد..دیمن و ند.. گرفتمی من تصمیجا
 ختی و رمیزندگ.. نھنباری ای و تحمل کردم ولدنی ندنی ای اگھی و ھر زمان دشھیھم
 کھ ی غرور لعنتنی ای در حقم کرده ولی چھ لطفدمی کھ فھمدی نکشکسالی بھ دیشا..بھم

 .. قطع شدن و دوباره وصل کنمنیاز خودش بھ ارث برده بودم نذاشت کھ ا
 ..انقد از مامانت نگو..یشمی پیوقت_ نشست کنارم و گفتاومد

 .. واسششھیدلم تنگ م_ خش دارش گفتی بست و با ھمون صداچشماشو
 دلم واسھ یمنم گاھ..یول..ادی بدم مای لوس بازنیاز ا_ و گفتدی کشقی نفس عمھی

 ..شھیمحبتش تنگ م
 نمیا..ششیمنم چقد مامان مامان کردم پ..یگناه داره طفل..دلم کباب شد واسش.. خدااخ

 ..خدا بکشدم..ستھدلش خوا
 .. مامانھ چکارش کردهدمی نفھماخرم

 مھر مغرور و نی معاوشیدوباره شد ھمون س.. تو موھاشدیدست کش..ستادی شد ابلند
 .. جذبھ تو صداشھی ابروھاش انداخت و نی گره بھی..اخمو

 م؟یبر_اوشیس
 ..ھینی بشی قابل پری چرا غنیا.. اوهاوه
 و کلی خوش ھیلی نکبت خیول.. نردبون کجانیقد من کجا ا.. شدم و ھمراھش رفتمبلند

 .. خدا ھم کت شلوار تنشھشھیھم..خوش پوشھ
 .. بودشیستا.. زنگ خوردمیگوش..می و حرکت کردمی شدنی ماشسوار

 ..خداحافظ.. یمرس..امیاره سر راھم دارم م..یخوبم خواھر..جانم_
 شد یمنم حواسم پرت تصادف..ھ دوباره زنگ خورد و قطع نکرده بودم کی گوشھنوز

 .. نگاه کنم روشنش کردمی بھ گوشنکھیبدون ا.. اتفاق افتاده بودابونیکھ کنار خ
 ..بلھ_

 ..پرستش_دیوح
 .. چطور جرات کرده بود بھ من زنگ بزنھنیا.. لحظھ ھنگ کردمھی

 ؟ی زنگ زدیواسھ چ_
 ؟ی شدنشی بود سوار ماشی پسره کنیا_دیوح
  داشتھ باشھ؟ی بھ تو ربطکنمیفکر نم_
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با از ما بھترون ..یراه افتاد..خوبھ_ بود گفتدای کھ حرص تو کالمش پیی با صدادیوح
خوب داره خرجت .. دارهھی مایلیمعلومھ طرف خ..یپریم
 .. تو کاری ھم اوردشیستا..خرجتون..البتھ..کنھیم

 ..معلومھ اون مامانش پرش کرده..سوزهیداره م..کثافت
 مثل یفکر کرد.. سر و پانی ھمھ مثل خودت بیفکر کرد.. دھنتو اشغالریگل بگ_

 و ی و ول کردتی پول بھ دماغت خورد زن و زندگی الشخورن کھ تا بوھیخودت 
 ..یواداد
 ..یطانی خنده بلند و شھی..دیخند
 دی بایول..می قماشھیھردومون از .. خون تو رگامونھھی کھ باشم یھر چ..زمیعز_دیوح

 ..خوشم اومده ازت..ھیزیشکار تو بد چ..اعتراف کنم
 ابروھاش نی اخم وحشتناک بھی.. کردماوشینگاه بھ س..دمیلرزی مدی مثل بتی عصباناز

 االن کار از کار گذشتھ ی اون راه بندازم ولی بحث و جلونیدوست نداشتم ا..بود
 ..گمی می چفھممی بودم کھ نمیانقد عصبان..بود

 نکھی من اھیفقط خوب..می قماشھیما از ..یگیتو راست م..؟ارهھی چیدونیاصال م_
 رو ذارمیدست م..گردمی نممی مردم دنبال زندگیتو کثافتا..ستمیاشغال خور مردم ن..

چقدم ..یافتابھ دزد..نھیحدتون ھم..ی تو و اون دختره چیول.. دارماقتشویچون ل..نایبھتر
 ..د خانی وحیخوشبخت ش..نیایکھ بھم م

 کمیاخ کھ تازه ..صورتم داغ بود.. باشمدهییانگار کھ دو..زدمینفس نفس م..و قطع کردم
 ..گفتمی بھش مدیبا.. حرفا سردلم بودنیا..اروم شد

 .. بدهتویگوش_اوشیس
دستش و اورد ..دینکنھ زنگ بزنھ بھ وح..شھیواسھ چ.. تعجب نگاھش کردمبا

 و حواسش بھ کردی میکھ رانندگھمونجور .. گذاشتم کف دستشدی و با تردیگوش..جلو
 انداخت شھی کارتش و دراورد و از شمیس.. و برداشتیدر پشت گوش..روبرو بود

 ..رونیب
 .. بود کردی چھ کارنیا..وا

 .. بھت بدمدی جدمی سھی بنداز ادمیفردا تو کارخونھ _ و گرفت طرفم و گفتیگوش
 ..یحرف..یحی توضھیحداقل ..بچھ پرو..خو بھ تو چھ..نیھم
 شم برگشتم ادهی و خواستم پمیدیدر خونھ کھ رس..می نزدی حرفچی بھ خونھ ھدنی رستا

 تو یزدیاگھ نم..نیدیخری و ابرومو نمنیاگھ شما نبود..اگھ..امشب_سمتش و گفتم
 و موندیم.. رو دلمموندیھمھ اون بغضا و اون دردا م..یزدیاگھ باھام حرف نم..گوشم

ھروقت کھ ..دی بدوننمیا..ازتون ممنونم.. کردیشد کارینم.. دیاون موقع شا.. غدهھی شدیم
 دلش شھی ھست کھ ھمی مادرھی خونھ ھم نی تو ادی بدوندیدلتنگ مامانتون شد

 .. پسر داشتھ باشھھی خواستیم
 بھ روبرو رهی خشھیمثل ھم.. نگفتیچیھ.. گفتمری لبخند اروم زدم و شب بخھی

 .. اومدنشیاش میرفتم تو و اونم بعد از چند لحظھ صدا..بود
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  خوش گذشت؟یحاال عروس_کتای

 ..یلیخ..اره_
 ؟ی شدیختی چھ رمینی از خودت ببینداختی دوتا عکس مھیحداقل _یھست
 .. پررنگ ترکمی ی شکلنیھم.. بشمیمگھ قراره چھ شکل_ و گفتمدمیخند
 ..ھیمگھ نقاش..وا_یھست

 نیخودتم کھ ماشا بھ ا..ی ناز شدیلی من مطمئنم خیول_ گفتی با لبخند ارومکتای
 ..یخوشگل

 .. جو شانس داشتمھی رو نداشتم بھ جاش افھی قنی ایکاشک..ستمی حدم ننی در اگھیبابا د_
 مامانت باال سرتھ خودش ھی و سایکار دار..ی کھ سالمنیھم.. نکن دختریناشکر_کتای

 .. مشکلی بستی نای دننی تو اچکسیھ.. بدوننمیا..خدارو شکر کن..ھیکل
 ھم یی و از اونجاگفتمی داشتم از جشن ممی از اول صبح کھ اومده بودکتای و ی ھستاب

 لشونی قشنگ تحوی دروغای سرھیکھ اونا از مشکل من خبر نداشتنمجبور شدم 
 .. کھ متنفر بودم ازشیکار..بدم
 کارگرا بلند ی سالم کردنای کھ صدامی ھا بودلھی وسی بچھ ھا سرگرم بستھ بندبا

 کارخونھ و سرکارگر قسمت ی و بھراد و دوتا از مھندسااوشی سدمینگاه انداختم د..شد
 ھی و مھندسا نداختنی نگاه میبھ بچھ ھا و نحوه بستھ بند..یما اومدن واسھ بازرس

 ..دادنی محی توضاوشی رو بھ سییزایچ
کت شلوار بود و  با شھیھم.. بوددهی پوشی و خوش دوختکی شیلی کت شلوار خاوشیس

بھراد سمت راستش بود و مھندسا سمت چپش و سر کارگره ..کردی با ابھتش مسنمیھم
 ..ھم کنار بھراد

 .. برگردوندم و مشغول کارم شدمرومو
  بشھ؟گری جنی قراره زن ای کیعنی.. خدایا_یھست

 گر؟یکدوم ج_کتای
 ..گھی دگمیمھندس و م..اه_یھست

 ..  سمت ما مھندسنانی کھ دارن میینایاالن ھمھ ا..وی کیا_کتای
اون بھرادم .. جذبھ است المصبیخدا..گھی دگمی مھر و منیمع..کوفت تو ھم_یھست

 .. نومزد دارهی باحالھ ولیلیخ
 ..سرت بھ کارت باشھ..بھ تو چھ..یھست_کتای

 افھی قنیبا ا..استی اطالعاتنی شکل ایلی مھر خنی معنیا..شیی بچھ ھا خدایول_یھست
 ..خورهی مایفقط بھ اطالعات..و کت شلوارو خشونت صورتش شیو تھ ر

کال رفتاراش .. خفن با جذبھ بوداوشیس..گفتیراست م.. گرفتھ بود بھ حرفاشخندم
 خوش پوش یلی خیخوب بود ول.. بودی معمولافشیق.. بودتی مردونھ و با شخصیلیخ

 .. دخترختھی ھم کھ تا دلت بخواد رنجایا..در کل دختر کش بود.. بودکلیو خوش ھ
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نگاھم ..سرمو گرفتم باال و سالم کردم.. باال سرموندنی کھ رسمی بودی بستھ بندمشغول
 .. دادکی تکون کوچھیجوابم و اروم داد و سرش و .. خورداوشیبھ س

 
 .. خانمادیخستھ نباش_بھراد

 کارم و ی حرفھ ایاروم ول..دادی محی توضییزای چھیسرکارگر .. با لبخند دادمجوابشو
 ..کنھی داره بھ دستام و کارم نگاه مدمی خورد کھ داوشیباز نگاھم بھ س..دادمیام مانج
 ھی_موقع رفتن بھراد اروم در گوشم گفت.. لحظھ کنارمون بودن و بعدم رفتنچند

 ..کارت داره..اوشی باال اتاق سای بگھیساعت د
 ھمھ حواسم بھ ساعت یبا رفتنشون تند تند مشغول بھ کارم شدم ول.. چکارم دارهیعنی

 ..بود
 یلی دلچیھ..ستادمیپشت در اتاقش ا.. و اروم از پلھ ھا رفتم باالدمی کشقی نفس عمھی

 .. ناخوداگاه ضربان قلبم رفتھ بود باالیواسھ ترس نداشتم ول
 ..اوشی پر ابھت سی دو ضربھ بھ در زدم و بعد صدااروم

 .. تودییبفرما_
 دهی چکی شیلی ھم خنجایا..ومدی می خوبیچھ بو..اقش و باز کردم و پا گذاشتم بھ اتدر

 کار زیم..ی چرم قھوه اکی شیلی خیمبال.. بودواری بھ دی بزرگی دیال س..شده بود
 گلدون پر از سنگ ی بامبو کھ سھ شاخھ بلند بود و توی اشھی گلدون شھیبزرگ و 

 ..ناز بودن.. سبز بودی اشھی شیھا
 

 .. بودستادهی کھ پشت بھ من کنار پنجره بلند اتاقش اخودشم
 ..سالم_

 ..نیبش..سالم_ و نگاھم کرد و گفتبرگشت
 .. نشستماوشی سزی بھ می صندلنی ترکی نزدیمنم رو..زشی خودشم نشست پشت مو
 ؟..نی داشتیبا من کار_
 ؟..ی ھستیراض..نجایاز کارت ا_اوشیس
 ..بھ لطف شما..بلھ_ لبخند زدم و گفتمھی

 ؟ی چیعنی نیا.. پشت گردنشدیدست کش.. سرشو تکون داداروم
 .. شلوارشبیدستشو گذاشت تو ج..ستادی شد ابلند

 .. شدمونی کھ انگار پشیلباش باز شدن واسھ گفتن حرف..ستادی اروبروم
  مھر؟نی معی شده اقایزیچ_

 مھر نیمع..ی و مشخص نکردفتیھنوز تکل_ گفتی کرده نگام کرد و با لحن تنداخم
 ..اوشی سای

 تو محل کار بھش نجای اادی خوشش ندیخب گفتم شا..چرا سگ شد باز.. چشھنیا..وا
 ..اوشیبگم اقا س
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اومد روبروم .. کارت دراوردمی سھیخم شد و از تو کشو ..زشی پشت مرفت
گرفت طرفم و .. و جا انداختمی و خودش سدی و از تو دستم کشیگوش..ستادیا

 ..ی بریتونیم_گفت
 ادمیخواستم تشکر کنم ..ستادمیبلند شدم ا.. دارهیری چرا با خودش درگنیا.. کردماخم

رفتم سمت در کھ ..ابونی کارتم و شوت کرد تو خمیافتاد خودش بدون اجازه س
 چیخودت ھ.. بھرادای ی بھ من بگای ھیکاف..بازم مزاحمت شد..اگھ اون پسره_گفت
 ؟..یدیفھم..یکنی نمیاقدام
 ..ممنون..بلھ_ برگردم اروم گفتمنکھی ابدون

 رهیگی ھم مافھیچھ ق..اه..خو بھ تو چھ االن..بچھ پرو..رونی از اتاقش زدم بو
 .. با خودش چند چندهستیمعلوم ن..واسم

 ..دمی راد و دای کھ بردنیی پلھ ھا اومدم پااز
 ..سالم پرستش خانم_ایبرد

 .. رادیسالم اقا_
 .. نزاکت داشتھ باشکمی

 ..نیخستھ نباش_ایبرد
 ..ممنون_

 کنھ؟ی نمتتونی اذیکس..نی نداری مشکلنجایا_ایبرد
 .. خوبھیھمچ..نھ_ گفتمکالفھ

  تا چنده؟تونیساعت کار_ایبرد
 دونھ؟ی خودش نممگھ

 ..با اجازه.. برمدی من بادیببخش..٤ساعت _
 ..دییبفرما..البتھ_ایبرد
 ..بداخالق.. بھمختی راوشی سنیاعصابم از دست ا.. رفتم سر کارمعی سرمنم
 ...اوشیس
 
 
 

 خودم و ی نتونستم جلویحت.. چرا امروز انقد کالفمدونمینم..زمی بودم پشت منشستھ
 ..مھی مرگھی امروز دی دختره ھم فھمنیفکر کنم ا..رمیبگ

 .. اومد توای در اومد و بعد از چند لحظھ بردیصدا
 بود کھ کارش نیمھم ا..مھم نبود.. رفتاراش نداشتمی روی شناختادیز.. نبودی بدپسر
 ..یحرفھ ا.. بودیعال
 ای بردنیبش_

 چھ خبر؟..یخستھ نباش_ایبرد
 ..تو بگو_
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 ..عجلھ دارم..سھ برگھ اخر و امضا کن_ پرونده رو جلو روم باز کرد و گفتھی ایبرد
 نیھروقت ا_ گفتای کھ بردکردمی نگاه بھ برگھ ھا انداختم و داشتم امضاشون مھی

 ..شنی چرا دست و پام شل مدونمی نمنمیبیدختره رو م
 .. گوشھ اتاقخچالی و رفت سمت دیخند

 کدوم دختره؟_
پرستش _ گفتووردی در مخچالی ھمونطور کھ پاکت اب پرتقال و از تو ایبرد

 ..ی اساسرهیگیپاچھ م..اش سگ بستھالمصب انگار تو چشم..گھید
 .. مشغول خوردن شدو

چمھ .. دستام ناخوداگاه مشت شدنی چرا ولدونمینم..ضربان قلبم رفت باال.. گرفتمگر
 بھ من چھ؟..چرا داغ کردم..من

درم پشت سرت ..تموم شد_ و گفتمزی ھا رو امضا کردم و پرونده رو انداختم رو مبرگھ
 ..ببند
 .. داشتھ باشمونمی پریھوا..می رفتاقا ما..باشھ_ایبرد

 ..چرا اخھ.. شدنینفسام بلند و عصب..چشمام و بستم..رونی با خنده رفت بو
 کھ بھ ی محکمی بودم کھ مشتایانقد کالفھ و عصب..ستادمی شدم و کنار پنجره اتاق ابلند

 .. ارومم کنھتونستی ھم نمدمیکوبی موارید
 ..سی رئیسالم بر اقا_ شاد بھراد بود کھ گفتی ھوا باز شد و صدای بدر

 ..یی بوس بده ھاپوھی.. ھاپو شدنیباز ا.. خدایوا_ اخمام گفتدنی کنارم و با داومد
 کاناپھ دراز ی صورتم کھ با دست پسش زدم و رفتم روکی و اورد نزدصورتش

 ..دمیکش
 .. روبروم نشستندفعھیا

 چتھ تو؟_بھراد
 .. و بستمچشمام
 باز چھ مرگتھ؟..با توام..و عمیھو_بھراد
 ..اه..بھ تو چھ اخھ_ سرش داد زدمیعصب
 ؟یپرستش اومد؟چھ کارش داشت_ حرف نزد و از دوباره گفتی اقھی دقچند

 ..چمھ من.. خدایا.. اومدن اسمشبا
 ..دمی از حرفاش نفھمیچی من ھی ولزدی حرف مینجوری ھمبھراد

 ..رونی گمشو بای خفھ شو ایبھراد _
من تا .. بگمیزی چھیفقط اومدم ..نیبب.. گازت گرفتھیباز ک..خب تو ھم بابا_بھراد

 اخالق نکھیا.. دور و بر پرستش بپلکھادی زای بردنینذار ا..خودم ھستم حواسم ھست
 بلند باال ھم دوست دختر ستی لھیخاک برسر زن داره .. ندارهیدرست درمون

 ..ستشی بره تو لنمی اترسمیم..داره
 ..کنھیغلط م_ داد زدمھوی

 .. حرف و زدمنی شد کھ ای چدمینفھم
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 خواستمینم..کردی منو نگاه مشی بابا قوریبھراد با چشما.. تو موھامدمی دست کشکالفھ
 .. بکنھی الکیفکرا
 .. بکنھای کثافت کارنی حق نداره تو کارخونھ من از ایکس_ شدم و گفتمبلند

 اون ادیھمش .. چمھدمیفھمی میکاشک..شنومی دختره رو منی ھمش دارم اسم اامروز
 راه یزی چھی کردمیاحساس م..حالش داغون بود.. نفس بکشھتونستینم..فتمیشب م

 ..نفسش و بستھ
 ھیانقد اشکاش و گر..شدیداشت خفھ م.. مجبور شدمی بزنم تو صورتش ولومدی نمدلم

ود  بادیھاش کالفم کرده بود کھ اگھ اون پسره ھمون موقع جلو دستم بود احتمالش ز
 ..گردنشو بشکونم

 پرستش زدم رو ترمز و اون حرفا ی شد کھ دم باغ جلو پای چرا و چدمی نفھمخودمم
 ی چشماریتصو.. راحت بخوابمتونمیدو شبھ نم..از ھمون شب بھ بعد کالفھ ام..رو زدم

 ..اخ خدا..یاون جنگل سرسبز و بارون..شیاشک
 حس ھی.. حس چرایول.. بھش ندارمی عالقھ اچیھ.. با خودم روراست باشمدیبا

دختر پاک و ..ادیدرواقع ازش خوشم م.. بودن بھشکی حس نزدھی..خوب
 ..گمی دارم میاخ خدا چ..فھیظر.. استنھیوجودش بدون ک..مھربونھ..ھیاروم

 ی تو وجودم پر از حس ھایول.. بھش ندارمی عالقھ اچیھنوز ھ.. خودم مطمئنماز
 ..ستی بد ننمیا..کنمی متیحساس مسئولنسبت بھش ا..خوب نسبت بھش ھست

ھنوز با خودم کنار .. سالمو حل کنم١٠ھنوز نتونستم مشکل ..فعال نھ.. نھگھی دیول
 ..ومدمین
 
 ..می دور ھم باشمیخوایم..ادای زود بی و بگیعل..نیثم_
 ..چشم.. دفعھستیب..باشھ بابا_نیثم
 ؟ی نداریکار..برم بھ بھار ھم بگم..گھیخب د_
 ..خداحافظ..نھ گلم_نیثم
 ..خداحافظ_

بعد از سھ تا بوق ..بھراد و گرفتم..خاموش بود.. کردم و شماره بھار و گرفتمقطع
 ...جواب داد

 ؟یچطور مطور.. بانویسالم بر پر_بھراد
 ؟یخوب..سالم بھراد_

 ..دلت بسوزه..مییقاعدتا اوک... موی نامزدمونشیما کھ پ_بھراد
 ؟..ر ھستبھا..دلم سوخت_ و گفتمدمیخند

 ؟یچکارش دار_بھراد
 .. و بده بھشیگوش..دخترونھ است_

جان من .. دخترونھی واسھ حرفارمیمیمن م..اخ جون_ گفتی با حالت ذوق زده ابھراد
 .. کوچولو ھم بھ من بگوھی
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 ..ویبده بھش گوش..خجالت بکش..بھراد_
 ..ومدی بھار مغی جی اونور صدااز

 ؟یخوب..سالم پرستش..الو..یذلم کرد..یبده بھ من گوش..بھراد_بھار
  پسر تخس؟نی از دست ایکشی میبھار چ..سالم_ خنده گفتمبا

 ؟ی ما کردادی..خب چھ خبر..مو تو سر نذاشتھ.. کردهوونمیبھ خدا د_بھار
بھ بھراد .. خونموندیراستش امشب دعوت..می با ھم در تماسشھیما کھ ھم..لوس نشو_

 ..بگو مامانم واست فسنجون درست کرده
 میشب دعوت..حاج خانم واست فسنجون درست کرده..بفرما..بھراد_ و گفتدی خندبھار

 ..خونشون
اولش خجالت ..بوسھی و میکی داره یکیانگار ..ومدی میی صداھاھی اونور خط از
 صد نیا..یپر_رفت و گفت و گیبھراد گوش.. خنده بھار اومدیاخھ بعدش صدا..دمیکش

ھمون لپش ..نھ.نھ..نھ..نھ لپش.. دستشیرسونیم..تا بوس واسھ مامانت
 ..خوامیمن فسنجون م..عاشقشم..خوبھ
با خنده ..ذاشتی و بھراد سربسرش مزدی مغیبھار ج..وونھی دنی از دست ادمیترک

 .. کردمیازشون خداحافظ
 و اوشیھم خودش زنگ زد و سمامان .. و دعوت کردمنی کھ زنگ زدم بھراد و ثممن

 ی تشکرھی در حقمون کرد ھم اوشی کھ سیی بود واسھ محبتانیقصدش ا..دعوت کرد
 ..می داشتھ باشی دور ھمھیکرده باشھ و ھم 

فقط .. دمی و نداوشی سادی مدت زنیتو ا..گذرهی مدی از اون شب جشن وحی ھفتھ ادو
 ..دمشیدوبار تو کارخونھ از دور د

اتاقا رو .. کوچولوراتیی تغھی..یجارو برق.. یریگردگ.. صبح افتادم بھ جون خونھاز
گلدونا رو اب .. و شستماطیح.. کردمی کارتکسیاشپزخونھ رو وا..مرتب کردم

 کوزت از من یعنی.. کارا رو کردمنی کھ کالس بود خودم تنھا ھمھ اشیستا..دادم
تازه .. کمکم کنھای بزنھی غر میھ اونوقت مامان دو مدل غذا پختھ..خوشبخت تره
 .. درست کنمدیساالدم خودم با

 داد ستی لھی.. بخورم مامان اومد باال سرمیی چاوانی لھی کارم تموم شد و نشستم تا
 ..بدو الزمشون دارم..مامان..پرستش_دستم و گفت

 ..از کت و کول افتادم.. در برهمیمامان تروخدا بذار خستگ_
 ..بدو..یپر_ و انداخت جلو پامو گفتستی لالی خی بمامان
 .. مامانھ من دارمنیا..اووف

 لیبا وسا.. انجام دادمداروی برداشتم و رفتم سوپر سر کوچھ خرفموی و کدمی پوشلباسامو
درش .. بودبمیتو ج.. زنگ خوردمیسرراه گوش.. بزرگ شده بودسھیساالد سھ ک

 .. بودشیستا..اوردم
 چتھ ستا؟..ھا_

 ..درست حرف بزن..تیب تریب..وا_شیستا
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 ..گھیبگو د.. دستم پرهشیستا_
 ..دیگفتم نگران نش.. کالس دارم٥ من تا نیبب..باشھ خب تو ھم_شیستا
 ..یفتی راه بیخوای م٥تو خودت تازه ..انیمن بھ بچھ ھا گفتم زود ب..یغلط کرد_

 ..نی ھمھ رو گفتیراست..کشھیخب چکار کنم طول م_شیستا
 ..اوشیمامان ھم کھ زنگ زد بھ س..بھراد و بھار..ی و علنیثم..گھی دھیھمھ ک_
 ؟ی نداریکار..رمی سر راه بگنی بگنی الزم داشتیزیچ..باشھ_
 ..خداحافظ..اینھ زود ب_

 ..خداحافظ_شیستا
 نفر و کنارم احساس ھی کھ رفتمیداشتم م..بمی و قطع کردم و انداختم تو جیگوش
 .. بودی ماندمیبرگشتم و د.. و ازم گرفتدی خری ھاسھیاومد و ک..کردم

 
 ؟یکنیچکار م..یمان_ تعجب نگاش کردم و گفتمبا

 ..یشی متیاذ..نھیسنگ_ نگام کرد و گفتمھربون
 ..ممنون_

 د؟یمھمون دار_یمان
 ..اره_

 .. خان ھم جزو مھموناتونھاوشی سنیاحتماال ا_یمان
 .. ابروھام نشستنی اخم کمرنگ بھی..صورتش اروم بود.. کردمنگاش

 ..اره_
بھت خوش بگذره _ ھا رو گذاشت جلو در و با لبخند گفتسھیک.. در خونھمیدیرس
 ..زمیعز

 ..کنھیگفتم االن دوباره اه و نالھ م.. چش بودنیا..وا..ورفت
 و جابھ لیکمک مامان وسا.. و بردم تولیدر و باز کردم و وسا.. شونھ باال انداختمھی

 دونمینم..اونارو ھم اماده کردم.. بودمدهیرپودر ژلھ خ..جا کردم و ساالد درست کردم
 ..میای دوست داشتم امشب و خوب بھ نظر بیچرا ول

 چرت ھی منم شویاطی چرخ خی از نھار مامان کھ ھمھ کاراش و کرده بود نشست پابعد
 ھی..موھام و خشک کردم و باال سرم بستم..دوش گرفتم..عصر بلند شدم.. ساعتھ زدمھی

 سھ نی استی صورتی اندامکی بودش و با توندهی تازه خرشی روشن کھ ستای ابنیج
 ھم دموی سفی انداختم و صندالام ھم رو موھی روشنیشال اب..دمیربع پوش

 .. زدم بھ لبھامی رژلب صورتھیعطر زدم و ..دمیپوش
 ھم اومد و اونم تند تند اماده شیستا..خوب شده بودم.. نگاه بھ خودم انداختمھی نھی اتو
 ..شد

 داخل و تو دی پرھویکھ بھراد ... و در و باز کردماطیرفتم تو ح.. زنگ و زدن٨ ساعت
 ..کنھی متی داره اذومدهی ھنوز نوونھید..صورتم پخ کرد

  تو؟یچطور_ و گفتدیخند
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 .. توایسالم ب_
تشکر کردم و دعوتش .. و بھم دادینیری و جعبھ بزرگ شمی کردیروبوس.. اومد توبھار

 ساکت و شھی ھم مثل ھمی علنیا.. ھم پشت سرش اومدنی و علنیثم..کردم داخل
 ..رهیسربز

 و یکت شلوار مشک.. در حد مرگزنھی مپی شرف تیب.. اومداوشی ھمھ ھم ساخر
 ..دکمھ لباسشم باز بود..ی مشکیبلوز مردونھ و اندام

 ..نیخوش اومد..سالم_ لبخند گفتمبا
 ..سالم_ نگاه بھم انداخت و گفتھی

چون خونھ .. بشنتی اذدیاول گفتم شا..میھمھ تو سالن نشستھ بود.. کردم داخلشیراھنما
 و با ختمی ری چاینی سھیرفتم و ..می داشتی شادی کال فضایول.. بودمدهی و داوشیس
جلو بھراد کھ گرفتم خودش و .. دست ساز مامان اوردم و تعارف کردمی ھاینیریش

بھار نگاه ..من زن دارم..یخواستگار ومدمین بخدا من_مثال خجالت زده کرد و گفت
 ..نمی ادم بشنی من عذارنی نمنایا..کن

 .. خندهری زدن زھمھ
 ..ی اللگھی نمی کسیتو حرف نزن_

 ..یخوب شد گفت..ا_بھراد
 .. و مردونھ نشستھ بودی جدیلی خیول..اخم نداشت.. تعارف کردمی ھم چااوشی سبھ
 ..ممنون_اوشیس

 .. کنمزونشی اودی درارکنھی متتونیاگھ کتتون اذ_ گفتماروم
 ینیس.. گفتمیمگھ چ..وونھیوا د.. نگام کرد کھ انگار فحش ناموس بھش دادمی جورھی

 اوشیکت س..زمیپرستش عز_و بردم تو اشپزخونھ و اومدم تو سالن کھ مامان گفت
 .. کنزونیجان و او

 چشم نیا ی دراریخوایخوب تو کھ م..رهیگی مافھیفقط واسھ من ق.. بگم منیچ..اخھ
 با اوشیکھ س..خودم و زدم بھ اون راه.. کنمتشیخواستم اذ..یری کھ مھیغره ھا چ

 .. کنزونیکت و او..پرستش_ گفتی محکمیصدا
 

 کھ دمیکت و از دستش کش..واری از دایبرم بزنمش نفھمھ از من خورده .. درازپسره
 ..یچروکش نکن_گفت
 .. کنممی تقسی از وسط بھ دو قسمت مساونوی بتونم ایدادی بھ من می قدرتھی ایخدا
 .. کردم و اومدمزونی و تو اتاق اوکت
 پرستش کار تو؟..ی خوشمزه ای ھاینیریچھ ش_بھار
 ..کار مامانھ.. ھنرا ندارهنی دختره از انینھ بابا ا_شیستا
 معصومھ ولیا..دی نداریی ھاینیری شنیگفتم شما دو تا عرضھ پختن ھمچ_نیثم

 .. خوشمزه استیلیخ..جون
 م؟ی ببریضی فھی ما ھم ی از ھنرات و بگی گوشھ اشھیم.. جاننیثم_
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حرص دادن ..بازار رفتن..یغرزدن بھ جون عل..بازار رفتن..گمیمن م_بھراد
 ..بازار رفتن.. سوختھیپختن غذاھا..بازار رفتن..من
 تو غر  بھی من کیعل.. انقد رفتم بازاریمن ک..ساکت شو..بھراد _ با حرص گفتنیثم

 معصومھ جون دروغ یوا..من تا حاال غذا نسوزوندم.. تورو حرص دادمیمن ک..زدم
 ..من فقط چندبار غذام سوخت..ی بردابرومویشعوری بیلیبھراد خ..گھیم

 اھاشی لوبی ولرهیگی کھ تھش تھ مسوزونھی می جورنجاستی اشیجالب_بھراد
 .. واسھ خودشھیھنر..نپختن

 ..ی زن ما رو کھ رو کردیھنرھا.. بھار خانم بگویا از ھنرھکمیخوب تو ھم _یعل
 .. کشتمتیبھراد بخدا حرف زد_بھار

 یچطور..دمشیتازه د.. بگویاری رو کھ با خودت می علنیبابا ثم_بھراد
 ..ھنرمنده.. پا کدبانوھی..بھار خانم..عرضم بھ خدمتتون..اھم..اھم..پسر

 .. بھاری لبخند بزرگ اومد رو لباھی چشمک زد بھ بھار کھ ھی و
شکل شکالت .. ھادهیمزه شکالت نم..شھی می شکالتی ولپزهی میلی نارگکیک_بھراد

 ..دهی می سوختگی بوکممی..شھیم
 ..نگوو..بھراد نامرد_ گفتغی با جبھار

 .. سوزوندمکی بار کھیفقط ..ی نامردیلیخ_ بھراد و گفتی زد تو بازویکی
اقا گالب تو روتون خشتک ما پاره شده .. کنھیاطی بار ھم خانم ما اومد خھی_بھراد

ما ھم ذوق .. ساعت اومده با افتخار شلوار و بھم دادهھیبعد .. بھار خانم بدوزهمیداد..بود
 .. شدیبگو چ..میدیاقا شلوارو پوش.. بلدهیاطیمرگ کھ خانممون خ

  شد؟ی چمی با ھم گفتھممون
اصال .. بوددهیفکر کن دوتا پاھام بھ ھم چسب.. بھ ھم دوختھ بوددوتا پاچھ ھا رو_بھراد

 ..ی وضعھی
 ..ومدی اشک از چشماش منیثم.. خودش کھ از خنده قرمز شده بودبھار

 ..حاج خانم فکر کنم غذاتون سوخت_ کھ بھراد گفتمی غش خنده بودھممون
 ..مامان بھراد گشنشھ..خب توھم_شیستا

 سرخ شده با ی و مرغای برنج زعفرونیساید..مید کمک دخترا سفره رو پھن کربا
 ساالد ماست یسبز..خورشت فسنجون.. سفرهی رومی و گذاشتینی زمبیس

 کنار سفره و نشستھ میھمھ رو دعوت کرد..ی رنگیو ژلھ ھا..نوشابھ.. دوغ..یترش
 تو کاسھ سررفت بھراد کھ تا نشست با.. من بودی روبروقای دقاوشیس..میبود

 ..خورشتش
 ..دیتو زحمت افتاد..ممنون حاج خانم_اوشیس

 ..گوشت بشھ بھ تنت مادر..نوش جونتون..یچھ زحمت..نھ پسرم_مامان
دلش مامانش و .. نره تو ھپروتنی باز ایوا.. براشکنھیچھ پسرم پسرم م..شیا

 .. حرفاستنی محکم تر از ایلی خاوشی سیول..نخواد
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 مرغا سی دستم بھ دیول..دمیواسھ خودم برنج کش.. مشغول خوردن بودنھمھ
 بزرگ کھی تھی دمینگاھم بھ مرغا بود کھ د.. پھن بشم سرسفرهشدیرومم نم..دیرسینم

بابا ..یناز.. بوداوشیس..یاخ.. سرخ شده اومد تو ظرفمینی زمبیرون مرغ با س
 .. چھ حواس جمعھیول..خجالتم نده

 ..یمرس_ گفتماروم
بعد از خوردن غذا با دخترا سفره .. خوردمی چدمی بھراد چرت و پرت گفت نفھمانقد

 وهیداشتم م.. تو سالنمی و نشستمی بردوهی و میچا..می و ظرفا رو شستمیرو جمع کرد
 جیمنم کھ گ.. لباسمم باز بودقھی کھ شالم باز شد و اوشی بھ سدمیرس..کردمیتعارف م

 یشتناک دفعھ اخم وحھی سرش و اورد باال و وشای سدمیفقط د..اصال حواسم نبود
 ..شالت و درست کن_ رو ازم گرفت و اروم گفتوهیظرف م..کرد

 گھی دشدیروم نم.. شالم و درست کردمعیسر.. زدمی چھ گنددمیتازه فھم.. برسرمخاک
 کھ کنارش نشستھ بود تعارف ی رو ازش گرفتم و بھ علوهی ظرف معیسر..نگاش کنم

 .. شده بودیرتیغ..یاخ..کردم
 .. زنگ در بلند شدی نشستھ بودم کھ صداتازه

 ..برو در و باز کن..مادر ..شیستا_مامان
صابخونھ ھز ..ادی کھ مھمون از مھمون بدش مدیدونیم.. تروخدا حاج خانمدیببخش_نیثم

 .. امشبمیزحمت شد..ھردوش
 تاتون بھ ٥خدا شاھده کھ ھر ..دیرو چشمم جا دار..شمیناراحت م.. مادرنوینگو ا_ ماما

 .. و دوستتون دارمدیدلم نشست
 .. اومدنیازیخانم ن..مامان_ اومد داخل و گفتشیستا

 یازیخانم ن..دعوتش کن تو مادر_ اولش تعجب کرد بعد بالبخند بلند شد و گفتمامان
 ..بفرما تو
 .. رفت تا دم در و اوردش داخلخودش

 یتفاقنکنھ ا.. موقع شب اودهنی شده کھ ای چیعنی.. خجالت زده اومد داخلیازی نخانم
 ..زدی تند تند م؟؟قلبمیمان..افتاده
 .. و بزور اورد داخل و ھمھ باھاش سالم کردنیازی خانم نمامان
 .. ما ھستنیمی قدھی ھمسایازیخانم ن_ رو بھ بچھ ھا گفتمامان

اقا .. انشی پرستش و ستای گل ھم دوستای بچھ ھانیا_ گفتیازی رو بھ خانم نو
بھر خانم و اقا بھراد نامزدن .. کنھی کار مششیپرستش پ.. کھ ازش واست گفتماوشیس

 .. اقای جون و ھمسرش علنی ثمشونمیو ا
 نی ادونمینم..وهللا غرض از مزاحمت..خداحفظشون کنھ_ زد و گفتی لبخندیازی نخانم

ھرچقد ..دی مھمون داردونستمینم..بھ خدا شرمندم بد موقع اومدم..پسره امشب چش بود
 وقتھ شب نی زن و مجبور کرد اریمنھ پ..رفتیلش نمکھ باھاش حرف زدم حرف تو ک

 .. و اگر ندارهما و ارهی خب امره خیول..مزاحمتون بشم
 .. بچھ ھایجلو..خدا..نھ..ینھ مان..ر؟؟نھیامر خ.. لحظھ خشکم زدھی

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir 133



 135 

در ھر .. خبیول.. نھای درستھ گفتنش االن دونمینم..راستش معصوم جون_یازی نخانم
خب اون .. اون پسرهانی قبل از جریحت.. پرستشت باختھ من دلش و بھیمان..صورت 

 پرستشت و واسھ خوامیامشب م.. ھنوز دلش با پرستشھی مانیول..موقع قسمت نشد
 امشب منو فرستاد کھیجور..ه طاقت شدی بگھی دیمان.. کنمی خواستگاریمان

 ..ومدمی بھتر متی موقعھیوگرنھ دوست داشتم تو ..نجایا
سرم و انداختھ بودم .. کوبش قلب من بودیفقط صدا..ومدی درنمچکسی از ھصدا

 نگران اوش؟چرایس..بچھ ھا..نجایچرا االن؟چرا ا..دستام عرق کرده بودن..نییپا
 وحشتناک گره ی با اخمااوشیس..سرم و اوردم باال..سمھیخب مثال رئ..خب..اوشمیس

 ..ختیدلم ر..کردی نگاه میازیکرده بھ خانم ن
 .. بودری ھم کھ ھمچنان سربزیعل..زدیبھراد چشمک م..ندیخندی و بھار منیثم

 .کردی گوش میازی خانم نی بھ حرفای متعجب بود و مامان بھ ارومشیستا
مادر و پدرش و کھ .. و ندارهی از من کسری بھ غی ماندیدونیخودتون کھ م_یازی نخانم

از دل نوم خبر .. نوه استنی تصادف از دست داد ه منھ مادربزرگ ھمھ کسم ھمیتو
 ..ادی زیلیخ..پرستش و دوست داره..دارم
 امیخودم م..خوب فکرات و بکن..خوامیازت االن جواب نم_ بھ من کرد و گفترو

 ..رمیگیازت جواب م
 و کل بلند غی جی رفت صدایازیتا خانم ن.. کرد و رفتیبا ھمھ خداحافظ.. شدبلند
 ھیسرم و اوردم باال کھ ..زدنیترا دست م و دخدیکشی مسخره کل میلیبھراد خ..شد
 نی ادیتموم کن_ پر جذبش گفتی درھم با صدای با اخمااوشی سدمی بھشون بگم دیزیچ

 ..ویمسخره باز
 .. ھمھ ساکت شدندرجا

 ھمونھ کھ اومده بود مالقاتت یمان.. پرستشیچتھ تو؟وا..وا داداش_نیثم
 ..ی پریوا..خودشھ..مارستان؟ارهیب

 افش؟یخوبھ ق..ھیچھ شکل..دمشی من ندنیثم_بھار
 .. ارهی برادریجا_نیثم
 ..ادی ممونیبھ پر_ چشمک زد و گفتھی

 ..بلند شدم و رفتم تو اتاقم.. حرفاشون و نداشتمتحمل
 ...نکارویگفتم نکن ا..بھت گفتم اشتباه..ی زد؟گندی چکار کردیمان

 یصدا.. شده بودمرهی نقطھ خھی دادم و بھ ھی تکواری و بھ دنی زمی بودم رونشستھ
 .. تو اتاقدیچی پاوشیدراومد و بعد از چند لحظھ عطر تلخ و گرم س

 ی بھ تابلودی بھ دور تا دور اتاق محقرمون انداخت و نگاھش کشی نگاھھی کرد و نگام
 .. زده بودمواری کھ خودم نوشتھ بودمش و بھ دیخط

 .. کنارش و اروم زمزمش کردرفت
 

 ...ی بھ نام زندگی تحمل کابوسی براستی بھانھ ادی مرگ شایایرو
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 .. شلوارش بودنبیدستاش تو ج.. و نگام کردبرگشت

 چرا انقد پر درد؟_اوشیس
 ..پر از کابوس.. من پر از دردهیزندگ_
 ؟یدوسش ندار_اوشیس
 ..بحث اشتباه بودنھ..ستیبحث دوست داشتن من ن_
 .. اشتباه کنھشی وقتا ادم تو زندگی گاھستیبدن_اوشیس
بھ اندازه ..نھ واسھ من_ و گفتمستادمیبلند شدم ا.. از حرفشومدی چرا خوشم ندونمینم

 .. دارممی اشتباه تو کارنامھ زندگیکاف
 ..کتم و بھم بده_ برم سمت در کھ گفتخواستم
 ..گھی بردار دخوبرو

 ..دادی می خوبیچھ بو.. کتش و برداشتم ی جالباسی و از رورفتم
 نیا.. من بکنم تنشیعنی.. االن؟بچھ پروی چیعنی.. سمتش کھ پشتش و کرد بھمگرفتم

 ..ھیسرش بھ تنش اضاف
 ..منتظرم_ حوالش نکنم کھ گفتیزی چرمی و بستم کھ جلو دھنم و بگچشمام

 ..پررو.. تا اموراتت بگذرهباش
 کردی و مرتب مقشیبرگشت سمت منو ھمونطور کھ .. خشونت کت و کردم تو تنشبا

 ..ی انقد خشن باشادیبھت نم_گفت
 د؟ی انقد پرروباشادیبھ شما ھم نم_
 .. کوچولویھنوز مونده منو بشناس_ لبخند جذاب زد و گفتھی..ستادیا
 ؟ی چیعنی..رونی رفت بو
 
 ...اوشیس
 
 

 ..کتمو دراوردم و انداختم رو کاناپھ تو سالن.. کردم و رفتم تودروباز
مثل .. بودادی زیلیخ.. بودادیفاصلھ ز..نیی شدم بھ پارهی و از اون باال خاطی تو حرفتم

 ..  من ونی بادیفاصلھ ز
 صورتش شھی می کھ ذھنم خالییچرا چند وقت موقع ھا..کنمیچرا دارم بھش فکر م..اه
 گال یبو..اطی حی توزی می و پاھام و انداختم روی صندلیلم دادم رو.. جلو چشمامادیم

 .. شدهچم.. سمتشدی تو گلدون ذھنم و کشی
 و از عالقھ اون پسره کردی می داشت پرستش و خواستگارشونی زن ھمسای وقتچرا

 اخالق نی اجازه و انیچرا دوست داشتم ا..شدنی منیینفسام سخت باال و پا..زدیحرف م
 ..رونیو داشتم کھ پاشم پرتش کنم از خونھ ب
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 اصال دوست ندارم نکھی کردم ادای دختر پنی کھ بھ ایدی و حس جددمی کھ فھمیزیچ
اعترافش سختھ ..دوست ندارم بھش نظر داشتھ باشھ.. بھش عالقمند بشھیکس
 ..ادی خوشش می از کسی بشنوم کھ خودش ھم حتخوامی نمیحت...یول

 پرستش و دوست دمی فھمدمی پسره رو دور و برش دنی ھم کھ ای دوسھ بارھمون
 ..ھ بخوام بھش فکر کنم کستی نی اندازه ایحت.. واسمستی نیدر کل عدد..داره

 نکھیاای و بھش ندم شتری بیشروی حسم و سرکوب کنم و اجازه پدونمینم.. خودمممشکل
 .. جون بدهمی و بھ زندگرهیبھش پا بدم و بذارم جون بگ..نھ

 بھراد ای نی وقتا ثمیاگھ گاھ.. خونھیکی ھمھ سکوت و تارنیاز ا..یی شدم از تنھاخستھ
 ی فرقچی با قبرستون ھنجای سمت کھ انی رو ھم نکششونن اھی رو بقنجای اانین

دوست دارم ..خستھ شدم..ی کسی و بیی ھمھ تنھانی از ارونی بامیدوست دارم ب..کنھینم
 .. نگاش کنم تا اروم بشمرهیگی کھ دلم می و داشتم کھ گاھیکس

 ..نجاروی اتونھی می ھمھ مھربوننی دختر با انی ایعنی
بازم ..بازم خطابرم.. بازم اشتباه کنمترسمیم..ترسمیم..ا کمکم کنخد..ستادمی شدم ابلند

 ..نمیبدباشھ و نب
 تندش و ی نفسای تو اتاقش پشتم و بھش کردم کھ کت و بکنھ تنم صدایوقت

 وقتا حرصشو یدوست داشتم گاھ.. من خندم گرفتھ بودیول.. بودیعصبان..دمیشنیم
 ..ارمیدرب
 بھ شیھمھ چ..ناز و اداش..اشیشوخ..شی و لجبازیسرتق.. بھ اندازه بودزشی چھمھ

شجاعت پسرونھ ..غرورش بھ اندازه بود..عزت نفس داشت..زدیدل و نم..اندازه بود
 ی کھ بخوان ادایی از دختراادیبدم م..ترس دخترونھ داشت..دل پسرونھ نداشت..نداشت

 ھی تکتونمی من میعنی..خوادی گاه مھیتک..فیظر..فیدختر لط..ارنیپسرا رو درب
 ..گاھش

 .. مرگم شدهھیامشب .. پشت گردنمدمیکالفھ دست کش.. خدایا
 ھمھ نی با افمی قراره تکلدونمینم..رمشی نظر بگریز.. حواسمو بھش بدمشتری بخوامیم

 ؟.. بشھی خوب چیحسا
 .. بودایبرد.. زنگ خوردمیگوش

 ..بگو_
  کارخونھ؟ای یفردا دفتر..سالم داداش_ایبرد

 .. پرستش افتادمادی بگم دفتر خواستم
 ..کارخونھ_

 .. قرارامون و بذار تو کارخونھشھی ھمیراست.. اونجاامی م١٠ یپس طرفا..یاوک_ایبرد
 چرا؟_

 ..نمشی کوچولو رو ببی پرنی اامیبابا منم ب_ و گفتدی خندایبرد
 ری با زادی اصال خوشم نمایبرد_ گفتمادی با فربایصدام کلفت شد و تقر.. مشت شدندستام
 ؟..مفھومھ..ی بزنکی تدستام
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  پسر؟یچرا داغ کرد..باشھ بابا_ایبرد
 .. اونجاای دفترم ب١٠ساعت _
مثل ..اوشی سیتو محکم..ستیمھم ن..نمشی ببتونمیفردا نم..لعنت بھت..اه.. قطع کردمو

 ..شھیھم
 
 
 یلیخ..چقد فکرم مشغولھ.. اومدم سمت خونھی کردم و با خط بعدی خداحافظکتای با

 ی چھ فکریمان..کنمی ابلھانھ فکر می خواستگارنی دارم بھ اشبیاز د..ھی پاطیقاط
 یول..رهی و بگاوشی حال سخواستی مشتریبھ نظر من کھ ب.. کارشنیکرده بود با ا

 اصال اوشیامروز س.. حساس شدهاوشی بھ سد چرا انقدونمینم.. بچگانھ بودیلیکارش خ
 ..دی بابا مخم ترکیا..ومدیکارخونھ ن

 .. بودیمان.. زنگ خوردمینھ بودم کھ گوش خویکاینزد
 ..بلھ_

 ..سالم پرستش_یمان
 ؟ی گرفتیشماره منو از ک_
 ..شیستا_
 .. خدا بگم چکارت نکنھ ستایا

  شده؟یچ_
 ..نمتی ببدیبا_یمان

 ..کردمی مفکرشو
 .. تو ازیمان_
 ..دارمیوگرنھ دست از سرت بر نم.. حرفامو بزنمی بذاردیبا_ حرفم و گفتنی بدیپر
 ..کنمیخواھش م_ لحن فوق العاده اروم گفتھی با بعد

 ..کنھی خلع سالح مشھی منو ھمتی ھمھ مظلومنی پسر با انیا.. و بستمچشمام
 کجا؟_

 . االننیھم... شاپیکاف_ لحن شاد بھ خودش گرفت و گفتھی صداش
 ..خداحافظ_

 ...زمیخداحافظ عز_یمان
 ؟.. چکار کنمیبا مان..رونی و محکم دادم بنفسم
تا .. خودم بودی ھمون پارک دوست داشتنکی شاپھ نزدیکاف.. و عوض کردمرمیمس

 ..کنھی نمیرییمطمئنا جواب من تغ.. با خودم کلنجار رفتمیبرسم اونجا کل
 ..گھی شاپ بود دی خب کافی با کالس نبود ولیلیخ.. بودی ارومبای تقریجا
نگاھش ..نشستم.. و لبخند زدستادیبلند شد ا..ششیرفتم پ.. ممکنی جانیدنج تر..دمشید

 ..کنھی چشماش بسکھ معصومھ ادم و جادو مکنمیحس م..نکردم
 .. اومد باالسرمونگارسون
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 ؟ی خوری میچ_یمان
 .. کردمنگاھش

 ..یچیھ_
 ..پرستش_یمان

 ..اووف
 .. لطفایچا_

 ..ی شکالتکی و کیدوتا چا_یمان
 ..ادی بدم میلی خی اوهی می و بستنی اوهی مکیاز ک.. خوبچھ

 .. سفارشات و اورددی نکشھی ثانمی رفت و بھ ثگارسون
 ..دیچسبی میلی سرد خی ھوانیتو ا.. خوردممویی خورده از چاھی

 ..ی مانشنومیم_
 ؟..ی باھات اومدم خواستگاری بدون ھماھنگیناراحت شد_یمان
 ..میرسی نمی اجھیمن و تو با ھم بھ نت..ی ماننیبب...من بھت جوابم و گفتھ بودم_

 چرا؟_یمان
 پسر ھیتو ..ادهی پشت سرم زثیحرف و حد.. زن مطلقھ امھیمن ..واضحھ_

بخدا خودم ازشون ..خوانی ھا تو رو مھی کوچھ و ھمسانی ھمی از دخترایلیخ..یمجرد
 ..میخوریمن و تو بدرد ھم نم..نیبب..دمیشن
 ..ستیحرف مردم واسم مھم ن_یمان
 ..کنمی می مردم زندگنیچون دارم با ھم.. واسھ من ھستیول_

 یخوای کھ پشت سرت ھزار جور حرف دراوردن می مردمنیبخاطر حرف ھم_یمان
 .. احساس منیحت..زی رو ھمھ چی پا بذاری خوایم..ی بگذرندتیاز ا..تیاز زندگ

 .. جواب احساس ھمھ رو بدمستمیمن مجبور ن..احساس تو مال خودتھ_
 .. شدن چشماشیحس کردم اشک.. شد تو چشمامرهیخ

 برات فراھم ی بخوایزیھرچ..کنمی واست می بخوایھرکار..پرستش_یمان
بھ ..میری میھرجا تو بخوا..برمتی شھر منیاز ا..برمتی محلھ منیاصال از ا..کنمیم
 ھمون ی تو بخوایھر چ..میکنی می زندگیھرطور تو بخوا..میگی نمیچی ھچکسیھ
 ..شھیم
 یی از حرفاکنمیچرا ذوق نم..شمیچرا رام حرفاش نم..ادیچرا دلم باھاش راه نم.. خدانھ

 ..کھ ھمش از عشقھ و واسھ منھ
 ..ادی کھ التماس کنن بدم مییمن از مردا.. معلومھخب

 ..استی روھی فقط نایا..شھینم..یمحالھ مان_
 نھ؟.. پس زدنا بخاطر اون پسرستنیا_یمان
 ..نھ_
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خونواده .. لکردستیتحص..اون پولداره..یحق دار..چرا ھست_یمان
 کس ی اس و پاس بھی..یمن چ.. ارزهی پاش کل محلمونو مری زنیماش..پھیخوشت..داره

 .. قلب عاشقھھی نی ھممییکھ تموم دارا
 ..از بغض تو صداش.. شکست از حرفاشدلم
 ..ستی من و اون ننی بیچی ھزی وقت عزنیبھ ھم..ی مانینجورینگو ا_

 ؟.. کنھتتی حمادیا ھمھ بنی ایپس واسھ چ..کنمیباور نم_یمان
 ..خستھ شدم.. بدمدیجواب ھمھ رو من با..اه..دونمیمن چھ م_ گفتمیعصب

 ..رونی شاپ زدم بی و برداشتم و از کاففمیک
برگشتم .. شددهی کشفمیک..کردمی قانعش مدیچطور با..رفتمی بلند تند تند راه می قدمابا

 .. شاپی و خلوت کنار کافکی و برد تو کوچھ باردیمنو کش.. بودیمان..عقب
قدش ..با دوتا دستاش دستام و محکم گرفتھ بود..زدیقلبم تند تند م..واری چسبوند بھ دمنو

اونم ..نفسام تند شده بود.. کم بودیلی خیلیفاصلش از من خ..از من بلند تر بود
 ..دونمینم.. یمن از ترس بود و مان..نطوریھم
چشمام و .. شدهکانی ھم مثل نی مانکنمیچرا حس م.. االنیول.. اعتماد داشتمی بھ مانمن

 ..ستی نی اونجوریمان..نھ..نھ..ستی مثل اون نینھ مان..بستم
 ..چشم ام و باز کردم..اشیدلگرم..تاشیحما.. اومدادمی اروم کنندش لبخند

 ی ھمھ اعضایرو..دیچرخینگاھش تو کل صورتم م.. حواسش اصال بھ من نبودیمان
من و ..خوادیاونم منو م..کردیاروم زمزمھ م.. شده بودزمیپنوتیاصال انگار ھ..صورتم

 ..خوادیم
 ..یمان_ با ترس گفتمیاروم ول.. حرفاشودمیفھمینم

 رو تو نگاھش حس یکالفگ..شدی مکتری و نزدکی ھر لحظھ نزدصورتش
 نیکتری و نزدنی کمتریتو..تو لحظھ اخر..دمی ترسیاز مان..من..دمیترس..کردمیم

چشماش و .. کناردی کششدی کھ داشت اعتمادم ازش سست میتو زمان..فاصلھ ازمن
 ..بست
 ..کم اوردم..داغونم پرستش_ گفتاروم

 .. بد بودیلیحالش خ..نی زمی و نشست روواری شو داد بھ دھی من جدا شد و تکاز
 .. فاصلھ ازش نشستمبا

 چیھ.. خان جونھھیفقط ..ینھ خواھر و برادر..ینھ پدر و مادر.. و ندارمچکسیھ_یمان
 .. لبخندتنیبا اول.. نگاھتنیبا اول..دیدلم سمت تو پر کش..چکسیاز ھ..دمی ندیمحبت

 ..دهیکار دست ادم م.. نگاه نی اولشھیھم
 خواستمیم..سرکار رفتم..با عشق تو درس خوندم..المی فکر و خیشد..می تموم زندگیشد

 داشی پیتا اون عوض..دمیکشیبھ عشق تو نفس م.. درست کنمی راحتیواست زندگ
 گھی خرد شدم کھ دی زمانیول..ھرچقد بگم داغون شدم کم بوده..تو رو ازم گرفت..شد
 ..ینی منو ببیتونستینم
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 اون یول..بازم نشد.. نتونستم.. جور نشدیول.. روانداختم واسھ پولی ھرکس و ناکسبھ
 ..گھیر د نفھیبازم .. دوباره تورو ازم جدا کنھخوادی کھ میکس..تونست
نذار داغون تراز ..پرستش_ کھ توش پر از التماس بود گفتی سمتم و با لحنبرگشت

 ..بھ منم فکر کن..نذار تنھاتر بشم.. کھ ھستم بشمینیا
 قطره ھی نتونستم از پس یول.. نکنمھی شد گری ھرچگھی خودم قول داده بودم کھ دبھ

 دوست داشتن نی ایول.. نبودی رو دوست داشتم شکی ماننکھیدر ا..امیاشک سمج برب
 و تاشیبخاطر حما.. بودی ھمدردیاز رو.. محبت بودیاز رو.. عشق نبودیاز رو

 ..بودنش بود
 ..بذار فکر کنم_
 
 ی مویی چند تاکنمی کردم فکر مالیانقد فکر و خ..رسمی میوونگی دارم بھ مرز دگھید

ھم طبقھ ..ھیب پسر خوب خگمیبا خودم م.. بدمی و چی جواب ماندونمینم.. دراوردمدیسف
از ھمھ مھمتر انقد دوستم .. کھ خوبھافشمی و قپیت.. دارهیشغل..درس خونده..خودمونھ

 بار ھی.. بھ عنوان ھمسرم قبولش کنمتونمینم..ستی نشو بیاصال راض.. دلمیول..داره
ننشست ..نھی بعدم مھرش بھ دلم بشدی بار گفتم شاھی..امتحان کردم واسھ ھفت پشتم بسھ

 .. خطرناکھسکشیر.. بدتر ھم شدچیکھ ھ
 بره دمی سادست جواب رد می خواستگارھی..ستمی من کھ مجبور نگمی طرف ھم مھی از
 ادی بدم میلی خیلی خنکھیبا ا..شھی مشی دلم رفتمی مزشی لحن التماس امادی ی وقتیول..

دلم و کباب ..کنھی فرق میلی خی نگاه مانی باشھ ولفی و ضعفتھی بھ التماس بیمرد
 ..کنھیم

 رهی نقطھ خھی بھ ای نشستم تو اتاقم و ای..ادی کالفم کھ تو خونھ اصال صدام در نمانقد
تو ..پرمی بھ ھمھ معی شدم و سریعصب..دمی گوش مینھ حرف..زنمی مینھ حرف..شمیم

 ..نطوریکارخونھ ھم ھم
 ھا رو اشتباه  دوبار بستھیکی..شھی مچی سھ پی ھستی ولکنھی و متمی رعایلی خکتای

 .. دوتا ھستننیچقد خوبھ ا.. درستشون کردی بھم فھموند و ھستکتای..بستم
 کھ بخوام ی از جوابترسمیم..ترسمیم..ھمش بخاطر استرسمھ.. کم شدهیلی خغذاخوردنم

 .. وی مانای خودم و تباه کنم ای جواب نی بدم و با ایبھ مان
تکونم داد و ..دمی رو نفھمکتای ی غرق کارم و فکرم بودم کھ صداانقد

 ؟ییکجا..پرستش_گفت
 ..نجامیا..بلھ_ گفتمی حواس پرتبا

 ..مھندس تو دفترشون منتظرتون ھستن_ و گفتدی خندسرکارگرمون
 ..جی گمنم
 ھ؟یمھندس ک_

 .. با تعجب نگام کرد و رفتسرکارگر
 ..گھی مھر و منیمع..یچرا مشنگ شد..دختر_یھست
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 ..اوشیتم سمت دفتر س رفی حرفچیچمھ من؟بدون ھ..اخ
 ..رفتم داخل.. تودیی بفرمای زدم و با صدادر
فکر کنم سرش ..دیکشی شقشقھ ھاش می مبل وسط اتاق نشستھ بود و دستاش و رویرو

 ..کنھیدرد م
 ..سالم_

 ..نیبش_ گفتھمونجور
 ..جواب سالم واجبھ..خو جوابم و بده..کوفت
 ..زنھیچرا حرف نم.. روبروشنشستم

 ..ستیحالتون خوب ن_
 ..اری کتم ببیقرصم و از تو ج_اوشیس

قرص .. بابایا.. کتش بستھ قرصش و در اوردمبی بلند شدم و از تو جعیسر
 ..رمیبم.. دارهگرنیم..یاخ..گرنھیم
 .. اب رفتم و جلو پاش نشستموانی لھی دونھ قرص دراوردم و با ھی

 ..دییبفرما_
 تفاوت نگاھش و ازم گرفت یب.. شد تو چشمامرهی خشی مشکیبا اون چشما.. کردنگام

 ..دی سره سر کشھی اب وانیو قرص و از کف دستم برداشت و با ل
 .. شدم و نشستم سر جامبلند

 واسش خواستیفقط م..چکارم داشت پس..وا.. مبل و چشماش و بستی رودی کشدراز
 چتھ؟_ گذشت کھ گفتقھیچند دق..ارمیقرص ب

 ...ستی نمیزیبا منھ؟من چ..جان
 بلھ؟_
  شده؟ی چگمیم_ ھمون حالت گفتبا

  ؟ھی چمنظورش
 ..ستی نمیزیچ..من_
کاراتم درست انجام ..یکالفھ ا..یھمش تو خودت..یستیچند وقتھ سرحال ن_اوشیس
 ..یدینم

 .. کردماخم
  داده؟ی گزارشیکس_
 .. ھستزیمن حواسم بھ ھمھ چ..نھ_اوشیس
 ..دمیکارم رو ھم درست انجام م.. ندارمیدر ھر صورت من مشکل_
 ھ؟یمشکلت چ..پرستش_ اوشیس

 یحداقل جور.. ندارمیمن مشکل_ کوچولو بلند کردم و گفتمھی کردم و صدام و اخم
 .. کھ بخوام واسھ شما بگمستین
 ؟..زنونست_ گفتشخندی نبا

 ..نییخجالت زده سرم و انداختم پا..تی تربیب..مرگ
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 .. برمشھیم_ شدم و گفتمبلند
 ..نھ_اوشیس
 .. ممنونمتونمیاز نگران.. ندارمیمن مشکل..اوشیاقا س_

 ..برگرد سرجات_ گفتی بلندی در کھ با صداکی نزدرفتم
 بلند و ی در کھ با صدارهی دستگکیدستم رفت نزد.. برگردمخواستمینم.. و بستمچشمام

 .. و تودونمی مرھمنیدستت بره رو دستگ_محکمش گفت
 ..دی نرسرهی جملھ رو گفت کھ اصال دستم بھ دستگنی محکم و با جذبھ اانقد

 ھ؟ی چھی قضدی بگشھیم_ و گفتمبرگشتم
دو ..ی شدی جورنی تو خونتون ھم ھمگھی منیثم_ اب خورد و گفتوانی لھی..نشست

 اون پسره مزاحمت شده؟..ستیسھ روز حالت خوب ن
 .. دھن لقشی تو روحت ستایا..نیثم

 ده؟؟ی وحمنظورش
 ..نھ_
 ؟؟یپس چ_اوشیس

 و ی جواب ماندونمینم_ دھنم باز شد و گفتمی شد و چرا ولیدونمچینم.. سر جامنشستم
  بدم؟یچ
 ..ھمون پسره کھ مادربزرگش اون شب_ لنگھ ابرو انداخت باال و گفتھی

 ..بلھ_ و تکون دادم و گفتمسرم
 .. بودیخب تو کھ جوابت منف_اوشیس
 ..یعنی..یمان..شیدوسھ روز پ..یول..ھنوزم ھست_
 .. ابروھاشنی نشست بخما

 ؟ی چشیدوسھ روز پ_اوشیس
 نکھیاز ا..از عالقش گفت..باھام حرف زد..ششی شاپ پی ازم خواست برم کافیمان_

 ..از احساسش گفت.. و ندارهچکسی ھنکھیا..چقد تنھاست
 .. بخورهی با جواب من ضربھ بدترسمیم
 ؟یچرا انقد نگرانش_ گفتنھی داد بھ مبل و دست بھ سشوی تکاوشیس
با ..کنھی متمیحما.. نگرانمھشھیھم.. مھربونھیلیخ.. خوبھیلیخب اون خ..خب_

 .. واسم مھمھیی جوراھی..نگاھش پاکھ..محبتھ
 .. از طرف توی وسط عالقھ انیا_ گفترشی با نگاه خاوشیس
داره  ی کھ مانی ذره ھم عالقھ از طرف من بود با اون ھمھ عشقھی یاگھ حت..نھ..نھ_

 ..قطعا جوابم مثبت بود
 ذھن منھ ی کھ تویزی بھ اون چاوشیچقد س.. براقش بودی بھ نوک کفشانگاھش

 ..رونی بندازم بدی فکرارو بانیا..سرم و تکون دادم..کھینزد
 اتاقش ی شلوارش و رو بھ پنجره قدبیدستاش و گذاشت تو ج..ستادی شد ابلند

 ..یبھش بگ جواب اخر و تو خوادینم..نگران نباش_گفت

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir 142



 144 

 ؟یواسھ چ_
 ..کنمیخودم درستش م..گفتم کھ_ اوشیس
 .. اخھ شمایول_
 .. کھ گفتمنیھم_ گفتی تو ھمون حالت با لحن محکماوشیس

 کننده وونھی عطرش دیبو..فاصلمون کم بود..پشتش بھ من بود..کشی نزدرفتم
 ..رهیگیگفتھ بود کھ با عطرش دوش م..بود

 ..دیببخش.. زحمتام واسھ شماستشھیھم_ گفتمی ارومی صدابا
 ..سرم و اوردم باال..قدش بلند بود.. سمت منبرگشت
 .. تو چشمام در رفت و امد بودنگاھش

 یتونیم_دوباره برگشت و گفت.. شدن بھم نگاھش و ازم گرفترهی خقھی از دودقبعد
 ..یبر

 نفس ھیدر و بستم و ..رونی از اتاق زدم بی بلندی بزنم با قدمای حرفگھی دنکھی ابدون
 ؟؟..زنھیچرا انقد تند م..دستم و گذاشتم رو قلبم..دمی کشقیعم
 ...اوشیس
 
 
 

 وونھی بھ دگھید..ستی بشر ادم بشو ننیا.. تو اتاقدی در بزنھ پرنکھی بدون ابھراد
 .. از سروششتری بیلی خیحت.. دوسش دارمیلیخ.. عادت کردماشیباز
 .. و در حقم تموم کردهیبرادر.. وقت تنھام نذاشتھچیھ.. و ھمھ جا کنارم بودهشھیھم

 .. عشقمیچطور_ و دور شکمم حلق کرد و گفتدستاش
 .. چھ طرز حرف زدنھنیا..زھر مار_ اخم دستاش و باز کردم و گفتمبا

خوب دوست .. بشم منتی شکم ورزشکارنیقربون ا_ تو شکمم و گفتدی و کوبمشتش
 ..گھیدارم د

 ..یحالمو بد کرد..اه..نایی پامکنیبھراد بھ خدا پرتت م_
 یلی خایس_ و گفترونی بدی و کشکی و پاکت اب پرتقال و کخچالی سمت رفت

 .. ھمھ دوست دارمنیمن ا..یشعوریب
 ..خفھ شو_

 از ی باال بعضنیاز ا..سادیاومد و کنارم وا.. کھ از خجالت شکمش دراومدخوب
 یلیحس خ..نمی فاصلھ ھم پرستش و ببنی از اتونستمیم.. بوددای سالن و بخشا پیقسمتا
 جا ی بیلی خیول.. بھ اون پسره ندارهی عالقھ اچی گفت کھ ھی بھم دست داد وقتیخوب

 ؟ی چیعنی.. کھ واسش مھمھکنھیم
 خوشت اومده ازش؟_بھراد

 ؟یاز ک_
 ..پرستش_بھراد
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 ..دی از کجا فھمنیا.. نگاش کردمعیسر
 ؟یچکارش داشت..رونیاز اتاقت اومد ب.. االندمشید_بھراد

 ..گفتمیالزم بود بھت م_
 ..بایو البتھ ز..مھربونھ و خوش قلب..ھی خوبیلیدختر خ_بھراد

 .. گفتمی خواھریجا..باز ھاپو شد_ کرده نگاش کردم کھ گفتاخم
 .. پشت گردنمدمی دست کشکالفھ

 ..شھی کھ داره برام مھم مدونمی منویا..فقط..ھی حسم بھش چدونمینم_
 .. خوبھنکھیا_بھراد
 ری خوب شدن سرم بخاطر نگاه مھربونش بو نھ تاثکنمیحس م..میشونی رو پدمی کشدست

 ..قرصھ
 .. واست بخونمنوی اایب.. الی خیب_ و در اورد و گفتشی مبل لم داد و گوشی روبھراد
کم .. فھمرید..کم ھوش..یمعمول..باھوش.. ھوشزیت..نابغھ..وی کی ایطبقھ بند_بھراد

 ..دختر..پرت..جیگ..نفھم..فھم
 ..وونھید.. خنده کمرنگ اومد رو لبمھی.. خندهری خودش زد زو
 .. خندهری کھ دوباره زد زدی نکشقھی دو دقبھ
 ..ببند اون گالھ رو بھراد_

 .. نوشتھی رو فرستادم واسھ پرستش نگاه چجھی مسنیا..اینگاه س_بھراد
خوبھ ما ..ی نمکدون شدیدباز تو با اون پسر خالھ بداخالق افتا..خوشمزه.. ھر ھر ھر

 .. اوردستی تو لشھیشما رو کھ اصال نم..میستیحداقل تو ل
 ..زبونشم درازه بھ موقعش..ادیخوشم م.. زبون درازدختره
 یا.. بھمیدیکشی گفتھ بودم کھ سر فحش و می چھیاالن اگھ من .. وشتیببند ن_بھراد

 ..یبسوزه پدر عاشق
 .. کجا بودیعاشق..حرف مفت نزن_

 ؟یکنیانکارش م_بھراد
 .. خوبیلیخ.. بھش دارمیحس خوب..عاشق نشدم فقط_

 ..ھیواسھ شروع عال_بھراد
 ..نمی اترسمیم..ترسمیم_

 ..ستی نسھیقابل مقا_بھراد
 .. پسره چکار کنمنیحاال با ا..دمی کشقی نفس عمھی

 ..رسونمشیبمونھ خودم م..بھ پرستش بگو..بھراد_
 
 چکارم داره بھراد؟_

 ..رسونمشی خودم مسھیفقط بھ من گفت بھ پرستش بگو وا..دونمیباور کن نم_بھراد
  کھ؟یمونیم..گھیمن برم د_ شد و گفتنی سوار ماشبھراد

 ..تو برو..مونمیاره م_
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 .. زنگ بزنی داشتیکار_بھراد
 ..خداحافظ..باشھ_

 رفتمیکاش حداقل م.. منو برسونھخواستی می واسھ چیعنی.. زد و رفتی بوقبھراد
 ..نجای استیدرست ن.. ترنیی پاابونی دو خیکی

سرم و .. اومدینی بوق ماشی خودم در حال غرق شدن بودم کھ صدااالتی فکر و ختو
 باال ایب_ گفتی و با لبخند جذابنیی و اورد پانشی ماششھیش..استی بردنکھیا..اوردم باال

 ..رسونمتیم
 ..دییشما بفرما..ممنون_

 .. ھم کھ رفتنسایسرو..نجای اادی نمرتی گنیماش.. باالایب..تعارف نکن_ایبرد
 ..شدمی داشتم کالفھ مگھید
 ..دیی راد شما بفرمایاقا_

 ؟ی ھستیمنتظر کس..نکھیبعدشم ا..ای راد نھ و بردیاوال کھ اقا_ایبرد
 ..ومدیخوشم ن.. گفتی جورھی

 ..اوشی سنیپس کجا مونده ا..نھ قصد رفتن نداره.. سرم و تکون دادم کالفھ
 د؟ی تنھام بذارشھیم_ گفتمی لحن نسبتا تندبا

 ؟یعصبان_ایبرد
 ..بھ شدت_

 ..فعال..میباشھ بابا ما رفت..اوه..اوه_ایبرد
 و موجھ نی ذره سنگھیبابا ..پسره جلف.. چشمک ھم گذاشت تنگش و رفتھی و

 ..رهی می ابری زیفکر کنم از اوناست کھ ھ..ایمثال زن دار..باش
و ..ستی جلف نی ولکنھی می باز با دخترا شوخی نامزد داره ولنکھی بھراد با احاال

 نی ایول..ھینجوری و کال اخالقش ادهی رو انجام مای شوخنی در حضور خود بھار انکھیا
 .. از رفتاراشادیخوشم نم..ایبرد

 شھیش.. جلو پام ترمز کرداوشی سی بنز مشکنباری اومد و انی بوق ماشی صدادوباره
 ..ی حرفھی ی تعارفھی نیی پااریخب ب.. ھم باال بودشی دودیھا
 ..سالم کردم و نشستم.. و باز کردمدر
 شرف عجب مامان شده ی زده بود و بای خوشگل خلباننی از ای دودنکی عاوشیس

 ..بود
 ..ایبابا کوتاه ب.. سرعتجونم

  چکارت داشت؟ایبرد_اوشیس
 ..کردیو رو نگاه مروبر.. ھم بھ ما بندازی نگاھھی..اروی.. کردمنگاھش

 .. منو برسوننیری مسھی تا خواستنیم_
 ؟یچرا باھاش نرفت_اوشیس
 چرا گھی مسادمی من منتظرش وانجای علف ھرز انیدوساعت ع.. کنمشی بزنم چپکیا

 ..ینرفت
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 .. برسوندمخوادی نرم میی فرستاده بود جاغامی نفر واسم پھی..دایببخش_
 ..بچھ پرو..نخند.. کردم لباش تکون خوردنحس

 سعادت و نی ادی شده کھ امروز خواستی چدی بگشھیم_ گفتممی رو کھ رفتیری مسھی
 د؟ی و منو برسوندی بنده کنبینص

 ..دلم خواست_ خونسرد گفتیلی خاوشیس
 .. کردجای بیلی خدلت

 ..بامزه بود_
 ..دونمیم_اوشیس
 .. سرم و دونھ دونھ بکنمی پررو بودنش موھانی دوست دارم از دست اخدایا

 .. گفتمیجد_
 ..منم_اوشیس

 .. دارهیقاط.. استوونھی داروی نیا..بروبابا
 نشستھ نی اوشگول تو ماشی پراز پسرانی ماشھی کھ می بودستادهی چراغ قرمز اپشت
 تو یی ده تاھیفکر کنم کم کم .. درب و داغون کھ لب تا لب پره پسر بود نی ماشھی..بود
 نشستھ گھی ھمدیھمشون رو پا.. خنده دار بودیلی خدا خیوا.. پسر بودنیماش

 سی تو فسی فگھی دوتاشون با ھمدیصورتا.. بودیکی تو حلق اون شونیکیسر ..بودن
 و کردمیمنم داشتم نگاشون م.. باحال بودیلیخ..دنیخندیبود و خودشون ھر ھر م

 ..کردمیداشتم نگاه م..نامرد..ا.. رفت جلوترنی ماشدمی کھ ددمیخندیم
  پر از پسر کجاش خنده داره؟نی ماشھی دنید_ نگام کنھ گفتنکھی ابدون

 ..رتیجونم غ.. بابانھ
 ..گرفتی خندت میکردیشما ھم نگاه م_
 ..دمی ندی خنده دارزینگاه کردم چ_اوشیس
 ..دی مشکل داردنیشما کال با خند_
 ؟یکنی فکر منطوریتو ا_اوشیس
 ؟..یکنیشما چرا انقد با من لج م_
 و نگام کرد و نی ماشی دراورد و انداخت جلوی و با ژست قشنگنکشیع

 .. کھ باھات لج کنمیستی نیدر حد...زمیعز_گفت
 ..استینجوریا..ا

 .. کھ من راجبتون فکر کنمدیستی نیشما ھم در حد_
 ؟یکنی تو بھ من فکر میول_ خونسر گفتیلی خاوشیس
 ن؟یدی رسجھی نتنیاونوقت از کجا بھ ا_
 ..می من ادم بداخالقیدی کھ فھمییاز اونجا_اوشیس
  بزنمش؟؟نوی من اشھی میچطور..خدا..لو داده.. بھراد نامردیا

 کھ چقد بد فھمھی منھی نظر شما رو ببھی یھرک.. بھ فکر کردن ندارهیازیاونکھ ن_
 د؟یاخالق
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 اونوقت از کجا معلومھ؟_اوشیس
کال ..دیمغرور..دیزنی حرف نمادیز..دی خشکیلیخ..دنیخندیاز اونجا کھ شما اصال نم_

 ..دیبداخالق
 بھ ی راجب من کنجکاویلی خیکنیفکر نم_ لنگھ ابرو باال انداخت و گفتھی اوشیس

 ؟یخرج داد
جان مادرت ببند ..زمیعز..خو پرستش..کشھی زبون من مریحرف از ز.. تو روحتیا

 ؟یکنی بدترش میگیم ی چھی یھ..دھنتو
 ینجوریا.. خونھ اصال باھاش حرف نزدممیدی و تا رسگھی کردم سمت درومو
 ..نامرد.. خودم استفادش کنھھی بگم بر علی چھی باز ترسمیم..بھتره

 ..ی خواد قھر کنیحاال نم_ شم کھ گفتادهی خواستم پمیدی خونھ کھ رسدر
 .. سمتشبرگشتم

 ..ستمیمن قھر ن_
 ؟یخندیپس چرا نم_اوشیس
 ..ادیخندم نم..خب_
 ؟ی ھستیقلقلک_ گفتی با لحن مرموزاوشیس
 ..بچھ پرو..مرگ..منظورش..م..بھ تو چھ..ی چیعنی

 ..رینخ_ گفتمعیسر
 شھیخو پسرم ھم.. بخندهی شکلنی بودم ادمیتا حاال ند..یاخ..دی بلند خندی صدابا

 ..یخندیتو کھ انقد قشنگ م..بخند
 ..مونھی مادمی..ی ھستیپس قلقلک_اوشیس

 .. تودییبفرما_ کردم و گفتماخم
 .. برمخوامیم..تو برو تو..یمرس_ نگاه بھ روبرو انداخت و گفتھی

 لبخند محو اومد ھی..اونم بعد از چند لحظھ رفت..درو بستم.. کردم و رفتم خونھتشکر
 ..می قلقلکدیخوبھ نفھم..رو لبم

 
 
 ...اوشیس
 
 

 از ما سر یادیاون پسره با فاصلھ ز..رفت تو و در و بست..دی و ندی کھ مانخوبھ
 پسره رو نی اتونمی مکنمیحس م.. و گرفتمنیگاز ماش..ینوری اومدیکوچھ بود و داشت م

 بھش کھ جلو پاش زدمیداشتم م.. بودادی واسھ اون کوچھ زیلیسرعتم خ..رمی بگریز
 ..دیرنگش پر..محکم زدم رو ترمز
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 شدم تو رهیخ.. جلوش ترمز زدمیبد جور..حق داشت.. گچ شده بودنی عرنگش
 و نگاھش نی دادم بھ ماشھیتک.. شدم و اروم در و بستمادهی پنیاز ماش..چشماش

 محکم باشھ اومد و روبروم کردی می کھ سعییبا قدما..تازه بھ خودش اومد..کردم
 .. بچھ سال بودیلی خیخوشگل بود ول..قدش از من کوتاھتر بود ..ستادیا

 ؟چرایخوای از جونمون میچ_ توش حس کرد گفتشدی و م لرزشی کھ کمیی صدابا
 ..رونی بشی از زندگیرینم
 .. لنگھ ابرو واسش انداختم باال و با تعجب نگاش کردمھی

 ..دونھی خودش مبی منو رقھ؟نکنھی چمنظورش
 ..رونی بکش بشیپاتو از زندگ..راحتش بذار_یمان
 ؟یزنی حرف می داریراجب ک_اوشیس

 ..پرستش_یمان
 تو دھنش کھ گوشھ لبش پاره شد دمی بود مشتم و چنان کوباوردهی اسمش و کامل نھنوز

 ..نیو پرت شد رو زم
 ی و اوردمش تو صورتم و با صدادمی لباسش و کشقھی کنھ ی شد اومد جلو قلدربلند

 یبچھ تر از اون..اری گنده التا رو در نیواسھ من ادا..گوش کن بچھ_ گفتمیخفھ ا
 بی کھ بخوام تو رقی ھستی از اونکتری کوچیلیو البتھ خ..کنم کھ ادم حسابت یھست

 ..نمیخودم بب
اگر ھم مھلت .. ندارهیبعت عالقھ ا..خوادیپرستش تو رو نم_ دادم عقب و گفتمھلش

 ..بکش کنار..خواست چون دلش واست سوختھ
 و اومد حملھ کنھ سمتم کھ مچ دستش زدینعره م..نفساش تند شده بود.. بھش بودحواسم

 .. و اوردم پشت کمرشچوندمی گرفتم و پو
 کھ واست غش ای بیرستانی ادا ھا رو واسھ چھارتا دختر دبنیا_ گوشش گفتمکنار
 ..نھ من..کنن

 نیع.. شرکتمای بود بیحرف_ و گفتمبشی دراوردم و گذاشتم تو جبمی و از تو جکارتم
 ..ادم
 ..نی ھلش دادم رو زمو

 .. شدم و رفتمنی ماشسوار
 یی بالھی کردمی نمی پسره خالنی رو اتموی عصباننی اخوردهی بود کھ اگھ ی عصبچنان

 ..ووردمیسر خودم م
 خوادشیم.. بچھ در افتادمھیبا .. کار و کردمنیچرا بخاطر پرستش ا.. لحظھھی شد چم

 بھ من چھ؟؟..کھ بخوادش
 .. بخوادشکنھیغلط م_ داد زدمھوی

ادم ..اوشیادم باش س..راه رفتم..شدم ادهیپ.. نگھ داشتمابونیکنار خ.. رو ترمززدم
 ..باش
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دوتا قرص .. شدمنیسوار ماش..کردی درد میلیسرم خ.. وقت بودری خودم کھ اومد دبھ
 ..انداختم باال و رفتم سمت خونھ

 ھم باعث شد کھ روز ظی قھوه غلوانی لھی.. دوش اب داغ حالم جا اومدھی با صبح
بھ .. براق و دوش عطریکفشا..ی و بلوز مشکیکت شلوار مشک.. رو شروع کنمیخوب

 ..خودش و حرف زدنش..نکبت..اه.. شدمیقول بھراد خوردن
 ھم اونجا مونی دختر ھمسانیا..نگی و برداشتم و رفتم تو پارکنکمی و عچی و سووفیک

دختره .. گفتم االنھ کھ بشکنھرفتیچنان با ناز راه م.. بودنترییمال طبقات پا..بود
 .. دختر انقد الغر باشھادیبدم م..قویر
 ..اوشیسالم اقا س_
 ..یسالم خانم فاضل_

 ..دیمھسا صدام کن..دیراحت باش_ی فاضلخانم
 امرتون؟..راحتم_اوشیس

  شما؟نیخوب_مھسا
 .. کھ خوبمدهیظواھر امر نشون م_

 .. بودھی شبشتری بی بھ عشوه خرکیول..مثال عشوه اومد.. دیخند
 ؟..دیرسونی منو میری مسھی تا دیببخش_مھسا

 .. من بشھزونی اوی ھخواستیحاال م..گھی دی دارنیخب خودت کھ ماش..اووف
 ..دییبفرما_

اخھ بھ من چھ تو .. گفتشی و خورد بسکھ حرف زد و از خودش و خاطرات بچگسرم
 نی بگھ دختر خوب استی بھش نیکیخب ..کجاش خنده داره....  ھپمایگفتی ممایبھ ھواپ

 ..زننی مخ پسر کھ نمیشکل
 پرت کردم شھی کھ داده بود و از شیشماره ا..دمی نفس راحت کشھی کھ شد ادهیپ
 انقد عطر بزنھ توجھ ھمھ رونی بادی دختر مادیخوشم نم.. ھم زده بودیچھ عطر..نییپا

 ..رو بھ خودش جلب کنھ
 ..دمی دفتر بھراد و ددمی رستا

 ؟ی با من طرفیاری در بیبخدا ھاپو باز..ھیھا چ_بھراد
 ..اصال حرف نزن..دنھی دختر در حال ترکھیبھراد مخم از دست _

 ..می با ھم بپرایب..یپری مایبا ک.. ناکسیا_بھراد
 ..از بھار چھ خبر_

 میکنی اسکلش مکمی..میکنی دختر سوار ممیری مگھیبا ھمد.. منھھیبھار پا..برو بابا_بھراد
 ..نیی پامیکنیبعد شوتش م

  کنترل جنسا؟ واسھیرفت..خاک تو سر جفتتون_
 ..کار مھم داشت.. زنگ زدای حاج اقا منتظرنیا.. حلھیھمھ چ..اره بابا_بھراد

 نگفت چکار؟_
 ..روز اخرشھ..شگاهی نمامی بردی بایاماده باش عصر..اھا...نچ_بھراد
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 .. و تکون دادم و نشستم پشت لپ تاپسرم
 .. زنگ بزنی داشتیکار.. کارخونھرمیمن م_بھراد
 .. و تکون دادمسرم

 ..ی استفاده کنکمی سرت بکنھ تو از زبونت نی ای الھیا_بھراد
 ..رونیگمشو ب..خورهی بدرد نمگھیکلم بکنھ زبونم د_

 ..رونی و رفت بکردی واسھ خودش غر غر مبھراد
 .. با شدت باز شدھوی چقد گذشتھ بود کھ در دونمینم
 ..ش ھم کھ کنده بود و ندوختھ بود دکمھ لباسیحت..روزشی دیبا ھمون لباسا.. بودیمان

 .. مھندس بخدا من بھشون گفتمیاقا_یمنش
 .. و اوردم باالدستم

 ی واسھ مھمونشونیا..ستی الزم نییرای ھم واسھ پذیزیچ..رونی بدییشما بفرما_
 ..ومدنین

 ..درم پشت سرت ببند_ گفتمی بھ مانرو
 .. و بست و اومد نشست رو مبل دو نفره اتاقدر

دوتا دستاش و .. بلند شدھویچشماش و بست و .. موھاشنی بدیدست کش.. بودکالفھ
 و ی تو چکاره استیواسم مھم ن.. جنابنیبب_ و خم شد سمت منو گفتزیگذاشت رو م

بھ ..دوسش دارم..خوامیمن پرستش و م.. نھای یبا کلھ گنده ھا ھست..یای و میری مایبا ک
 ..ارمی ھم شده بدستش میقیھر طر

 .. نگاھش کردمنھی و دست بھ سیم بھ صندل دادھیتک
 .. ذارمی نمگھید.. بار از چنگم درش اوردنھی_یمان

 .. و رفتم کنار پنجرهستادمیبلند شدم ا.. پوزخند نشست رو لبمھی
 ..یای از پس من بر بیخوایچطور م..یومدی بر نشی زپرتیتو از پس اون پسر عمو_

 دوتا نکھی راھش انیاسونتر_ گوشھ لبم و گفتمدمیانگشت شصتم و کش.. سمتشبرگشتم
 تا حاال رنگ کھیی و ببرنت جایاز افرادمو بفرستم سر وقتت و بندازنت تو گون

 ..یول..یدیاسمونشم ند
 .. روبروشنشستم

 قشنگ قشنگ کھ ینگو عشق و حرفا.. واسشیچکار کرد..ی دوسش داریگیم_
 یدونیخودت م..ی کمکش کنیونست نتشی زندگطی شرانی بدتریتو تو..ھیھمش خالھ باز

 و داره واسش اقتشی کھ لی زندگیتونی نمنکھیو از ھمھ مھمتر ا..دهی کشادی زیسخت
 ..پس..یبساز

 .. خودش انتخاب کنھیبذار..نکھی کار انی نظر من عاقالنھ تربھ
 ..البتھ فعال..ستی نیچی منو پرستش ھنیب..بر خالف فکر تو_ و گفتمستادمی شدم ابلند
 می مستقومدیخودش دلش ن.. بھ ازدواج باتو ندارهی من خواست کھ بھت بگم عالقھ ااز
 ..ی از خودش بپرسیتونی مشھیباورت نم.. حرف و بھت بزنھنیا
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 اگھ تو رو یکی..راه درست و انتخاب کن..عاقالنھ فکر کن_ و گفتمزمی پشت منشستم
 ..ی کنلی انقد خودت و خار و ذلستیبخواد الزم ن

 ی من چفیپس تکل_ شد گفتیحس کردم نگاھش اشک کھ یمان
 .. چند سالنیا..احساسم..عشقم..شھیم
 دوتا عاشق فاصلھ نی بخوامیمن نم..نیبب.. ھمھ عشقا بھ سرانجام برسھستیقرار ن_

 کھ توش عشق ی زندگکنمیفکر نم.. خوادیتو رو نم.. پرستش نکھی مسئلھ ایول..بندازم
 .. طرفھ باشھ جواب بدهھی

 .. کار و بکنھنی با من اتونھیاون نم..پرستش..شھیباورم نم_ لب اروم گفتری زیمان
 ..بدترش نکن.. بار شکست خوردهھی..اون ھم حق انتخاب داره_

با خشونت چشمش و پاک ..ستادیبلند شد ا.. از چشمشختی قطره اشک رھی کردم حس
 ..رونی حرف از اتاق زد بیکرد و ب

 ..ارهی در نی بازوونھید.. خدایا.. رو صورتمدمی کشدست
 ..  و گرفتماوری شماره

 ..خبرم کن..حواست و بھش بده..ھیبلوز اب..رهی پسره کجا منی انیبب..الو_
 .. بوددنی از زور درد در حال ترکسرم
 .. و برداشتمیگوش

 .. اتاقماری بظی قھوه غلوانی لھی_
 

 ...پرستش
 
 

گوشھ لبش پاره بود و خون خشک .. شدهیختی رنی چرا ایمان..شھی نمباورم
کف دستاش .. اشفتھ بودیلیکال خ..لباسش شلختھ بود و دوتا دکمھ لباسش کنده بود..شده

 ..خراش برداشتھ بود
 ..ھمون پارک خودم..مینی رو تو پارک ببگھی بود ھمدخواستھ

 ؟ی شکلنیتو چرا ا..یمان_
 ؟یخوایتو چرا منو نم_یمان

 ..ده زی بھش حرفاوشیس..یعنی
 ؟یدعوا کرد... بال رو سرت اوردهنی ایک-
 مگھ واست مھمھ؟_ گفتی لحن محزونبا
 ..نمیحرف بزن بب..یگیچرا پرت و پال م_

اندازه خودم کھ .. پولمیچون ب..فقط چون ندارم خرجت کنم..مگھ من چمھ_یمان
 ..زمی بر عشق بھ پاتتونمی کھ مایاندازه کل دن.. کنمی زندگتونمیاندازه خودم کھ م..دارم
 .. داد بھ درختھیتک..مکتینشستم رو ن.. گرفت از حرفاشدلم
 .. نکنلیخودت و خار و ذل..یخوایگفت تو منو نم_یمان
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 ..کنمی میواسھ تو ھر کار_ داد زدھوی
 ؟..اوشھیکار س_
 .. پوزخند نشست رو لبشھی

 .. مھرنی معاوشیمھندس س..دستھ گلھ جناب مھندسھ_یمان
 و می کھ توش نشستی ھمون خونھ اایاز دار دن..پرستش_ جلو پام زانو زد و گفتاومد
 .. بھ نامتزنمیاونم م..خرمی منی ماشکنمیمثھ سگ جون م.. بھ نامتزنمیم..دارم

 یراض.. چکار کنمگھید.. کھ دربست بھ نامتھنمیا_ و گذاشت رو قلبش و گفتدستش
 ؟یشیم

 بلند یبا قدما.. ھم بلند شدیمان..بلند شدم..انجیچھ خبره ا..شدنی می داشتن اشکچشمام
 ..دمییدو
 ؟..کجا_یمان

 اگھ تا اخر عمر ھم ازدواج نکنم با تو یحت_ و گفتمستادمی ای مانیروبرو..برگشتم
 ..تی سربازی دنبال کارایبر.. عاشق شدنیتو ھم بھتره بھ جا..کنمیازدواج نم

 ھی ی و جلوابونیرفتم سر خ..رونی از پارک زدم بی متعجب مانی چشمای از جلوو
 .. و دادماوشیسوار شدم و ادرس خونھ س.. و گرفتمنیماش

 
 داداشت خونست؟_ و گفتمنی زنگ زدم بھ ثمنی ماشتو
  شده؟یچ..اره]نیثم
 ..خداحافظ..ینجوریھم..زمی عزیچیھ_

 ..یلیخ.. بودمیعصبان
 نی جنی نبود سخداروشکر نگھبانشون.. شدمادهیپ.. نگھ داشتاوشی برج سی جلونیماش

پالتو .. نگاه بھ خودم انداختمھی نھیتو ا.. تو اسانسور و طبقھ اخر و زدمدمی پرعیکنھ سر
 دهیرنگمم پر.. بودن تو صورتمختھیموھام ر..ی و شال مشکی سورمھ انی و جیمشک
 ..ستی مھم ننایفعال ا..بود
 ھی..اومدم زنگ بزنم.. بودمستادهی ااوشی در خونھ سیجلو..رونی اسانسور زدم باز

 انقد داغ ی واسھ چدمی بودم نفھمیانقد عصبان..کنمی چکار منجایا..من..لحظھ موندم
 ..دو بار..زنگ زدم..دمی کشقی نفس عمھیچشمام و بستم و ..کردم

معلوم بود تعجب .. اومد جلو چشمماوشی سدهی از چند لحظھ در باز شد و قامت کشبعد
 در یاز جلو..خونسرد بود..نھ لبخند داشت نھ اخم..ارهینم خودش ی بھ رویکرده ول

 ..رفت کنار
 ..سالم_ گفتماروم

 .. توایب_اوشیس
 یرفت تو اشپزخونھ و منم نشستم رو..رفتم تو و در و بستم.. خودش رفت داخلو

 ..اه.. روشن بود و فوتبالونیزیتلو..کاناپھ نرم تو سالن

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir 152



 154 

 قھوه گذاشت رو وانیدوتا ل..ومدیبھش م.. تنش بودی و شلوار گرمکن سورمھ ابلوز
 .. من دوست ندارمیول..دیچسبی سرد می ھوانیاحتماال تو ا..زیم
 چرا اخمات تو ھمھ؟_اوشیس
 ..نجای اومدم ای اومد واسھ چادمی

 ینجوری گفتم ا؟منی اوردی بال رو سر ماننی ایواسھ چ_ چشماش زل زدم و گفتمتو
 ؟ی کنشیحال

 نکھی ا؟چکارتھ؟جزیتو چرا انقد جوش اورد_ و گفتزی و گذاشت رو م قھوه اشوانیل
 ؟..تونھیپسر ھمسا

 جواب من یمن فقط گفتم بھش بفھمون..شھی کھ سرم متیانسان_ کردم و گفتماخم
 ؟ی لت و پارش کردیچرا زد..ھیچ
 ای ازت مراقبت کنھ تونھی مزاحمت شد می وقت کسھی اگھ نمیخواستم بب..زدم_اوشیس
 ..نھ

 خواد تو رو جمع یچطور م..ادی از پس خودشم بر بی حتتونھیاون نم_ و گفتدیخند
 ..کنھ

 .. تند حرف زدن گزارشگر فوتبال رو مخم بودیصدا
 ؟ی خاموشش کنشھیم_ و بستم و گفتمچشمام
 .. قطع شدصداش

 ..واقعا بچست.. خدای کرد؟ای چغلشتیاومد پ_اوشیس
واسھ .. کنھلی خودش و خار و ذلدی نبایخواست بدونھ واسھ چ.. نکردیچغل..رینخ_
 از توننی مینی ببی رو چک کنھی بقیستی ننیتو مسئول ا..ی حرفا رو بھش زدنی ایچ

من نگفتم .. حساسیلی خیلیخ..ھیاون پسر حساس.. نھای انی بر مشونیپس زن و زندگ
 یلیاما خ.. سالشھ٢٣درستھ .. بچستونا..ی داغونش کردیزد..ی کنشی حالینجوریا

 ..بچست
 .. کتک بخورهدی وقتا بایبچھ بعض_اوشیس
 .. چرا انقد پررونیا.. تعجب نگاش کردمبا
 .. و بخورگم؟قھوتی؟بد م.. خبھیچ_اوشیس

 ..نیی و انداختم پاسرم
 .. قھوت و بخورگمیم_اوشیس
 ..دوست ندارم_
 ؟..ی بخوری دوست ندارای.. قھوهیچ_
 ..قھوه دوست ندارم_
 ..یزنیپس چرا حرف نم_اوشیس

 .. شد و رفت تو اشپزخونھبلند
 .. خوامی نمیزیمن چ_
 ..نجای اایپاشو ب_اوشیس
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 نی اشپزخونھ بھ اشھیواسھ چ..کنھیادم صفا م..ھییچھ جا.. شدم و رفتم تو اشپزخونھبلند
 ؟..یبزرگ

 ..گشنمھ..می درست کن بخوریزی چھی ایپاشو ب_اوشیس
 ..چشمام اندازه دو تا زردالو شده بود.. منھجانم؟با

مشغول شو تا منم دوتا .. ھستزری تو فریھمھ چ_ خندش و جمع کرد و گفتاوشیس
 .. کمکتامیزنگ بزنم ب

 بشر رو با جعبھ اش نیا..ھنوز تو شوک حرفاش بودم..رونی بدون حرف رفت بو
 ..قورت داده

 زنگ بزن واست غذا ھی..و بھ من چھخ.. اومده گشنشھادشیاقا .. خوشھ اومدم دعوادلم
 رونی بی غذاادی زاوشی گفت کھ سنی اومد ثمادمی یخواستم بھش بگم ول..ارنیب
 .. و اشکال ندارهنباریا..یاخ..زنھی لک می خونگی دلش واسھ غذاشھیھم..خورهیم

رب گوجھ ھم .. ھم بودینخود فرنگ.. بستھ گوشت در اوردم ھی.. بودی ھمھ چزری فرتو
 .. در اوردمخچالیاز تو 
  کو؟برنج

 .. باشھی اخرنتیفکر کنم تو کاب_اوشیس
 ..دمیترس.. مھرنی تو روحت جناب معیا..ختی رقلبم

 ..یی ترسویلیخ_اوشیس
 .. خوترسھی ادم مدیشی روح سرگردان ظاھر منی عھوی..دایببخش_

 .. کھ نخندهکنھی بود بزور خودش و جمع ممعلوم
 ؟.. روح سرگردان بخورهنی بھ ای بدیخوای میخب خانم سراشپز چ_اوشیس
 قابلمھ ھا کجان؟..یاستمبول_
 ..گھیخب بگرد خودت د..دونمینم..اووم_اوشیس

 با یاخھ من چھ صنم..کردمی من فقط بر و بر داشتم نگاھش میول..نتای سمت کابرفت
 .. انقد پرونی دارم انیا

منم ..راحت اوردشون.. کھ نقش نردبون و دارهاوشمی باال بودن و سنتی ھا کابقابلمھ
 .. دادمسیبرنج ھا رو خ

 زدم ھیسرخشون کردم و رب و ادو.. خرد کردمازیپ.. اب کردموی و تو ماکرووگوشت
 با اون اوشیس.. خدای ادمیبرگشتم د..مواد غذا اماده شد.. کردمی ھم قاطیو نخود فرنگ

 دوست داشتم یعنی..کنھی پوست مارینشستھ داره خ..با اون اخم و جبروتش..قد درازش
از فردا .. ببرم نشون کارگراش بدمرمیعکس بگ ھی..یا.. خندهری بزنم زینطوریھم
 ..شدیکر کر خنده م.. جواب سالمشم ندهیکس
 ؟یخندی میبھ چ_اوشیس
 ..دهیترک.. از پشتم چشم دارهنیا.. حضرت ادمای..یوا
 ن؟یدم کن دار..یچیھ..زهیچ_
  ھست؟یچ_اوشیس
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 .. کنھی حالنوی اادی بیکی
 ..ذارنی پارچھ کھ دور در قابلمھ منیھم_
 .. بلدهنی رو فقط ثمنای ایجا.. باشھینیی کشو پانیفکر کنم تو ا..اھا_اوشیس
 
 
 ...اوشیس
 چشماش گرد ی وقتیوا.. باشم و خودم و کنترل کنم کھ حرصش ندمششی سختھ پیلیخ

 تو دلش فحش بارونم دونمیم.. نگاھش کنمنمیشدن از تعجب دوست داشتم فقط بش
 .. دوست دارمیول..کنھیم
 یچشمام اشک..ختمی ھم خرد کردم و روش رازی کردم و پزی و گوجھ و راریخ

 بارم ھی تا حاال کنمی می ده سال کھ جدا زندگنیتو ا.. کارانیاخھ منو چھ بھ ا..شدن
چھ ..ازیاونم با پ..کنمی پوست نکندم حاال دارم ساالد درست مبیواسھ خودم س

خب ..یعنی.. باشھشمی امشب پشدوست داشتم پرست.. خبیول.. بود دادمیشنھادیپ
 با ھم حرف شتریدوست دارم ب..اخل اقش..رفتارش..دشیعقا.. بشناسمششتری بخوامیم

 یلیخ...یغورینھ .. و پر ناز و اداستفی ظریلینھ خ..ادیاز صداش خوشم م..میبزن
من دوست ..خب خوبھ..ھی ارادریمعلومھ غ.. رفتاراش ناز دارهیول..حیدخترونھ و مل

 .. کردمیقاط.. بابایا..یول..دارم
 چم شد دونمی نمی نبود ولنی سنگادیز.. کنھ تو ابکشی خواست قابلمھ برنج و خالیم
 دونمینم.. کردمشی رو گرفتم و خودم خالرهی بلند شد و رفتم کنارش و ازش دستگھوی

 .. حرارت ابجوش کھ انقد گرمم شدای بھ ھم بود نادموی زیکیبخاطر نزد
 ..یمرس_اروم گفت..اونم نگاھم کرد.. کردمنگاھش

 داره کھ انقد منو مشغول ی دختر چنیا.. باد بھ کلم بخورهدیبا..اطیتو ح..رونی بزدم
 .. کنارش باشمشھی داره کھ دوست دارم ھمیچھ کشش..خودش کرده

 .. بودایبرد.. زنگ خوردمیگوش
 ..ایبلھ برد_

 .. مھر بداخالقنیسالم جناب مع_ایبرد
 ..ایحرفت و بزن برد_

 ساعت میتا ن..خوامی شناسنامھ اتو میچند تا امضا و کپ.. اونجاامیداداش دارم م_ایبرد
 ..خداحافظ.. اونجامگھید

 .. رو ندارمایحوصلھ برد..یکنی قطع مھوی من خونھ نبودم دیاصال شا..کھی مرتاخھ
 .. کرده بود و ساالد ھم اماده بودزیپرستش اشپزخونھ رو تم.. داخلرفتم
 ..گھیمن برم د..غذا امادست_ تو اشپزخونھ کھ گفترفتم

 کجا؟_ تعجب گفتمبا
 ..خونھ اق شجاع_پرستش

 ..خانواده ھم ھستن_ کرده نگاش کردم کھ با خنده گفتاخم
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 ؟یخانواده ک_
 ..وقت ھی نی نشیرتیگفتم کھ غ.. شجاعیخانواده اقا_پرستش

 ..ی با نمکیلی بھت گفتھ خیکس_
دختره ..کعلوم بود خورد تو پرش..زدم اخبار..ونیزی تلوی کاناپھ جلوی رونشستم

 ..زبون دراز
 .. اژانسدی زنگ بزنشھیم_پرستش

 نھ_
 چرا؟..وا_پرستش

 ؟یترسینکنھ م..رسونمتیشب خودم م..بمون شام بخور_
 ..ومدمیاگھ قرار بود بترسم اصال نم_ سرش و گرفت باال و گفتپرستش

 .. اتاقنیتو راھرو اول..راحت باش..خب پس برو لباسات و عوض کن_
برگشتم نگاش کنم ..دهیحس کردم داره لفتش م.. کردمدنی دونیزی خودم مشغول تلوو

 .. رفت سمت اتاقعیکھ سر
 
 

 ...پرستش
 
 

 ھی اشھی کوب شواری دھی و یشی ارازی نفره و کمد و مھیتخت .. کنم اتاق مھمان بودفکر
 .. بودی قشنگیاتاق ساده ول..یاب

 ی اسکقھی پام بود و بلوز ی خوش فرمی سورمھ انیشلوار ج.. در اوردمپالتومو
شال .. و از دوباره محکم بستمشوندمیتوشون دست کش..موھام و باز کردم..یمشک
 ؟..لپام چرا گل انداختن..دمی رو سرم کشمویمشک
 جفت صندل ساده ھی.. تر شده بودندهی موھام چشمام کشدنیبخاطر کش.. بودمخوب
 ..دمشیپوش..دمشی دنی ثمی دخترونھ ھم تو اتاق بودم کھ اون روز پایمشک
 اومد در رابطھ با کارخونھ و اومدم شی واسم پی زدم بھ مامان و بھش گفتم کارزنگ

 و گفت اوشی سالم رسوند بھ سیمامان ھم کل.. خونھاردمیم و شب خودش اوشی سشیپ
 .. خونھامیکھ زود ب

 زدن دی ھم بود کھ فعال حوصلھ دگھیتو اون راھرو چند تا اتاق د..رونی باومدم
 نگاه بھ ھی.. بوددنی و غرق اخبار دونیزی تلوی پسره پرو ھم نشستھ بود پانیا..نداشتم

اصال .. نشستماوشیاومدم تو سالن و با فاصلھ از س.. جا داشتگھی ربع دھیغذا انداختم 
 ... زدن خونھ شدمدی دولمنم مشغ..حواسش بھ من نبود

 ادی ھم زونیزی تلوی اصال حواسش نبود چون صدااوشی سیول.. زنگ در اومدیصدا
 ..صداش زدم..بود

 ..اوشیاقا س..اوشیاقا س_

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir 156



 158 

 ..ستیحواسش ن..نھ
 ..اوشیس_
 جونم؟_ ھوا برگشت سمتم و گفتیب

 ..خوادی دلم مگھینم..رهی ادم دلش میگی مینجوریخو چرا ا..پسره رودار.. کوفتجونم
برنج دم اومده ..منم رفتم تو اشپزخونھ.. حرف رفت سمت دری زنگ در شد و بمتوجھ

 بشقابا و چنگاال دنیمشغول چ.. بودیبوش کھ عال..روغنش دادم و برنج و ھم زدم..بود
  تو؟یخوب..نجاستیپرستش خانم ھم کھ ا..بھ بھ_ اومدای بردیدم کھ صدابو
 ..ممنون..سالم_ ابروھام نشست و گفتمنی اخم کمرنگ بھی

 ..دمی بھ موقع رسنکھیمثل ا..ا_ایبرد
 باال ارهی سرش و بنکھی برگھ بود بدون اھی کھ اخم کرده مشغول خوندن اوشیس

 .. دوستت دارهیلیاحتماال مادر زنت خ_گفت
 ..دشی زنت و بد جور کشمادر

 
 
 خواھر نکھی گشت ارشاد بعد از دو ساعت بحث و جدل امی مورد داشتاقا

 ..ی وضھیاصن .. طرف پسرهدهیتازه فھم..خواھر حجابت..حجابت
 

 بھ مادر زن و پدر یموقع غذا من کار_ و گفتی نشست رو صندللکسی ریلی خایبرد
 ..اریغذا رو ب..پرستش..زن ندارم

  داره؟فی چقد پرو تشرگھی دیکی نیا.. حوالش کنمای ابچوگھی پاشم
 ....زی داده بود برگھ ھا رو امضا کرد و گذاشت رو مھی اخم کرده بھ اپن تکاوشیس
 .. زی و ساالد و دوغ و گذاشتم رو مینی زمبی سیگای برنج و تھ دسید
 .. بودنمونی ھم بایبرد.. نشست و منم روبروش نشستماوشیس

 .. و بعد واسھ خودشدی واسھ من کشاوشی و بعدش سدی واسھ خودش کشای برداول
 نخورده ی خونگی من چند وقتھ غذاشھیپرستش باورت م..ییعجب غذا..اووم_ایبرد

 ..دمت گرم.. کرده بودمی ھم ھوس استمبولیلیتازه خ..بودم
 .. چقد نخوردناشیبر و دور اوشی سنیا

 .. کھ واستون درست کنھنیخواستی خب از خانمتون میول..نوش جونتون_ 
 کنھ؟یوقت نم_ گفتالی خی بیلی خایبرد

 مگھ چکارن؟_
 ..شگرهیارا..سالن داره_ایبرد

 .. دراورد و گذاشت کنار بشقابمبشی کارت از جھی
 ..ھیکارش عال_ایبرد

 ..خورهیبھ درد من نم..اون باال ماالھاست..اووف.. نگاه بھ کارت انداختمھی
 .. مشغول غذا خوردن بودی با اخم کمرنگی اروم ولاوشیس
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 .. نگفتیزی خب چیول.. و در مورد دستپختم بدونماوشی داشتم نظر سدوست
 و برداشت و رفت شی انداخت و گوشای نگاه بھ من و بردھی.. زنگ خوردشیگوش

 ..نرویب
 ..احوال حاج اقا_اوشیس

با _ گفتایاروم مشغول غذا خوردن بودم کھ برد.. معذب بودمای جلو برداوشی سبدون
 ن؟یھم
 بلھ؟_

 ؟یباھاش..اوشھیمنظورم س_ایبرد
 ..کنھی راجب من می فکرچھ
 .. بودمنجای ایواسھ کار..رینخ_

 ی کھ مجبور شدیچھ کار_ نداشت گفتتی جذابچی کھ از نظر من ھی با لبخندایبرد
 دوست یلی خاوشی غذا کھ سنی ا؟اونمی گرم درست کنی و غذا یلباس راحت بپوش

 ؟..داره
 .. داشتھ باشھی بھ شما ربطکنمیفکر نم_

 ..یمحض کنجکاو.. سوال بودھیفقط .. دارهیمن نگفتم بھ من ربط_ایبرد
 ؟.. رفع شدتونیکنجکاو_
 ..من و تو..یراستش خواستم بگم اگھ تو بخوا..ی نگیبگ_ چشمک زد و گفتھی

 ..تمومش کن.. خوامی نمیچیمن ھ_ تو بشقاب و گفتمدمی و محکم کوبقاشقم
 اروم و لحن ی بود با صدانمونی کھ بیبا فاصلھ کم.. انداخت قی نگاه عمھی ایبرد
 ...من حواسم..نترس_ گفتیزشت

 ..صدات و ببر_
 .. تند شده بودنفسام

 ..زنمی و صدا ماوشی سی نرنجاین از ا االنیاگھ ھم_
 .. نترسوناوشیمنو از س_ایبرد

 ای یریم_چشمام و باز کردم و گفتم.. بلند شدمی صندلی و بستم و محکم از روچشمام
 نھ؟

 ..فقط..رمیم_ بلند شد و گفتاروم
 .. بودیغذات عال..یدختر خواستن_ چشمک زد و گفتھی

 ..رونی حرف زد از خونھ بی و برگھ رو برداشت و بچشیسوئ
 چھ خبره؟_ در گفتی من و صدادنی اومد تو اشپزخونھ و با داوشیس
 
 

 ری ھزیا..ی مامشیھ.. بغلم کنن بگن کنمی مھی گری دوست داشتم وقتامی بچگشھی ھممن
 ..ویالوز ..یمام
 . بتمرگری خفھ شو بگگفتنی متاسفانھ اکثر مواقع میول
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 ..یچیھ..یھ_
 چرا ایبرد.. داد تو بودیصدا..یچی ھی چیعنی_ اومد جلو و گفتیظی با اخم غلاوشیس
  شده؟یچ.. حرف رفتیب

 دی بلند کرد و محکم کوبکمی رو یصندل.. بودستادهی ایپشت صندل..نیی و انداختم پاسرم
  شده؟ی چگمیم_ و داد زدنیرو زم

 ..صدام بغض گرفتھ بود.. از ترسدمیپر
 ..ستی نیزیباور کن چ_

 یی بالھی بشم وگرنھ ی عصبنی از اشترینذار ب.. پرستشنیبب_و گفت و بست چشماش
  شده؟ی چگمیم..ارمایسرت م
 .. کنم ازشمی کھ قاشھینم..ی کھ چباالخره

 ..من و شما..یعنی..نجایا..فکر کرد من..خب راستش..خب_
اقا _ گفتمیمستاصل سرم و اوردم باال و با لحن عاجزانھ ا.. بگمی چھ جوردونستمینم
 کشش گھیتروخدا د.. گفت رفتیی چرت و پرت ھاھیاون .. تروخدا تمومش کناوشیس

 ..نده
 .. دادشنھادیبھت پ_ کرد و گفتزیچشماش و ر.. تند شدننفساش

 .. بگم بھشیچ..خدا
 با توام؟_ گوشم و کر کردادشیفر

 .. سرم و تکون دادماروم
 .. شرف پس فطرتیب_ رو پرت کرد و داد زدیصندل

 یانقد عصبان..نجای کردم امروز اومدم ایچھ غلط..دعوا نشھ.. خداای.. رفت سمت درو
 دمیی شد فقط دوی چدونمینم.. جاھی نھیشی نکنھ و نکشدش نمدای رو پایبود کھ گفتم تا برد

 و با لحن پر از خواھش نشیو خودم و انداختم جلو راھشو دستام و گذاشتم رو س
 ..نرو مرگ من..تروخدا..اوشیس_گفتم

نگاھش تو چشمام در رفت و امد .. کم بودیلی خیلیفاصلمون خ.. تند بودننفساش
 چقد تو اون دونمینم..زدیقلب خودم تند تند م..کردمی نفساش و کامال حس میگرما..بود

 ..منظم و خوش صدا..شھی کھ حس کردم طپش قلبش داره اروم ممیحالت بود
 ..یاروم_ و کنار گوشش بردم و گفتمسرم

 ..ارومم_
 دفعھ برگشت و ھی.. بودستادهیپشت بھ من ا.. پشت گردنشدیدست کش.. عقبدیکش

 ..اطی رفت تو حی بلندی و با قدماواری تو ددیمشتش و محکم کوب
 نفس خواستمیتازه م...رونینفسم و محکم دادم ب..چرا انقد داغ کردم.. لحظھھی شد یچ

 ..چرا من انقد گر گرفتم.. بکشمقیعم
 و سرم و ینشستم رو صندل.. ھمش دو قاشق غذا خوردرهچایب.. تو اشپزخونھرفتم

  بود؟؟ایاخھ االن وقت اومدن برد..یلعنت.. و چشمام و بستمزیگذاشتم رو م
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 ...اوشیس
 
 
 

 ..پاشم برم از وسط دونصفش کنم..ی زن باز روانکھیمرت
 ..کردی دستم درد ماستخوون

 بھش بگھ ستی نیکیاخھ ..دهی مشنھادیتو خونھ خودم داره بھ پرستش پ..زی ھمھ چیب
معلوم ..ی شھر و خودت افتتاح کردنی اینصف دخترا..ستی الدنگ بست نکھیمرت

 .. جمعش کنھنوی اتونھی کجاست کھ نمزشی ھمھ چی اون زن بستین
 ..دادمی دستش می کارھی اگھ پرستش جلومو نگرفتھ بود حتما یعنی اخ

 داغش رو گردنم ی نفسای جاھنوزم.. رو گردنمدمیدست کش..دمی کشقی نفس عمدوتا
 ..بود

 ..ی رو صندلنشستم
 .. رو واسھ خودم روشن کنمییزای چھی دی باامشب

 سالھا نی کھ تو اھیتنھا دختر..ادی خوشم میلیازش خ..برعکس..لمی می بھش بگمینم
در قبالش احساس ..کنمیھمش دارم بھش فکر م....تونستھ توجھ منو بھ خودش جلب کنھ

 نگاه چی ھتونمیاصال نم.. دارمرتی غدای ھست کھ روش شدنمیواسھ ھم..کنمی متیمسئول
 .. شدمینجوری امشب امنیواسھ ھم.. و بھش تحمل کنمیناپاک

 ھیاون ..مطمئنم..ستمیمن عاشقش ن..از عشق نبود.. داغ کردنمنیا.. تند شدن نفسمنیا
 ..  مردم وھیمنم ..بایدختر و ز

 داشتھ خوامیم.. خوامشی اعتراف کنم کھ مخوامی در کل میول..ھیعی طبخب
 ..ھمونطور کھ امشب شدم.. باھاش اروم شمخوامیم..باشمش

 یعنی..قدم از قدم برنداشتم..چرا گفت مرگ من نرو نرفتم.. امشب انقد اروم شدمچرا
 ..زهیانقد واسم عز

 کنم؟؟ی من دارم اشتباه میعنی
خوش .. نجابتھنی من ھماری معنیو اول..بی پاک و نجیلی خیلیخ..ھی دختر پاکاون

 از نویا..و البتھ دلرحم..ھی کرده کھ واقعا دختر اروم و مھربوندشی تائنمی ثمیحت..اخالقھ
 ..نھی منم ھماری معنیدوم..دمی فھمیحرفاش درباره مان

 ینیب..واقعا مسحور کنندن..رهیسبز ت.. خوشرنگشیچشما..باستی زیلیخ..باستی زو
 صاف و یموھا..ی اشھیپوست شفاف و ش..ی خوش فرم صورتی و لبادهیکش

 زنھی کھ از شالش می ذره اھی ھمون یول..دمشیتا حاال بدون شال ند..روشن
 ..ھی نابیلی خزهیمعلومھ چ..رونیب

 ..کنمی اصال حواسم نبود مدتھاست نشستم و دارم بھ پرستش فکر مشھی مثل ھمبازم
 .. گذاشتھ بودزیاشپزخونھ بود و سرش و رو مپرستش تو .. شدم و اومدم تو سالنبلند
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 و کھ پرتش کرده بودم گوشھ سالن و بلند کردم و گذاشتم سرجاش و نشستم یصندل
 ..روش

 .. دستاش رو گونھ ھاش و قرمز کرده بودیجا.. سر و صدا سرش و بلند کرداز
 ؟یخواب بود_

 ..کردیسرم درد م..نھ_پرستش
  االن؟یخوب_

 د؟ی منو برسونشھیم..اوشیاقا س..اره_ گفت ونیی و انداخت پاسرش
 ..اوشی سگھیناکس چقدم قشنگ م..اوشی روز سھی..اوشمی روز اقا سھی.. ام کردیروان

 حلھ؟؟..اوشمیمن ھمون س..میی تنھایوقت..گمیپرستش واسھ بار اخر م_
 .. نگفتیچیھ
 ..من ھنوز گرسنمھ..ی غذا رو گرمش کنشھیحاال م_

 ..حتما..بلھ_ زد و گفتی کمرنگلبخند
 تو دمیبا اشتھا غذا کش.. گرمش کردی اقھی و دو دقوی برنج و گذاشت تو ماکرووسید

 .. بودیمزش کھ عال.. گرسنم بودیلیخ..بشقابم و افتادم بھ جونش
 ؟یخوریچرا خودت نم_

 .. ندارملیم_پرستش
 ؟یناکارمون نکن.. توشیختی ریزینکنھ چ_

 .. تو خودش بودکمیرستش پ.. جو و عوض کنمکردمی میسع
 ..قبل از شما خوردم.. کردمیمن کھ جان نثار_پرستش

 ..پس بازم بخور_
 .. برداشت و اروم مشغول شدینی زمبی سگی تھ دکھی تھی

دوست دارم بازم .. خوشمزه بودیلیخ_ و گفتمی دادم بھ صندلھیتک.. کھ تموم شدغذام
 ..یبرام درست کن

 ..کنمی بگو واست درست میھر وقت ھوس کرد_ لبخند زد و گفتھی
 زی و تمزیم..نکی بلند شد و ظرفا رو جمع کرد و گذاشت تو سی اگھی حرف دی بو

 مدت فقط زل نیظرفا رو شست و کال اشپزخونھ رو برق انداخت و من تو تموم ا..کرد
 ..ت دارمزن کدبانو دوس..گھی خوبھ دزی چھی..زده بودم بھ خودش و کاراش

 ..ادیزنگ بزن اژانس ب..یالبتھ اگھ خستھ ا.. وقتھرید..میبر_
 .. اماده شمرمیم_ شدم و گفتمبلند
 .. اونم اماده نشستھ بود رو کاناپھرونی اتاق کھ اومدم باز

ھردوتاشون و گذاشتم .. گوشت ھم اضاف اومد ھیما.. درست کردمادیبرنج ز_پرستش
 ..گرم کن بخور..رونھی بیبھتر از غذا..زیتو فر
 .. و اروم تکون دادم و راه افتادمسرم
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 دخترا نبود کھ از جفتش رد نیاز ا..می و سوار اسانسور شدرونی بمی ھم از خونھ زدبا
توجھ .. و خوشبوحیمل..اما بھ اندازه..دادی می خوبیبو.. ادکلنی از بوی خفھ شیشیم

 ..کردیجلب نم
 ..کھ می بودنی ماشکی و نزدنگی تو پارکمیرفت
 ..اوشیاقا س_

 ..برگشتم سمتش.. دخترهنیباز ا..اووف
 ..یسالم خانم فضل_

 ؟..دیبری مفی تشرییجا..نیخوب..سالم_ نگاه بھ پرستش انداخت و گفتھی مھسا
 ن؟یاگھ اجازه بد_

 ..دیخند
 ن؟یکنی نمیمعرف..اجازه ما ھم دست شماست..کنمیخواھش م_مھسا

 .. بھ پرستش اشاره کردو
 .. کارخونھی نداشتم بگم از کارکنادوست

 ..از دوستان ھستن_
 ؟..یچھ جور دوست_مھسا

 ..ھی و رودارای حیچھ دختر ب.. لنگھ ابرو باال انداختھی و
 .. رو بشکافمھی کامال قضادی خوشتون بادیفکر نکنم ز_

 ..خندش گرفتھ بود.. روش و کرد اونورپرستش
 .. ریشب بخ_ اخم کرده گفتمھسا

 ..بنچس.. رفتو
 ..رونی بمی و زدمی شدنی ماشسوار

 ؟یشکافتی رو مھیخب واسش قض_پرستش
  بشھ؟یکھ چ_ کردم و گفتمنگاش

 .. از توادیفکر کنم خوشش م.. راحت بشھالشیکھ خ_پرستش
 ..شیریدختره س..غلط کرده_ کردم و گفتماخم
 نگھ داشتم و دوتا اب انار ترش با نمک و گلپر گرفتم و ی فروشوهی ابمھی یجلو

 .. دادمی کاسھ بزرگ الو جنگلھیسفارش 
 نمیدوست داشتم بش..شدیبامزه م.. کردی صورتش و جمع مخوردی اب انار کھ مپرستش

 ..نگاش کنم
 و انداختم تو سطل کنار مغازه و ظرف الو رو گرفتم و اومدم تو دمی و سر کشوانیل

 ..نیماش
ظرف الو رو .. بوددهی ھم نرسوانشی لی ھنوز بھ نصفھ ھای دختره با ننیا..ووفا

 ..عاشقشم..یوا_گرفتم سمتش کھ با ذوق نگاش کرد و گرفت و گفت
 .. و ازش گرفتم کھ راحت بخورهوانیل
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لباش سرخ شده ..کردی و لباش وغنچھ مبستیچشماش و م.. کرد بھ الو خوردنشروع
 ..بودن و

 .. پرستش نصف اب انارشو خوردمیبا ن.. و ازش گرفتمروم
 ..مال من بودا_پرستش

 .. شدهی دھنگھید_
 ..نمیبده بب..ای بازی قرتنی از اادیبدم م..اه_ و ازم گرفت و گفتوانیل
 ..ستی ھم نی افاده اادیخوشم م.. بھشدمیخند.. ھمھ اب انارش و خوردی از ھمون نو
 ..خوردی ھمش داشت الو ممیدی خونھ کھ رستا
 .. دختریریمیم..دمی کھ چرا خریکنی ممونمی پشدونمیمن کھ م_ خونشون گفتمدم

 ..خب خوشمزه است..خدا نکنھ..ریزبونت و گاز بگ_ و گفتدیخند
 .. تو صداش بودیچھ ناز.. لبخند کمرنگ نشست کنج لبمھی

 ..متاسفم بابت..راستش..واسھ امشب ممنون..پرستش_
 ..ستینمھم _پرستش

 ..ادیبا خودش کنار م.. پسره ھم نباشنینگران ا_
 ..منم ممنون..دوارمیام_پرستش

 .. بھ کاسھ الو ھا اشاره کردو
 زنده ایتا االن برد..اگھ نبودم.. اروممیلیخ..من امشب_ شھ کھ گفتمادهی پخواست

 ..یمرس..نبود
 ؟.. تویاینم_ لحظھ نگام کرد و گفتچند

 ..نھ بھ حاج خانم سالم برسون_
 ..خداحافظ_ و تکون داد و گفتسرش

 ..با رفتنش پامو گذاشتم رو گاز.. رفت داخلو
 ؟..من امشب چم شده..خدا

 
 ...پرستش

 
 

 رو تو کارخونھ ای بردگذرهی ماوشی روز کھ از اون شب خونھ س٥ نی تو اخداروشکر
جذابھ در عوض باطنش کثافت انقد صورتش خوشگل و ..یریکبیپسره ا..دمیند
 ..ھیطونیش

زنونھ .. دارنلی زنگ زد و دعوتم کرد واسھ فرداشب خونشون دعا کمنی ثمامروز
 ھی کرده گفتھ ی مامان معذرت خواھیول.. ھم گفتھشیالبتھ بھ مامان و ستا..مردونھ

 شی بده و ھنوز کللی تحودی رو دستشھ کھ پس فردا بای لباس نامزدھیلباس عروس و 
 ..مونده
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 مجبورش کردم یوقت.. و تو خودش بودزدیحرف نم.. ناراحت بودیلی خکتای امروز
خواھرشم گفتھ .. و جور کنھکشی خواھر کوچھی ترم نتونستھ شھرنیحرف بزنھ گفت ا

ھر .. خدایا.. بودمدهی رو انقد ناراحت ندکتایاصال تا حاال ..رمی دانشگاه نمگھیمن د
 .. دارهی دردھی ی شکلھیکس بھ 
تعجب کردم ..ستی دم در نی بازه اما کسنای ای در خونھ ماندمی کھ اومدم خونھ دعصر

 ..یی ھم در حال درست کردن چاشیستا.. چرخ بودیمامان پا..رفتم خونھ
 ؟ی خبر نداریاز مان..ستا_ و گفتمشی ستاشی تو اشپزخونھ پرفتم
 دلت رحم اومد؟..ھیچ_شیستا
 .. دم در نبودی کسی ولدر خونشون باز بود..گمی میجد..لوس نشو_

 ...رنیدارن م_شیستا
 رن؟ی م؟دارنیچ_ تعجب گفتمبا

 تی اومده بود حاللیازیخانم ن_ و گفتختی ریی چاوانی خونسرد سھ تا لیلی خشیستا
 دنبال ی ماننکھیمثل ا..نجای اومد ای نمادی زی تو جواب رد دادنکھیبعد از ا..گرفت

 اقا شی پی اخر عمرخوامی مگھیم.. مشھدرهی ھم داره میازیخانم ن..شھی سربازیکارا
 .. و شوھر جوونن زھیخونشونم دادن رھن بھ ..باشم

 .. محلھنیاز ا..نجای از ارنی دارن منای ای مانیعنی..شدی باورم نماصال
 ؟..نکنھ اواره بشھ..ی سربازرهی بخاطر حرف من داره میعنی

 کردم یبگم ھر کار..بگم کھ حاللم کنھ.. کنمی داشتم برم و باھاش خداحافظدوست
 کھ از ی مدتھی بعد از میکردی اگھ ازدواج مدونستمیم..ندتیواسھ ا..واسھ خودت بود
 پسر مجردم و اون ھیکھ من .. افتاد بھ فکر کردنی افتاد تازه می مھیشور و شوق اول

 .. بزرگتر بودمیمان تازه من دو ماه از.. زن مطلقھھی
 ..یخوشبخت ش..کنمی می خوشبختی واست ارزویرم بھش بگم مان داشتم بدوست

 مادر داشت ھی بھ ازیاون ن.. بچھ بودیلی خیمان.. میدیرسی نمیی با ھم بھ جای و مانمن
 ھی..ی مرد واقعھی.. مرد داشتمھی بھ ازین.. محبتشو واسش جبران کنھ و من یتا کمبودا

 .. گاهھیتک
 

 .. خواھدی حضور مردانھ مدلم
 ..نھ.. مرد باشدنکھی انھ

 ..قلبش..نگاھش ..فکرش..قولش..حرفش.. باشدمردانھ
 

 .. کھ خوشبخت بشھدوارمیام..پرهی عشق از سرش منی انھی مدت نبھی منو ی مانمطمئنم
کارم در حد مامان .. چرخ نشستمیبعد از شام کمک مامان پا.. اون شب با من بودشام
 .. بودمی واقعا حرفھ ایول..نبود
 .. صبح کردمی درباره مانالی فکر و خیو با کل شب اون
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مثل ..دی اون منو ندیول..دمی رو دایتازه اومده بودم تو کھ برد.. رفتم کارخونھصبح
 سمت اتاق رفتی بھ چشمش بود و داشت می افتابنکیع..زی و تر و تمپی خوشتشھیھم
 .. و بردارهنکشی نفر صداش زد و مجبور شد برگرده و عھی کھ اوشیس
 یعنی..گونھ سمت راستش ھم قرمز بود.. بادمجون کاشتھ بودھی چشمش یپا.. اوههاو

 ..حقشھ..اشغال..دعوا کرده؟؟خوبش بشھ
 می مون و کردی تمام سعی منو ھستیول.. ساکت و کم حرف بودیلی بازم امروز خکتای

 ..مشی بخندونمشویاری بھ حرف بکمیکھ 
  دعا؟یایامشب کھ م_ دراورد و اخرش گفتی مسخره بازیکل..دمی و دبھراد

 ..امیاره م_
 خانم و ی پوز عروس فخرمی برای می ببری ثوابھی می برمیخوای مفھممیمن نم_بھراد

 کدوم دونمیعروس نم..دی خرمی بریای امروز زود بدیبھار منو گرفتھ با.. بھ خاکمیبمال
 بره حال خوادی گرفتھ االن خانم ما ھم مافھی واسھ بھار خانم قی اون سریننھ مرده ا

 ..شدمی مری عاقبت بخرفتمگی و ماوشیبخدا من س..یریگ
 و اوشیبعدم س..ی گلنیبھار بھ ا.. ھم دلت بخوادیلیخ_ غش خنده بودم گفتمکھی حالدر

 ..دنشیبھ ھمھ کس نم.. استدهیبچمون افتاب مھتاب ند..دنیکھ بھ ھمھ کس نم
 ..شناسمشیفقط من م..ھی مارمولکھی..اوشیس.. ام نھیشکیھ..یاخ_بھراد

 .. توومدی روز با اصرار بھراد منو تا خونھ رسوند و ھر چقدم اصرار کردم ناون
 .. سفره خوابم بردی کھ خوردم ھمونجا تو ھال پای از نھار ھول ھولکبعد
 ھمھ واسھ خودم نی حال دادم ایلیخ.. عصر بود٦ شدم ساعت داری خواب کھ باز

 .. بودمدهیخواب
 .. نبودشی و ستادیکشی و اتو می از لباسکھی تھی داشت مامان

  کو؟شیستا..سالم مامان_
 .. تو اتاقخوننی دارن درس مششیدوستش اومده پ.. سالمکیعل_مامان

 کدوم دوستش؟_
 .. نازیپر_مامان

و البتھ وضع .. بودیدختر خوشگل و مھربون.. بودشی ستای ناز دوست دانشگاھیپر
 .. ھم داشتنی خوبیمال
 ن؟یایشما ھم م.. نی دعا خونھ ثمرمیمامان من امشب م_

 .. بدملی لباسا رو تحونی ادی تا فردا بایول..بھ خودم گفت..نھ مامان_مامان
 اد؟یاون کھ م..ی چشیستا_

 .. درس بخوننخوانیامشب و م..اخھ فردا امتحان دارن..فکر نکنم_مامان
 ..رمی خودم میپ..باشھ_

 شھ؟ی وقت مری؟دیگردی برمیشب با چ_مامان
 ..امیبا اژانس م..نگران نباش_
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 ھم بپوش جلو مردم زشتھ یکی لباس شھی.. بھم خبر بدهیای بیپس قبلش خواست_مامان
 ..ستیخوب ن

 .. حمومرمیمن م..باشھ_
 .. اوردی واسم لباس تو خونھ اشی گرفتمو ستازی دوش ترو تمھی

 ھی..رونی بعدش لباسام و برداشتم و اومدم ب ومی حرف زدکمی.. دختراشی تو اتاق پرفتم
ساده بود و ..قشنگ بود.. وشی و کوتاه ستای و پالتو مشکدمی پوشی جذب مشکنیج
 ..کیش

و البتھ مرطوب .. زدمملی رکمی و ی رژ کمرنگ صورتھی.. و کامل باال بستمموھام
 دای پچی زدم کھ موھام ھی و جورمیعطر زدم و شال مشک..کننده بھ صورتم و دستام

کفش پاشنھ دار ھم ممکن .. خب نداشتمی ولدمیپوشیدوست داشتم چکمھ داشتم و م..نبود
 یمامان چادر مشک.. خوذم اکتفا کردمی ھاجپس بھ ھمون کال.. بخورمزیبود باھاش ل

 ..ومدی بھم میلیخ..گذاشتم رو سرم.. بوددهیخودش و واسم شستھ بود و اتو کش
 ..ایینھ نسبت بھ اون باال..بتھ در حد خودمونال..زی و تر و تمکیش.. بودمخوب

 از خونشون فرستاده بود رفتم نی کھ ثمی بود کھ زنگ زدم اژانس و با ادرس٨ ساعت
 ..اونجا

 
 ..اخھ االن وقت پاره شدن چادر بود.. شانسنی ابخشکھ
 ی وقتنکھی رفتھ بود بدتر انی چرخ ماشی کرده بود و توری گنی در ماشی الچادرم

 جوانان گوجھ کانی پھی نیر و باز کردم اومدم چادر و بکشم از اونجا کھ ماش ددمیفھم
 ..خورد...  بود گرفت بھ لبھ در و قشنگ از وسط دهی پوسیا

 .. بدون چادر برمشدیروم نم.. من غصھ خوردماوشی در خونھ مامان سمیدی رستا
خونشون .. شدمادهی و حساب کردم و پفمیچادر و انداختم تو ک.. کھ شدهھی کارگھید..اه
در باز بود و چند تا پسر .. بزرگ باغ مانندیلی خییالی خونھ وھی.. بزرگ بودیلیخ

 .. بودنستادهیجوون دم در ا
 یی منقل روشن کرده بودن واسھ اوناییچندتا.. شلوغ بودبای تقراطمیتو ح.. داخلرفتم

 اطیست حقسمت مردونھ از سمت را.. سرد بودیلی چون ھوا خستادنی ااطیکھ تو ح
 .. و قسمت زنونھ سمت چپیشدیوارد م
 رو گوشش بود از قسمت شی گوشکھی در حالدمی و داوشی برم داخل کھ سخواستم

 یکفشا.. بوددهی پوشی و کت شلوار جذب مشکرهی تی بلوز ابھی..رونیمردونھ زد ب
سرم و تکون دادم کھ اونم ..دیمنو د..پی خوشتشھی و مثل ھمیواکس خورده براق مشک

 .. جوابم و دادینجوریھم
 یلی خی سلطنتیھمھ جا پر از مبال.. بودیعجب خونھ ا.. قسمت زنونھرفتم

 ھر ی و بلند ھمرنگ مبالمی ضخیپرده ھا.. بلندیی طالیمجسمھ ھا..کیش
 .. انقھی عتزدی کھ از دور داد میی ھالھیوس..قسمت
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 ساده یلی و خمینیشی منیما ھا رو زم.. فرق دارهیلی با مال ما ھا خینوری ای ھادعا
 ھر کدومشون ی و محجبھ بودن ولی خانما ھمشون درستھ چادرنجایا..میپوشیلباس م

 ..گرفتنی مگھی ھم واسھ ھمدی اافھیچھ ق.. کرده بودنزونی طال و جواھر اولویسھ ک
 .. اونجا بودنگھی از من فقط دونفر دری بھ غییاخھ مانتو.. معذب بودمکمی

 .. بودلی مرد بود کھ تو قسمت مردونھ بود و در حال خوندن دعا کمھی مداح
 قر و ھی یول.. بودنکی و پکیچقدم ش.. بودنییرای دختر جوون ھم در حال پذدوتا

 تعارف یبھ من کھ چا..دادنی نشون می متانتھی حاج خانما نی ای و جلوومدنی میشیقم
 شیخب من پسر ندارم جلو منم قر و قم..دمیو باال کشکردن انگار کھ ارث باباشون 

 حاج خانما رو خدا بزنھ پس کلشون و نی از ایکیاحتماال دلشون و صابون زدن ..انیب
 .. واسھ اقا زاده ھاشونرنی رو بگنای اادیب

 شلوار ھی.. لبخند ناز زد و اومد کنارمھی من دنی و با درونی از اشپزخونھ اومد بنیثم
 کار شده یلی کھ روش خی تنگ و طوسکی داشت و تونی کھ بغلش مھره دوزیمشک

 ..ناز شده بود.. کمرنگشی اراھی و یصندل مشک.. بوددهی پوشیبود و شال مشک
 ..زودتر منتظرت بودم..ریچرا انقد د_ و اروم گفتمیدی رو بوسگھیھمد

 ..باشھ قبول یراست..گھی ددیطول کش.. خونھ شما کجا و خونھ ما کجازمیعز_
 ..نی بشیخوش اومد.. قبول حقیمرس_نیثم
 ن؟یخوایکمک نم_
 ..شتی پادی بگمیم..بھارم اومد..ا..بچھ ھا ھستن..زمینھ عز_نیثم

 رو نایاحتماال کل تھرانو گشتھ تا ا..ھیدنی بھراد دافھیق.. زدهیپیبھار چھ ت..اوه..اوه
 .. کردندی حوصلھ تو خریبھرادم کھ ب.. سخت پسندهیلیچون بھار خ..دهیخر

 ھی.. قشنگ رو سرش بستھ بودیلی و شالش و خی و مجلسکی شیلی مانتو شلوار خھی
 .. کرده بودزونی ھم دوسشون داشت و اویلی و ست جواھرات شو کھ خحی ملشیارا
  نھ؟ای کف بر شدم نمیاول بگو بب_ سالم کنھ گفتنکھی اومد کنارم بدون اتا
 ..ی حسابدی خانم کفش بریعروس فخر_

 افھیچھ ق..یریکبیدختره ا.. تو روحت بھراد دھن لقیا_ با تعجب نگام کرد و گفتاول
  خوبم؟ینگفت..رهیگی ھم واسھ من میا

 ..ی شدی خانمیلیخ..گمی میجد..زمیاره عز_
 ؟ی خوبیاھا راست.. راحت شدالمیخب خ_بھار

 ..نی بشزمی عزیمرس_
 و من مشغول دعا خوندن شدم و بھار ھم مشغول چشم و ابرو اومدن واسھ مینشست

 .. و مامانش اومدن سمت مانی خانم کھ ثمیعروس فخر
 شباھت اوشی بھ سشتریصورتش ب.. خانم نسبتا بلند قد و درشت بودھی مامانشون

 ی و قشنگکی شیلی خی و چادر رنگی مشکی و روسری بلوز دامن مشکھی..داشت
 ..دادی نشون میدر کل خانم با کالس و مغرور.. بوددهیپوش
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 لبخند ھی با ی معمولیلی کرد و مامانش ھم خی معرفنیثم.. بلند شدم و سالم کردمعیسر
 ..کمرنگ جوابم و داد

 ..قبول باشھ..سالم خالھ جون_بھار
 ..یخوش اومد..قبول حق_نی ثممامان

 و مچالھ کرد و افشیبھار ق..شد ی و مشغول احوالپرسگھی خانم دھی رفت کنار عی سرو
 ..مغرور بد اخالق..گرفتمیوگرنھ حالش و م..نی کھ خالھ بھراده و مامان ثمفیح_گفت

 نیا..ی پرستش تابلو نکننیبب_ نشست کنارم و گفتنیثم.. بلند شد رفت تو اشپزخونھو
 قرمزش و یکھ روسر..دهی پوشی شده ای منجق دوزیدختره ھست کھ مانتو مشک

 ؟..شینیبیم..تھ بسیلبنان
 ؟یگی مویک.. ھستنجای سھ نفر ای مشخصاتنیبا ھمچ_
اون ..دهیصندل پاشنھ بلند پوش.. مجلس نشستھیباال.. کھ پا رو پا انداختھنیھم..اه_نیثم

  نھ؟ای یدید..اووف..باال
  زنگ خورد؟شی کھ االن گوشنیا..دمید..اھا اره_
از اول مجلس کھ ..دختره چندش..زن سروش.. استروزهیف..خوده نکبتشھ..اره_نیثم

 کمک نھی تو اشپزخونھ ببادی و بکلشی تکون نداده اون ھکمیاومده رفتھ اون باال نشستھ 
  نھ؟ای میخوایم

 خوش فرم و یلی خینیلب و ب.. روشنبای و تقردهیصورت کش.. بودی خوشگلدختر
 .. نبوددای پادی فاصلھ زنیاز ا.. بودیچشماش ھم فکر کنم رنگ

 ن؟یچشماش رنگ_
 ھم داداش خر منو ینجوریھم..شانس داره االغ.. رنگنھیھر دفعھ ..اره نکبت_نیثم

 ..خر تر کرد
 ..ایکوتاه ب..نیثم_ و قورت دادم و گفتمخندم

دوست دارم ..ستی نشی کھ دومھی مارموذھی.. ازشادیخب خوشم نم_نیثم
 .. سمت خودشدهیداداشمم کش..بکشمش

 .. خوشبختھ ولش کنینجوریگھ داداشت اا..یچکارش دار_
من از ..اما مگھ من دل ندارم.. داداشم واسم مھمھیدرستھ خوشبخت.. خودیب_نیثم

 ..نمیبیسال بھ سال من سروش و نم.. نھای دارم ی سھمھیداداشم 
 .. حرف بلند شد رفت تو اشپزخونھیب..ناراحت شده بود..یاخ.. بغض داشتصداش
 بلند شد رفت تو نمیا.. ومدیاز نگاھش خوشم ن.. بود نگاھش بھ مننی ثممامان

 ..اشپزخونھ
 بھش گفت بھراد دم در کارش ی دخترھی کھ کردی و جمع می چای داشت استکانابھار
 ..امی االن مری بگنوی لحظھ اھی و داد دست منو گفت پرستش ینیس..داره

 بود جمعشون کردم و رفتم سمت گھی دیدو تا استکان خال.. و گرفتمینیس
 .. و مامانش داخل بودننیفقط ثم..اشپزخونھ

 ..ستمی ھم واضح نبود باعث شد کھ بایلی کھ خنی مامان ثمیصدا
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  کمکش کرده؟اوشی سی دختره ھمونھ کھ گفتنیا_نی ثممامان
 ..ھی دختر ماھیلیخ.. چقد خوشگلھیدیمامان د..اره_نیثم

سختت .. بھ خرج ندادهییای حھیدختره ..ومدیشم نمن کھ اصال ازش خو_نی ثممامان
 دوست ی با کنی ببگمی؟بعدم مگھ من نم..یدیکشی چادر رو سرت مھی دعا یبود اومد

 .. دختره معلومھ کھنیا.. رفت و امد کن کھ بھ ما و خونواده ما بخورنییبا کسا..یشیم
 حرف ینجوریاون حق نداشت راجب من ا..دیلرزیدستم م..کردی داشت خفم مبغض
 ..فقط چون..مگھ من چمھ..بزنھ

 .. شدممونیاز اومدنم پش..  پر از اشک شدنچشمام
 و برداشتم فمیک.. بره تو اشپزخونھخواستی کھ می دخترھی استکانا رو دادم دست ینیس

اگھ ..شدی تر منیبغضم ھر لحظھ داشت سنگ..رونی از اونجا زدم بی خداحافظیو ب
 دعا نبود حتما نی مجلس و انیاگھ بھ احترام ا..ونشون نبودماگھ تو خ.. نبودنیمامان ثم

 بھراد اومد کھ اسمم یصدا.. ننداختمچکسی نگاه بھ ھطایاصال تو ح..دادمیجوابش و م
فکر .. و تو کوچھ راه افتادمرونیاز خونشون زدم ب.. نکردمیاما توجھ..زدیو صدا م
 ی و سعداشتمیقدمام و بلند بر م...اما مھم نبود.. وقت بودری دگھی بود د١٠ یکنم طرفا

 .. شددهی محکم کشدستم  کھنیی و بدم پاومدی و مرفتی می بغض و کھ ھنی اکردمیم
معلوم بود ..زدینفس نفس م.. بوداوشیس.. یول..فکر کردم بھراده.. شدم عقبدهیکش
 ..ادی بھراد بھش خبر داده کھ بدیشا.. بھ مندهی تا رسدهییدو

 نھ روم یول.. کنمھی و زار زار گرنشیدوست داشتم سرم و بذارم رو س.. کرده بوداخم
 بود تا نجای دختر اھی یکاشک.. پسرھی بھ یکی ھمھ نزدنینھ ا..نھ تو مرام من بود..شدیم

دستم و ..رونی بزمی برشدی می رو کاشکی بغض لعنتنیا.. تو اغوششکردمیخودم ول م
 ..رونی بدمیاز تو دستش کش

  شده پرستش؟یچ_ محکمش اومد کھ گفتی اروم ولیصدا
اشکام گولھ .. کنھدای اسمم بود تا خودش راھشو پدنی بغض فقط منتظر شننی اانگار

 .. رو گونھ ھامختنیریگولھ م
 ی شده؟واسھ چیچ..با توام..پرستش_خم شد رو صورتم و گفت.. ھول شده بوداوشیس

 کھ ھنوز تازه داره دعا ھیبخاطر مداح نگو دلت گرفتھ بود و ؟فقطیکنی مھیگر
  گفتھ؟یزی بھت چیکس..خونھیم
 دی نبامی شھرنیی دختر پاھی چون من یعنی.. مامانش افتادمی حرفاادی کھ گفت بدتر نویا

 مگھ من جذام ام؟اخھی حی چون چادر نداشتم بیعنی؟.. دوست شمنی مثل ثمیبا دختر
  با من بگرده؟نی ثمدیدارم کھ نبا

 - گفتمدهی بردهی و با پشت دست پاک کردم و براشکام
 ..ستین..ین..یچیھ..یھ_
 ..بھ من دروغ نگو_ منو اروم نگھ داره گفتکردی می کھ سعاوشیس

 .. ھمشون مثل ھمننایا..بھ درک..نامرد.. ول کرد رفتزنمی نمی حرفدی دیوقت
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 یی دعاھی نجای اامیگفتم م..دلم گرفتھ بود.. برگردوندم و اروم راھمو گرفتمرومو
 .. بدتر شدیول..شمی مکتریبھ خدانزد..شمیاروم م..شمی سبک مکمی..کنمیم

 و نشونم داده بود و گفتھ بود شی مشکھی نیثم..پورشھ.. اومدینی بوق ماشیصدا
 .. دارهشوی نقره اھی اوشیس
 ..سوار شو_اوشیس
مامان ..سوار شدم.. شده بودکیشب بود و ھوا ھم تار.. برمادهی تا خونھ پتونستمینم
 اگھ کرد؟تازهی فکر می چگھی کارگرم داوشی من تو کارخونھ سدونستی اگھ منیثم
 حقتھ بدرد گفتی من خونھ پسرش ھم رفتم و واسش غذا درست کردم حتما مدیفھمیم

 ..یخوری میکلفت
 .. کرده بودمدای زن پنی نسبت بھ ایبی عجنفرت

 ..دلرحم و با محبت..شھی مامان مھربون خودم نمچکسیھ
 مراسمشون و بھم نی ارمی مشمی خدا پا می بخداوندای..یزنی حرف مایپرستش _اوشیس
  نھ؟ای یزنیحرف م.. شدهی بفھمم چزنمتایم
 زدمی می خودش با مامانش مشکل داشت اگھ منم حرفاوشیس.. بھش بگمی چدونستمینم

کھ ممکنھ اصال ناراحتم  نداشتھ باشم یالبتھ اگھ واسش ارزش..ممکن بود بدتر شھ
 ..بخاطر رفتار بد مامانش.. شرمنده بشھدی شایول..نشھ

 ..دلم گرف..من فقط..ستی نی مسئلھ خاصاوشیباور کن س_
 نکھیپس تا قبل از ا..متنفرم از دروغ_ گفتی بلندی محکم زد رو ترمز و با صداھوی

  شده؟ی ادم بگو چنیازت متنفر بشم ع
 .. رفتادمی خودم یاصال ناراحت.. چشھنیا.. بودی عصبانیلیخ
  زده؟یمامان من حرف_اوشیس

 دوست داره بگم کردمیحس م..منتظر حرف من بود..نگام کرد.. کردمنگاھش
 اگھ یول..ستی راحت شھ مامانش انقدراھم بد نالشیکھ خ.. نزدهیمامانت حرف..نھ

 ..مھمھ کھ ازم متنفر نشھ..شدیازم متنفر م..گفتمیدروغ م
 ..اره_

 ..چشماش و بست.. شیشونی رو پدیدست چپش و کش..ی داد بھ صندلھی تکمحکم
 .. ناراحت شدهیلی خدونستمیم
 .. با مندی گفت کھ نبانی کھ بھ ثمدمیفقط صداش و شن.. بھ من نگفتمیمستق_
 اره؟..ی چرا چادر نزدنکھی و ایستی ننیکھ تو در حد ثم_ اوشیس
 .. تعجب نگاش کردمبا
  زد؟ی حرفنیثم_
 ..نھ_اوشیس

 رو گاز ذارهی االن پاشو مکردمی و روشن کرد و برخالف انتظارم کھ فکر منیماش
 ..اروم حرکت کرد
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 ی جورھینگام کرد .. شمادهی پدیاالن منم با.. شدادهی شاپ نگھ داشت و پی کافھی یجلو
 .. در و برات باز کنمی بگھ نکنھ منتظرخواستیکھ انگار م

 .. شدمادهی پعیسر
 ؟ی بری خوای مییجا_
 ..کنھیسرم درد م..می بخوریزی چھی میبر_اوشیس

 دادیاصال المصب حس و حال م.. بودی قشنگیچقد جا.. شاپی داخل کافمیرفت
 کیموز..ینور پرداز..ی رنگ بندبیترک.. تو جونتختیریارامش م..بھت
 ..وارای منحصر بفرد رو دیطراح..میمال

 سالم اوشی بھ سومدنی و مرفتی می خدمت ھا ھشیپ.. دنج و اروم نشستی جاھی
 ..کردنیم
 ..دادی ھاشو ماساژ مقھی چشماش و بستھ بود و شقاوشیس
 ..قرصات ھمراھتھ_
 ..نھ_اوشیس

 .. دادی شکالتکی و قھوه و کی چاسفارش
تھ .. تو فالتگفتی مشھیھم_ شد و گفترهیبھ تھ استکانش خ..دی اشو تلخ سر کشقھوه

 منو از تونھیچون فقط مرگ م.. مرگھیی جدانی حتما ایول.. اومدهیی جداھی..استکانت
 ..تو جدا کنھ

 
 ..گھی نفر دھی و اوشی سیعنی..شھی داره جالب مھیقض

صورتش ھم خوب .. نداشتی فاصلھ قدیلیبا من خ..خوش قد و باال بود_اوشیس
 ..ی تو قشنگ تریول..جذاب بود..بود
 از ی قشنگفیتعر..گونھ ھام داغ شدن..نییسرم و انداختم پا.. شد تو چشمامرهیخ

 ..ستی نیعی حالش طباوشی کھ سدونستمی میول.. بودنیریصورتم واسم ش
 یلی بھ خدی و البتھ مقی پسر مغرور و جدھیمن ..تو دانشگاه باھاش اشنا شدم_اوشیس

 .. پروای دختر شاد و زبل و بھی..از مسائل و اون
 .. مسائل بود کھ منو جذب خودش کرد ازیلی بھ خشیالی خی و بیی پروای بنیھم
 .. بودکتری سال از من کوچکی..می خوندی معیھردومون صنا..می ھم عالقمند شدبھ

 یلی باشھ و از خانواده خی عروسش چادرنکھیاون بھ ا.. ام مامان بودی نگرانھمھ
 ..دادی متی اھمیلی خیمتمول

 .. کھ از نظر خودش باھاش ھم شان باشنکنھی ارتباط برقرار میی فقط با کساکال
 .. مھم بودیلیدوتا مسئلھ مھم کھ واسھ مامان خ.. بودفی خانواده ضعھی الناز از و
 .. نبودنجای بھ استکان قھوه اش بود و اصال ارهیخ
 ھی شھی بود و ھمجانی پر از ھشھیھم..می و با ھم گذروندی خوبیلی خیروز ھا_اوشیس
 .. داشتمیادی زی انرژشھیکنارش ھم.. من داشتیری واسھ غافلگیزیچ
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با .. مھم بودیلیچون واسھ خودم خ..امی کردم با مسئلھ حجابش کنار بی می سعیلیخ
 بخاطر من درست زمیری کھ بھ پاش می ھمھ عشقنی بعد از ازدواج با اگفتمیخودم م

 ..شھیم
 .. قھوه اشی شد بھ تھ مونده ھارهی و اورد باال و خاستکانش

 .. مرگ جدا نکردیول.. منو از تو جدا کنھتونھیفقط مرگ م..گفتی مشھیھم_شاویس
 مادرانھ یحتای و نصی منطقی کرد با حرفای سعیلیخ.. شدی عصبانیلیخ..دی فھممامان

 ی خواستگارمی برادیھر چقد باھاش حرف زدم کھ ب.. نتونستیول..متوجھ اشتباھم کنھ
 ھی..تی خواستگارامی میی اخر و بھ الناز گفتم خودم تنھامیزدم بھ س..الناز قبول نکرد

 .. نبودنجایا.. بودیعنی..نبود.. اومدمیقتو..رفتم .. ماه داشتمھیسفر 
 بھ رهیخ..ی کشی کجاست و پدونستیمطمئنم کھ اصال نم.. قرمز شده بودنچشماش

 ..پشت سرم بود
 ..با پول مادر من..الناز رفتھ بود فرانسھ_اوشیس
 .. ولش کرده بود؟؟دلش اومدیعنی..نھ
پات و از ..میستی بھ ازدواجتون نی ما راضگھی بھش و مزنھیمامان زنگ م_اوشیس

الناز ھم عشق ..دمی بھت میدر عوض ھر چقد بخوا..رونی پسرم بکش بیزندگ
 .. منیب.. تنھایول..رفت..سیپار.. فرانسھمیماه عسل بر..گفتی مشھیھم..فرانسھ

 .. و بستچشماش
 ای دنھی.. عشقای دنھی.. عالمھ حسرتھی.. خاطرهای دنھیرفت و من موندم و _اوشیس

 منو تو تونھیفقط مرگ م.. قشنگ تو گوشمی عالمھ حرفاھی مشت شده و یدستا..نفرت
 ..رو از ھم جدا کنھ

 
 .. تنگ شدهمانی ھایواشکی ی برادلم

 .. حرف شبونھ تا صبح زدنیواشکی
 ی پشت گوشی بوسھ ھایبرا
 ...دوستت دارم_ اھستھ گفتنی صدابا
 
از اون خونھ .. وابستھ امھدونستمیم.. سر مامان در اوردممویدق و دل_اوشیس

مامان ..شدی با منخوب می تو زندگدی شایول..میزندگ..با من..درستھ الناز بد کرد..کندم
 ..کردی و براش فراھم مطی شرادینبا
 ی کھ الناز اونجا با پسر عمودمیتا فھم.. تا دوباره سر پا شدمدی سال طول کشکی

 ی تا بفھمم کھ مامان در حقم چھ لطفدی سال طول کشکی..پزشکش ازدواج کرده
 .. بار تنھانی ایول.. مغروراوشی تا دوباره شدم ھمون سدی سال طول کشکی..کرده

قبل از مرگش سھم االرث ھمھ رو ..بابام مالک بود.. وابستھ بھ مامان باشمخواستمینم
ھمھ .. کھ مال من بودن و فروختم و انداختم تو کاریی ھانیزم..بودمشخص کرده 

 .. شده بود کار و کار و کارمیزندگ
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 بودم مامان در حقم لطف کرده و چھره دهیدرستھ فھم..ینھ جوون.. کردمی زندگنھ
 دهی منو نادشھی مامان ھمیول.. الناز و نشونم دادهیواقع

 دینبا..کردی می بازینجوری امی با زندگدینبا..خواس تھ ھامو..عالئقمو..نظراتمو..گرفت
 ..دکری تنھام می شکلنی ادینبا..گرفتی ازم مینجوریعشقمو ا

 یتو کار برج ساز..نجای بھ ادمیتا رس..نی و انقد غرق کار کردم تا شدم اخودم
 ..کردمیکارخونھ رو اداره م..رفتم
اومدم مامان ..ھربار اومدم گذشتھ رو فراموش کنم نشد.. گذشتھھیسال از اون قض ١٠

 کھ سر ی و لجبازنی بار سر مسئلھ ثمھی.. و کھ باھام کرد و فراموش کنم نشدیو کار
 .. بار ھم االنھی..شدمیواقعا داشتم نابود م.. کردکانین

 .. و ظاھر گول زنکنھیبی پول می و توزی ھمھ چمامان
 ..تباه نکرد در مورد الناز اشدرستھ

 ..کنھی کھ مامان فکر میستی نیزیاون چ..تو..کنھی مطمئنم راجب تو اشتباه میول
 ھنوزم بعد یعنی..معلوم بود از درون داغونھ... بودمدهی ندینجوری و تا حاال ااوشیس

 عشقش یعنی..خواستھی و نماوشی دختره سیعنی..کنھی سال بھ اون دختره فکر م١٠از 
 ..ھی و ابکی عشق انقد الکیعنی..و فروخت بھ خارج رفتن

 دلت و ینجوری نفر بوده کھ اھی قبال دونستمینم..واقعا متاسفم..من..اوشیس_
 .. درکت کنمتونمی کھ میدونیم..شکونده

 یتونی خوبھ کھ ھنوزم میلی ختیپرستش روح_گھی منیثم.. نامردھیاز ..دمی کشمنم
 ..شدمی مزاری مرده بیاگھ من بودم از ھرچ..یجنس مخالفت و تحمل کن

من از نامرد ..ادی من از مرد بدم نمیول_ گفتمی منظورچی ھی شدم تو چشماش و برهیخ
 .. نامرد دل منو شکوندھیچون ..ادیبدم م

 تو ذھنت ھم حضور داشتھ نکھی ااقتیل.. موندن کنار جسمت و ندارهاقتی کھ لیاون
کھ اگھ ..شدی فکر کن کھ اگھ بود و درست نمنیبھ ا..خودت و ازار نده..باشھ رو نداره
 خواستھ ھاشو براورده یتونستی و نمیکردی نمشرفتی و تو انقد پنیکنار ھم بود

 ی مانتیاونوقتھ کھ تازه خ..ی دلش و زدو و تدی از تو بھتر و دیکی یوقت..یکن
 ..تلخھ مثل زھر..کنھیاون طعمش فرق م.. کھ بھت کردی از جنسنتاینھ خ..یدید
 .. ادموکشھیم..ھیبد طعم..دمشیمن چش_ و گفتمدی قطره اشک از چشمم چکھی
 ..رمی اشکامو بگھی بقی کھ جلودمی کشقی نفس عمھی

 ؟..می برشھیم_
 .. بھ من و حرفام بودرهیاروم شده بود و خ.. اروم بودنگاھش

 .. و حرکت کردمی شدنی حرف سوار ماشیب
 ..حرفات قشنگ بود.. انقد دلت پر باشھکردمیفکر نم_اوشیس

 ی حرفاشھیھم_ بھ روبرو بودم گفتمرهی دادم و خھی تکشھی کھ سرم و بھ شھمونطور
 ..مونھی حالییزای چھیما ھم ..ستی بزرگ نیمال ادما..بزرگ

 .. جوابش و ندادی زنگ خورد ولاوشی سیگوش
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 .. حرف بزنمتونمینم..زنھی بھ تو زنگ ماالن..نھیثم_اوشیس
با دردسر از .. کنھدای پفمی از تھ کنوی ایحاال ک.. منم زنگ خوردی لحظھ گوشھمون

 .. کردمداشی خرت و پرت پی مشتھی ریز
 ..نیالو ثم_
 ؟ی رفتیکجا پاشد.. و مرضنیثم.. و دردنیثم_نیثم
 ..ھی گرری زد زو
 ..نتونستم بھت بگم..دیقربونت برم ببخش..اروم باش..زمی عزنیثم_
دوساعت ھمھ جا رو دنبالت گشتم تا بھراد ..مردم از ترس..ی رفتیاصال واسھ چ_نیثم

 ادی و اون مندتیبی ماوشی دنبالت کھ سادیخواستھ ب..رونی بی از خونھ زدھیگفت با گر
 ؟ی شد کھ رفتید؟چییمعلومھ کجا..دهی زنگ زدم جواب نماوشیھر چقد بھ س..دنبالت

معذرت ..نتونستم اونجا بمونم.. گذشتھ افتادمادی..خب..یعنی..حالم خوب نبود.. مننیثم_
 .. کنیاز مامانتم عذرخواھ..واقعا شرمندتم.. خوامیم
 مطمئن باشم؟_ گفتی با لحن ارومنیثم
 ..اخم کرده بود.. انداختماوشی نگاه بھ سھی

 ..مطمئن باش_
 ؟ی ھم کھ نخورد؟شامییاالن کجا_نیثم
 ..میزنیفردا با ھم حرف م.. ندارهیاشکال..  خونھرمیدارم م_
 ..خداحافظ.. بھم اس بدهیدی خب رسلیخ_نیثم
 ..خداحافظ_

 ھ؟ی چادر کنیا_ گفتی محکمی با صدااوشی و قطع نکرده بودم سی گوشھنوز
 ؟یواسھ چ_
 ..جواب من_اوشیس
 ..مامانم_
 ؟ی نزدیپس واسھ چ_اوشیس
 ..ھم تو اوشیس_
 گفتم جواب منو بده؟_ گفتی بلندی با صدااوشیس

 نی ماشدهی و بعدم بھ در پوسنی چرخ ماشی کرد الریگ.. ومدمیسر راه کھ م_ گفتماروم
 ..نشد سرم کنم... شدی و پاره و خاکدیکش

 و با ی بھ فرمون و عصبدی و چسبوند بھم و محکم با کف دست چندبار کوبدندوناش
 ..اه..اه..اه_ گفتی بلندیصدا
 ؟.. زدمیمگھ من حرف بد..نیچش شد ا..دمیترس

  کردم؟یمن کار بد_ کھ ارومتر شد گفتمکمی
 ..دهی عذابم میستی کھ بد ننید ھم_ داد زدھوی
 ..ارمی سر در نمیزیچرا من چ..چرا اخھ..کردمی گشاد شده نگاش می چشمابا
 ..اویس_
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 ..کنھیسرم درد م..پرستش تمومش کن_اوشیس
 از نمی شاپ و ایاون از حرفا و حالتاش تو کاف..حالش اصال خوب نبود.. بودمرانشنگ

 .. کھ بدترگرنشمیم..االن
 .. در خونمونمیدیرس

 ..ی شب بخوابیتونیوگرنھ نم.. حتما داروھات و بخوراوشیس..ممنونم_
 .. کرد و اروم سرش و تکون دادنگاھم

 ھنوز یول.. صبر کنھ برم تو گازش و گرفت و رفتنکھی بار بدون انی و بستم و ادر
 و اشاره کرد کھ برم رونی بنیدستش و اورد از ماش..ستادیاز کوچھ خارج نشده بود ا

 ..تو
 .. انداختم و رفتم داخلدی کلعیسر
 اوشیسھ شبھ کھ دارم بھ س..گذرهی ماوشی خونھ مامان سلھی از شب دعا کمی روزسھ

 بر اوشیس.. و ول کرداوشی کھ دلش اومد و سیدختربھ اون ..کنمیو حرفاش فکر م
 ی مھربونیلیدل خ..بر خالف اون ھمھ جذبھ و جبروت..خالف ظاھر غلط اندازش

 .. ندارهیکھ ھرکس..ی ذاتی مھربوننیا.. مھمھنیو ھم..داره
 بھم کتای کھ یبا خبر.. داغونھ داغونھمی از صبح کھ رفتم کارخونھ حال روحامروز

 ..داد
 ؟یاونم با ک.. نامزد کرده بودیھست

چون اقا ھم ..یاونم واسھ چ.. باور کنمتونستمیاصال نم.. سالھ٥٥ مرد ری پھی
 .. دفعھ بچشون عقب افتاده باشھھی کھ نگران باشھ خواستھی بچھ نمیھم از ھست..پولداره

باورم ..تا با خودش حرف نزدم..ستمی رو پاھام باتونستمی حالم بد شد کھ نمانقد
 خودش کردی میاولش فقط سع..پشت خط..زنگ زدم بھش.. بود کارخونھومدهین..دشینم

 ریزد ز.. اون ھمھ خندهونیم.. وسطاش کم اوردیول..و شاد نشون بده و بخنده
 ..یلیخ..درد داره..یبغض کن  کھ وسطشی و امان از خنده ادیبغضش ترک..ھیگر
 ..رومش کنھ اتونستی نمیچیھ.. زدمینھ حرف.. زدینھ حرف.. کردھیگر

 .. کردی و سرنوشتش بازندهیبا خودش و ا.. کرداشتباه
 دامادو تو رخت ری و پدییای بدیبا..مھی ماه عروسنیاخر ا_ ھاش گفتھی خنده و گروسط
 ..دینی ببشیداماد
 ..  و قطع کردمارمی حرفاش و بغضاش دووم بی نتونستم جلوگھی بود کھ داونجا
 ھاش ھی گرنیا.. بودمدهی ازش ندیزی قشنگ چی جز خنده ھاشھی کھ ھمیدختر..یھست

 .. بودنیواسم سنگ
 ی خواھر عقب افتاده داره روھی ی ھستنکھی کھ فقط بھ جرم ایاون..ی پسره عوضاون

 عشقشو ی و خوشبختادیکجاست کھ االن ب..دی خط کشی عشق و احساسات ھستنیا
 ؟..نھیبب
 جدا شد کتای با رمی مسیفقط وقت.. گذشتی شد و چھ جوری چدمی بعد از ظھر نفھمتا

 خدا ساکت و اروم شھی کھ ھمی کوچھ خلوتیتو.. راه ھستی تا خونھ ھنوز کلدمیفھم
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 ی مشکنی ماشھی ھوی کھ کردمی فکر میبود در حال رفتن بودم و بھ سرنوشت تلخ ھست
 ..یروان..نیچشھ ا.. عقبدمیپر از ترس..مدل باال جلو پام زد رو ترمز

 باز شد و نی قدم رفتم عقب کھ در ماشھی..دمیترسیم..زدیلوت بود پرنده پر نم خابونیخ
 رو چشمش ی با کالسی افتابنکیع..  شدادهی پکی شیلی خدهی مرد کت شلوار پوشھی

 ...بود
 جلو پات ی کسیفکر کنم دوست داشتھ باش_ گفتی و برداشت و با ژست قشنگنکشیع
 ؟.. ترمز کنھینجوریا

 
 نباری و اختیترسم ر.. بھم زدهیچھ دک و پز..شدیاصال باورم نم..دی من وحیخدا

 .. پوزخند رو لبم گرفتھیجاش و 
 ؟ی بھم زدیسر و وضع..نشناختمت.. شاه دومادی کردپیخوشت_
 بست و اومد روبرم ی و با ژست خاصنی لبخند مثال دختر کش زد و در ماشھی

دو طرف کتش و باز کرد و ..ستادی اکتری نگاھم کرد و دوباره اومد و نزدرهیخ..سادیوا
 اد؟ی عطرم خوشت میاز بو-خم شد سمتم و گفت

 .. نوع عطر جذب کنندهھیعطرش خوشبو بود و .. کردم بھشاخم
 ادتھ؟ی..خورهی بھم متی تومن٢٠٠٠ ی اسپری حالم از بویگفتی مشھیھم_دیوح
 نی اصال انمی؟ببیدی پزش و بھ من می اومددنی عطر خرھیواست ..یخب کھ چ_

 ؟..ی کنی باھاش رانندگیتونی پات انداختن و مری کھ زینیماش
 .. بوددهیچی پابونیصداش تو کل خ..قھقھھ زد بلند..دیخند
 ینی ماشنی کھ تا حاال سوار ھمچبندمیشرط م..ی دور باھاش بزنھی یدوست دار_دیوح
 ..ینشد

 با بنز جلو پھیخوشتاون شب اون پسر ..البتھ چرا..اوه_ بھش زدم کھ گفتشخندی نھی
 واست صرف داشت؟..ی تا کجا باھاش رفتیراست..پات ترمز کرد

بنز ..زمینھ عز..یاخ_ بسوزونمش گفتمنکھی لبخند حرص درار بھش زدم و واسھ اھی
 عکسش و از تو مجلھ ادتھی؟یتا حاال سوار پورشھ شد.. بودمونییکھ مال اول اشنا

 ؟ی و بھ اتاقت چسبونده بودی بوددهی برنیماش
 .. حال کردمیا
 دی محکم کوبیکی و فرستاد رو موھاش و نکشی ابروھاش و عمی نشست بظی اخم غلھی

 ..یببند دھنتو ھرزه عوض_تو دھنم و گفت
 ..کثافت اشغال..نی زمی زد کھ پرت شدم روچنان
 و اون زن ھرزه تر از خودت ییھرزه تو_داد زدم.. شده بودیلبم خون.. شدمبلند

 ..کثافت
 و اورد پشت سرم و با چوندی کھ مچ دستم و گرفت و پنشی با مشت بکوبم رو ساومدم
 گھیبا چند نفر د..ی سر داشتری رو زاروی نینکنھ از اولم ا_ بھم قفل شده گفتیدندونا
 ..یدیپلکیقبال م
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 در ی خب تو کھ ھستی ولستی فرناز نیدونیم_  و اورد کنار گوشم و گفتسرش
 ..مایلی ما فامینا سالمت.. ما ھم باششیپ..ھیخدمت بق

 تو صورتش کھ دمی برگشتم و با اون دست ازادم چنان کوبھوی شد کھ ی چدمینفھم
صورتش سرخ شده بود و گر ..زدمی نمی کاشکیول..یپسره عوض..جرقش در اومد

 ..گرفتھ بود
 ..ل اشغاکھیزن..یکنیرو من دست بلند م_ زدداد
 .. با مشت و لگد افتاد بھ جونمو

بھ درد ..فھیھردوتاتون ذاتتون کث..یتو ھم لنگھ ھمون مامانت..گھیمامانم راست م_دیوح
 ..دیخوری مای لجن کارنیھم
 با ایب..خب خوشگلھ_ بلندم کرد و گفتنی رو مقنعھ بھ موھام چنگ زد و از رو زماز

با وجود .. کمک دستتیاری ھم بشی ستایتونیم...رمیگی پر و بالتم مریز..خودم کار کن
 .. مثل شماھا اونمیخواھر و مادر

 تو دی کوبیکی شد کھ یانقد عصبان..پسره لجن.. کھ گفت تف کردم تو صورتشنویا
 ..نی و پرت شدم رو زمواریصورتم کھ سرم محکم خورد بھ د

 یاھیچشمام س.. جلو چشمام بوددی وحیکفشا.. شدهسیخ.. کردم سرم داغ شدهحس
 ..رفتیم

 ..پرستش..پ_دیوح
 و سوار شد و گازش و نشی سمت ماشدییعقب تر و دو..رفت عقب..دیلرزی مصداش

 ..گرفت و رفت
 .. بودیدستم خون.. رو سرمدمیدست کش.. بودبمیتو ج..خوردی زنگ ممیگوش
 .. بودنیثم.. و در اوردممیگوش
 کھ صدام ومدی منی ثمیصدا.. بودنی زمی رویول..روشنش کردم..دیلرزی مدستم

 ..زدیم
 ..کمک..نیثم_
 .. رفتیاھی چشمام سو
 

 دستام و گرفت و نی از درد کردم کھ ثمینالھ ا.. بوددنی از درد در حال ترکسرم
 ..زنمی پرستا ر و صدا مرمیاالن م..اروم باش قربونت برم_گفت

 .. و پرستاره با ھم اومدن تونیثم
 ..رد داره دیلیخ..دی ھم بزنگھی دیکی شھیحاال نم_نیثم

 ھینترس گلم تا .. ضرر دارهشیادیز..بھ اندازه الزم بھش زدم..ھیعی طبزمیعز_پرستار
 نی ایراست..ی خوردھی تا بخ٧..ی کھ نخوردریبعدم ت..شھی دردت قطع مگھیساعت د

 ؟ی کھ نداریتی برن؟شکاتوننی ممارستانیزن و شوھره کھ رسوندنت ب
 ..دیفقط ازشون تشکر کن.. برنتوننیم..نھ_ حال گفتمیب

 ..رونی گفت و رفت بی اباشھ
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 ..مامانم..نیثم_
 ..انیدارن م..تو راھھ_نیثم
 کھ بھوش اومدم و یاز اون موقع.. لومد تودهی کت شلوار پوشاوشی باز شد و سدر

 ی عصبانیول..صورتش سرخ بود..کنھیفقط نگام م.. نزدهی حرفچی ھدمشیباالسرم د
 .. و نداشتمی صورت کسزیانقد درد داشتم کھ حوصلھ انال.. بوددمیشا..نبود

 ..حرف بزن_ و گفتستادی اروبروم
  بگم؟یچ_ انداختم و گفتمنی نگاه بھ ثمھی

  بال رو سرت اورده؟نی ایک..گفتم حرف بزن_اوشیس
من پرت شدم و خوردم .. بھم زد و در رفتی موتورھی.. بار گفتمھیمن کھ _ گفتمکالفھ
 و اوردن دنی از اونجا رد شدن و من و دی زن و شوھره ھم شانسنیا..واریبھ د

 ..نیھم.. زنگ زدننی بھ ثممیبعدم کھ با گوش..نجایا
 ..رونیبرو ب..نیثم_ بھ من گفترهی نگام کرد و ھمونطور خرهی چند لحظھ خاوشیس

 ؟یواسھ چ.. دھنم و قورت دادماب
 ..داداش اجازه بده_نیثم
 ..رونیب.. گفتمی چیدینشن_اوشیس
 ..اخھ االن حالش_نیثم
 ..رونیگفتم ب_ بلند داد زدکھ

 حرف ی کھ بدی ترسنمیفکر کنم ثم..چشمام و از ترس بستم..نیچشھ ا.. کر شدنگوشام
 خوامینم..دیبھ مامانم نگ..فقط..گمیباشھ م..نینرو ثم_ گفتمعی کھ سررونیاومد بره ب

 .. نگران بشھخودیب
 ؟یک_اوشیس
 ..دیوح_
 ؟یزنیپس چرا حرف نم.. دستش بشکنھی الھیا_نیثم
 شلوارش بیروبروم بود و دستاش تو ج.. بھ من زل زده بودرهی خی ھمون شکلاوشیس

 ..بودن
 ؟..چش بود.. کار و کردنی ایواسھ چ_نیثم
 ..شوی شب نامزدیتالف.. کنی تالفخواستیم_
 ادرسش؟_ خونسرد گفتیلی خاوشیس
 ..گفتم کھ..شر نکن.. تروخدااوشیس_
 ..گفتم ادرس..حرف اضافھ نزن_ حرفمو گفتنی بدیرپ

 .. تندیدار..اوشیس_نیثم
 ..رونیاز اتاق زد ب.. بھ حرف ما گوش بدهستادی ناگھید

 ..نره دعوا راه بندازه.. خدایوا
 ..ھیعصبان..کار نده دستمون..ریتروخدا برو جلوش و بگ_ گفتمنی بھ ثمرو
 .. خودشون و انداختن تو اتاقشیمامان و ستا..رونی کھ از اتاق رفت بنیثم
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 .. و بخوربی اب سنیمامان ا.. پرستشایب_مامان

 .. پاکت سومھنیا..شمیبخدا دارم خفھ م..مامان جان من بسھ_
 ..گھی دخورهیم.. کلھ خرونیمامان ولش کن ا_شیستا

 ..درست حرف بزن..شیستا..ا_مامان
مردم و ..گمیمگھ دروغ م..ھیخب چ_ تو صداش بغض داشت گفتکھی در حالشیستا

 .. مردهگھی و دنباریگفتم ا..زنده شدم
چرا مراقب ..یزی واسمون عزی بفھمی خوایچرا نم..اخھ االغ_ رو بھ من گفتبعد

 ..تو..یستیخودت ن
 ..رونی از اتاق رفت بھی با گرو
 خب مگھ من خواستم تصادف کنم؟.. شدیچ_

 .. نگرانت بودیلیخ..ریبھ دل نگ_مامان
 .. دردسرم براتشھیمن ھم.. ماماندیببخش_

 مونی پشدمتیی زانکھی از ایزنی حرف مینجوری ای وقتیدونیپرستش خودت م_مامان
 ..شمیم
 ی کنیبب..اوه اوه_ بھراد اومد تو اتاقی لبخند کمرنگ زدم کھ صداھی
 ..زده کلھ رو قارچش کرده.. ول بابایا..پرستش بھ شرط چاقو..نجاستیا

 ..سالم بھ حاج خانم خوشگل خودم_ رو بھ مامان گفتبعد
 ؟یسالم پسرم خوب_ بود ھم خندش گرفتھ بود گفتدهی کھ ھم خجالت کشمامان
 .. کرد و اومدن باالسر منی با مامان روبوسبھار
  دختر؟ی شدیچ_بھار

 ..داغون.. کھینیبیم_
 .. دختره کجا رفتنی انمیپرستش من برم بب_مامان

 االن مامانت باور کرده کھ تو تصادف یفکر کرد_ رفتن مامان بھراد گفتبا
 یحاال اون کبود.. تا تصادفخورهی انگشتر می بھ جاشتری لبت بی پارگنیاخھ ا..یکرد

 ..یگیچرا راستش و بھش نم..چیرو گونھ ات ھ
 ..نیدیشما ھا از کجا فھم_ تعجب گفتمبا

 .. دمغ اومد داخلنی موقع ثمھمون
 ..میدار فعال اری و بسی قوی سی بی بھیما _بھار

 خو بھ من چھ؟_نیثم
 ..ی بگنای بھ ای وقت کردیک..اخھ من تازه بھ تو گفتم_
 .. سخت نبودیلیخ..با اس ام اس_ گفتی خونسرد و عادیلی خنیثم

 .. دھن لقدختره
  کجاست؟اوشیس_بھراد

 .. بھ پا کنھی شرھی بره ترسمیم.. بودی عصبانیلیبھراد خ..دمیبھش نرس..رفت_نیثم
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 مگھ کجا رفت؟_بھراد
 ..دیوح.. پسرهنیسراغ ھم_نیثم

 ..ویعوض..بذار بزنھ اش و الشش کنھ..بھتر_ زد و گفتی لبخندھی بھراد
 .. دعواشون شھترسمیم.. تویگی میچ_

 ..کنھی ناکارش مزنھیم..داداشمون قھرمان بوکسھ..نترس بابا_بھراد
 .. ھستی کھ ورزشکارکلشیالبتھ ھ..کنھی بوکس کار ماوشی سدونستمینم.. جالبچھ
 ..خستھ شدم..شمی کھ مرخص مینی ببی برشھیم..بھراد_
منم ھمھ .. کنمفی رو واسشون تعرھی سرم کھ قضختنی و بھار رنی رفتن بھراد ثمبا
 .. و گفتم واسشونیچ

 ؟یاوشی تو با سکنھی اون فکر میعنی_بھار
 .. و اروم تکون دادمسرم

 ..کنھی میفیداداشم چھ ک..فکر کن_ با خنده گفتنیثم
 ..وونھیدختره د..درد_ و گفتمنی زدم پس سر ثمیکی

 و لی فامنی تو ھمیدونیم..دهیداداشم محل بھ دخترا نم.. ھم دلت بخوادیلیخ_نیثم
 ..دوست اشنامون چقد کشتھ مرده داره

 .. نگفتمیزیمن کھ چ..گریداداش تو ج.. جاننیباشھ بابا ثم_
 ..ی بگدمینبا_نیثم

 ..ھی عجب خواھر شوھرنیا_بھار
 می انجام شد و رفتصمی ترخی بودم و با کمک بھراد کارامارستانی شب تو بتا

شام و ..میبھراد سر راه شام کباب گرفت و خودمون ھم از نھار پلو عدس داشت..خونھ
 و اوشیدلم شور س..رفتی نمنیی از گلوم پایزی چیول..می خوردگھیدور ھمد

 ..ارهیسر خودش ب یینکنھ بخاطر من بال..زدیم
 .. کارش درستھاوشیس..نترس_بھراد اومد کنارم و اروم گفت.. رفتن بچھ ھا موقع

 ..زدی شور میخودیدلم ب.. نگرانش بودمیلیخ..دوارمیام
بھ نظرم ھنوز تو شوک .. قھر کھ نھیعنی.. باھام قھر کرده بودیی جوراھی شیستا
 .. بودهی چانیمجبور شدم واسش بگم جر..بود
 کنھ و فی و تعرانی خواست زنگ بزنھ بھ عمو و واسش جری شد کھ می عصبانانقد

 کھ اوشھی بابت سمی قانعش کردم کھ فعال نگرانیبا ھزار بدبخت.. و داد راه بندازهغیج
 .. دیرفتھ سراغ وح

گفت .. رد کرده بودی مرخصیبھراد واسم چند روز.. شب و با استرس صبح کردماون
 ..یونھ تا بھتر ش کارخیای فعال بخوادینم
 نگران یلیخ..می زنگ زد بھ گوشنی امروز عصر ثمنکھی تو خونھ بودم تا ای روزدو
 ..بود
 ..زود باش.. سر کوچھ کارت دارمای لحظھ بھی..پرستش_نیثم
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 بود مثل یچیسرم کھ باند پ.. اماده شدمعیسر.. کردینجوریچرا ا..چش بود.. قطع کردو
 ... بودمی شال مشکریھد بند ز

 نیماش..نی ثمنی ماشیاما بھ جا..رفتم سر کوچھ..نمی و با ثمرونی برمی مامان گفتم مبھ
 ..دمی و داوشیس
 .. باالایب_ خونسرد گفتیلی و خنیی پادی رو کششھیش
 
 ...اوشیس
 
 

حوصلھ .. گفتم بھش زنگ بزنھنیخودم بھ ثم.. شدهجیمعلوم بود کھ گ..نی تو ماشنشست
 .. بشمچینداشتم سوال پ

  کجاست؟نیپس ثم..سالم_پرستش
 خواستم ھر چھ زودتر برسم یمن فقط م.. شدهی چدیفھمیخودش م.. و ندادمجوابش

 ..اونجا
 دهی فقط صداش و شنی زنگ زد و گفت بھ پرستش زنگ زده ولنی اون روز ثمیوقت

داشتم خودم و ..دفتر بودم..فتادمیاز ترس داشتم پس م..داغ کردم..کھ گفتھ کمک
 زنگ نی گذشتھ بود کھ ثمشونیلی ساعت از تعطکیچون ھمش .. بھ کارخونھرسوندمیم

 افتاده بوده و انگار کھ تصادف ھتو کوچ.. کردنداشی پیی خانم و اقاھیزد و گفت 
 .. برسونعیخودت و سر... مارستانیاالنم رسوندنش ب..کرده
 ...دادمی فقط گاز می چطوردمینفھم
رنگش مثل گچ ..فسم واسھ چند لحظھ بستھ شد راه نکردمیحس م..دمشی دھوشی بیوقت

 ..گونھ اش کبود شده بود و لبش پاره..شده بود
 .. بودیری درگھی شکل شتریب.. اثرات تصادف نبودنایا

فقط منتظر بودم بگھ کار .. خوردهھی سرش ھفتا بخدمی کھ بھوش اومد و فھمیوقت
 .. بال رو سرش اوردهنی ایک..ھیک

 ی اشغال عوضھیاون .. بوده نتونستم تحمل کنمزی ھمھ چی ب کار اون رذلدمی فھمیوقت
ممکن بود بازم بدتر از ..ھیدور برداشتھ فکر کرده خبر.. سر جاششوندمشی مدیبا..بود

 ..ارهی سرش بنایا
 ی نفوذ خوبایی اون باالنیب.. از دوستامیکیزنگ زدم بھ .. ازش نداشتمی ادرسچیھ

 ..خوامی ادرس ازت مھی اعتبار داشتم کھ فقط بھش گفتم ششیانقد پ..داشتم
 .. بودزمی از چند ساعت ادرسش رو مکمتر

 ..ارنشیدوتا از ادمام کھ برن و کت بستھ ب.. و مختاراوری بھ سپردم
 .. اطراف تھران منتظر من ھستنیابونای تو باالنم

 ..شھی مشت و لگدام لھش نکنم دلم خنک نمری خودم زتا
  ناموس؟یاصال چھ کارشھ ب..کنھی رو زن دست بلند میاخھ کس..فطرت پست اشغال
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  افتاده؟ی اتفاقی کسم؟واسھیری ممی کجا داری بگیخواینم..اوشیس_پرستش
 .. رو گونھ اش سبز شده بودیکبود.. کردمنگاھش

 ..فتھیقراره ب_ و مشت کردم و گفتمدستام
 ..دمی و داوری نی روشن ماشی دور چراغااز

جلو .. و مختار دو طرفش بودناوری زانو زده بود و نی بستھ رو زمی با دستادیوح
 ..معلوم بود.. بوددهیترس..پاش محکم زدم رو ترمز

  چھ خبره؟نجایا_پرستش
 .. بوددی بھ وحرهی خو
 

 ...پرستش
 
 

 .. نذاشتاوشی سی شم کھ صداادهی پنی از ماشخواستم
 ..نیبش_اوشیس
 داد یصدا..با مشت و لگد..رد و اونا ھم افتادن بھ جونش با سر بھ اون دوتا اشاره کو

 و نداشتھ دینھ کھ تحمل کتک خوردن وح..رومو گرفتم..ومدی مدی وحدادیو ب
 ..از دعوا..ادی صحنھ کتک خوردن بدم مدنیکال از د..نھ..باشم
 ..اوشی شدن سادهی اومد و پنی ماشیصدا
 کتش ی اروم با ژست خاصیلی خاوشیس.. بودنی پھن زمدیوح.. عقبدنی دوتا کشاون

 بلندش و باز کرد و تا نی بلوز استیدکمھ ھا..نیو از تنش دراورد و انداخت تو ماش
 ..شون داد باال

 ..ستادی ادی بست و رفت باال سر وحی و با لبخند کمرنگنی ماشدر
 ..ستادمی انیھمونجا کنار ماش.. جلو نرفتمیول.. شدمادهیپ..اوردمی نطاقت

 ؟اصالیکنی پاره مقھی واسش ینجوری ای کھ داری بودی راضیلیزش خا..ھیچ_دیوح
 ھ؟چکارست؟ی دختره کنی ایدونیم

 .. دھنش بستھ شداوشی با لگد سکھ
 خودش و نی کرد و چسبوندش بھ کاپوت ماشلندشی و گرفت و بقشی خم شد و اوشیس

 ..ادامھ بده..یزدی می زرھی یداشت..خب_گفت
 .. ھرزهھیاون _ و گفتنی خون تو دھنش و تف کرد رو زمدیوح
 .. رفت تو فکشاوشی بازم مشت محکم سکھ

 .. لبخند کمرنگ اومد رو لبمھی
 ؟ی واسھ گفتن داریھنوز حرف_ بلندش کرد و گفتاوشیدوباره س.. افتاددیوح
 ؟یقبال تستش کرد..نمی؟بب...شیری بگی خواینکنھ م_دیوح
 خوردی ماوشی سی در پی و پی محکم و ورزشکاریمشتا.. مشتھی ی بھ جانباری اکھ

 ..دیتو فک و دھن و صورت وح
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 ..صورتش سرخ بود..ادی زیلیخ.. بودیعصبان
حرومزاده ..یببند دھنتو اشغال عوض_گفتی مادی و با فردی تو صورت وحزدی ماوشیس
 .. بوتھیب
 .. با لگد افتاد بھ جون پھلوھاشنباری و انی پرتش کرد رو زمو

 ..نیچکارم دار..کثافتا.. نزنگمیم..نزن_ومدی مدی وحادی داد و فریصدا
 دل کھیجور..زدی میول..اوردی در موی کی داشت دق و دلدونمینم..زدی ماوشی سیول

 ..کردیمن و خنک م
فرن ..مامانش..رفتاراش.. حرفاش افتادمادی..کردی تو گلوم داشت خفم می بغضھی یول
 ..میتباه کردن زندگ..امی دنیاھیس..انتیخ..تصادف..از
 .. پرت شد جلو پامھوی کھ
بگو گوه ..بھش بگو غلط کردم..بگو_ و گفتدی وحنھی پاشو گذاشت رو ساوشیس

 ..خوردم
 ..االید _ داد زدو

 ..ھر جفتتون..دیغلط کرد_ خورد و گفتی با نالھ تکوندیوح
دش کردن و نگھش بلن.. کرد بھ اون دوتایاشاره ا..کردی نگاھش متی با عصباناوشیس

 ..چشماش ورم کرده بود..صورتش داغون بود.. بوددهی شل و ول و خمدیوح..داشتن
 ..نجای اایب_ رو بھ من گفتاوشیس

 .. رفتم کنارشاروم
 ..میستادی ادی وحیروبرو

 ..بزن_اوشیس
 .. کردمنگاھش

 گھید..نمتی ببی شکلنی اخوامی نمگھید..گھیبزن د.. کنیبزن و خودت و خال_اوشیس
 .. عوضونی بخاطر ایکنی مھی گرنمی ببخوامینم
 .. اخش در اومدی کھ صدادی تو شکم وحدی محکم کوبو
 ..بزن پرستش_اوشیس

نگاه فرناز تو روز .. اومد تو دستامیبی قدرت عجھی.. گرفتم با حرفاشجون
نگاه معصوم .. تباه شدمندهیا.. محضریجلو.. دار زن عموشی نیحرفا..شینامزد

 ..یمان
 ..ی ورھی محکم بخوابونم تو صورتش کھ سرش پرت شد یکی شد باعث

 .. نبوددای ازش پیزیچ.. بود و کبودی خونصورتش
 ..ی کھ بھ مامانم کردیینای زدم بخاطر توھنویا_

 جرقھ اش بلند ی زدم تو صورتش کھ صداگھی دیکی تو دستم و ختمی و رتمیعصبان
 ..شد
 ..ی کھ ازم شکوندیدل.. زدم واسھ خاطر نویا_
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 لی تبدھیبغضم بھ گر.. دستم مشت شد تو ھوای ھم بزنم ولگھی دیکی و بردم باال دستم
 دیتو با..شھی درمون نمیلی با دوتا سیختی کھ بھ جونم رییدردا..اخھ کثافت_شد و گفتم

 .. تا من اروم شمیریبم
 خواستمینم..یچیھ..نمی ببیچی ھخواستمینم..چشمام و بستم.. نشستمنی رفتم تو ماشو

 .. بشھ بگراند چشمامدی منحوس وحریتصو
 ..اوشی اومد و حضور سنی در ماشیصدا
 .. و انداخت عقب و نشستکتش
 .. کردن و راه افتادننی و سوار ماشدی دوتا وحاون

 .. و روشن کرد و حرکت کردنی ماشاوشمیس
 ؟..برنشیکجا م_
 ..کننی پرتش ممارستانی بھی یجلو_اوشیس
 ھ؟ نگی بھ کسیزی دفعھ چھی_
 ..نفلھ..جرات نداره..انقد اتو ازش دارم..کنھیغلط م_اوشیس
 .. و ماساژ دادشیشونی و روشن کرد و پنی پخش ماشاوشیس
 

اون نامرد در حق .. ھم حقش بودنایبدتر از ا.. حقش بوددیوح.. بودحقش
 ی ترزمیمگھ چھ ھ..مگھ من چکارش کرده بودم.. کردینامرد..خانوادم..میزندگ..من

 ..بھش فروختھ بودم
 خواستمینم..ختمیری صدا اشک میاروم و ب.. رو گونھ ھامختنیری گولھ گولھ ماشکام

 کردی می رانندگیادیخودش با سرعت نسبتا ز.. بھمزهی بدتر براوشیاعصاب داغون س
 .. بدترشدی منم مھی گرگھید

 برام یابچھ عذ..سوزونھی با حرفاش چطور دلم و مدیفھمی نامرد مدی اون وحیکاشک
  فکر کرده ھمھ مثل خودش..کنھیدرست م

 ..اوشی سچارهیب..اشغالن
 نسبتا یسراسر کوچھ پر از درختا..می کوچھ خلوت بودھی یتو.. و نگھ داشتنیماش

 ..ھوا سرد بود..نور ماه کوچھ رو روشن کرده بود..منظم بودن
 قدم زد و بعد از چند لحظھ کمی..ھیمعلوم بود ھنوز عصب.. شدادهی پنی از ماشاوشیس

 ھی انقد گرشھیم_خم شد رو صورتم و گفت.. و دور زد و در سمت منو باز کردنیماش
 ؟.. انقد برات دردناک بودی کتک خوردن اون عوضدنی دیعنی..ینکن
 ..کنمی مھی ابرو گری؟فکر کرده واسھ اون ب.. برا خودشنی اگھی میچ
 ارزش تف انداختن تو یاون عوض_گفتم دستم اشکام و با خشونت پاک کردم و با

 ..روشم نداره
 ؟یریگی ابغوره مینجوری ای داری چھ؟واسھی اشکا مال چنیپس ا_اوشیس

 .. رو سرشدی لب جوب و دست کشنشست
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 سخت و کھ پشت سر ی روزانیتموم ا..ھر شب موقع خواب..تو ھم اگھ مثل من _
 داغ شدنی و مادرش مدی وحی ھاھی کناشیحرفا و ن..ی اوردی و بخاطر میگذاشت
 دست و پا یکی و تارییتو ھم اگھ مثل من چند ماه تموم و تو برزخ تنھا..دلت

 مادرت ضی قلب مرناگھ نگرا..ی مردم بودیثایاگھ نگران حرف و حد..یزدیم
 ..ھی گرشدیھر روز و ھرشبت م...ی نامعلومت بودندهیاگھ نگران ا..یبود
 ی اون عوضدونمی منکھیبخاطر ا..امھی بدبختنی ھام نھ واسھ کتک خوردن مسبب اھیگر
با زن جوون و ..شی سر زندگرهی ھمھ کتک خوردنباالخره منیبازم بعد از ا..

 ..کنھی میزندگ..دی سرنوشت جدھیبا .. درخشانشندهیبا ا..پولدارش
 تونمی نمی کھ حتی اندهی دارم بگم از ایمن چ.. منیول_ باال و گفتمدمی و کشدماغم
 .. کنمیزی لحظھ بعدش برنامھ رھیواسھ 
 رو واسھ نای و انمیشی بار مھی یھر چند روز.. حرفانی ادهیچھ فا.. تموم شدنحرفام

 ..زنمیفقط درجا م.. جاچیھ..رسمیبھ کجا م..کنمیخودم تکرار م
 میاومد.. در نظر دارهی خدا واسھ بنده ھاش چیدونینم..ی خبر ندارندهیتو از ا_اوشیس

 ..خورهی پول و ثروت باد اورده بھ چھ دردش منیا.. مرددی فردا وحنیو ھم
 ..باشھ.. نکنھی ھم گرگھید.. باشنی خوشبکمی_ کمرنگ زد و گفتیلی خیلی لبخند خھی
 

 ..ستی نیوانگی داگر
 ...ی بزرگنی بھ ایای دننی کھ در استی چپس
 ..کندی نفر را مکی ی فقط ھوادلم
 

 .. کتک خوردیلیخ..دستات درد گرفتن_ زدم و گفتملبخند
 باھاش نای بدتر از ادیبا..حقش بود_ بود گفتنیی ھمونطور کھ سرش پااوشیس
 ..کردمیم
 ..ی متیاگھ ازش شکا_
 .. دنبال کاراتیدییدوی مدی سال باکی تا یکردی متیاگھ شکا_اوشیس
 .. نره و واسھ تودی دفعھ وحھیمن فقط نگرانم _
 ..گفتم کھ..نگران نباش_اوشیس
 شھ؟ی نمتیچشمات اذ.. نکنھی انقد گرگھید_ شد و اروم گفترهی تو چشمام خاوشیس
 ..نھ_ لبخند محو زدم و گفتمھی

پدر منو در .. ال مصبایول_ لب زمزمھ کردری ھمونطور کھ مات چشمام بود زاوشیس
 ..اوردن

 
 یمنظورش چ..دی گرد شدم و ندی و چشمانیی لحظھ سرم و اوردم پاھی اوردم شانس

 یول.. در حال زمزمھ کردن بوداوشیچون س..دمی شنی اشتباھدیاصال شا..اصال..بود
 ..کنمیمن اشتباه نم..من
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 .. مامان نگران شھترسمیم..می برشھیم_ و صاف کردم و گفتمگلوم
 .. حرف حرکت کردیدر و بستم و اونم ب.. شدنی کالفھ بلند شد و سوار ماشاوشیس
 .. نزدی حرفچی خونھ ھمی برستا
 .. از رو دوشم برداشتھ شدهی بارھی کنمیحس م..اوشیممنون س_ کھ شدم گفتمادهیپ
 نگران گھید_ بود سرش و اروم تکون داد و گفتشیشونی پی کھ روی اخمبا

 .. بھت فکر کنھیجرات نداره حت..نباش
  تو؟یومدیم_ زدم و گفتملبخند

 ..خداحافظ.. برمدیبا_اوشیس
 ..خداحافظ_

 .. رفتاوشمی داخل خونھ و سرفتم
مخصوصا کھ .. نکرده بودم مامان غر نزدری سفره شام پھن بود و چون ددمی رسیوقت

 ..نمی من با ثمکردیفکر م
کارم کھ تموم .. چرخ نشستمی استراحت کنھ و خودم پاکمی از شام گذاشتم مامان بعد

 ..کنھی داره با اخم نگام مشی ستادمیشد رفتم تو اتاق کھ د
 چتھ؟..ھا_

  تا االن؟یکجا بود..چم چارمھ_شیستا
 ..گھی درونیب_

 ؟ی کجا بوداوشیبا س..دمتی ندیفکر کردم داخل بود..یخوب شد گفت..ا_شیستا
  بھت گفت؟نیثم...تو از کجا_

 ؟..گمی میکجا بود..اره..یھر ک_شیستا
 .. بزن بزنمیبعدم رفتھ بود..اوال کھ بتوچھ_ رو تشکم و گفتمدمی کشدراز

 ..کردی گشاد شده نگام میچشما با شی ستانباریا
 ؟یکجا بود..یچ_شیستا

 و شدیلبخندش پت و پھن تر م..رونی بزدیھر کلمھ کھ از دھنم م.. کردمفی تعرواسش
 تو بالشت و دیکوبی کرد و با مشت مغی جغی جیاخرش کھ تموم شد کل

 ..ولیا..کارش درستھ داداشمون..اره..نھیھم_گفتیم
 .. شدهیچ_ داخل اتاق و گفتدی از ترس پرمامان

 تختھ ھی نیا..ی عادت نکردشی ستایایمامان جان شما ھنوز بھ خل باز_ و گفتمدمیخند
 ..اش کمھ

 .. تختھ اش کمھھی کھ سھیاون کھ فرش پاتر_ افتاد رومو گفتشیستا
 ..رونی ھم با خنده رفت بمامان
 زل زدم نھیم و تو ا و دست رومو شستییرفتم تو دستشو.. شدمداری کھ از خواب بصبح

  بود؟ی چاوشی منظور سیعنی..بھ چشمام
بقول .. شدهری لحظھ جوگھی نمی ادیشا..خوشرنگھ.. قشنگھیلی درستھ من چشمام خخب
 .. سگ تو چشمام پاچش و گرفتھشیستا

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir 186



 188 

 یخودم کھ قاط.. پروندهی چرتھی زده و ی توھمھی بسکھ خستھ بوده دمیشا..دونمینم
 ..کردم

 ی ھستی خالی رفتم کارخونھ جایوقت.. تو خونھ بودم تا سرم بھتر بشھی دو روزیکی
 ..زدی تو ذوق میلیخ
 نی انگار نھ انگار اکنھی مفی تعری ھستگھیم..شھی عروسی دنبال کاراگفتی مکتای

 سر اون دوتا ستیمعلوم ن.. داره انگار زن اولشھی چنان ذوقگھیم.. سالشھ٥٥طرف 
 .. ھم مرده بودیق گرفتھ و دوم طالیاول.. اوردهییزنش چھ بال

 و گفت دی خنددی ھاش و کھ دھیسرم و بخ.. بگم تصادف کردم کتای شدم بھ مجبور
 ..می ما سھ تا چمون شده انقد بدبختدونمینم_
 اوشیبقول س.. نبوددی از وحی خبرگھی اون شب گذشتھ بود و دی از ماجرای ھفتھ اھی

 ..البتھ اگھ سالم مونده باشھ..شھی نمی افتابنورای اگھیکھ د
بھرادم .. زده شدنجانی ذوق کردن و ھی و بھار کھ کلنیثم.. بودندهی ھا ھمھ فھمبچھ

 ..کنھی سر بلندم ماوشی سدونستمیم_گفتیم
خودت و .. پارکمی امشب با بچھ ھا برمیخوای ھفتھ بھار زنگ زد و گفت کھ مھی از بعد
 ..ن دنبالتومیای کھ شب مدی اماده ششیستا

 دهی من انقد خستھ بودم سرم نرسیول.. گفتم و اونم خوشحال شدشی خونھ و بھ ستااومدم
 ..بھ بالشت خوابم برد

 .. شدم و پرت شدم تو حمومداری از خواب بشی ستای تکونابا
 شینماز خوندم و ستا..اذان و تازه گفتھ بود..رونی گرفتم و اومدم بعی دوش سرھی

 ی کلرشی و زمیدیپالتوھامون و پوش..چون ھوا واقعا سرد بود..دیموھام و سشوار کش
 ھم حی ملشی اراھی.. ھنوزم سردم بودیول..میشال پشما و دستکش ھم گذاشت..لباس گرم

 زنگ زد و گفت نیعطر زدم کھ ثم.. زدمملی رھ از ھمشتریرو صورتم خوابوندم و ب
 ..رونی بمی و اومدمی کردیبا مامان خداحافظ..میکاتونینزد
 چارهیب.. زن و شوھر جوون رفتن تو خونھھی.. دلم گرفتمی کھ رد شدی در خونھ ماناز
 .. داشتمی خبرھی حداقا ازش یکاشک.. بخاطر من اواره شدیمان
 جلو یھ.. عادتشھاوشیکال س.. جلو پامون ترمز کردنی سر کوچھ دوتا ماشمیدی رستا

 تا حاال دمی و ندیکس..ھی عالشیرانندگ..کنھی مفی ادم کزنھیقشنگم م.. رو ترمززنھیپا م
 ..انقد دست فرمونش خوب باشھ

 بھرادم کھ خودش و بھار نیماش.. نشستھ بودنی و علنی کھ ثماوشی سنیماش
 ..اوشی رفت با اونا منم رفتم با سشیستا..بودن

 دوبار مچ یکی.. سرم و خورد بسکھ حرف زد و چرت و پرت گفتنی ثمنی ماشتو
 ..گرفتی اونم بچھ پرو اصال نگاھش و نمیول.. زدن خودم گرفتمدی د و در حالاوشیس

 سرد تو ی ھوانیتو ا.. محضیوونگید..می تو پارک بخورمی برمی شد شام بخرقرار
 .. بھرادهی تزانمی خب ایول..شھی نمدایپارک اصال ادم پ
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پدرمون .. سرمانیبا ا..می تو پارک نشستمی و رفتدی خری و مرغ سوخاررفت
 .. داشتای تخت چوبنی پارکش از امیشانس اورد..دراومد

 خر دونمیاخھ نم..میدیلرزی مدی بنیع.. روشمی و ھممون نشستمی انداز پھن کردری زدوتا
ھنوز ..می غذا بخورمیاومد..میچرا بھ حرف بھراد گوش داد..مخمون و گاز گرفتھ بود

 ..بستی مخی تو دھنت شینذاشت
 فیحر_جناغ مرغ و برداشتم و گفتم.. بستنلی ھمھ ساکتن و در حال قنددمی دخالصھ

 .. طلبمیم
 .. کردمخی..برو بابا_بھراد

 از گور تو پا شای اتنیھمھ ا..بھراد تو حرف نزن_ زد تو سر بھراد و گفتیکی یعل
 ..شھیم

 ..کردمی نمخی بود کھ من االن یشیاگھ ات..یگیچرا دروغ م_بھراد
 ..دی نکنتیشوھرم و اذ_بھار

 ..من ھستم_اوشیس
 ..دنی بچھ ھا جو زده دست زدن و ھورا کشھمھ

 ؟..یدختر و چھ بھ شرط بند..برو تو کارش.. جوناوشی سی دارولیبابا ا_ بھراد
 .. کنشیخاک مال..پرستش..ی فکر کردیچ..می شو با ھم برادهیپ..اوھوو_نیثم

 بھ ھمو می زدم و کف دستامون و زدنی چشمک بھ ثمھی ی و با ژست قشنگدمیخند
 ..یحلھ ابج_گفتم
 ..اوشی دخترا طرف من بودن و پسرا طرف سحاال

 .. ھایکنیداداش سوسکش م_بھراد
 ..متونینیبی مزیر_بھار

 .. چشاتون وا شھدی بزننکیع_یعل
 شما ھم؟.. اقایعل..بلھ بلھ_نیثم
 .. منو اغفال کردننایا..میما چاکر خانممون ھم ھست_یعل
 ..لتیخاک بر سر زن ذل_رادبھ

 ..بھراد جان_بھار
 .. بودنیبھ جان خودم ا.. بودنیا_ و گفتاوشی انگشتش و گرفت سمت سعی سربھراد

 ؟یحاال سر چ_ گفتشی خنده کھ ستاری زمی زدھممون
اگھ .. کامل انجام بدهدی خری سرھی واسھ ھمھ ما دخترا دی باخت بااوشیاگھ س_نیثم

 اوشی خودش واسھ داداش سی با دستاکی دست کت شلوار شھی دیپرستش باخت کھ با
 چطوره؟..بدوزه

 ..خوبھ_ لبخند کمرنگ زد و گفتاوشیس
 ..قبولھ_

اگھ .. دفعھ حواسمون پرت نشھھی کھ می و حاال ھممون ساکت نشستھ بودمیدی و کشجناغ
 ..حواست و بده.. کھ پرستشومدی دخترا در مغی جخوردی تکون ماوشیس
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 میمن انقد ھول کرده بودم دستامو قا..ومدی کل کل پسرا در می صدادمخوری تکون ممن
 .. پالتومبیکرده بودم تو ج

 ..می ندارتیکار..  نترس بابا؟ی کردمیدستاتو چرا قا..نوینگاه ا_ و گفتدی خندبھراد
 .. کھ بترسم ازتیستی نیدر حد..بروبابا_
 زی چھی شاپ و ی کافھی می قرار شد بررهی نمادشی یشکی ھمیدی دمی نشستی ساعتھی ھی

 ..میداغ بخور
 
 

 ادم ھیحس ..نجایچقد گرم بود ا.. دادیفی خدا چھ کیوا..می شاپ نشستی تو کافمیرفت
 ..شھی داره اب مخشی و داشتم کھ کم کم یبرف

 ..می و قھوه و شکالت سفارش دادیچا.. خدمت اومد و سفارش گرفتشیپ
 ..اوشی دور من نشستھ بودن و پسرا دور سدخترا

 اوشی بخوام واسھ سنکھینھ ا.. استرس داشتمی من کلیول.. نبودالشی خنی کھ عاوشیس
 خواستمیاما نم..کردمیکمک مامان درستش م.. نداشتیواسم کار..کت شلوار بدوزم

 ..ارمیجلو بچھ ھا کم ب
 ..افشویاه قنگ..نھی شب خواب بد ببترسمیم..من نگران پرستشم_بھراد

 ..فقط سردمھ.. من نگرانمگھی میک_
 ..اره منم باورم شد_بھراد
 ..شما قھوت و بخور.. نھای باورت بشھ ستی مھم نزمیعز_بھار

دخترا ..دیاصال از االن خودتون و باختھ حساب کن..دیشما نگران خودتون باش_نیثم
 ..دیرو دست کم گرفت

 و کی شیلی خلھی ژھی کتش ریز..رد ھمون موقع کھ اومد داخل کتش و دراواوشیس
 بلند شد اوشی کھ سمیکردی کل کل ممیما داشت.. بود کھ تو تنش محشر بوددهیجذب پوش

 ..ای بھداشتسیرفت سمت سرو
فکر کنم ..شیشونی و دستش و گرفت بھ پستادی لحظھ سرراه اھی ومدی کھ داشت میوقت

 .. ھمونجایای از صندلیکی ینشست رو.. عود کردگرنشیباز م
 .. کنارشمی با ترس رفتھممون

  شده؟یداداش چ_نیثم
 .. دکترمیسرتھ؟پاشو بر.. ایس_بھراد

 ..فقط قرصام..ستی نمیزیچ_ اروم گفتاوشیس
 کتش و قرصاش و دراوردم و دودونھ گذاشتم کف بی گفت قرصام رفتم از تو جتا

 .. اب بھش داد و قرصا رو خوردوانی لھی ھم یدستش و عل
من _بعد از چند لحظھ بلند شد و گفت.. زی سرش و ماساژداد سرش و گذاشت رو مکمی

 ..خوبم
 .. خندهری زدن زشی دفعھ بھار و ستاھی کھ میکردی نگاھش مھممون
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 ..ھوراا..تپل مپل.. بازارمیدخترا افتاد.. خاناوشی سیفراموش شد_بھار
 .. قرض اوردمیقرصارو ھم ب.. نبودادمیمن .. حواسم نبوداصال

 ؟..خوبھ..سیفردا شب پاساژ مھد..چشم..پرچم شما باال..خانما_ و گفتدی خنداوشیس
 نیدم در ھنوز سوار ماش..پروندنی مکھی تاوشی بھ سی دمغ شده بودن و ھی و علبھراد

 سواستفاده خواستمینم..من..اوشیس_ بود گفتمستادهی کھ کنارم ااوشی بھ سمینشده بود
 ..ینجوریا دمتی دیوقت..کنم
 ..سوار شو.. امیمن راض_ و گفتدی خنداوشیس
 ...اوشیس
 

 امشبم کھ سرم درد ھی...دمی و عوض کردم و رو تخت دونفره اتاقم دراز کشلباسام
در واقع از خدام بود کھ پرستش واسم لباس .. کنمی و بازلمشی مجبور شدم فکردینم

 کھ تو چشماش ی استرسیول..ھی عالشیاطی بودم کھ خدهی شننیاز ثم..بدوزه
 ی دوختن کت شلوار کارش واسدونستمیم.. کھ تو رفتارش بودیاضطراب..بود

 ..ارهی کم بخواستینم.. ھمھ ادم نی انیب.. غرورش بشکنھخوادی نمیول..نداره
 یول.. اون ببرهذاشتمی نمی ولدادمی سال طولش م١ پسر بود شده تا ھی طرفم اگھ

 داره واسم بی دختر عجنیا..حبتم و بھش نشون بدم دوست داشتم میی جوراھی..پرستش
 ..شھیمھم م

 تو سر و صورت اون دمیکوبی واسھ خاطرش مشت می اون جوری شده وقتمھم
 .. واسھ خاطرش دو شب تموم سردرد گرفتمیوقت..نامرد

 چشماش باعث شد دھنم باز بشھ و اعتراف کنم کھ ی جادوابونی اون شب کنار خیوقت
 .. ھستی عالقھ اھی وسط نی کھ ادهیچھ بروزم اورده نشون م

 و از شانسم ستی نشون بدم کھ مثال حواسم نجی خودم و گینجوری مجبور شدم اامشبم
 دهیترس.. راحت تو نگاھش حس کنمتونستمی رو مینگران..خودش قرصام و اورد

 ..وغش کرده بودم شلیادیاخھ ز..بود
 کھ یاز ھموم موقع..شیاز ھمون ده سال پ.. و از ھمون موقع گرفتمی لعنتگرنی منیا

 ..رفتھ و تنھام گذاشتھ..ستیالناز ن..ستی ندمیاومدم و د
 نی اولدونستیم.. دلبستھ اشمدونستیم.. دوسش دارمدونستیم.. بدیلیخ.. بودی بدشوک
 ھمھ ارزوم دونستیم.. خوامشی مدونستیم.. و قلبم گذاشتھی کھ پا تو زندگھیدختر
 .. با خودشھیزندگ
 نی اشھی و کھ ھمیشعر..کردی موونمید.. گذشتھ ھاادی.. شدم و رفتم کنار پنجرهبلند

 .. رو زبونم و زمزمھ کردمومدیموقع م
 

 .. کردبای زامویدن.. بودای درموھاش
 ..موھاش و کوتاه کرد... وونمی ددیفھم
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بد کرد .. الناز بودمی مشکی عاشق موھایول..ومدی واسھ دختر بدم می مشکی مواز
 ..بد..باھام

نفسام تند .. روبروواری شدم بھ درهیبرگشتم و خ.. دندونام و بھم قفل کردمتی عصباناز
 ..شده بود

 تو دمی و محکم کوبی عسلی روی اشھیمجسمھ ش..تنونستم تحمل کنم..٣..٢..١
 ..نامرد پول پرست..اشغال پست فطرت..وارید

دوتا .. کتم بودبیقرصام تو ج..سرم درد گرفتھ بود.. و بستم و افتادم رو تختچشمام
 .. نگران پرستش افتادمی چشماادیقرص انداختم باال کھ 

 کلک تو کارش تونھینم..تیاون ھمھ معصوم..یاون ھمھ مھربون..ی ھمھ نگراناون
 .. بد باشھدینبا.. بد باشھتونھینم..باشھ مثل الناز تونھینم..باشھ

 .. و برداشتم و شماره پرستش و گرفتممی شد کھ گوشی چدونمینم
 ..اوشیالو س_پرستش

_... 
 ..الو..یشنویصدامو م..اوشیس..الو_پرستش

 ..پرستش_
 .. خوب شد؟سردردتیخوب..مردم از ترس..یزنیچرا حرف نم..اوشیس_پرستش

 ..بگم..خواستم بگم..پرستش من..خوبم_
 .. صداش و بشنومخواستمیمن فقط م.. بگمی چدونستمینم

  اومده؟شی پیمشکل..اوشی شده سیزیچ_پرستش
 ..چقد ارومھ..حھی صداش ملچقد

 ..خداحافظ.. دنبالتامیم.. اماده باش٦فردا ساعت _
اروم ..چتھ پسر ..زنھیچرا قلبم انقد تند م.. حرف بزنھگھیمھلت ندادم د.. قطع کردمو

 ..باش
 

 ..اوشی اماده نشستھ بودم منتظر س٦ ساعت
 بعدم کھ بھ حرف اومد حس زدیاول کھ حرف نم..دمی زنگ زد ترسینجوری کھ اشبید

 .. چش بوددمی کال نفھمیول.. ھستشیزی چھی..ھی جورھیکردم 
 .. کالفھ بودیی جوراھی انگار
 ..دی خرمیبر دنبالمون انیقراره با بچھ ھا ب.. منتظرشونمی نشستشی کھ با ستااالنم

بازم مثل ..می و رفتمی کردیما ھم از مامان خداحافظ..می زنگ زد و گفت دم دربھراد
 ..می نشستنایقبل تو ماش

 ی و مشکی دودلھی و ژی و بلوز ذغالرهی تیلی خی کت شلوازر دودھی امروز اوشیس
نھ ..موھاش نھ بلند بود.. شده بودپیخوشت.. زانوی باالی پالتو مشکھی بود و دهیپوش

از ..دیرسیکل قد موھاش بھ سھ سانت ھم نم.. کچل نھ موداری بھش بگشدینھ م..کوتاه
 ..ومدیبھش م..نبود ی بغلش خالی بود ولدای مدل جدنیا
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 یلی خششی ندای جداوشی سگھیم.. تعجب کرده بودنیثم..دیخندیم.. سرحال بودامشب
 ..شھیباز م

 بھ اصل میدی رسگھیخب د_ بھم و گفتدی بھراد دستاشو مالمیدی پاساژ کھ رستو
 .. باالای رو بھیما..داداش..مطلب

 ..ادیبرنده با خودم م_ و گفتدی خنداوشیس
 دیبھراد تاک.. دختراھی واسھ بقنمیا_ دراورد و داد دست بھراد و گفتبشی کارت از جھی
 ..فقط دخترا..کنمیم

 ..سیخس..کنھی میچھ فرق..واھرت خیمنم جا_ کارت و گرفت و گفتبھراد
 .. با خنده دخترا رو با خودش بردو
 ..میرفتیخب ما ھم باشون م_
 ..می کندی با ھم خریدوست ندار_ نگام کرد و گفتاوشیس

 ..دمیکشی خجالت میی جوراھی.. خبیول.. نداشتم یمشکل
 ..فقط..نھ_
 ..ایپس ب_اوشیس
 ی و مومدی و خوشش مدیدی کھ میھرچ..میکردی و مغازه ھا رو نگاه ممی ھم راه افتادبا

 ..شدی من اصال روم نمیول..خواست بخره
 .. بودمدهی نخریچی من ھنوز ھی ما گذشتھ بود ولدنی ساعت از چرخکی

 ؟ی کندی خریخوای نمای یتو واقعا انقد سخت پسند..پرستش_اوشیس
 .. الزم ندارمیزیخب من چ..فقط..نھ..نھ_ کرده گفتمھول

 ..ی و خوشت اومد و بخریدی دیزی اگھ چستی بد نیول..یم الزم دارمنم نگفت_اوشیس
 ..ینم..من ..خب اخھ_
 .. اصال نظر تو رو نخواستمایب..بسھ_اوشیس

 .. بودنیتری دست ست لباس کامل تو وھی..کی بزرگ و شیلی مغازه خھی ی برد تومنو
 ی کھ پشمی مانتو جلو بستھ ساده مشکھی..ی پالتو باال زانو قرمزبا سھ دکمھ نقره اھی

 ..بود
 ی گردنبند و گوشواره قرمز کھ روھیشال قرمز و .. پاشنھ بلندی و چکمھ مشکفیک

 ..لباس بود
 ..ری و چشمگکیش.. قشنگ بودیلیخ.. بودنیتری ست کامل کھ خودش تک تو وھی

 چطوره؟_اوشیس
 ..قشنگھ_ لبخند گفتمبا
 د؟ی دار٣٨ زی سانیتری ست تو ونیاز ا..جناب_اوشیس

 کھ چشمش ستی پسرا ننینھ خوبھ از ا..دونھی منو از کجا مزی سانیا..اوھوو
 .. فعال باشھینجوریھم

 .. لباس و اورد و منم رفتم اتاق پروپسره
 .. کجانیپالتو خودم کجا و ا.. رو بھ اون رو شدمنی از ااصال
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 نیفکر کنم ا_ گفتی نگام کرد و بعد با لبخند ارومرهی لباسا تو تنم خدنی با داوشیس
 ..انیفقط بھ تو م..لباسا

 
 .. داغ کرده رفتم تو اتاق و لباسم و عوض کردمی گونھ ھابا
 .. چقد پول جاشون داددمی حساب کرده و نفھماوشیس

 ..یفتی تو زحمت بخواستمیبخدا من نم..اوشیممنون س_ گفتمرونی بمی اومدیوقت
 ..خرابش نکن..امشب حالم خوبھ..پرستش_ نگام کنھ گفتنکھی بدون ااوشیس
 خواستمیبعدم نم..شدیخب روم نم..شدمی نمی واسم بخره راضخواستی می ھرچگھید

 خواستی میھرچ.. چلپ کنم و تلکش کنمیکی رو خوامی دخترام کھ منیفکر کنھ از ا
 ..ادی خوشم نمگفتمی میبخره الک

 شیی اومدم مغازه روبروومدیچون از لباساش خوشم ن..ستادی مغازه اھی یروبرو
 ھم یلیخ.. باز نبودیلی لباسھ بود کھ خھی..کی شی مجلسی مغازه پر از لباساھی..ستادمیا

 و دور کمرش تنگ خوردی مکیدو تا بند بار..بدجور چشمم و گرفتھ بود..قشنگ بود
رنگش قرمز بود و ..ردخوی می براق نقره ایھا نی با فاصلھ از ھم نگفیبود و دو رد

کال .. قرمز بودیرایدامنش از جنس حر..خوردی بلند و کوتاه رو ھم مینایدامنش چ
 ھی لباسش فقط شونھ ھا و بازوھا بود کھ اونم با یباز.. بوددهیدامنش بلند بود و پوش

 لباس و تمداش.... و کفش قرمز ست ھم باھاش بودفی کھی شدیکت تنگ قرمز درست م
 .. شددهی کشفمیک.. کھ مدلش و بدم مامان واسم بدوزهکردمیمدلش و تو ذھنم تجسم م

 ..برو تو اتاق پرو_ و برد داخل مغازه و گفتدی و کشفمی کاوشیس
 ؟یچ_
 ٣٨ زی سانیتری قرمز تو وراھنی پنیاز ا_ رو بھ فروشنده گفتی جدیلی خاوشیس
 ..لطفا..

  رنگ؟نیھم..بلھ_ بود گفتایینای مامانم انی کھ از ادختره
 ..ششیا..گھی گفت قرمز دخوبھ

 ..بلھ_اوشیس
 ..خوامیمن لباس نم..اوشیس_
 ..برو تو اتاق..پرستش_اوشیس
 ..خوامینم..من ..ارهی بیگی میبراچ_
 خوادیاگھ بگم دلم م_ گفتی اروم و جذابیلی خم شد تو صورتم و با لحن خاوشیس

 ؟یشی میراض..یواست بخرم چ
 ی مشکیلیخ.. بودمدهی ندکیتا حاال چشماش و انقد از نزد.. تو چشماش شدمرهیخ

 .. سوختھی قھوه اھی..نبود
 ..کردی از ابروھاش خط افتاده بود کھ جذاب و خشنش میکی یتو
 .. حرف چشم ازش گرفتم و رفتم تو اتاق پرویب
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بقول مامان .. تو تنم قشنگ بودیلیخ..معرکھ بود..دمی واسم لباس و اورد و پوشدختره
 ی وول بخورم ولیدوست داشتم ھنوز خودم و نگاه کنم و ھ..دیجنگی مدمیبا پوست سف

 .. رو مخم بودادی عشوه باوشی داشت واسھ سی پر ناز دختره کھ سعیصدا
 ..رونی و عوض کردم و اومدم بلباس

 .. نھای بازم پول و حساب کرده بود و اصال نگفت خوشت اومد اوشیس
 ..رونی بمیاومد

 ..دوسش دارم.. بھ ھر حال ممنونیول..الزم نبود_
 ..منم دوسش دارم... نھای الزمھ ی چدونمیمن م_اوشیس
 لباس منو؟..ویچ_
 ..ویکی..رینخ_ زد و گفتانھی لبخند موذھی اوشیس
 ..وونھیپسره د..وا..ختی چشمک زد کھ حس کردم دلم رھی و

 ..امیاالن م_ رفت تو گفت اوشی کھ سمی رد شدی بھداشتسی سروھی ی جلواز
 ..دمی دی مغازه پارچھ فروشھی چشم چرخوندم و عی سرمنم

 مرده بود ھی..شدی قشنگ میلیخ.. ساده و نسبتا براقی مشکی پارچھ کت شلوارھی
 نی ھمچھیبھش گفتم واسھ .. بوداوشی خوده سکلیاونجا دوست فروشنده کھ ھم قد و ھ

 ..رونی اومدم بعیکردم و سر و منم حساب دی خوام واسم بری میکلیھ
 ..رونی تازه اومده بود باوشیس
 ؟یکجا بود_اوشیس
 ..کردمیمغازه ھا رو نگاه م.. ورانیھم_
 من تو فکر کت یول.. واسھ شاممی جا کھ برھی انی زنگ زد بھ بھراد و گفت باوشیس

 .. بدوزماوشی واسھ سخواستمی بودم کھ میشلوار
 

 ی قحطنی انی عنیبھار و ثم.. کردندی خودشون و خفھ کردن بودن بسکھ خردخترا
 ..دنی بودن خردهی دیزده ھا ھرچ

 دی بھراد ھم کامل خری ابجنی ایحت..میدی دلمون خواست خریما کھ ھرچ_نیثم
 کھ خودم واسش خوامی نمیزی چگفتی و مووردی در می بدقلق بازشی ستانیفقط ا..کرد

 .. برداشتمکھیچند ت
 ..مبارکتون مباشھ_ لبخند زد و گفتاوشیس

 وونمی بھار دنیا..کنمی عمر دعات مھی..ی بھمون دادی حالھی..دمت گرم داداش_بھراد
 ..دی خرمی برگفتیکرد بسکھ م

 ..ی کرددی از من خرشتریتو کھ ب.. بھرادنمتیبب_بھار
 ..دمی رو بھ عشق تو خرنای من ھمھ انکھیمھم ا..ستی مھم ننای ازمیعز_بھراد
 ..ارواح عمم_ لبخند زد و بھراد ھم روشو کرد اونور و اروم گفتبھار

 تو کمر بھراد کھ دی کوبفشی چھ خبره محکم با کدی و بھار کھ تازه فھممیدی خندما
 ..کال ابرو واسمون نذاشت.. زنونھ بھراد و تو پاساژ دراوردغی جیصدا
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 لبخند ھی ی اروم بود ولاوشیس..می و اونجا شام خوردی فست فودھی می شام رفتواسھ
 ..مھربون ھم رو صورتش بود

 ..ستی اصال خوب ننیا..و بھ نظرم..ادی بھ چشمم میلی خاوشی سدایجد
 .. و اونم رفتمی و رسوند خونھ و ازش تشکر کردشی منو و ستااوشی از شام سبعد

 ی تعارفھی اونا دیشا..ھی چھ کارنی دعوامون کرد کھ ای کلدی و کھ ددامونی خرمامان
 و اوشی سیمنم پارچھ کت شلوار..کننی میحاال چھ فکر.. کردنیشوخ..کردن

 .. مامانمی جبران کندیبا_نشونش دادم و گفتم
 .. بوددهی و دو تا شال خرنی جھی پالتو و ھی شیستا
 ..ی بزنی قرمزپی خوشش اومد و گفت چھ تیلی خدی منو کھ دیدایخر

 نایا.. بودی روسرھی و دوتا شال و نی بود کھ توش دوتا شلوار جسھی کھی دامی خرنیب
 ..میما کھ ھمش با ھم بود..دی خریرو ک
 کھ ی گرمیواسھ نگاه ھا.. کھ انجام داده بودمییداینھ واسھ خر.. داشتمی خوبحس

 درست دونستمیھرچند کھ م.. کھ امشب منو داغ کرده بودییواسھ گرما..گرفتھ بودم
 ..دوست داشتم..یول..ستیخوب ن..ستین

 ..اوشی اس زدم بھ سھی موقع خواب واسھ تشکر شب
 ..یواشکی یدای ممنون واسھ خریراست.. بودیشب خوب..اوشیممنون س_
 .. جوابش اومددی نکشقھی دو دقبھ
 .. بود امشبیواسھ منم عال.. مزه داداشیواشکی..قابلت و نداشت_اوشیس
 .. فرستادمگھی اس دھی دکمھ ھا و ی شد کھ دستم رفت روی چدونمینم
 ..کندی دور متی انسان را از انسانزیدو چ_
 ... زدادی فردی کھ بایوقت...سکوت_١
 ... سکوت کرددی کھ بایوقت...ادیفر_٢
 .. کھ جوابش اومددی نکشقھی بازم بھ دقو
 .. با زنی و زندگشودیچھ جالب کھ کلمھ مردن با مرد اغاز م_اوشیس

 ..ی ھستیکھ اغازگر زندگ ببال بھ خودت پس
 .. لبخند اومد رو لبم و چشمام و بستمھی
 
 ..دوستمونھ..می کھ نرشھینم_کتای

 ..نمی و ببی ھستینجوری و اامی بتونمینم..ادیدلم نم_
 گفتیم..می اصرار داشت کھ حتما بریلی بخدا خیول..نطوریمنم ھم_ دمغ گفتکتای

 ..شھیناراحت م..دهیپرستش جواب تلفنم و نم
 .. و فرامرزیھست.. بھ کارتش انداختمینگاھ

 از ی ھستدونمی کھ می در حالنمی اون دوتا رو کنار ھم ببتونمینم.. برمیچطور.. خدایا
 ..درون داغونھ

 .. ھم دعوت دارنمبی مھر و سلنی مھندس معیراست_کتای
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 ان؟ی و بھراد ھم ماوشی سیعنی
 ؟ی بچھ ھا چھیبق_
درست .. کمکم کردهیلی مھر خنی معی اقاگھی میول.. و نگفتھینھ از بچھ ھا کس_کتای
 .. بھش نگمستین
 .. ھاشھیدلخور م..می برایب..ی؟پریایم..یکنی میچ_ گفتکتای کھ دمی کشقی نفس عمھی

 .. بھتگمیم_
 .. بھمزهیری اعصابم مفتمی و ازدواجش می ھستادیاصال ھروقت .. ناراحت بودمیلیخ
 ناراحت یلی و کھ بھش گفتم خی ھستانیجر.. کرده بود چتھلھی پی خونھ ھم مامان ھتو

 .. بشھری دعاش کرد کھ عاقبت بخیشد و کل
 ..دی و مامان براوشی سی پارچھ کت شلوارباالخره

 ..دمی گرون خریلیپارچشو خ.. ازشاری در بی خوبزیتروخدا چ..مامان_
من فقط .. با خودتھشی اصلیدر ضمن کارا.. چکار کنمدونمیخودم م..خبھ تو ھم_مامان

 ..کنمینظارت م
 ؟ی ھم تو کار ما بکنی دخالتھی شھیخانم مھندس حاال نم..ا_

 .. کت شلوار بدوزمدیمن با..دنیواسھ تو لباس خر..رینخ_مامان
 .. چشمک زدو
 ..ایزنیخوب چشمک م..بال_

 .. بودی پس گردنھی محبت نی جواب اکھ
 ..ش باالسرم بود و مامان ھممیدی کمک مامام کت شلوار و بربا
 خراب نشھ مامان؟_

 ..دوزمیمگھ بار اولمھ کھ کت شلوار م.. نھگمیم.. تو ھممیکشت..اه_مامان
 چرخ ی پانشستمی با ذوق و شوق مکردمی کھ استراحت مکمی و ومدمی کارخونھ کھ ماز

 .. چکار کنم و چکار نکنمگفتی میو مامان ھم باالسرم ھ
اصال .. بگم اگھ کمک مامان نبوددیبا..کردی ذوق دارم با حوصلھ کمکم مدیدی ممامان

اخھ من تاحاال کت شلوار مردونھ ..کردمیحتما پارچھ رو خراب م.. بدوزمشتونستمینم
 ..ندوختھ بودم

ھم واسھ خاطر .. شرکت کنھی ھستی عروسخوادی ماوشی بودم کھ سدهی شننی ثماز
 داشتن کھ خود شوھر ی کاریی اشناھی یھر ھست با فرامرز شونکھی و ھم واسھ ایھست
 .. و دعوتش کردهاوشی زنگ زده بھ سیھست

بھراد و بھار ھم ..امی ماوشی بره شھرستان و من با سخوادی اون روز می گفت علنیثم
 ..انیم

 .. با بچھ ھارونینھ تو کارخونھ نھ ب..دمی و نداوشی کھ سشھی می ھفتھ ادو
 امروز یول..ومدی اصال کارخونھ نمیعنی.. بودمدهی رو ھم ندای مدت بردنی اتو
 رو با ژست ایسرم و کھ اوردم باال برد..کنھی داره نگام میکیحس کردم ..دمشید
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 نگام ی شلوارش بود و با لبخند جذاببیدستش تو ج..دمی با فاصلھ از خودم دیخاص
 .. نھ انگار زن دارهانگار..پسره چندش..کنھی چکار منجای انیا..کردیم
انقد کھ من .. دوخت کت شلوار تموم شدی باالخره بعد از حدود دو ھفتھ متوالمروزا

 از اندازه یالبتھ مجبور شدم واسھ بعض..دی طول کشنیروش حساس بودم واسھ ھم
 نیثم..مثال واسھ دور کمرش و دور رون و سر شونھ ھا..رمی کمک بگنیھاش از ثم

 ..اونم واسم اندازه ھا رو فرستاد..دای حتما خوشش ماوشی خوشحال شد و گفت سیلیخ
 ..دستت طال.. مامان محشر شدهیوا_

 ..یخستھ نباش..کار خودت بود_ و گفتدی خندمامان
 .. یگل کاشت.. بانودییفرمای میشکستھ نفس_

 ..ی کت شلوار ھم بدوزی گرفتادیخب خداروشکر .. دخترگھیبسھ د_مامان
 کم قشی مارک رو ھیفقط .. شدهایرونی بنی انیاصال ع.. شدهی عالیلیخ.. مامانیوا_

 ..داره
 بکشنش و حتما تو کاور واست ی حسابی اتوھیپرستش ببرش اتو بخار و بگو _مامان
 ..بذارن
 می و گفتم واسھ نابونی کت شلوار و بردم اتو بخار سر خعی و سردمی و بوسمامان

 بخواد اون روز دیشا.. و خبھی ھستھیاخھ پس فردا عروس.. خوامی مگھیساعت د
 پوشدش؟؟ی میعنی..بپوشدش

  بھش بدم؟؟ی حاال چھ جورخب
 

 ..بعد از سھ بوق جواب داد.. و برداشتم و شمارش و گرفتمیگوش
 ..بگو پرستش_اوشیس
 ..اوشیسالم س_
 ؟یخوب..سالم_اوشیس
 ..اووم..گمیم..زهیچ..یمرس_
  شده؟یزیچ_اوشیس
 ..نمتی ببتونمیم..نھ..نھ..ھووم_
 ؟یتو خوب..پرستش_اوشیس
 ؟ینگفت..اره_
 ..امیبگو کجا م..اره_اوشیس
 ..گمی کھ کدوم و میدونیم.. خونھ ماکی پارکھ نزدنیھم_
 .. اونجامگھی ساعت دھیتا ..باشھ_اوشیس

موھام و خشک ..رونی دوش گرفتم و اومدم بھی رفتم عی قطع کردم سرنکھی از ابعد
 کھ رو ناینھ از ا.. کج کنار صورتمختمی دستھ از موھام و رھی..کردم و محکم بستمشون

 کمرنگ کردم و یلی خشی اراھی.. کج فرستادمشون پشت گوشمینجوریھم..چششونھ
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عطر .. و شال قرمزی جذب مشکنیج..دمی پوشیی ست پالتو رو بھ تنھاھیمانتو مشک
 ..رونیپول برداشتم و بھ مامان گفتم و از خونھ زدم ب..زدم

 تو پوشم؟نزنھی نمنای از کت شلواره؟نگھ من از اادی خوشش میعنی..ترس داشتم اسیلیخ
 .. کھ من واسش دوختم تکھنمی خب ایول.. ھمھ مارک بودناوشی سیذوقم؟لباسا

 کاور گذاشتھ یتو.. بودیعال.. نگاش کردمگھی بار دھی.. شلوار و از اتوبخار گرفتمکت
 ..بودنش

 زونی اومکتیکت و از پشت بھ ن.. خودممکتین خودم و رسوندم ھمون پارکھ و عیسر
 .. مونده بوداوشی تا اومدن سیھنوز ربع ساعت..کردم و خودم جلوش نشستم

 ..دادمی چپم انداختھ بودم و تکونش می پای راستم و رویپا... من استرس گرفتمچقد
 خی موسنی سشالھ از ا١٩_١٨ پسره ھی دمیبرگشتم د.. نشست کنارمیکی کردم حس

تازه دوتا جوش ھم تو صورتش .. زل زده بھمکنھی کھ شلوارشم داره از پاش مایخیس
 ..ی اومده دختر بازومدهیبچھ ھنوز از تو بلوغ درن..داشت
 ؟ی ھستیمنتظر کس_ تر شد و گفتکی ازش گرفتم کھ حس کردم بھم نزدرومو

 بھ تو چھ؟_ و با اخم گفتمبرگشتم
 ..یچھ خانم خوشگل بداخالق..اوه اوه_ رفت باال و با خنده گفتابروھاش

 ..پاشو برو حوصلت و ندارم.. بچھنیبب_
 ..ستمیمن بچھ ن.. خانم خوشگلھنیبب_پسره

بعدم ..ایپاشو برو سراغ ھمون بچھ مدرسھ ا..لقمھ اندازه دھنت بردار..نیتو بب_
 .. مادرتمیپاشو برو من جا..ی نشون بدیخوای می و بھ دختر بازتیبزرگ
 ..یچھ مامان خوشمل..اووم_ و گفتدی خندپسره
 سرت بھ تنت اضافھ کرده؟_ مردونھ گفتی صداھیرومو ازش گرفتم کھ .. چندشپسره
 .. بود باال سر پسرهستادهی ژست خاص اھیبا ..برگشتم.. بوداوشی سیصدا
 .. شده بودرهی خاوشی درھم سی پسره ھم با ترس بھ قدبلند و اخمااون

 ..دمیپرسیداشتم ادرس م..زهیچ..من_پسره
 ؟..برسونمت_اوشیس

 ..نھ اقا_ بلند شد و گفتپسره
 ..داییدوی میعنی..دیی دوو

 .. گرفتھ بودخندم
 خنده داره؟_ نشست و گفتاوشیس
 ؟یچقد ترسناک شده بود..دیبامزه ترس_
 بچھ جغلھ ھا ھم نی اگھید_ گفتنداختی بھ پارک می نگاه کلھی کھی در حالاوشیس

 ..واسمون ادم شدن
 ..سالم_لبخند زدم و گفتم..نگاش کردم.. کردنگام

 ؟یچطور.. سالمکیعل_اوشیس
 ..خوب_
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 ..نی تو ماشمیابریب..می کردخی.. قرار گذاشتنھی ھم جانجایاخھ ا_اوشیس
 ..فقط.. برمخوامینھ من م_
 .. حاالایب.. برویھروقت خواست_اوشیس
 ..اوشیس_

 ..ی حرفچی ھیب..رهیخ.. کرد و نگامبرگشت
 .. پشت سرم کت شلوار و برداشتم و گرفتم مقابلشاز

 .. ابروھاش بودنی بفی اخم ظرھی.. کردنگاھش
 ھ؟ی چنیا_اوشیس
 قابل تو رو نداره؟_
 ی و ھرونی بدیکت شلوار و کش.. شد بھ لباسرهی و متعجب خنیی پادی کاور و کشپیز

 ..کردینگاھش م
 ؟ی خودت دوختنوینگو کھ ا_ از چند لحظھ نگام کرد و گفتبعد
 .. کمکم کردیلیمامان خ_ و گفتمدمیخند

  کار خودتھ؟نیواقعا ا...پرستش_ بھت گفتبا
 بد شده؟_ و خاروندم و گفتمسرم

 ..ی باشی انقد تو کارت حرفھ اکردمیفکر نم..حرف نداره..ھی عالنیا..دختر_اوشیس
 .. کردم انقد خوشش اومدهفیچقد ک..دم در حال مرگ بوی ذوق زدگاز
 ..ستی حدم ننی در اگھینھ بابا د_

 تو چشمام رهی صورتم و خکیسرش و اورد نزد.. مکتی شلوار و گذاشت رو نکت
 نھ؟.. مونده تو رو بشناسمیلیخ_گفت
چم بود؟من دستپاچھ بودم و اون ..کردینگاھش داشت ذوبم م.. دھنم و قورت دادماب

 ..کردی اون ھنوز داشت نگام مینگاھم و ازش گرفتم ول..اروم
 خی..می برایپاشو ب_ حرف کت شلوار و گذاشت تو کائرش و گفتی از چند لحظھ ببعد

 ..کردم
 چقد گرم بود شیاخ.. جلومی کرد عقب و نشستزونیکت شلوار و او.. راه افتادمدنبالش
 ..داخل

 می و کھ رفتری از مسکمی.. کم در حال پخش بودی اروم با صدایلی خ اھنگھی
 .. خونھرمیمن م..اوشیس_گفتم

 ..حرف نباشھ_اوشیس
 .. برم خونھخوامیم..گمی میجد_
 ..منم گفتم حرف نباشھ_اوشیس
 ؟یگی انقد زور مشھیتو چرا ھم_
 ..چون زور دارم_اوشیس
 ..دمی ندیمن کھ زور_
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 ازین..مگر..دمیمن زورم و رو زن نشون نم_م کرد و گفت نگاه خاص نگاھی با اوشیس
 .. باشھششیبھ نما

 ..خودش کھ بدتره.. ھنوز نشناختمتگھی بھ من مبعد
 م؟یریحاال کجا م_
 ..می شام بخورمیریم_اوشیس
 ؟یدوست دار..میفکر کنم کشک بادمجون دار.. خونھ مامی برایخب ب_
 ..رونی بمی شام برخوامی میول..دوست دارم_اوشیس
 ..خب منو ببر خونھ خودت برو_
 ساعت ھی یتونیانقد با من بدن واست سختھ نم_ گفتی محکم زد رو ترمز و عصبھوی

 ؟یتحملم کن
 صداش اوشی تا حاال سنکھینھ ا.. سرم داد نزده باشھی تا حاال کسنکھینھ ا.. کردمبغض

خواستم ..ب خیول..چون خودمم دوست داشتم باھاش برم..چون..و بلند نکرده باشھ
 ..کمی

 ..شی سھ سانتی موھانی بدی کشدست
 
 
 ...اوشیس
 
 ..نیی پاکنھی دفعھ از اون باال پرت مھی و برهی لحظھ منو تا اوج مھی دختر نیا

داشت داغونم ..توشون اشک نشستھ بود..دیلرزیچشماش م..زدمی سرش داد مدینبا
 ..کردیم

 بداخالق یکنیمن انقدم کھ فکر م..با من لج نکن پرستش_ و حرکت دادم و گفتمنیماش
 .. بھت خوش بگذرهشھیبا من ھم م..ستمین
 
 

 ...پرستش
 
 .. بد بگذرهاوشی با سشھیمگھ م.. واسھ خودشگھی میچ
 ..شھیواسش تنگ م..دلم.. چند وقتھ دلمی چرا ولدونمینم
 ..گھی دخوادیخب دلم م..یول..می دختر بدیلیخ

 کھ از تونمی میول.. انتخاب کنمدی اشتباه و نبادونمیم..دوست دارم انتخاب کنم.. ادمممنم
 تونم؟؟ینم.. کنمتیبودن کنارش احساس امن

 ..تو..با..با تو_
 ..گذرهیسخت م_اوشیس
 ..ترسمینم..من_

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir 200



 202 

 
از  ھستم اوشیمن ھروقت با س.. ھم نبودممونی پشیول..دونمی نھ و نمای گفتمی منوی ادیبا
 ..جام امنھ.. راحتھالمیخ..شمینگران نم..ترسمی نمیچیھ

 .. دستاش مشت شدن دور فرموندمی دیول.. نکردنگام
 .. بست و دوباره باز کردی اھی و واسھ ثانچشماش

 ..می کدوممون حرف نزدچی رستوران ھمی برستا
 دونفره انتخاب کرد و زی مھی.. بودی قشنگ و دنجیجا.. شدمادهی شد و منم پادهیپ

 ..مینشست
 ..مامان بود.. زنگ خوردمیگوش.. اومد سمتونگارسون

 ..جانم مامان_
 .. تو دخترییکجا_مامان

 ..رونیب..اوشمیمن با اقا س..اووم_
  شده؟یزیچ_مامان

 .. خونمگھی ساعتھ دھیتا ..نھ_
 خوشش اومد؟_ اروم گفتمامان

 .. اوردهریمامان ما ھم وقت گ.. بابایا
 ..ووھوما_

 ؟ی نداریکار.. ھایایزود ب..یزنی حرف میچرا رمز..خب تو ھم_مامان
 ..نھ مامان خداحافظ_

 ..خداحافظ..سالم برسون_مامان
 ؟یخوری میچ_اوشیس
 ..جوجھ_

 .. سفارشارو گرفت و رفتگارسون
 ..نسبتا شلوغ بود.. نگاه بھ دور و اطراف انداختمھی

 ..ی نبود خودت و تو زحمت بندازیازین..من شرط و باختھ بودم_اوشیس
 .. نکردمیکار خاص..ونمیمن بھت مد..یدی جور منو کششھیتو ھم_
 .. ابروھاشنی اخم کمرنگ نشست بھی

 ی تقلبنیواسھ اندازه ھاش ثم.. فقط اندازت باشھیکاشک_ زدم و گفتمی مھربونلبخند
 ..رسوند

 چھ عجب دھنش قفل مونده بود؟_اوشیس
 .. صدایروم و با..دیاونم خند..دمیخند

 ..متاسفم..ستمی نیمن اھل معذرت خواھ_اوشیس
 بخواد یدر واقع متنفر بودم مرد.. واسھ خاطر من غرورش و بشکنھخواستمینم

 .. حرف و عوض کردمنیواسھ ھم.. نبودمریازشم دلگ.. پا بذارهریغرورش و ز
 .. غذاشم خوب باشھدوارمیام..ھی قشنگیچھ جا_
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 ..ھیعال_ و گفت بھم انداخترهی نگاه خھی
 و یدر حال خوردن درباره ھست..واقعا ھم خوشمزه بود..میخوردی با اشتھا مغذامونو

 دوست ندارم بھ اون ی واسش ناراحتم و حتیلیبھش گفتم خ..میشوھرش حرف زد
 با فرامرز ازدواج کرده و ی ھستدهی تعجب کرده کھ فھمیلیاونم گفت خ.. برمیعروس

 .. داره من کنارش باشمتاون دوستمھ و دوس..شیگفت کھ حتما برم عروس
 .. حرف زدی شوھر ھستدرباره

 دنبالم کھ با ھم ادی می از شام ھم منو رسوند خونھ و گفت کھ واسھ عروسبعد
 .. ھم از مامان تشکر کردیکل..میبر
 ای کردم کھ خوشش اومده فی اومدم خونھ حاال دو ساعت نشستم واسھ مامان تعریوقت
 ..نھ
 .. خوشش اومدیلی خودش کھ خیول.. نھای اندازه است دمیتو تنش کھ ند..زمنیعز_

کار دست من ..ادی خوشش نشھیمگھ م..یپس چ_ پشت چشم نازک کرد و گفتھی مامان
 ..حرف نداره

 .. کھ زحمت خودم بودشیتا دوساعت پ..االن شد کار دست شما..ا_
 ..یکردیت دامنش ممن نبودم کھ پارچھ بدبخت و ک.. چشم و رویگمشو ب_مامان

 .. خدا دلم ضعف رفت واسھ مامانمیوا
 .. بغلش و غرق بوسش کردمدمیپر

 .. اوردمیی چادییایب..بکش کنار خرس گنده..اه_شیستا
 .. باھامیایفردا کھ م..ستا_

  کجا؟امینھ ب_شیستا
 ..ی ھستیعروس_

 انیفرداشبم دو تا از دوستام م..بعدم من امتحانام شروع شده..یاوال کھ تو دعوت_شیستا
 ..می درس بخونمیخوای منجایا

 ؟یخونی درس می داریتو ھم کھ ھ..اه_
 پس چکار کنم؟..وا_
 ..ی عروسایبا من ب_

 ..بذار درسش و بخونھ..نویولش کن ا_مامان
 ؟ی بپوشیخوای میحاال چ_شیستا
 بھ نظرت؟_

 ..قرمزتھ_ و گفتدی خندشیستا
 
 
 ...اوشیس
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 تو یلیخ..دوتا عقب جلو رفتم و ژست مدل ھا رو گرفتم.. نگاه کردمنھی ای و جلوخودم
 تنم تیجذب و ف.. انداختھ بودھیفقط سا.. براقی و کمیکت شلوار مشک..تنم نشستھ بود

 خوش فرم و خوش یلیخ..دختره ناکس انگار اومده خودش اندازه ھامو گرفتھ..بود
 ..دوخت بود

 یکفشا.. باز گذاشتمشوی کھ البتھ دکمھ اولدمی پوشرشی ھم زدی سفپلماتی دقھی بلوز ھی
 ..ی و طبق معمول دوش عطر فرانسویبراق مشک

 اسانسور دمی تا دنگیتو پارک.. رونی و برداشتم و از خونھ زدم بی پورشھ وگوشچیسوئ
 شدم و گازش و گرفتم و نی سوار ماشعی سرشھیری خونھ اون دختر س٨ طبقھ رهیداره م

 ..رفتم
 امی دادم کھ دارم مامی پھی و کھ سفارش دادم و گرفتم و بھ پرستش ھم ی راه سبد گلسر

 ..ومدی ھم کھ با بھار و بھراد منیثم..دنبالش
 

 ردتی بگادی عاشقت بشھ بگری پسر پولدار خوشگل جھی ھی عروسنی تو اشایا_شیستا
 .. گرفتھ بشھدی وحنی حال اکمی

 ..ختیدلم ر.. دخترینطورینخند ا_ چشماش و خمار کرد و گفتشی کھ ستادمیخند
 ..یحالم و بد کرد.. چندشیریکوفت بگ_ زدم تو سرش و گفتمیکی
 و فی بود با کدهی واسم خراوشی کھ سیلباس قرمز.. انداختمنھی نگاه بھ خودم تو اھی

 و حالت دار کرده رشونی ھم زشیاموھام و لخت کرده بودم و ست..کفش ستش
خط چشم پھن و ..صورتم و بعد از مدتھا اصالح کردم و ابروھام و برداشتم..بود

واسھ دور شونھ ھام ..دمی کشلبام رژلب خشک قرمز ھم بھ.. حجم دھندهملی و ریمشک
 وول بخورم کھ بخوام با یلیقرار نبود خ.. قرمز برداشتمری شال حرھیکھ لخت بود 

 از ی رو موھام انداختم و قسمتیشال مشک..دمی قرمزم و پوشیپالتو..  بشمتیشال اذ
 ..رونی بختیریموھام م

 .. بوس واسھ خودم فرستادمھی زدم و در اخر عطر
 ..ی خوردنشیبقول ستا.. عوض شده بودمیلی خیلیخ
 .. دنبالمادیداره م.. اومداوشی سامیپ

 ؟..یای کھ نمی مطمئنشیستا_
 .. من قرش بدهیاتو ج..اووھوم_شیستا
 ..چقد ھم کھ من اھل قردادنم_

 ..کردمی مفی من کشدی کبود مکمی دیدی میختی رنی بود تو رو ادی وحیکاشک_شیستا
 ..دی بھ وحی دادیریچھ گ_

 .. پسره چلغوزرهیدوست دارم بم_شیستا
 .. قربون صدقم رفتی واسم اسپند دود کرد و کلمامان

 .. کھ دم درهدی رساوشی سامیپ
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 ...اوشیس
 

 پلک گمینم... چشم ازش بردارمتونستمی اصال مگھ مرونی از در خونھ زد بیوقت
 مثال ی با اون دختراگھیاالن د.. داشت کھ ماتش مونده بودمی کششھی یول..زدمینم

 .. ندارهی فرقچی ھیباکالس باال شھر
 و  کھ استفاده کرده بودی عطر تنش و عطریبو.. و باز کرد و نشست داخلنی ماشدر

 .. منو بھ خودم اوردنی کھ با وردش اومد تو ماشیی ھوایسرما
 و بھ دشی دست سفھی ی و قرمزش باز شد و دندوناکی کوچی لبخند جذاب زد کھ لباھی

 .. کرده بودریی تغیلیصورتش خ.. گذاشتشینما
 .. شده بودگری جیلیخ.. شرفیب.. بگمدیبا

 ...پرستش
 
 
 ھیبلند شھ ..ھی شکلنی انینشستھ تو ماش.. شدهپی اخھ چرا انقد خوشتنیا..شعوری بیا

 .. تمومگھی بکنھ کھ دیعرض اندام
 ..دهی واسھ امشب کت شلوار منو پوشدمی دی شدم وقتی چھ ذوق مرگدونھی مخدا

 .. از اندازه تو تنش نشستھ بودشی و بیلی خیلیخ.. بودی ھاش کھ عالاندازه
 رو لبش ومدی لبخند مھی بار ھی ی چند لحظھ ایول..اخم نکرده بود.. ساکت بوداوشیس

 .. چش بوددونمینم..دادی قورتش معیکھ سر
 ؟..بچھ ھا حرکت کردن_
 .. تاالرنکھی نزدبایتقر..اره_اوشیس

 ..دهیفقط جواب م..زنھی حرف نمچرا
 .. سراغ منو ازش گرفتھی تاالر و ھستدهی داد کھ رسامی پکتای

 شده یعصبان..اه.. شد بھ روبرورهیدوباره خ انداخت و می نگاه بھ گوشھی اوشیس
اومدم ..خو حداقل نگام کن.. سبک شمکمی بھش بگم یزی چی فحشھیدوست داشتم ..بودم

 ..می تاالر بودنگیتو پارک.. و نگھ داشتنی بپرونم کھ ماشیزی چھی
 وارد اوشی کارخونھ ھم دعوت بودن عمرا با سیاگھ بچھ ھا..می شدادهی پنی ماشاز
 لحظھ دوارمی بود کھ اونم امکتایفقط ..ارنی کھ پس فردا واسم حرف در بشدمیم

 ..نھیورودمون و نب
 ھواھمھ تو تاالر جمع بودن و جز تک و ی باغ تاالر بزرگ بود کھ بخاطر سردھی

 .. تو باغ نبودی بھ ھم کسدهی دوتا دختر و پسر چسبیکی یتوک
پالتو ..خدما و منم رفتم تو رختکن از مستیکی سبد گل و داد دست اوشیس.. داخلمیرفت

شال قرمز و رو شونھ ھام انداختم و موھام و .. کردزونی دراوردم و اومویو شال مشک
 با اوشیس..رونیاومدم ب.. بودمیعال.. کردم و عطر زدمدیرژم و تجد..ختمیدور ر

 شلوارش بی دستش تو جھی.. مدال شده بودنی اوده خنیع.. بودستادهیفاصلھ روبروم ا
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 رفتمیداشتم م..رنیمطمئنم امشب دخترا از سر و کولش باال م.. بودستادهیبود و کج ا
 .. و با ھم مشغول حرف زدن شدناوشی سشی نفر رفت پھی کھ ششیپ
 کنھ؟ی چکار منجای انیا.. خدایا

 .. روشون بود کھ ھردوشون برگشتن سمتمنگاھم
 .. رو امشب ندارمای بردحوصلھ

 .. باز بودششی نای بردی اخم کرده بود ولاوشیس.. بھشوندمیرس
 ..سالم پرستش خانم_ایبرد

 .. سالم کردمی اخم کمرنگبا
 ..ی عروسدیای امشب بکردمیفکر نم_ایبرد

 شما دنیاتفاقا من از د.. دوست منھیھست..امی بدیچرا نبا_ باال رفتھ گفتمیی ابروبا
 ..تعجب کردم

 ..ی رسولیاقا.. شاه دوماد ھستملیمن وک_ گفتی با لبخند جذابایبرد
 ..چندش..خر بخنده..یرو اب بخند..دیخند

  نمتیبیبعد م_ گفتای با ھمون اخم رو بھ برداوشیس
 .. با سر بھ من اشاره کرد برم دنبالشو

 .. تنھا باشمایدوست نداشتم با برد..اوشی دنبال سدویی جوجھ اردکا دونی عمنم
 اوشی و گذاشتم و بلند شدم کھ سفمیک..میبود و منتظر بچھ ھا زی مھی دور مینشست
 کجا؟_گفت

 ..ی ھستشیبرم پ_
 .. دور و وراستنیھم.. بدهایحواست و بھ برد_اوشیس

 ھم بھ کتای..ی ھستشی پمی و با ھم رفتدمی رو ھم دکتایسرراه .. و اروم تکون دادمسرم
 .. بود و خوب شده بوددهیخودش رس

 ی و چشمای فرشده عسلی و موھای تو اون دکلتھ نباتفی با اون تن ظری ھستدنی دبا
 چندشش دوست ی با اون خنده ھازدی م٥٥ از شتری کھ برمردی پھی کنار ی قھوه ادهیکش

 .. خرفتری پنی دست افتھی عروسک بنی استی نفیاخھ خدا ح.. کنمھیداشتم گر
 بغض..دیلرزیتنش م.. من خودش و انداخت تو بغلمدنی با دیھست

 ..ود گلوم بتو
 .. بھمزهیری مشتیارا..ی نکنھیگر_

 ..ستی مھم نگھی کھ دشمیارا.. بھمختی رمیزندگ_یھست
 ..اروم باش_

 ..ترسمیم_یھست
ھنوزم وقت ..تروخدا..کترتی خواھر کوچیمن جا..یھست_ کردم و گفتمنگاھش

 ..ھست
 ..می عقد کردیعصر_ با بغض و چشماش نمناک گفتیھست

 .. خدافھیح.. دختر صبور و مھربوننیا.. و بستمچشمام
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 ؟یکنی نمی جان معرفیھست_
قدش متوسط بود ..دهی ھم پوشی براقدی سن و سال چھ کت شلوار سفنیباا.. بودفرامرز

 .. بھم ندادیاصال حس خوب.. بودزینگاھش ھ.. داشتی پروفسورشیو ر
 ..دوست خوبم..پرستش_یھست

 ..ی رسولی اقاگمی مکیتبر_
 .. ھستنی جان ھم مثل خودش دوست داشتنیت ھسیدوستا_فرامرز

 ..نگاھمو ازش گرفتم.. بودنیغمگ.. نگاه کردمیبھ ھست.. کردماخم
 .. کنارمیدی گفت و کشکی ھم تبرکتای

 .. بزکھی مرتخورهیحالم ازش بھم م_
 ..چرخھی میلیچشماش خ_کتای

 ..ری شغالھ پنی بخدا واسھ افھی حیاخھ ھست_
 .. عقد کردنگھیاونا د..ایپرستش کوتاه ب_کتای
 دهی از دوستاش کھ تو جشن دیکی و ی خواھر خودش و خواھر ھستشی رفت پکتای

 ..بودش
 دهی ھمون رنگ پوشی لبنانھی و روسری اروزهی کت دامن فھی نیثم.. ھا اومده بودنبچھ

 بود و دهی پوشی خوش دوختیبھار ھم کت شلوار مشک.. داشتیحی ملشیبود و ارا
 .. بودختھیموھاش و لخت دورش ر

 ی گل پسرانی ما امشب با امیچھ کن.. کرده بودپیبھراد چھ خوشت..اوھوو
 ی کردن کھ جلوفی از خودم و لباسام تعری و دخترا کلششونینشستم پ..خوشگلمون

 .. اصالزدی کھ حرف نماوشیخوده س..دمی خجالت کشاوشیس
 خانم من شما رو گفتی مای..دادی بھم شماره م مثالیالک.. کردی متی اذی ھم ھبھراد

 .. کردوونمیکال د.. واسمزدمی سوت مخوردمیتکون م..شناسمیم
 و ببره وسط باھاش اوشی سخواستی اھنگ شاد ھم گذاشتن کھ بھراد بھ زور مھی

 ..وونھید..برقصھ
چراغا رو خاموش .. وسطختنی اھنگ اروم دونفره گذاشتن کھ ھمھ جفت جفت رھی

 ... کردن و
 

 بودن وسط و دو بھ دو ختھیھمھ دختر پسرا و زن و شوھرا ر.. فضا عاشقونھ بودکال
 ..دنیرقصیبا ھم م

 کھ معلوم نمیثم..اصال بلد نبودم.. اھل رقص نبودمادیمن کھ ز..می ھممون نشستھ بودما
 از ی ولھیاحت و ازاد بھار دختر نسبتا رنکھیبھار و بھراد ھم با ا.. ستیبود ن
عاشقھ ..رقصھی نمشونمی جمع برقصھ ای اقاشون دوست نداره بھار خانم توکھییاونجا

 ..بچم
 ی ابری زای توش بعضی عشقوالنھ رو کھ گاھی رقصانی و امی نشستھ بودھممون

حوصلم سر .. میدیخندی و ممیکردی و نگاه مندشونیبی نمی کسکردنی و فکر مرفتنیم
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 ھمشون دارن با تعجب منو دمیکھ د..کتای شی برم پخواستمیم..ستادمیبلند شدم ا..رفت
 ..کننینگاه م

 .. برقصمرمی ادیمگھ بھ من نم..چتونھ_ و گفتمدمیخند
 دوستم شی پرمیدارم م.. نشویرتیباشھ داداش من تو غ_ گفتمعی اخم کرد کھ سربھراد

 ..تنھاست
 ؟ی بکنی ناموسی کارای بریخوایگفتم م..زودتر بگو_بھراد

 ..ھی چگھی دیناموس.. حرفاتنی با ای بترکیا
 یتعداد کم.. بود کھ اصال راه نبود از بغل برمادی وسط انقد زتی جمعی رد شم ولاومدم

 .. ھمھ وسط بودنھینشستھ بودن و بق
 رقص نیچراغا ھمھ خاموش بود و فقط با نور ا.. رد شمتی جمعنی شدم از بمجبور
 ھی اومدم از بغل تی تا وسط جمعدمی خودم و کشیبھ سخت.. بوددای از فضا پکمینورا 

 .. شددهی کشدیدختر و پسره رد شدم کھ دستم شد
حالم .. موھامکیسرش و اورده بود نزد.. و برد وسطدی و مردونھ منو کشی دست قوھی

بکش کنار _با دستم ھلش دادم و تو اون ھمھ سر و صدا داد زدم..کردیو داشت بد م
 ..کھیمرت

 بلندم بود و ھمھ جا ھم ی موھانیسرش کھب..ھی کدونستمیاصال نم..دیشنی اصال نمیلو
 ی کھ خورده بود قاطیدنی گند نوشیعطرشم کھ با بو.. بدمصی تشختونستمینم..کیتار

 تکون خوردن واسم نذاشتھ یانقد منو محکم گرفتھ بود کھ جا..حالم بد شد..شده بود
 منو از دست اون گھی دست مردونھ دھی نکھیتا ا..اشتد ندهی فاکردمیھر چقد تقال م..بود

 ..رونی بدی نجات داد و کشیعوض
 عطرش سرم و اوردم باال و یاز بو..رونی و با خودش اورد از اون وسط بدی کشمنو

 .. بوداوشیخاک تو سرم س
 حرف بردم ی خودش نگھ داشتھ بود و بکناری دستھیمنو ..شدمی خجالت داشتم اب ماز
 بود اصال زبونم قفل شده یانقد نگاھش ترسناک و عصبان..نگام کرد.. بچھ ھاشیپ

 یاصال برم برقصم بھ کس..مگھ من رفتم باھاش برقصم.. خب بھ من چھ..بود
  بود؟یچھ؟اصال ک

 ..کشھی چرا انقد تند تند نفس منیا
 
 ...اوشیس
 
 

نداره ادم  قصد نیا..ارهی سگ منو باال می داره اون روگھید.. ناموسی بپسره
 ..کنمیاشکال نداره خودم ادمش م..بشھ
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رفتم .. کردمداشی در حال مشروب خوردن پی دخترھی گوشھ با ھی گشتم تا انقد
 سرد کھ یھوا..رونی و اوردمش بدمی و گرفتم و با خودم کشقشیباالسرش و از پشت 

 ..بھ صورتش خورد چشماش و باز کرد و نگام کرد
مگھ _صورتم و بردم تو صورتش و گفتم.. و گرفتم تو دستمقشی..واری بھ دچسبوندمش

 ؟..ی نشکشیمن بھت نگفتھ بودم نزد
 .. بود و تو ھپروتجیگ
 ؟..ی کم کم کتک خوردیاون سر..ایبا توام برد_
 .. گردنش شل شد و افتاد رو شونشھوی
 ..  اصالیتکونش دادم ول..ستی نای دننی اصال تو انکھیا.. بابایا

 نی الھیانگار نھ انگار کھ وک..خاک تو سرش.. شده بودھوشیھ ب زده بود کانقد
 نجای بندازمش ھمگھی مطونھیش.. عرازل انقد خورده کھ در حال مرگھنی انیع..مملکتھ

 .. رد شد واسش سکھ بندازهیھر ک
 .. از مستخدما گفتم سرحالش کنھیکی کردم و بردمش تو اشپزخونھ و بھ بلندش
 ھیفقط .. لحظھھی..زنھی دست و پا میرستش داره اونجور پدمی دیوقت..رونی باومدم

 فی فقط حس کردم کھ دستام دور کمر ظری چطور ولدمینفھم..لحظھ کل بدنم داغ کرد
 ..پرستشھ
 ..یشالش از رو شونھ ھاش افتاده بود و بازوھا و شونھ ھا.. نبودحواسش

 ..دمی کشقیدوتانفس عم.. تو موھامدمیدست کش..بسھ..اوشیبسھ س..اه
 .. سرم اومدهییچھ بال.. پرستش جلو چشمامھریفقط تصو..ستی خودم ندست
 .. شدهی خواستنیادی امشب زاون

 ...پرستش
 
 

 .. دونفره تموم شده بود و چراغا روشن شده بودنرقص
 دهی رقصا ھم ندنیاز ا.. بودمومدهی مختلط نیمن تا حاال عروس..چھ باحال بود_نیثم

 ..دنیرقصیم قشنگ یلی خاشونیبعض..بودم
 یدی دی تو چیکی تارنیاخھ تو ا..یشی نمی عقده اگھیخب خدا رو شکر د..یاخ_بھراد
 بچھ؟

 ..بچھ عمتھ_نیثم
 ..دمی دییزای چھیمنم _بھار

 ..نی چشمک زد بھ من و ثمو
  مثال؟یدی دیچ_بھراد
 ..زنونست.. یتو چکار دار_ بھار

 ..دمی کھ من ندیدیاونوقت زنونش و تو از کجا د.. مرد بودناینصف اون وسط_بھراد
 ..ینی زنونش و ببیکنی مخودیتو ب_بھار
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 ..جان من..تروخدا بھ منم بگو_ حالت التماس بھ صداش داد و گفتبھراد
 ..اه.. ھاھیزیخجالتم خوب چ_نیثم

 ..زننیبھ من غر م..دهی دنیا..خو بھ من چھ_بھراد
 .. مثال قھر کردو

 کتایشانس اوردم .. نگاھش کنمشدیاصال روم نم.. اومد و نشستاوشی موقع سھمون
حرف ..می با ھم قدم زدکمی..منم بلند شدم و رفتم کنارش.. سمتمون ادی داره مدمیرو د

 بھ ی حسابی شوھر ھستنکھیمثل ا.. بھش دادنی سر عقد چنکھی و ایدرباره ھست..میزد
 ..دهی رسیخانواده ھست

 بچھ ھا شی پرفتمیمنم غذامو گرفتم و داشتم م.. خواھرششی رفت پتاکی.. شام شدموقع
 .. اومد سرراھماوشیکھ س

 .. کارت دارمایب_ کردم کھ گفتنگاھش
 وسط کھ ی غر بزنھ کھ چرا رفتخوادیحتما م.. چکارم دارهدونستمینم.. دنبالشرفتم

 ..یفتی بری گینجوریا
 چند تا ھی.. سرد بودیلی خرونی بیاھو..دمی و پالتوم و از رختکن برداشتم و پوششال
 .. گذاشتھ بودنکننی درست مشی روغن کھ توش با چوب اتی ھای حلبنیاز ا

 رو کنده ھا و با مینشست.. و اورد کنار دوتا کنده چوب گذاشتدی و کششونیکی اوشیس
 وانی لھیچون فقط .. شام خورده بوداوشیفکر کنم س..می خودمون و گرم کردشیات

 .. رفتم واسھ شامریالبتھ منم د..نوشابھ دستش بود
 .. بودشای بھ اترهی خاوشی و سخوردمی داشتم غذا ممن
 ھ؟؟ینظرت راجب ازدواج چ_ گفتاوشی کباب گذاشتم تو دھنم کھ سکھی تھی چنگال با
 

 ..؟ازدواجیگفت چ.. موند تو دھنمچنگال
 ؟یچ_ و سرم و اوردم باال و گفتمرونی بدمی چنگال کشنی دندونام کباب و از ببا

 ..اروم.. بودی عادیلی خاون
 ..ازدواج_اوشیس
 ..شمی من متوجھ منظورت نمیول_
 ؟یقصد ازدواج دار_ ذره از نوشابھ اش و خورد و گفتھی اوشیس

 ؟یواسھ چ_کباب و بزور قورت دادم و گفتم..زدی تند تند مقلبم
 یحاضر.. بشھداشیا مشخصات من پ نفر بھی اگھ نمی خوام ببیم..ینجوریھم_اوشیس

 ؟یباھاش ازدواج کن
 ھ؟یمنظورش چ..میشونی اخم نشست رو پھی

 .. شدمجیمن گ..اوشیس_
 نی بھ ایول.. کنمجتی گخوامیمن واقعا نم_ گفتی و با لحن ارومکتری و اورد نزدسرش

 ھ؟یجوابت چ..با مشخصات مثال من..ی خواستگار دارھیفکر کن 
 .. خواستی حتما ازم جواب میعنی بھم زل زده بود کھ یجور..نیی و انداختم پاسرم
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 ..ستی واسم مھم نادیظاھر ادما ز_
 ..ی ھم باطنیتو فکر کن ھم ظاھر_اوشیس
 دوست داشتم می اعتراف کنم کھ از زمان مجرددیبا.. باشھاوشی اخالقش ھم مثل سیعنی

اشتم کاراش و دوست د.. کنھوونمی کھ قراره ازدواج کنم غرور و جذبش دیبا کس
 عاشقا کھ شده نیاز ا..دوست داشتم عاشق باشھ.. باشھتیرفتارش مردونھ و با شخص

 پسرا کھ ھمش با نیاز ا..ادی خوشم میلی خارنی با زور ھم بدست میعشقشون و حت
دوست داشتم محبت ..ادی خوشم نمچرخنی دختر مھیقربونت برم و فدات شم دور 

 ..ھمسرم و با جون و دل احساس کنم
البتھ احساس ..دمیدی ماوشی مشخصات و تو سنی رو ھمھ انای ھمھ ای چرا ولدونمینم
 ..کنمیم

 جذابھ و دختر یول..ستی نبای زیلیخ.. مرد جذابھھی اون
 .. بداخالقھکمیفقط .. گفتن ندارهی جاگھی کھ دشی مالتیوضع..لکردستیتحص..پسند

 خودش فکر شی پیاالن چ.. قورتش دادمعی رو لبم کھ سرومدی لبخند کمرنگ داشت مھی
 ؟..کنھیم

 ..نییدوباره سرم و انداختم پا..نگاھش کردم.. و گرفتم باالسرم
 اعتقاد یلی خزی چھیمن بھ ..یول..دمی از حرفات نفھمیزیمن کھ چ..اوشی سنیبب_

 ..سرنوشت..ریتقد..قسمت..دارم
 من ھر ری معتقدم تو تقدیول.. توانش و ندارمگھیچون د.. قصد ازدواج ندارمنکھی ابا
 .. بشممشی مجبورم تسلادی بشی پیچ
 تونھیھر کس خودش م..ھرکس مسئول سرنوشت خودشھ.. بھ نظر منیول_اوشیس

 .. و انتخاب کنھرشیسرنوشتش و بسازه و مس
 ؟یمثال چطور_
 خوام با من ازدواج یمثل من کھ ازت م_ چند لحظھ زل زدم بھم و گفتاوشیس
 ..یکنیراھت و انتخاب م..با جوابت بھ من مثل تو کھ ای..یکن

  االن؟ی چیعنی.. کردمداغ
 ..کنھی مینکنھ داره شوخ..منو.. بود کھنی امنظورش

 .. توش نبودیشوخ.. بودی جدیلی خنگاھش
 ؟یبا من ھست_اوشیس

  ھست؟یتو راه تو چ_ دھنم و قورت دادم و گفتماب
 ییتنھا..ستی نانتیخ..تو راه من..با من_ و با اخم گفتدی کشقی نفس عمھی اوشیس
 ..ستی در انتظارت نی بدزیچ.. نباشھنای ایوقت..ستی نریتحق..ستین
 ..اروم شدم.. لحن ارومشبا
  سوال بپرسم؟ھی_
 .. ابروھاش سرش و تکون دادنی بفی با ھمون اخم ظراوشیس

 ؟یشق شدعا_ و گفتمنییسرم و انداختم پا.. زده نگاھش کردمخجالت
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 .. دروغایراست _اوشیس
 ..راست..معلومھ_
حس ..یول.. مونده تا عاشق بشمکنمیخودم کھ فکر م..ھنوز عاشق نشدم..نھ_اوشیس
 ..ی مھمیلیواسم خ..ارومم.. دارمیحس خوب..با تو..ی فرق دارھیبرام با بق..تو..کنمیم
 ازدواج ھی.. ازدواج کنمخوامیم..ییخستھ شدم از تنھا_ و گفتدی کشقی نفس عمھی

 خوام خانواده داشتھ یم..ارومم کنھ..ارهی درم بیی کھ از تنھایبا کس..یدرست و منطق
 .. خوام بشم مرد خونھیم..باشم

 امیدوست دارم با عشق ب.. دارم خونم روشن باشھ و پر از سر و صدادوست
 گھید..ظرم باشھ از اونور در منتیکی خونھ زنگ بزنم و امی میدوست دارم وقت..خونھ

 .. بندازمدی کلخوامینم
 نفر بگم کھ شب ھیبھ .. کردمیدوست دارم ھر وقت ھوس استمبول_ زد و گفتلبخند

 ..رمینھ پاشم برم از رستوران بگ..واسم درست کنھ
 .. خوشم اومدتیاز واقع.. دلشیاز حرفا.. صداقتش از
 ..یعاشق بش.. ھست یدیام_
 ..شمیمنم عاشق م..یتو دل بد_ذاب گفت لبخند فوق العاده جھی با اوشیس
 .. جملھ اش داغ کردماز
 .. فکر کنمشھیم_
 ..بعد فکرات و بکن..ی خواستگارامیبذار ب_اوشیس
 .. باشھیاگھ جوابم منف_
 ..دعا کن نباشھ_ شد تو چشمام و گفترهیخ

 از من بلند تر یلیقدش خ..سرم و گرفتم باال..روبروش..ستادمیبلند شدم ا..ستادی شد ابلند
 .. منم کفشام پاشنھ بلند بودیول..بود

 .. مثبت باشھدیحتما با.. یعنی نیا_
 ؟یکنی فکر میخودت چ_اوشیس
 .. کنارم رد شداز
 چرا من؟_
 خواستم و ی کھ مییزایھمھ اون چ..چون تو_برگشت و نگام کرد و گفت..ستادیا

 ..یدار
 ..ییاینم

 ..چرا من انقد ارومم.. کردمنگاھش
صاحب .. مھرنی معاوشیس..شدیباورم نم.. بودمجی گیلیھنوز خ.. تومیھم رفت با

پسر .. و امکاناتالتیبا اون ھمھ تحص.. و برج ساز معروفنیکارخونھ قطعات ماش
 .. مھرنیخانواده مع

 تا االن ازدواج اوشیس..منم دختر بودم.. پسر بودھی ھنوز اوشیس..اون..پسر..پسر
 .. شده بوداهی اسم سھیشناسنامھ ام با .. من عقد کرده بودمیول..نکرده بود
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 ؟اونمی ذھن و حرف و دھن مردم و چیول.. برم شناسنامھ ام و درست کنمتونمیم
 ..شھی مداشی بار پھی یاون کھ ھر چند وقت.. دویوح..گذشتمو.. درست کنمتونمیم

 ؟.. رد نکردملیدل نی و بھ ھمیمگھ مان..کنمی ازدواجش فکر مشنھادی دارم بھ پچرا
 ..ستی برام مھم نی ذره ااوشی سی مالتی شاھده کھ موقعخدا

  کنم خدا؟چکار
 نی کردم و سوار ماشی خداحافظکتای و یبا ھست.. تموم شدی عروسی چھ جوردمینفھم
 .. ھم باھامون اومد و جلو نشستنینبارثمیا..میشد

 .. زنگ خوردنی ثمی کھ گوشمیرفتی ممی بھراد ھم پشت سر ما بود و داشتنیماش
 .. استروزهیف_نیثم
 

 .. و گذاشت رو گوششیگوش
 کجا؟..رونمی باوشینھ با داداش س... خوبمیمرس..سالم_نیثم

 ..خداحافظ..نھ..زنمی زنگ ممیدیباشھ رس.. خبره؟اھاچھ
 چکار داشت؟_اوشیس
خواستن برن بھش بدن بھشون ..واسش انجام دادن.. داشتھیدی مامان خرگفتیم_نیثم

 مامان لی وسامیسی جا واھیگفت ..ادی دادن کھ مھمون از شھرستان داره واسشون مخبر
 ..می بھش بدمیو ببر

 کجا قرار گذاشت؟_اوشیس
 ..مشونینی ببیفکر کنم چھار راه بعد..خوردنیداشتن دور م.. طرفاننیھم_نیثم

قلبم تند .. ازش چشم بردارمتونستمی منم نمنباریا.. شدیکی با نگاھم نھی از ااوشی سنگاه
 .. دوختمرونی با ارامش نگاھم و بھ بی ولیبھ سخت..زدیم
 .. بزن کنارنجایھم..ناشونیا_نیثم
 .. کنار و بھرادم پشت سرمون پارک کرددی و کشنی ماشاوشیس
 ادهی پنی ھم از ماشاوشی بزنھ کھ سروش داداش سی اومد حرفاوشی شد و سادهی پنیثم

 ..بھراد و بھار ھم اومدن..نیی شد و منم اومدم پاادهی پاوشیس..شد و اومد سمت ما
 .. و اروم جوابم و دادنییسرش و انداخت پا..نگاھم کرد.. سروش سالم کردمبا

 و نیثم.. ھم داشتیی شکم کوچولوھی.. کوتاھتر بودی چند سانتھی اوشی از سقدش
 ..سروش شکل ھم بودن

 ی تاھیسرش و گرفت باال و ..نگاھم کرد..باھاش سالم کردم.. روبرو شدمروزهی فبا
 .. تنش بودیکی شیلباسا.. بود و قدبلندیچادر..ابروشم ناخوداگاه رفت باال

 ..روزهیف.. ھستمنیزن داداش ثم..سالم_روزهیف
 ..خوشبختم..پرستش ھستم_ دست دادم و با لبخند گفتمباھاش

 صداشون ی کنار بھار ولستادمیبا فاصلھ ازشون ا..دمی کمرنگ ازش دیلی پوزخند خھی
 ..دمیبشنیو م

 ھ؟ی دختره کنیا_روزهیف
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 ..دوستمھ..پرستش..گفت کھ_نیثم
 کھ نیھم.. مطلقھ است و کور بودهگھی دخترست کھ مامان منینکنھ ھم_روزهیف

 .. کمکش کردهاوشیس
 ؟یخب کھ چ_نیثم
بھ لباساش کھ ..ی باھاش رابطھ داشتھ باشادی مامانت خوشش نمیدونیخودت م_روزهیف

 سر و وضعش اصال در شان ما و خانواده ما یول.. شھر باشھنیی مال پاخورهینم
 ..ستین
انقد بزرگ شدم ..دوما..یاوال کھ بھتره راجب دوست من درست صحبت کن_روزهیف

 ..ستمی کھ نیبچھ دبستان..داکنمیکھ بتونم واسھ خودم دوست پ
 ..زمی مامان من نباش عزیتو نگران ناراحت..در ضمن_فت پوزخند زد و گھی
 ؟یزنی حرف مینجوری دختره با من انیبخاطر ا_روزهیف

برو قشنگ ..راحت باش.. باھات حرف زدمیبعدم چھ طور.. دختره اسم دارهنیا_نیثم
 در گوشش بخون ی خوایبرو ھر چقد م...شیسروش و کھ کال برد.. و بکنتیچغول

 .. کھ نگفتایخواھرت بھم چ
 ..شھیبرات گرون تموم م_روزهیف

 ؟یچ_نیثم
 دودمان تونمی اشاره بھ بابام بکنم مھی کھ اگھ یدونیم.. رفتارت با مننیا_روزهیف

 .. و خراب نکنزیھمھ چ.. دخترهنیبخاطر ا..شوھرت و بھ باد بده
 ..دست بھار نشست رو شونم.. گلوم و گرفتبغض
 ..اروم باش_بھار

 .. مگھ من چمھایخدا.. شدنیچشمام اشک.. سمت بھاربرگشتم
تو .. بھ باباش و خونواده سرشناسشنازهیم.. مغرورهیلیخ..ھینجوریاخالقش ا_بھار

 .. نکنتیخودت و اذ
 ینذار کس..فعال نھ..یچیھ.. نگویچیھ_ بغض اومدم دھنم و باز کنم کھ بھار گفتبا

 ..نھیشکستنت و بب
دوتا نفس .. ھام کردمھیردم و ھوا وارد ر از جمع فاصلھ گرفتم و دستام و باز ککمی

 .. برخورد کردماوشیبھتر کھ شدم برگشتم کھ با نگاه نگران س..دمی کشقیعم
  کرد چتھ؟اشاره
 ..یچی و تکون دادم کھ ھسرم
اول منو ..می شدنای و سوار ماشمی کردی کارشون تموم شد خداحافظنکھی از ابعد

 .. ناراحتھ و بغض دارهکردمیحس م.. ساکت بودنی تو ماشنیثم..رسوندن
 جور ھی.. بودی جورھی اوشیموقع رفتن نگاه س.. کردم و رفتمی خداحافظازشون

 ..کردی نگام میبیعج
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 ناز و الھام تو ھال ی و دوتا دوستاش پرشی رفتم خونھ مامان خواب بود و ستایوقت
 واسشون ی و از عروسمی و حرف زدششونی نشستم پکمی..خوندنیداشتن درس م

 .. اروم شدمکمی داغ خوردم کھ ی چاوانی لھی..تمگف
 یرفتم روبرو.. کردمزونیپالتوم و دراوردم و او.. گفتم و رفتم تو اتاقمری بخشب

 .. لبخند کمرنگ نشست رو لبمھی.. لباس واقعا تو تنم قشنگ بودنیا..نھیا
 ی حرفھیکھ ..می اوردی کم نمای بعضی کھ جلومی ماھم انقد پول داشتشدی می چایخدا

 .. تو جمعشونمیواسھ گفتن داشت
 ؟.. فکر کنمخوامی ماوشی بھ ازدواج با سیدی با چھ اممن
 .. بوداوشیس.. اومدمی اس ام اس گوشیصدا.. تنم داغ شداوشی اسم سبا
 چت بود تو؟_اوشیس

 ..خوبم..یچیھ_ فرستادمواسش
 .. دروغم نگویول.. نگوی بگیخواینم_اوشیس
 .. االن خوبمنکھیمھم ا..ستیدروغ ن_
 ..یھمھ چ..حسم..ھوا..تو.. بودی عالیامشب ھمھ چ_اوشیس
 ..در واقع در حال داغ شدن بودم.. نفرستادمیزیچ

با ھمون .. داده بودمھی تکواریگوشھ د.. تو حسبردی منو ماوشی سی کلمھ حرفاکلمھ
 ..لباس قرمز

 ؟یدیچرا جوابم و نم_اوشیس
  بگم؟یچ_
 ..حرف بزن_اوشیس
 ..یشنوی و کھ نمخوره؟صدامی مبھ چھ دردت_
 ..شمیبھ جاش اروم م_اوشیس
 ..کال اون لحظھ در حال مرگ بودم..مردمیاز ذوق داشتم م..مردمی خجالت داشتم ماز

 .. دوباره بلند شدمی اس ام اس گوشیصدا
 
نگاھش .. تنگ شدشیخوای کھ می ھروقت دلت واسھ کسگنیم_اوشیس

 ..دعاش کن..دیاگھ نشن..صداش کن..نبود..کن
 ..ی بخوابخوب

 
 .. جملھ اش خوشم اومداز

 تر بانھی جھان غرنی در ایزیچھ چ_ تو کلمات و واسش فرستادمختمی احساسم و رھمھ
 را دوست یکس..تواندیاما نم..بوسدی و مردیگی اش را در اغوش میی کھ تنھایاز دختر

 ..بدارد
 ..ری بخشب
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 نی تو ایول..گذرهی تو اون شب قشنگ م از مناوشی سبی عجی ھفتھ از خواستگارھی

 و زنگ ھم کھ نزده و ادیکارخونھ کھ اصال نم..دمینھ صداش و شن..دمشیمدت نھ د
 .. کوچولو ھم ندادهامی پھی یحت

 ی شوخای ازش سراغ دارم کھ مطمئنم سرکارم نذاشتھ ی و مردونگی مردانقد
 ..یول..نبوده

 یحت..گرفتی و خبرم و مزدیدوست داشتم بھم زنگ م.. داشتم صداش و بشنومدوست
 .. کارخونھومدی من مدنیبھ بھونھ د

 چکسیچون ھ.. کاملگمینم.. تمومھی مرده ھمھ چھی اوشی عاقل ھستم کھ بفھمم سانقد
 .. کھ الزمھ مرد بودن ھست و دارهیی ھانھی ھمھ گزبایتقر.. الھدهی ایول...ستیکامل ن

 کھ باھاش ازدواج کرده یکھ چرا زن.. بشھمونی کھ پشی از روزترسمیم..ترسمیم یول
 بھ زبون ترسمیم.. بودهشی مرد تو زندگھیقبال .. داشتھگھی ازدواج دھیقبال 

 ..شھی سرشکستگھی بگھ ماترسمیم..ارهیب
 از زخم ترسمیم.. با ما فاصلھ دارنیلی کھ خیاز خونواده ا.. از خونوادشترسمیم

 ..احساسم.. از لھ شدن غرورمترسمیم..از فخر و غرور..ھی و کناشین..زبون
 ..ترسمیم..اگھ اروم نشھ.. باشھیاگھ فقط زندگ..اگھ عاشق نشھ.. از عالقشترسمیم

 دیشا..زنھی حرف نمادیز..ساکتھ..ستی نشھی ھم مثل ھمکتای.. کارخونھ ھمش تو فکرمتو
 با فرامرز رفتن گھی مکتای..ت شده رفتھ جمعمون ساکی ھستیاز وقت.. دارهیاونم مشکل
 ..ایانتال..ھیترک..ماه عسل

 .. حداقل بتونھ خوشبختش کنھدوارمیام
مامان تو اشپزخونھ در حال اماده کردن غذا .. حوصلھ اومدم خونھی خستھ و بامروز

 ..بود
 ..مبارک باشھ خانم_ اروم با لبخند گفتمامان

 ؟یچ_ تعجب نگاھش کردم و گفتمبا
  بھ من؟یچرا نگفت_ و گفتدی خندمامان

  ؟ویچ_
 ی زنگ زد خونھ و گفت فردا شب منیامروز ثم_ برنج و روغن داد و گفتمامان

 ..ریامر خ.. واسھنجای اانیخوان ب
 ..پس..اوشی سیعنی.. مامانی شدم بھ حرکت دستارهی تعجب خبا
  زنگ زد؟یک_

  کلک؟یدونستینم.. زنگ زدیصبح_مامان
 ..زهیچ..خب..نھ..من_ لکنت گفتمبا

  خبرتونھ؟ن؟چھیدی با ھم مسابقھ منیشما دوتا خواھر دار_ مامان
 چرا؟_
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قرار ..واسھ پسرش.. نازیپر..نجای زنگ زد اشی ھم مادر دوست ستاروزید_مامان
 ھم شی کھ معلومھ خوده ستانطوریا..مانھیاسمھ پسره پ.. گذاشتیخواستگار

 گفتم ییپس فردا شب ھم بھ خونواده رضا.. قول دادمنیفردا شب و کھ بھ ثم..ھیراض
 ..انیب

 ن؟یدی تو خونھ راه منیشناسی و نمی کس؟چرای چیعنی_
 از دوستاش یکی داره و با سانسیپسره فوق ل..ستنی ناشناس ننمیاوال کھ ھمچ_مامان
 خواھر و ھی نیھم.. خونوادشون ھم خوبھیوضع مال.. زدنکی شرکت کوچھی یشراکت

 .. و خوشش اومدهدهی و دم دانشگاه دشی پسره ستانکھیمثل ا..برادرن
 .. باختھی پسرم دلش و حسابگفتی کھ مادره منطوریا

 .. باھاش اشنا شدمنجایدخترش و رسوند ا..دمی مادره رو خودم ددوبارم
 .. شب باشھھی شی من و ستای عروسشھی لحظھ فکر کردم بامزه مھی و منم دی خندمامان

 ن؟ی گفتشیبھ خوده ستا_
 .. دلخستھ بود چشماشی عاشقانی انیع.. ھم کردیچھ ذوق..اره_مامان

 .. ی مامای روشنفکر شدیلی خدایجد_ 
 ..ینی ببیچشم نداشت..روشنفکر بودم_مامان

 و دهی معلوم بود صدامون و شنیول..خوندی داشت درس مشیستا.. لبخند رفتم تو اتاقبا
 ..دنھیاالن در حال خجالت کش

 رو در ای خجالتی دخترا کھ ادانی از اادیانقد بدم م_ کردم و گفتمزونی اوپالتومو
 ..یدادی بود درستھ قورتش منجای اگھ االن پسره ادونمیمن کھ م..ارنیم

رفتم کنارش و ..لپاش گل انداختھ بودن.. خواھرمیناز.. سرش و اورد باالیتند
 .. بودنیاشک..شیقھوه ا یچشما.. بودنیچشماش اشک.. تو بغلمدمشیکش
 ھ؟ی واسھ چنایا_

 ..ترسمیم_شیستا
 ؟یاز چ_

 وقت کم ھی نکنھ نکھیاز ا..شھی می چنکھیاز ا.. برمشتونی بخوام از پنکھیاز ا_شیستا
 ارم؟یب

 دوستت داره؟_
 ؟..داره_بھ اروم سرش و اوردم باال و گفتم..نیی و انداخت پاسرش
 .. سرش و تکون داداروم
 ..پس نترس_ زدم و گفتملبخند

 ..ستمی بلد نیچیمن ھ_شیستا
 مثال؟_

 ..یخونھ دار..یاشپز_شیستا
 .. محکم زدم پس سرش کھ اخش در اومدیکی نگاھش کردم و بعد کمی
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 بھونھ واسھ ھی..خره تازه بھتر..ی کھ بترسھیزی چنمیاخھ ا..ستی بلد نیگفتم حاال چ_
 ..یکار نکردن دار

 ی کھ خودشم حسابدمی حرف زدم و ارومش کردم و فھمشی وقت با ستاری شب تا داون
 ..ھی و با معرفتافھی پسر خوش قگفتی کھ منجوریا..دلش و داده

 ..کردمی فردا شب فکر می بودم و بھ خواستگارداری تا صبح بخودم
تا لنگ ظھر .. بودی رسمیلی شدم و خداروشکر تعطداری از خواب بری دصبح
 بھ جون میسھ تامون افتاد.. بودی کارزیھ شدم مامان در حال تم کداریب..دمیخواب
 ..ی کارتکسی و وایری و گردگی کارزیتم..خونھ

 حموم و می رفتیکی یکی و می استراحت کردکمی و بعدش دی عصر کارمون طول کشتا
 ..میدوش گرفت

 کت دامن واسمون دوختھ بود ھیمامان .. و جمعشون کرددی موھام و سشوار کششیستا
قرار شد امشب من .. و خوش فرم بودی خوشگل و عروسکیلیخ..یازیپوست پ

 ھم سرم کردم و رژ ی و صورتی ساتن طوسی روسرھی..شیبپوشمش و فردا شب ستا
 .. پام کردمو دمی سفیعطر زدم و صندال..دمی بھ چشمام کشملی و ریصورت

 کھ زنگ ومدنی مدی بود و با٨ و ساعت دهیو چ بود زیخونھ ھم تم.. بودی عالی چھمھ
 بود کھ تا اومد نیاول ثم.. ھمھمھ بچھ ھا بودیدر بھ صدا در اود و بعد از اون صدا

 ؟یواشکی گھید.. کلکیچطور_چادرش و کند و خودش و انداخت بغلم و گفت
 یفکر کردم نفر بعد.. ھم وارد شدنی جوابش و بدم کھ بھار و بھراد و علاومدم

 ..ی ولشھاویس
 ..اوشی جلوم ظاھر شدن و بعد از اون ھم سروزهی و سروش و فاوشی سمامانھ

 
 
 ..اب دھنم و قورت دادم و رفتم جلو و سالم کردم.. شوک کھ دراومدماز
 .. مھرنیسالم خانم مع_

 ..سالم دخترم_ گفتیدستم و گرفت تو دستش و با لبخند کمرنگ.. کردنگاھم
 .. انگار مجبور بھ گفتنش شدیی جوراھی.. بھ دلم ننشستادی زدخترمش

 .. بوددهی پوشیکی شیلی خی لباساروزهیف.. و سروش ھم سالم کردمروزهی فبا
 یای خونمون پر از پشتیول..میما مبلمان ندار.. ھمھ رو دعوت بھ نشستن کردمامان

 ..شھی ست می قرمز قالیقرمزه کھ با گال
 ی و حرفاای بعدش با شوخیبود ول نی سنگیی جوراھی ھمھ ساکت بودن و فضا اولش

 .. فضا قابل تحمل شدنیبھراد و ثم
 خودم ی انتحاراتی عملھی ی من طیول..ادی پاشھ بیواشکی خواستی ماوشیس_بھراد

بھار ھم ..کشمی مکیشی در خونشون دارم کی و از عصردمی خرینیریرفتم گل و ش
 .. با اژانس خودش و رسوندعیبھش زنگ زدم سر..خونھ بود

 .. دراوردنی بازسیچھ دزد و پل.. گرفتخندم
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 ..در واقع بھ زور خودش و تلپ کرد_نیثم
 ..من نقشم از داماد ھم پررنگ تره..برو بابا_بھراد

 مثال؟_نیثم
 ..برادر عروس_بھراد

 بھ بھراد رهی لبخند قشنگ اومد رو لبم و خھی..می کھ گفت ھممون ساکت شدنویا..یاخ
 .. وقتایلیخ.. کرده بودیدرواسم برا..گفتیراست م..شدم

 ..نیریخودش..شییا_نیثم
 ..یخودت_بھراد

 ..عمتھ_نیثم
 از شتریجوونا رو ب.. سر اصل مطلبمیبھتره بر.. نکننیبھ عمھ نداشتھ من توھ_بھراد

 ..می منتظر نذارنیا
 .. خندهری حرفش ھمھ زدن زنی ابا
 نبود کھ ی جوراوشی و مادر سروزهی فافھیق..فتادمی من از استرس داشتم پس میول
 .. اومده باشنتی با رضایبگ
 از کمی شھیم..می نداریی ما با شما اشنایراستش و بخوا..خب پرستش جان_روزهیف

اقا سروش ..من..میی ما ھممون فوق بھ باالیدونیاخھ م.. چقدرهالتتیتحص..یخودت بگ
شما .. دارهتی اھمیلی واسمون خالتیکال تحص.. اقای و علنیثم..اوشیو س

 ..رستھ؟دی بار ازدواج کردھی قبال دمی شنی؟راست..چطور
 ..دمیترسی کھ ازش میزی بود چنیا.. تند شده بودنفسام

 اوشی اقا سی کھ با کمک مالی و از دست دادتیینای مدت ھم بھی دمی شنیراست_روزهیف
 ؟.. داشتی اگھی دلی دلای شوھر سابقت طالقت داد نیواسھ ھم..یعمل کرد

حس ..کردمی و نگاه نمچکسیھ.. ھمھ ادمنی ایجلو..چرا االن.. گلوم و گرفتبغض
 ..کننی ھمشون دارن با ترحم نگاھم مکردمیم

 .. نھای سمی جلوش وادیباالخره با..ی کھ چیول
 .. تو خونھدیچی پاوشی محکم سی و باز کردم حرف بزنم کھ صدادھنم

 کامل ھم با پرستش ییاشنا.. دادمحی بار واستون توضھی نارویمن ھمھ ا_اوشیس
 دو شتری بیی جلسھ ھم من باب اشنانیا..ستی نی اگھی دحی بھ توضازین..دارم

 ..خانوادست
 ..کشھی نفس مالی داره مثل گودزروزهی کردم فحس

 ..عی ضایلینھ خ..  کھ اخماش تو ھم بودنمامانش
 .. لبخند اومد رو لبمھی من یول

 ..ی اشنا بشتی با جارشتری بشای جون کھ ازهروی فگمیحاال من واست م_بھار
 .. کھ خندم گرفتھ بوددی و چنان کشتیجار
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 ھنر ھی ماشا از ھر انگشتش ی نداره وللی بھ ادامھ تحصیپرستش عالقھ ا_بھار
 دیبا.. دوختھاوشی کت شلوار واسھ سھی..دنی بھ دای بکنھی میاطیواست خ..زهیریم
 ..کشی کوچبی جذارهی و مانی ھاکوپیاطایخ..شینیبب

 ازش کمک یتونیم..ادیفکر کنم خوشت ب..یدی انگشتاتم باھاش قورت مکنھی میاشپز
 .. ندارهیفی چندان تعرتی اشپزدونمیچون م.. بدهادتی یریبگ
 التی بھ تحصیفھم و شعور ربط..زمیالبتھ عز_ لبخند حرص درار زد و ادامھ دادھی و

 ..تو ذات ادماست..نداره
 ..رونی بزدی نمروزهی خون فیزدی خدا کارد میوا
 

 .. ھم لبخند بھ لب بودننی و ثمی کرد و علی با افتخار بھ بھار نگاه مبھراد
 ..پر غرور و با ابھت.. بودی نگاھش ھمون جوری ولاوشیس
 چرا اوشیاقا س..کنندی تو کارخونھ ھم با کارگرا کار مدمی کھ شننطوریاخھ ا_روزهیف

 ؟.. از اون نبود؟بھتری اونجا کار داددتنیاخھ بھ ھمسر ا
  بود؟زی بود؟چرا زبونش انقد تلخ و تی دختر از جنس چنیا

ھرکس اندازه _ گفتمی محکمی بھ نفسم و جمع کردم و با لحن اروم ولاعتماد
 تونمی ھستم نمپلمھی دھی من یوقت.. ندارمییادعا..کنھی و تخصصش کار مالتشیتحص

 .. دارهی تخصصھیھرکس .. کنمتیری مدییبرم جا
 ..ھیاطی چرخ خیو حتما تخصص شما ھم تو اشپزخونھ و پا_روزهیف
دوست ندارم بعد ھا بچھ ھام از کمبود .. کدبانو باشھدی زن اول باھی..کنمیافتخار م_

 ..رنی قرار بگھی مورد تمسخر بقھیمحبت و سوئ تغذ
و رفت مثال سر اصل  بحث و گرفت دست شھی جو داره متشنج مدی کھ فھمسروش
 ..مطلب
 طرز برخورد نیمطمئن بودم ناراحت شده از ا.. نگاھش اروم بودمامان

 ..اون اصال تحمل حرف زور و نداشت.. ھم کھ اخم کردهشیستا..روزهیف
 ی مھمھ و واسھ شما ھم خوشبختاوشی سیواسھ ما خوشبخت_ رو بھ مامان گفتسروش

 واسھ ادامھ نکھیده و مثل ا با ما صحبت کراوشیس..خب..دختر خانمتون
 ..پرستش خانم و در نظر گرفتھ..شیزندگ

 مختار واسھ یول.. ما نباشھلیھر چند اگھ باب م..میذاری احترام ماوشی بھ انتخاب سما
 ..می نداریما مخالفت..سھی عواقبش ھم وای و پارهی بگمی خودش تصمشیزندگ

 .. و صالحھری کھ خیو البتھ ھر چ.. نظر شما و دخترتونمونھیم
 مثل پسرم واسم اوشیھرچند کھ اقا س.. دخترمون اول مالکھیما ھم خوشبخت_مامان

من .. بودهشونی بوده و نظر ااوشی از طرف اقا سی خواستگارھی نیخب ا..زهیعز
فقط اگھ اجازه ..ذارمیدر ھر صورت منم بھ نظر دخترم احترام م.. شدمروزمتوجھید
 .. جوابش بمونھ واسھ بعد از استخارهشایا..رمیگ فردا استخاره بخوامیمن م..دیبد
 ..می واسھ جواب مثبت اومدمیکردیفکر م_ پوزخند زد و گفتھی روزهیف
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منم بھ مامان برده .. اروم بودشھیدر واقع مامان ھم.. خودش و کنترل کرده بودمامان
 .. نپرونھیزی دفعھ چھی بودم شیفقط نگران ستا...میبردی بھ کار ماستیبودم س
 بره حتما ی ھر دختری و خواستگارھی جوون برازنده ااوشی اقا سنکھیدر ا_مامان

 قبلش یول.. دارممانی ھاش اتیمنم بھ دخترم و قابل..دی شک نکنرهیگیجواب مثبت م
 .. داشتھ باشمی مشورتھی با خدا خوامیم

 سکوت  روزهیی جوراھی..امشب اصال حرف نزد.. شد بھ مامانرهی خاوشی سمامان
 ..گرفتھ بود

 باالخره دمی کھ رساوشیبھ س.. گرفتم و تعارف کردمیی چاینی تو اشپزخونھ و سرفتم
 ..اروم شدم..دمی لبخند دھیامشب ازش 

 بھ حرف اومد و اوشی کردن کھ باالخره مامان سی بچھ ھا حرف زدن و شوخکمی
برن .. بودیاگھ خدا ھم راض.. تا زمان استخارهمیکنیپس انشا صبر م..خب_گفت

 ..شاتیواسھ ازما
 کھ نخورد و کال روزهیف.. تعارف کردینیری کل زد و بلند شد شنی حرف ثمنی ابا

 ..دختره زبون دراز..دماغش باد کرده بود
 ..نخواب کارت دارم_ گفتاوشی رفتن سموقع

 
 خودش فکر کرده انقد شی پیچ..یدختره وحش_ گفتی عصبانشی رفتن مھمونا ستابا

 ؟ی حرف بزنیتو بلد نبود.. ما دادلیچرت و پرت تحو
 شدیاوال کھ مھمونمون بودن و نم_ کھ مشغول جمع کردن ظرفا و استکانا بودم گفتممن

وگرنھ فکر ..یاری بھ حساب بدی و اصال نبایی ادمانیبعدم ھمچ..باھاش بد حرف زد
 .. مھمھیلی خکنھیم

بخدا اگھ بھ احترام .. دلش خواست بارمون کنھی ھرچمی بذاریعنی؟ی چیعنی_شیستا
 .. رو بند کھ خودش خفھ بشھکردمی پھنش مشستمشی نبود چنان ماوشیس

ھر ..یکنی می تو دل پرستش و خالی دارشتری حرفا بنیبا ا..شی ستاگھیبسھ د_مامان
 با زبون ای ازشون فرار کنھ دینبا.. روبرو بشھیی ادمانی با ھمچشیکس ممکنھ تو زندگ

 چھ طور رهی بگادی دیبا.. مثل خودشیکی شھیوگرنھ م..خودشون باھاشون رفتار کنھ
 .. خودش شک کنھتیخصرفتار کنھ باھاش کھ کھ خودش بھ ش

 ..یلی فامنی نکنھ ھمچچکسی ھبیخدا نص_شیستا
 ؟..یکردی واسھ خودت دعا می داشتیواشکیحاال _ خنده گفتمبا
 ..دونستمیم.. بودیعصبان.. برو بابا گفت و رفت تو اتاقھی

 ھ؟ینظرت چ..خب_ و گفتیی کھ مامان اومد کنار ظرفشوشستمی ظرفا رو مداشتم
 .. بگو..پرستش_ نزدم کھ گفتیحرف

  مامان؟ھینظر تو چ_
 از دیبھ نظر من کھ نبا_ گفتخوردی قلب و فشارش و می قرصاکھی در حالمامان

 کھ اوشینھ س.. باشھنی ادم دھن بھی بترسھ کھ شوھرش دی بایناو.. ی بترسروزهیف
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حاال ..دیرسی بھ نظر نمی راضنیالبتھ مامانش ھم ھمچ.. دارهی محکم و مستقلتیشخص
دوست داشتم ..ننیبیرو در حد خودشون نم  مادمیشا.. ای سالشون ١٠ قھر نی بخاطر اای

 ؟..خب تو بگو..ادی در می چنمی ببرمیحاال فردا استخاره بگ.. باشنیاز تھ دل راض
 پر توقعم یلیدر واقع خ.. ندارهیرادی اچیھ..ھی الدهی مرد ااوشیس..بھ نظر من..خب_

 ..رمی بگیرادیاگھ بخوام ازش ا
 و ی خوشبختاقتیل..یدی کشادی زیسخت.. مادریخوشبخت ش_ با لبخند گفتمامان

 ..یدار
 از امی تا پ٥..اوه اوه..دم افتااوشی و حرف سمی گوشادی کھ رفتم بخوابم تازه شب

 ..اوشیس
 پرستش؟_
 ؟یدیچرا جواب نم_
 ؟یناراحت_
  چکار کنم؟دیاالن با.. ناز بکشماستمی من بلد ننیبب_
 شما؟ی میپرستش دارم عصبان_

 ..ستی ذره لطافت تو ذاتش نھی بشر نی خدا ایا..دمیخند
 .. واسش فرستادمامی پھی عیسر

 ...وی ناز کشدمی مادتیخودم _
 

 ..دی لرزمی از چند لحظھ گوشبعد
 ؟یکجا بود_اوشیس
 ا؟یاری در می اقا باالسر بازیاز االن دار_
 ستم؟یمگھ ن_اوشیس
 ؟ی چگھید..اوھوو_
 ؟یکجا بود..نی ھمگھید_اوشیس
 ..فیتو ھم کھ چقد لط.. افتادممی گوشادیاالن اومدم بخوابم .. رفتادمی_

 ..دی خوابدیگفتم شا.. نفرستادیچی لحظھ ھچند
 ..روزهی فی از حرفایناراحت شد_اوشیس

 .. ناراحت شدمدی فھمپس
 .. حرفانیاز ا..ترسمی منیمن از ھم_
اگھ امشبم .. کنھنی بخواد بھ زنم توھای دخالت کنھ می تو زندگی کسذارمیمن نم_اوشیس
 ..نخواستم مراسم و خراب کنم.. نگفتمیزیچ

 .. اومد رو لبمنیری لبخند شھی ناخواستھ
 ؟ی کردیشتبا مامانت ا_
 .. اش مفصلھھیقض_اوشیس
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 ...شیروز پ ٤
 ...اوشیس
 
 

 ییاولش گفتم خودم تنھا..ی برم خواستگاری چطورکنمی سھ روزه دارم فکر مدو
 بعد گفتم نھ در شان منھ نھ ممکنھ یول..برمی و بھرادم با خودم منیفوقش ثم..رمیم

 ..ادیمامان پرستش خوشش ب
با .. زن داداشمھنکھیبا ا..ستمی مطمئن نروزهی از فی با سروش حرف بزنم ولخواستم

 ..ھی و تلخ زبونیدختر افاده ا..ادی ازش خوشم نمیول.. ناموسمھنکھیا
 .. و گرفتمنی و برداشتم و شماره ثمیگوش

 ..جانم داداش_نیثم
 ؟ییکجا_
 ..کجام..خونم_نیثم
  اونجاست؟یک_
 ..تھیمن و مامان و سروش و اون عفر_نیثم
 ان؟ اونجیتا ک_
 ..واسھ شام ھستن.. ساعتھ اودنھیتازه _نیثم

 .. پشت گردنمدمی کشدست
 ..خداحافظ..باشھ_
فرمون و چرخوندم و رفتم .. مجبور بودمیول.. سختم بودنکھیبا ا.. چکار کنمدونستمینم

 ...یسمت خونھ پدر
 و در نیماش..دمیباالخره رس.. نھایاصال بگم ..چکار کنم.. بگمی چکردمی برسم فکر متا

 زنگ خواستمی میول.. بودنیتو ماش..باھام نبود.. داشتمدیکل..خونھ پارک کردم 
 ..بذار اماده بشھ..بزنم

 ..دهی دونھ کشھیدوتا تک زنگ و ..بھ عادت زنگ زدن خودم.. زدمزنگ
 ؟ییداداش تو_نیثم
 ..در و باز کن..اره_
 .. تویای بیخوایم_نیثم

 ..گھیباز کن د.. کردمخی نیثم... اره_ گفتمکالفھ
 .. باز شدیکی تی با صدادر
با ..میجشن و مراسم داشت..می روضھ داشتیوقت.. اومده بودمنجایبارھا ا.. ده سالنی اتو

 ھم لی فامھی بقی و جشناای عروسیحت.. و اشنا کھ قھر نبودملیبا فام..مامان قھر بودم
 ..نھ مثل سابق.. کمیلیخ.. کمیول..رفتمیم
 .. دری اومد جلونیثم
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  شده؟یچ_ گفتی نگاه نگرانبا
 دمی و بوسشیشونیپ.. ده سال اون و داشتمنیخواھر خوشگلم کھ فقط تو ا.. کردمنگاھش
 ..رهیامر خ..یچیھ_و گفتم

 ..کفشام و دراوردم و زدمش کنار و رفتم تو..  گشاد شدنچشماش
 سرش بود و یرنگ چادر روزهیف.. بوددای بزرگ خونمون از ھمون دم در ھم پسالن

 پس مامان؟.. بودستادهیسروش ھم کنارش ا
 ..اوشیسالم اقا س_روزهیف
 ..سالم_

 ..می واست سر ببریزی چی گوسفندی گاوھی یای می داریگفتیم..چھ عجب_سروش
 .. بشمعینخواستم ضا..دیبری نمدونستمیم_

 ..ی بشعیچرا ضا_مامان
 

 .. نگمنتونستم
 ..واسھ ھفت پشتم بسھ.. شدمعیچون قبال بدجور ضا_

 سال ١٠بعد از ..اوشی سنیبش- و با لبخند گفتی مبل تک نفره ای نشست رومامان
 ..خرابش نکن..یاومد
 کرده ریی خونھ تغنی تو اییزای چھی..و البتھ سخت..چھ زود گذشت..سال  ١٠
 یی گرااھل تجمل.. باشھتونھی کھ نمنیکار ثم.. و پرده و فرشا و مبلمانونیزیتلو..بود

 .. اش کھ خوبھقھیسل.. استروزهیحتما کار ف..ستین
 .. کنونی و اشتی واسھ مھمونومدمین_
 نمی ببامی حرف بزنمباز برم و بترسمیم_ پوزخند رو بھ مامان زدم و گفتمھی
 ..نی دادشیفرار..ستین

 کھ با الناز یدونیخودتم خوب م_ گفتی بھ ارومی نکرد ولریی نگاھش تغمامان
من فقط ..شدی دست بھ کار نمعی اشاره من انقد سرھیوگرنھ با ..یشدیخوشبخت نم

 ..خواستم امتحانش کنم
بعد ازش امتحان ..رهی بگادی ی زندگیذاشتیشما اول م_ صدام و بردم باال و گفتمکمی
 ..یگرفتیم

 ؟یکنیبھش فکر م.. ھمھ سال نیھنوزم بعد از ا_مامان
 .. عاشقونھ نھیول..کنمیفکر م.. پوزخند نشست رو لبمھی

 ..کنمیدارم ازدواج م_
 ؟ازدواج؟یچ_نیثم

 ؟ی ور دلششھیتو کھ ھم.. چراگھیتو د_سروش
 .. نزدی حرفی متعجب شد ولافشی قمامان
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 ی دانشگاھالتیتحص..ستی اصال خوب نشونیوضع مال..رمشی بگخوامی کھ میاون_
 یول.. بار عقد کرده و طالق گرفتھھیقبال ھم ..و..ستی نینداره و مثل شماھا چادر

 ..ھنوز دختره..محض اطالع
 پرستش؟..داداش_نیثم
 .. سرم و اروم تکون دادمنی لبخند رو بھ ثمبا

 ھمون دختره کھ اومده بود دعا؟_مامان
 ..یعال..ھی؟عالیچرا زودتر نگفت...داداش.. اره مامانیوا_نیثم

 تی نبودنش و وضعیچادر..اوشی تو؟سیگی میچ_ گفتی اخم کرده و عصبانسروش
 ؟ی زن مطلقھ ازدواج کنھی با یخوایم.. کنارشیبد مال
 ؟یکنی می دارچکار

 ی ولستی خوب نشونیوضع مال.. خراب باشھشھی نملی دلستی نیچون چادر_
 خوب و بد ی سالگ٣١انقد ھم عقل و شعور دارم کھ تو سن ..کننی میشرافتمندانھ زندگ

 با نمیا.. کھ فکر نکرده عاشق بشمستمیجوون ھجده سالھ ن.. بدمصیو از ھم تشخ
 ..دمی دم کھ تو عمرھی دخترنیپاک تر..پرستش..گمی منانیاطم

 .. پاک تر از النازیحت_ مامان
 .. شد تو چشمامرهیخ
 .. شدم تو چشماشرهیخ
 .. کنھسھیپرستش و با الناز مقا..چکسیدوست ندارم ھ_

 ی جلو من حرفدونستمیم..زخند رو لبش بود پوھی روزهیف.. ساکت شدنھمھ
 ..جراتش و نداره..زنھینم
تو ..دیاگھ خواست..ی کگھی بھتون منیثم..ی خواستگاررمی ھفتھ دارم منیمن ا_

 و ممیچون من تصم..دییای ھمراھم بدیتونیم..دی پسر ناخلفتون باشیخواستگار
 ..دوسش دارم..گرفتم

 
 
 ..روز بعد ٤

 ..پرستش
 
 .. اش مفصلھھیقض_اوشیس
 ..نھ..ی بگیخوای نمیعنی نیا_
 ..باشھ..اول بھ خودم بگو..یفردا جواب استخاره رو گرفت..گمی بعدم میعنی_اوشیس
 اگھ بد شد؟_
 ..شھینم_اوشیس
 ..اگھ بود_

 ..دی دوباره لرزمی از چند لحظھ گوشبعد
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 ..ریشب بخ..بخواب پرستش_
 ..ریشب بخ_نوشتم

 ؟؟.. خداشھی می چیعنی
 

 و می گوشدمیلباس پوش.. اماده شدم برم کارخونھعی شدم سرداری کھ از خواب بصبح
 اوشیاز س.. داشتمامی پھیھم شارژ نداشت ھم .. انداختممینگاه بھ گوش.. و برداشتمفمیک

 .. بود٣ ساعت شبی واسھ دیبود ول
 .. کارخونھی برگھی دستیالزم ن_اوشیس
خاموش ..شمارش و گرفتم..ستیوم ن معلیزیاخھ ھنوز کھ چ.. نھایبرم ..ی چیعنی

 ..رونیلباسام و عوض کردم و اومدم ب..بود
 ..زدی لباس بود و داشت کوک مھی ی پامامان

 ..سالم مامان_
 ..شھی مرتید..یپس چرا اماده نشد..ا..زمیسالم عز_مامان

 .. کارخونھی برخوادی نمگھید_ داد گفتامی پاوشیس_
از _ گفتکردی ادا مظی و غلاوشی کھ اسم سی لنگھ ابرو باال انداخت و در حالھی مامان

 ..کنھی رد و بدل مامی پاوشی تا حاال سیک
 .. دادمیسوت..یوا
 ..ھی ھم عادیلی خزای چنیا..مامان..ا_

 ؟ی چگھید_مامان
  شد؟ی جواب استخاره چی بدونی خواینم_ کھ گفتدمیخند

 ن؟یمگھ گرفت..یوا_ گرد شده بھ مامان گفتمی چشمابا
 یروحان..واسھ نماز صبح کھ بلند شدم زنگ زدم بھ حاج اقا بزاز..اره..یوا_مامان

 ..مسجد خودمون
  گفت؟یچ..خب_

 .. نگفتی خاصزیچ_مامان
 ..بگو..گھیمامان لوس نشو د..اه_

تو فکر ..کنھی میاصال واسھ تو چھ فرق..گمی میجد_ کرد و گفتی و جدافشی قمامان
 ..کن بد در اومد

 .. سوزن خورده پنچر شدمکی کھ حس کردم مثل الستخودم
 ؟یگی میجد_ گفتماروم

 .. و اروم تکون دادسرش
 .. خودم انقد حالم بد شھکردمیفکرشم نم..ادی بد در بکردمی فکرشم نماصال

 اوشیجلو س_مامان گفت.  چم شده بوددونمینم..اخھ بغض داشتم .. بلند شم خواستم
 .. دخترستیخوب ن..ینشون نده انقد ذوق دار

 .. شدم بھ مامانرهی نشستم و با تعجب خدوباره
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 .. اومدهکوی و نی عالاریبس..دی توش نندازریاصال تاخ_حاج اقا گفت_مامان
 موج باد خنک صورتم و ھی حرف حس کردم نی ادنی با شنی خودم نبود ولدست

 .. گرفتتمیلبم کش اومد و ضربان قلبم ر..نوازش داد
 ؟..واقعا_

 ..یفتادی پس میداشت.. جنبھ داشتھ باشکمیدختر _مامان
 ..دمی کشخجالت
در .. نگران بودمیلیمن خودم خ_ ھمونطور کھ مشغول سوزن زدن بود گفتمامان

 اوشی رو ستونمی خب نمیول..دمی ترسیلی و عروسش خاوشیواقع از رفتار مامان س
 ..ھی اقا و محترمیلیپس خ.. بذارمبیع
چون ..گمی حال بھت منی با ایول..میدونی و نمشاتی پرستش ھنوز جواب ازمانیبب

 متمول و یلی خنایا.. سختھیلی خی خانواده انی کردن با ھمچیزندگ..فمھیوظ
 کلمھ ھی یتونی؟میای باھاشون کنار بیتونیم.. ھم کبر و غرور دارنیلیخ..لکردنیتحص

 ؟ی خودت و حقت دفاع کنز و ایسی وای و بھ جاش بتونیحرف زدن بغض نکن
 و تی و خونھ زندگی قھر نکنیدی کلمھ حرف شنھی واست مھم ھست کھ تا اوشی سانقد

 ؟یتونی؟میول نکن
ھمونقدر ھم .. داشتھ باشھی و راحتی ھمونقدر کھ ممکنھ توش خوشی زندگنیا..مامان

 .. داشتھ باشھدنی و حرف شنی سختتونھیم
  چکار کنم؟ردش کنم؟یگیم_ اضطراب گفتمبا
  چقد واست مھمھ؟اوشیس.. ھول کنگممینم.. ردشون کنگمینم_

 ..خوردی چرخ می قالی نگاھم تو گالی بود ولنیی پاسرم
 ..شمیدلتنگش م.. ھمیگاھ..ادی ازش خوشم مکنمی حس مدایجد..دونمینم..خب_

اغ دارم  ازت سرتیانقد قابل..نیبب..پس خودت و بساز پرستش_ لبخند زد و گفتمامان
 یلی اعتماد بھ نفست خی؟ولی کم نداریچی ھروزهیکھ مطمئنم از اون دختره ف

  باشھ؟ریخودت و دست کم نگ..نھییپا
 

 .. زدملبخند
 .. مامانیمرس_

صبحانھ اماده کردم و با مامان .. شده بود٩ساعت ..لباسام و عوض کردم.. شدمبلند
 ..و کارامون انجام شده بود زیخونھ تم..می واسھ امشب نداشتیکار..میخورد

 یول..گفت جواب و اول بھ خودم بگو..اوشیزنگ زدم بھ س.. ھنوز خواب بودشیستا
 .. خاموش بودشیگوش

 .. بود کھ تلفن زنگ خورد١١.٥ ی طرفاساعت
 .. و برداشتی گوشمامان
نھ خواھش ..بلھ بلھ..نیلطف دار..دشمنون..احوال شما..کمیسالم عل_مامان

 ھی اون موقع زمان بھترگنیم..واسھ نماز صبح گرفتم..گرفتم.. چرااتشیراس..کنمیم
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 دونمینم..بلھ..دی توش نندازری و تاخھیری خاریواال حاج اقا گفتن امر بس..واسھ استخاره
سالمت ..رسونمی و متونیبزرگ..ممنون..ستنی بچھ کھ نگھیاره د..فردا؟خوبھ..واال
 ..خدانگھدار..باشد

  بود؟یک_ قطع کرد گفتمتا
 ..اوشیمادر س_مامان

 چکار داشت؟_ گرد شده گفتمی چشمابا
 دیخوشحال شد کھ خب اومده و گفت کھ فردا بر..دیجواب استخاره رو پرس_مامان

 نھ؟..گھیخوبھ د..شایواسھ ازما
 کھ اصال حرف ھم شبید..میدی مادر شوھرمون دنی از ای بخارھیما .. عجبچھ
 ..زدینم

 ..بازم خاموش بود..اوشی زنگ زدم بھ سدوباره
 شی مشغول درست کردن نھار و جمع و جور کردن خونھ شدم و کمک بھ ستاگھید

 مامان ی طرف حرفاھی طرف خوشحال بودم از جواب استخاره و از ھیاز ..شدم
 مطمئن زی چھی از یول.. دارمی چمھ و چھ احساسدونستمینم.. ترسونده بودمیحساب
 .. کردعتماد بھش اشھی منکھیا..ب خویلیخ.. خوبھاوشی سنکھیا..بودم
 خواستگاراش اومدن اصال انگار نھ انگار ی وقتی استرس داشت ولیلی اولش خشیستا

 ..خوردی ھمون دخترست کھ داشت از استرس ھمھ ناخناشو منیا
 ..نکبت خوشگلم شده بود.. باھاشون روبرو شدفی نرم و لطیلی خالی خی و باروم

 ..مانی و پنازیپدر و مادره و پر.. چھار نفر بودنیی رضاخانواده
 اوشی عمرا بھ سیپیالبتھ از نظر خوش ت.. بودیکلی و خوش ھافھی خوش قپسر

از اون دستھ افراد بود کھ تا .. داشتی مھربونافھیق.. بور بودشیمثل خود ستا..دیرسیم
مادره ھم خونگرم .. بودی ناز ھم دختر خوبیپر..نھیشی مھرش بھ دلت مشیدیدیم

 ..رهیگی احساس کردم بابا شون خودش و میول..بود
 .. و جوابشون و بدهرهی خوب برگزار شد و بازم قرار شد مامان استخاره بگیمھمون

 ی زنگ زد و ھماھنگ کرد واسھ فردا برااوشی قبل از خواب بازم مامان سشب
 ..شایازما

  خدا؟؟شھی می چیعنی
 .. بوداوشی اس ام اس سیم با صدا کھ از خواب پاشدصبح

 ..شتمی پگھی ساعت دمیتا ن_اوشیس
 .. کردمی کمرنگشیارا..دمی اماده شدم و لباس پوشعیسر

 ..رونی قران مامان رد شدم و رفتم بری از زاوشی سنی بوق ماشی صدابا
 دستش ھم بھ فرمون ھی بود و نی بھ فرمون ماشرهی نشستھ بود و خنی تو ماشاوشیس

 ..بود
 ..سالم_با لبخند نشستم و گفتم.. و باز کردمدر

 ن؟یچشھ ا..اخم کرده بود.. و نگام کردبرگشت
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  شده؟یچ_ گفتماروم
 ؟یگی اول بھ خودم میمگھ نگفتم جواب و گرفت_اوشیس
 ؟.. خاموش بودتی ھمش گوشروزی دیشما اول بگو واسھ چ_
 خاموش بود؟_ لنگھ ابروش رفت باال و گفتھی
 ..کنھیچھ واسھ منم اخم م..بلھ_ پشت چشم نازک کردم و گفتمھی

 ؟..کنھیمگھ اخم جذابم نم_ سرش و اروم اورد کنار گوشم و گفتاوشیس
 .. تعجب نگاش کردمبا
 ؟.. وقتھی نبره لتی تحومیس_
  خانم؟؟می ندارلی تحومی بھ سیازی نیری بگلیتا شما ما رو تحو_اوشیس

 .. دمی کشقی نفس عمھی..لبخند داشت..نگاھش مھربون بود.. کردمنگاھش
 .. شدریم؟دیبر_
 
 
 .. دستم درد گرفتیا_
 چتھ تو؟.. بودکی امپول کوچھی.. بابایا_اوشیس
 ..یدختره عقده ا.. بودیالمصب خانوادگ.. بودکی امپول کوچھی نیا_
 کھ ازت رمی شمارش و بگیذاشتی م؟خبیچکار دختر مردم دار_ و گفتدی خنداوشیس

 ..رهیاروم خون بگ
 مونیاز انتخابم پش...ینجورینکن چشمات و ا_ و گفتدی چپ نگاھش کردم کھ خندچپ
 ..شدم

 ..اوشیس_
 ..جانم_ اوشیس

 .. بگھ جانم کھ دھنمو ببندهی و چطوری کدونھیم.. بزنمشاپاشم
 ..درشت و خوشرنگ.. بودنرایچشماش گ.. بھ چشمام بودرهیخ
 ..ی لوسیلیخ_
 .. لوس باشمادیاخھ بھ من م_اوشیس

 ..ی بد اخالقیول.. مورد و اصالھی نی ایینھ خدا_ و گفتمدمیخند
 من بداخالقم؟_اوشیس
 ..اوھووم_
 ..ستمیبا زنم ن.. باشمیبا ھرک_اوشیس

 ..ھیعال.. خوبھی تا اخرش ھم انقد ھمھ چیعنی.. اولشھنیا..ایخدا
 .. بھ بدنمی زدگری و جیگرکی جمی رفتشگاهی بعد از ازمااوشی سبا
 .. زنگ زد و سراغم و گرفت کھ چرا دو روزه نرفتم کار خونھکتای

 ..شای از جواب ازمادمیترسیم.. بزنمی فعال حرفشدینم
 ..دیخندی مچونمیپی رو مکتای کھ دارم دیفھم.. زنگ خورداوشی سیگوش
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 ..امی نگھی ددیشا..راستش..خب..زهیچ_
 ؟ی بودیچرا؟تو کھ از کارت راض..وا_کتای

 .. بگم حاالیچ
بھش _ لحظھ و با خنده رو بھ من گفتھی_ گفتی تو گوشدیخندی ھمونطور کھ ماوشیس

 .. خوب بودشایازما..بگو
 .. نبودی مشکلیعنیواقعا؟.. گرد شدنچشمام

 شتھ؟ی پیک..الو_کتای
 ..کنمیخب من دارم ازدواج م..زهیچ_
 یوا.. واسھ شوھر کردننیچرا صف بست.. دوتا چتونھ؟شمایچ_ و گفتدی کشغی جکتای

  اقا دوماد؟نی ھست ایحاال ک..یبسالمت..مبارکت باشھ..زمیعز
 .. خندون بوداوشیس
 شھ؟یباورت نم_
  کارخونھ است؟ی ھست حاال؟نکنھ از بچھ ھایمگھ ک_کتای

 ..اوھووم_
 ..حشمت پور..ی؟سعادتیک..یوا_کتای

 ..نھ بابا_
  مھره؟نی پس؟نکنھ معیک_کتای
 ..دی خندو
 ..اره_

 ؟یک_ لحظھ ساکت شد و گفتچند
 .. مھرنی معاوشیس.. مھرنیمع_
 ؟ی پریگی میچ..مھندس..با.. تویعنی_کتای

 ..دیخند
 چیبدون ھ..خوب بودن..دی رسشامونی االن جواب ازمانیھم..یکنیگفتم کھ باور نم_

 ..یمشکل
  کجا و مناوشیس..حق داشت..شدیمگھ باورش م.. کنھی رو حالکتای ادی نفر بھی حاال
 ..کجا

 
 ی بازوونھیبھراد چھ د.. رو گفتشای و جواب ازمانی زنگ زد بھ بھراد و ثماوشیس

 فکرش یک..ی خواھریناز.. گرفتشی گری ولنیثم.. مثل خروسدیکشیکل م..دراورد
بھار .. گفتکی و گرفت و بھمون تبری گوشیعل.. بشھ خواھر شوھرمنی ثمکردیو م

 ..کردی مممی جنی تا دوساعت داشت سی ولنطوریھم ھم
بھ مامانت بگو شب _ کرد و گفتادهی گرفت و منو در خونھ پینیری جعبھ شھی اوشیس

 ..شای واسھ بلھ برون امیشیمزاحم م
 ..ستیزود ن..اوشی سیوا_
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 ..ستی زود نچمیھ..رینخ_ کرد و گفتاخم
 ..ستمی من واسھ زنم بداخالق نگھیبعد م..یکنی اخم مزنمیتو چرا تا من حرف م_
 ..دوست دارم اخم کنم..در ضمن..نھ نامزدم..زنم_اوشیس
 .. تودییبفرما..کامال قانع شدم..اھا_
 ..نمتیبیشب م..ممنون_اوشیس
 .. نھار امادست_
 ..خورمی فقط دستپخت زنم و مگھیمن د_اوشیس
 .. نامزدتایزنت _
 ..ھردوشون_اوشیس

 ..منم رفتم تو..بوق زد و رفت.. دادلمی چشمک تحوھی اخم بھش کردم کھ ھی..دیخند
 ھی و مامان با دی کل کششیستا..دنی تو دستم خندینیری جعبھ شدنی با دشی و ستامامان

 .. بغلم کردھیگر
ھمھ خوشحال .. االنیول.. بودندهی انگار گرد عزا تو خونھ پاشدی ازدواج با وحواسھ
 ..شکرت خداجون_ بودنی کھ تونستم در جواب بھ خدا بگم ایزیتنھا چ..بودن
 کلمھ حرف تو دھنش ھی دھن لق یکتای نیا.. گفتکی زنگ زد و بھم تبریھست

 .. ساعت بگذرهھینذاشت ..مونھینم
 من ھم یول.. افتاد بھ جون خونھیتند.. واسھ بلھ برونانی مامان گفتم کھ امشب مبھ

 ..دمیگرفتم خواب.. راحت و ذھنم ارومالمیخستھ بودم ھم خ
 و دمیدوش گرفتم و موھام و سشوار کش..ود نمونده بی شدم کارداری خواب کھ باز

 یری شی اشھی شری بلوز دامن حرھی.. موھام و پوش دادم سمت باالیجلو..محکم بستم
 داشت کھ ی شکالتکی ساتن بارھیدور کمرش ..دمیرنگ مامان دوز خوش دوخت پوش

 و رژ گونھ ھمون یرژ لب مس..دم ستش کری و صندا شکالتی ساتن شکالتیبا روسر
 .. و عطر فراوون رو سر و گردنمملیر..رنگ

 ..خودم کھ خوشم اومد.. شده بودمخوشگل
 .. دفعھ شلوغ شدھی کھ اومدن خونھ مھمونا

 و زن شیدا.. با شوھرشاوشی سی از خالھ ھایکی اون شب ی ھمون مھمونابجز
بھراد مامانش فوت کرده بود و .. و عمو و زن عموش و عمھ بزرگش ھم بودنشییدا

 رونی دختر کم سن و سال ازدواج کرده بود و اونم از اون خونھ زده بود بھیباباش با 
 ..کردی میو جدا زندگ

لبخندا و نگاھشون .. از من خوششون اومده بوداوشی سیی و خالھ و زن داعمھ
 ..البتھ بجز زن عموش..مھربون بود

واج  و ھنوزم ازدخواستھی و ماوشی دختر بزرگھ عموش سدمی شننی کھ از ثمنطوریا
 ..نکرده
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 کرده زونی بود و طال و جواھرات اودهی بھ خودش رسیحساب.. جان ھم بودروزهیف
 ھی موذیلی خکھیی از اونجانیبھ قول ثم..زدی نمی حرفیول..باشھ بابا چشمم دراومد..بود

 ..زنھی و مششیبعد ن..کنھیتو جمع خودش و خراب نم
 داشتن یکی شیلباسا.. ھاشون و زدنی و دراوردن و چادر رنگشونی چادر مشکخانما

 .. کمرنگ کرده بودنشی اراھیو ھمشون 
 .. کرد و با خانما گرم گرفتییرای خوب از مھمونا پذیلی خمامان
 ١٤ تیبھ ن.. سکھ١٥ شد میکھ بھ خواست خودم مھر.. بھا شدری و شھی مھربحث

 .. خدایگانگی ھم یکیمعصوم و 
من ..در ھر صورت من واسم مھم نبود..ھیاض معلوم بود کھ راوشی نگاه مامان ساز

 واسم اوشی ستیشخص..ی بشم سر مال و منال کسصی نبودم کھ بخوام حریادم پولک
 ..مرد بودنش.. مھم بودیلیخ

 تو اتاق و می براوشی اجازه دادن منو سینیری و خوردن سھی مھردنی بعد از برباالخره
 ..می سنگامون و وابکننیبا ھم اخر

تو تنش تنگ بود و ..یاسی و بلوز یکت شلوار مشک.. شده بودپی امشب خوشتبچم
 ..معرکھ شده بود..چشمام دراومد..محشر بود

 ..راحت شدم..اووف_ و گفتدی کشقی نفس عمھی اوشی تو اتاق سمی رفتتا
 ؟یاز چ_
 ..بھراد..یبگو ک_اوشیس
 چرا؟_
 ..سرم و خورد بسکھ حرف زد_اوشیس
 ؟..گفتی میھ چچرا مگ_ لبخند گفتمبا
 .. اومدم تو اتاق چکار کنمدادی مادمیداشت _ گفتیطونی با خنده شاوشیس
 ..ای حیپسره ب.. چشمک زدو

 ؟یمثال گفت چکار کن_ جسورانھ گفتمیلی و خبرگشتم
 ..زدی تند تند مقلبم

 کھ نییسرم و انداختم پا..کردمیحسش م.. کمیلیبا فاصلھ خ..ستادی و روبروم ااومد
  گفت؟یبگم چ_ با لحن اروم گفتاوشیس

سرم و اوردم باال و تو چشماش ..چقد من امشب شجاع شدم.. دھنم و قورت دادماب
 ..بگو_ شدم و گفتمرهیخ

 ..  کردطونینگاھش و ش.. شد تو چشمامرهی خاونم
 ..گفت تا اومدم تو_اوشیس

 .. گرفتھ بودتمی قلبم ریول.. ادامشیعنی و تکون دادم سرم
 .. وارمیکمربندم و در ب..دم تو اتاقتا اوم_اوشیس

 ..شعوریپسره ب..ستادی اقلبم
 ..ادی بھ جونت تا حساب کار دستت بفتمیو با کمربند ب_
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 .. خندهری دفعھ زد زھی دی منو کھ دی متعجب و خنگولنگاه
 ..منو اسکل کرده..تی تربی بپسره
 بار بود نیواسھ اول..دستش گرم بود..دستم سوخت.. ازش گرفتم کھ دستم و گرفترومو

 ..رونی بدمیدستم و اروم از دستش کش..دمیخجالت کش..گرفتیدستم و م
 ھ؟ینظرت در مورد جشنمون چ_ کرد و گفتنگام

 .. سکوت کردم تا بخودم مسلط بشمکمی
 ..یارینھ نم.. بگمیزی چھی_
 ..بگو_اوشیس
 ..میریجشن نگ..شھیم_
 چرا؟_ با تعجب گفتاوشیس
 ارزوشون نی مامانت و ثمای..ی جشن ازدواج داشتھ باشی تو دوست داردونمی منیبب_

 .. منیول..جشن ازدواج تو
 تو لباس ؟مگھیمگھ تو تا حاال ازدواج کرد..شی مامان تو و ستانطوریھم_اوشیس

 ..یش لباس عروس بپوخوادیاصال دلت نم..نمی؟ببیدیعروس پوش
 ..اون با من..پوشمیم_ زدم و گفتملبخند

 
 ..طونیش.. کردنگاھم
خندم گرفتھ ..زدیقلبم تند تند م.. جلوومدیاون م.. عقبرفتمیمن م..کی نزداومد
 ..نگاھش واسم جالب بود..بود

 ..بردمی عقب جلو رفتنا لذت منی از ای بود ولادی استرسم زنکھی ابا
 نگاه ھا و حرکات نی از امی تجربھ قبلی سالھ بودم و تو٢١ دختر ھی کھ ی منواسھ

 .. جذاب بودیلی خیطونی شی عقب و جلو رفتنانیا..عاشقانھ نداشتم
 و واری دیدستش و گذاشت کنار صورتم رو..ستادی اکمی کھ نزدواری بھ ددمیچسب

 یی خوشبوی عطراشھیھم..عطرش فوق العاده بود.. صورتم اوردکیصورتش و نزد
 ..دوسشون داشتم..کردیاستفاده م

  باتو؟یچ..اونوقت_ و اروم کرد و گفتلحنش
 ..من..زهیچ..خب_ و گفتمدمیخند

 .. خانمرینخ..می زی زی مردانی من از ایفکر کرد_اوشیس
 ..دیی مایشما اقا.. رینخ_
 ھ؟ینظرت چ..خب خر شدم_ گفتی جداوشیس
 .. حرفارو اقانینگو ا..خدا نکنھ..اوا_
 ..وونھید..بگو تا نزدم تو سرت_ خنده و گفتری دفعھ زد زھی بود ی کھ جداوشیس

 .. دستش در رفتمری و از زدمیخند
 ..گمی مرونی بمیبر_

 ..ومدی خوشم ندی شانمیبگو بب_ گفتاوشی برم کھ ساومدم
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 .. اقاادیخوشت م_ چشمک زدم و گفتمھی
 .. دلم گفتمی توی خودتھی گفت و منم ی لبری زوونھی دھی

گفتم ھمون تو ..چھ عجب_ بھراد گفتمیتا اومد..رونی بمی و اومدمی و باز کرددر
 ..خوابتون برد

 .. خنده ھمھ ھم بلند شدیصدا..از خجالت اب شدم..شعوریب
 زبون بھ دھن قھی دقھی..خدا خفت نکنھ پسر_ گفتدیخندی مکھی در حالاوشی سخالھ

 ..ریبگ
 گھ؟ی دستی نیمشکل.. شدیچ..خب عمھ جون_اوشی سعمھ

 ..فقط.. کھ نھیمشکل_اوشیس
 ..کردنی مارونگاه مھمھ

 ھفتھ عقد نی ھممیقصد دار..نیاگھ اجازه بد_ نگاه بھ جمع انداخت و گفتھی اوشیس
 .. ماه عسلمی و بعدش برمیکن
 ؟ی چی عروس؟پسی چیعنی..اوا_نیثم

 ..می بودختھی برنامھ ریما کل_بھار
 ..گھیبگو د_ لب گفتریلبخند زد و اروم ز.. منو نگاه کرداوشیس

 جشن مفصل و پر ھی ی بھ جامی دارمیما تصم..راستش..خب_ لبخند زدم و گفتممنم
 بھ صرف کی درجھ ی واسھ مھموناکی جشن کوچھی..میری بگمھی ولھی نھیھز
 ..نیھم..شام

 
 
تا حاال ..دی ؟شما دوتا جوونیی دایاخھ واسھ چ_ بود گفتی کھ مرد مھربوناوشی سییدا

 اوش؟ی سی چ؟توی جشن عروسمونھیاصال عروس خانم تو بھ دلت نم..دی نداشتیجشن
 .. باشنیاگھ خانواده ھا راض..می نداریمشکل..یینھ دا_اوشیس

اگھ ..ستی نیبھ نظر منم فکر بد_ کھ تا االن ساکت نشستھ بود گفتاوشی سیعمو
 ..می کننییمادراتون ھم موافقت کنن روزش و تع

 ..ا ھا رفت سمت ماماننگاه
 ١٠ کھی سختشھ با اون ھمھ غرور از مادردونستمیم..نیی سرش و انداخت پااوشیس

 ..سال باھاش قھر بوده اجازه بخواد
 ن؟یھ؟موافقینظر شما چ..مادر جون_ گفتماوشی لبخند رو بھ مامان سبا
 و ساکت و رهی نگاه خھی.. انداختاوشی نگاه بھ سھی اوشی خانم مامان سمایس

 .. واوشیمنو نگاه کرد و دوباره س..یطوالن
 از نظر من نکھیبا ا_ لبخند فوق العاده کمرنگ گفتھی با اوشی بھ سرهی ھمون نگاه خبا
 ..مبارک باشھ.. ندارمیمشکل.. حالنی با ایول..ستی نی کار قشنگیلیخ
 ؟مادریخب معصومھ جون شما چ_ کھ کنار مامان نشستھ بود با لبخند گفتنیثم

 ن؟یت ھسیعروس راض
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 دوتا جوون نی ایھرچ.. واسم مھمھشونیمن خوشبخت_ گفتینی ھم با لبخند دلنشمامان
 .. مبارکھ..کنھی منم خوشحال مکنھیو خوشحال م

 یعنی..وا_ گفتعی سرروزهی فھی کھ دنی حرف مامان ھمھ دست زدن و کل کشنی ابا
 پسر خانواده گنینم..گنی میمردم چ..ستی نی نظر من کھ اصال فکر درست؟بھیچ
 .. مھرنیمع
 ینجوریما ا..ستیحرف مردم واسم مھم ن_ حرفش و گفتنی بدی پری جدیلی خاوشیس

 ..میراحت تر
 و دیرقصی و مدیکشی و برداشت و کل مینیری شینی موقع بھراد بلند شد و سھمون

 ..کردی رو تعارف ماینیریش
 ی پھن ولدی طال سفدیزنج ھی از مامانش نی نشوندن و ثماوشی و بھار منو کنار سنیثم

 .. ھم بھم داددی سفری حری پارچھ مجلسھی..نسبتا کوتاه انداخت گردنم
 کارا رو مادر داماد انجام نی اما معموال اشھی حساب ماوشی خواھر سنی ثمدرستھ

 .. اصال از جاش تکون ھم نخورداوشیاما مامان س..دهیم
 .. خراب نکنمکی کوچیزای چنی کردم اعصاب خودم و با ایسع

 ..گھی گفتن و قرار جشن عقد و گذاشتن واسھ اخر ھفتھ دکی بھمون تبرھمھ
 کھ انقد منو با فخر و تکبر دهی تو خودش دی چدونمینم.. شدیکی روزهی با نگاه فنگاھم
 ..از باال..کنھینگاه م

 .. نگاھم و ازش گرفتماوشی سیرای گی محکم ولی صدابا
  نھ؟ی خانم من شدگھیا داالن شم_ کنار گوشم گفتاوشیس

 .. در حال صحبت و سر و صدا کردن بودنھمھ
  گفتھ؟یک..نھ_ نگاش کردم گفتمطونیش
 ..گمیمن م_ کرد و گفتی اخم قشنگاوشیس

 خوش یول.. باشھیگیخب چون شما م..اھا_ و مثال جمع کردم و گفتملبخند
 .. شدهبتی نصیعجب خانم با کماالت..بحالت

 ..مردم چھ شانس دارن_ چشمام ناز دادم و گفتمبھ
 شوھر ھی ایبعض..گھیفقط مردم شانس دارن د..اھا_ زد و گفتی لبخند کمرنگاوشیس

 ومده؟ی نرشونیجنتلمن دختر کش گ
 
 ..ما کھ.. بازم مردم شانس اوردننی؟ببیگی مویک_ تعجب نگاش کردم و گفتمبا
 تر و کیسرش و اورد نزد.. لبش خندون بودی صورتش و اخمو کرد ولاوشیس

 ..ستای پر سر و صدا نی شکلنی ھمشھیاوضاع ھم..پرستش خانم_گفت
 .. بھ جمع شلوغمون اشاره کردو

 ..من کھ.. مردم شانس دارنگمیم.. گفتمیخو مگھ چ..ا_ و گفتمدمیخند
 با یماشا چھ اقا.. شدهبمونی نصشیشانس با کمپان_ گفتمعی چپ نگام کرد کھ سرچپ

 ..یتو ندار..دلت اب..خوش بحالم..یوجنات
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 ..زیکم مزه بر_ و گفتدیخند
 جور موارد نیتو ا..قابل توجھتون_ پشت چشم نازک کردم و گفتمھی

 .. نازگنیم..مزه..گنینم
 ناز یاخھ اگھ خودم اعتراف کنم دار_ اروم گفتھی ازش گرفتم کھ بعد از چند ثانرومو

 .. واسھ بعدش ندارمینی تضمگھید..یکنیم
 ھی دی گرد شده منو کھ دی چشمایصورتش خندون بود ول.. برگشتم نگاش کردموھی

 ..کردنی ھمھ ساکت شدن و ما رو نگاه مکھیجور.. خندهری بلند زد زیدفعھ با صدا
دستت درد نکنھ ..میدی ھم داوشی سیما باالخره خنده با صدا..چھ عجب_اوشی سعمھ

 .. راحت باشھاوشتی از سالتی خگھید.. خانممایبفرما س..عروس خانم
 بھ یول..اوشی لبخند کمرنگ نشست رو لب مامان سھیحس کردم .. از خجالتمردم

 ..ماشا چھ زود دست بکار ھم شدن..بلھ_ پوزخند زد و گفتروزهیجاش ف
اومدم جوابش و بدم ..زنھی تو جمع حرف نمنی کھ گفت انیثم..اخھ بھ تو چھ.. کردماخم

 اره؟ید بذاره بھراد و در ب بره سنیکیبابا _کھ بھار گفت
 رهیبھراد ھر وقت م_ خونسرد گفتیلی کھ بھار خمی با تعجب نگاھش کردھمھ

 قھی دق٢٠االن ..یاری درش بی سند بذاردیحتما با..رونی بادی نمای راحتنی بھ اییدستشو
 ..ییاست رفتھ دستشو

 تو دیو پاش شستھ شدش یھمون موقع بھراد اومد داخل و اب دستا.. از خندهدی ترکجمع
 .. و دراوردغشیصورت بھار و ج

  مدت؟نیچھ خبر من نبودم ا..خب..وجدانم اسوده شد..شیاخ_بھراد
 دوساعتھ اون یکنی میچ... کردهریی مدت چقد شھر تغنی کھ تو اینیبیم..یچیھ_نیثم

 ؟یتو؟خستھ نباش
 ..ی کام باشنیریش_بھراد
 ..زشتھ..نیثم..بھراد_اوشی سخالھ
 .. اخالق با نمک شوھرم عادت کردهنیمعصومھ جون بھ ا..خالھ ولش کن_بھار

 ؟..عمو چند سالتھ..یاخ..بابا با نمک_نیثم
 شوھر کرده یعل.. واسھ خودتیی پا اقاھی ی باالخره اعتراف کردنیبب..نیبب_بھراد

 ؟یکوش عل..ا..شتریب
 ..نجامیمن ا..حاضر_ ساکت بود گفتشھی کھ مثل ھمیعل

 خواستم ی مدیشا.. بارھی ی بکن چند لحظھ ای اعالم حضورھی..سر خوببابا پ_بھراد
 ..شدی کھ سھ منطوریا..پشت سرت حرف بزنم

  پشت سرش؟ی بگیخوایچھ م..من کھ ھستم..اون نباشھ_نیثم
 .. مادر فوالد زرهنی با اکشھی میچ..ی علچارهیب..ی ووی وویوو_بھراد

اصال انگار نھ انگار مجلس .. و دعوا کردنغی شروع کردن جنی بھراد و ثمدوباره
 ..ھینامزد
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 و کاتی و گفتن دوباره تبرینیری و شوهی و می و خوردن چاییرای بعد از پذباالخره
 تنگ شده اوشیھنوز نرفتھ بودن دلم واسھ س..قرار مدارا مھمونا عزم رفتن کردن

 ..بود
 ونھ؟ خمی دنبالت برامیفردا م_ چشمک زد و اروم گفتھی رفتن قبل

 .. گرد شده زل زدم بھشی چشمابا
 ..دیخندی اون میول
 

 ؟ی ازش بپرسم خونھ واسھ چنشد
 کردن و گفتن کھ دلشون واسم تنگ ی گرمی در موقع رفتن ھمھ باھام خداحافظدم
ھمھ خوب بودن .. قراره وارد خونوادشون بشھی عروسنی و خوشحالن کھ ھمچشھیم

 .. ھستی مشکلھی دنیفکر کنم ھمھ فھم.. سرد بودیلیرفتارش خ.. خانممایبجز س
 ..خوادی خودش نمنکھی مثل ای اون روزش و فراموش کنم ولی کردم حرفای سعمن
 دیخندیم..دنی پرنیی زدن و باال و پاغی شروع کرد کل زدن و جشی رفتن مھمونا ستابا

مامان واسم اسپند دود ..دیچرخی و دورم مدیرقصیم..شدی من مزونی و اوزدی مغیو ج
 ..کرد
 ی چھ کارنی ایراست..یشی عروس می دارشھی اصال باورم نمی پریوا_شیستا
 ؟یری بگیخوایچرا جشن نم..بود

 اونا رو ھم یالیحوصلھ فخر فروختن فام..می و نداریما کھ کس..حوصلشو ندارم_
 .. تموم شھمیدوست دارم زود جمعش کن..ندارم

  بشھ؟یکھ چ_ بحث و عوض کرد و گفتھی دردم چدی کھ فھمشیستا
 ..مونی سر خونھ زندگمیکھ بر_

 ؟ی انقد ھولدونستمینم..چھ عجلتھ حاال..بابا عاشق_ چشمک زد و گفتشیستا
 .. نبودنیمن منظورم ا..نگاه دختره خنگ.. خنده مامان از تو اشپزخونھ اومدیصدا

 ..ی ابرومو بردوونھیخجالت بکش د_ زدم تو سرش و گفتمیکی
 واسھ شایحاال ا.. کردشھی نمشیکار.. خواھر منتپھیم..گھیخب دلھ د..برو بابا_شیتاس

 .. خجالت بکشمکمی کنمی میمن کھ شد سع
 ..اری رو جمع کن بوهی میظرفا..ای حی دختره بگھیبسھ د_مامان

 .. دروغ گفتدیاصال بھ شما فقط با..گھی دگمیراست م.. گفتمیخو مگھ چ..ا_شیستا
مطمئنم واسھ ..مامان ھم خوشحال بود ھم نگران..می خونھ رو جمع کردشی کمک ستابا

 بھ یول.. کردمی بزرگسکی ردیشا..نگرانھ منھ.. استروزهی و فاوشیرفتار مامان س
 ... نشممونی وقت پشچی ھدوارمیام.. ارزشش و دارهاوشینظرم س

 .. کجا برم حرف بزنم باھاشدونستمینم.. بوداوشیس.. زنگ خوردمی از خواب گوشقبل
 .. و روشن کردم و رفتم سمت اتاقیگوش

 ..سالم_
 ..یخستھ نباش..سالم خانم_ گفتی خندونی با صدااوشیس
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 من اومدم تو اتاق بلند شد و اشاره دی دیوقت..جلوش معذب بودم.. تو اتاق بودشیستا
 .. من راحت باشمرونی برهیکرد م

 ..ستمیخستھ ن_
 ؟یدیھنوز نخواب_اوشیس
 ..نھ_
 چرا؟_اوشیس
 ؟ینجوریھم_
  چرا؟دونمی من میول_اوشیس

 خب چرا؟_ زدم و گفتملبخند
 ..ی تور کنی و تونستی کھ چھ جواھرشھیباورت نم..یچون االن ذوق زده ا_اوشیس

 .. دارهفی رو تشری بشر خدانیا..دی پرخندم
 ؟ی زبوننیری بھت گفتھ شی کسانایاح_
 ..دمی رستی واقعنی من خودم بھ ایول..از گفتن کھ گفتھ_اوشیس

 ..دهیعشق من چرا نخواب_ صداش و اروم کرد و گفتبعد
 ی ولستی کھ رابطمون ھنوز توش عشق ندونستمیم.. جملشنی دلم قنج رفت از ااخ

 ..دوسش داشتم..ناب بود.. بودی عالیلیخ.. بودیھرچ
 .. خوابمیم_
 .. دنبالتامیم ١٠فردا ساعت _ گفتقی نفس عمھی دنی بعد از کشاوشیس
 ؟یواسھ چ_
 .. خونھمی بعدش برنکھیھم ا..دیھم خر_اوشیس

 ؟یخونھ ک_ دھنم و قورت دادم و گفتماب
 .. شماندهیخونھ من و خونھ ا_اوشیس
 ..بھ چھ مناسبت..اونوقت_
 .. بره خونھ نامزدشی خواد کسیمگھ مناسبت م..ھفتھ دفاع مقدس_اوشیس
 م؟یچکار کن..میخب بر..خب_
 یم..نترس..زمی عزیا_ گفتی جذاب و بمی و با صدادی خنددمی ترسدی کھ فھماوشیس

 .. وونشیدکوراس..می بدریی خونھ رو تغیخوام نظر بد
 ینم_ فوق العادش چشمام و بستم و گفتمی ضعف کرده بودم از صداکھی حالدر

 ..قشنگھ..دوسش دارم..خواد
 فقط خونھ رو؟_اوشیس
 ؟یدیجواب نم_ نگفتم کھ گفتیزیچ
 ؟ی بشنوی دوست داریچ_
 
 ..ریشب بخ..مثل من..ی دلتنگم شدنکھیا_اوشیس

 ..؟دلتنگ من..دلتنگم شده..دمی کشقی نفس عمھی.. کردقطع
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 لبخند و با تموم وجودم تھ تھ قلبم احساسش نی اینیریش.. اومد رو لبمنیری لبخند شھی
 مثل االن دوست دارم یی لحظھ ھاھی دونھینم..شمی کھ منم دلتنگش مدونھینم..کردم
 ..کنارم..نجایا..باشھ
 .. خواب عمرم بودنی ترنیری و شنی شب اون خواب ارومتراون

 دنی و پوشحی ملشی اراھی و ی دوش حسابھی شدم بعد از داری کھ از خواب بصبح
 .. شدماوشی منتظر سیی صبحانھ سر پاھی و خوردن زی و تر و تمکی شیلباسا

 .. بود کھ اس داد دم دره١٠ ساعت قایدق
داشت با ..سوار شدم.. نشستھ بودنیتو ماش..رونی کردم و رفتم بی مامان خداحافظاز

با حرکت سر جواب ..فتھی لحظھ از دستش نمھی لشی موبانیا..زدی حرف مشیگوش
 ..سالمم و داد و حرکت کرد

 بدون کت ای اسپرت ی وقت با لباساچیھ.. کت شلوار تنشھاوشی سشھی ھمچرا
من دوست ..تیمردونھ و با شخص..کنھی جذاب و با ابھتش مشیی خدایول..دمشیند

 .. بپوشھشھیولش کن بذار ھم..دارم
 ..احواالت نامزد جان_اوشیس

 .. زدملبخند
 قطع شد یاول..یزنی حرف متی با گوشی است دارقھی دقستی بقایاالن دق..چھ عجب_

 ..ی و جواب دادتتیپشت خط
 تو ای تو شرکت باشم دی باشھیمن االن مثل ھم..کار داشتم..زمنیخب عز_اوشیس

 از راه دور تونمیحداقل م.. ھستمبای خانم جذاب و زھی کنار می از خوش شانسیول..جلسھ
 .. کنم کھتیریمد
 ..ھم جسمت..ھم ذھنت..ی من باششیفقط پ...ی منشی پی من دوست دارم وقتیول_
 زدی مثال با خودش حرف مکھیدر حال لبخند کمرنگش و پررنگ کرد و اوشیس

 ..کھ من دق کنم.. چند ماه نامزدمون کننخواستنیبعد م_گفت
 ..ای حیپسره ب.. و قورت دادمخندم

 ..ھیکاف..مییما دربست مخلص شما..یخانم_اوشیس
 حرفا اصال بھ گروه نیا..اوشی سیوا_ دادم بھ در و گفتمھی و تکاوشی سمت سدمیچرخ
 ..خورهی نمتیخون

 کھ مثل کنمی می دارم سعیلیخ..اریبھ روم ن..خب حاال تو ھم_ اخم کرد و گفتاوشیس
 .. جنتلمن رفتار کنمیمردا

 ..یاوخ.. خندهری زدم زی پقھوی
 ..یزی عزشمینجوریشما ھم.. نکنتیخودت و اذ..نکن داداش من_
 ..ارمای سرت میی بالھی یپر_اوشیس
 ؟یبریحاال ما رو کجا م..یی اقامیجان نثار_
 .. خوبی جاھی_ چشمک زد و گفتھی صداش و بم کرد و اوشیس

 .. پسره لوسدی کشی جورھی خوبشو
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 ..گمی میجد..گھی نکن دتیاذ..ا_
 ..می لباس عروس بخری واسھ خانممی برمیخوایم_اوشیس
 اوشیجشن خونھ مامان س..میکردی بازار و لباسا رو نگاه ممی رفتاوشی سبا

 ی مھمونھی شبشتریچون جشنمون ب.. بردارمی و شلوغی پفکیلی لباس خخواستمینم..بود
 ..بود
 ناز و ی کھ پر از لباساکی مزون سھ طبقھ شھی بھ میدی تا رسمی رو نگاه کردیی جاچند

 نی از ایکی تاالر بود ایاگھ جشن تو باغ .. ھمشون قشنگ بودنییخدا..قشنگ بود
 بھ شتریب.. سادش چشمم و گرفتی لباسانی از ایکی ی ولکردمی ھا انتخاب میپرنسس
 .. ازشد خوشش اوماوشمیس..خوردی ما میمھمون

 خوام اول ی مگفتی مذاشتی نماوشی سی دخترا ھم بودن ولی سخت بود کاشکانتخاب
 ..نمیخودم تو تنت بب

 کھ تمامش ی متر١٢اتاق ..رفتم تو اتاق پرو.. واسمون اوردنمی و کھ انتخاب کردیاون
 .. بودی کارنھیا
 دامن بلند و ساتن ھی.. ساده بودیلیخ..دمیدختره ھم اومد و کمکم لباس و پوش ھی

 و مھره شدی جمع مکمی از پھلوھاش لباس یکی یدور کمرش تنگ بود و رو..داشت
 نیلباس در ع.. بودی براق نقره اینای پر از نگنشیدکلتھ بود و رو س.. داشتیدوز

 موھام و یول.. تور بزنمخواستمینم..دوسش داشتم.. و قشنگ بودکی شیلیسادگش خ
 .. گل سر ست لباس و گذاشتم بغل موھامھیباز کردم و 

واقعا تو تنم نشستھ .. ذوق کردمی کلدمی کھ خودم و دنھی ایروبرو..رونی رفت بدختره
 ..اصال انگار واسھ خودم دوختھ باشنش.. تنمتیاندازه و ف.. جذب تنم بودیلیخ..بود

با اومدنش اروم برگشتم ..پشتش بھ من بود.. شد وارداوشی در اومد و سیصدا
اونم نفساش ..زدیقلبم تند م..چشماش برق زد.. من لباش بھ خنده باز شددنیبا د..سمتش

 ستادهی اخیسرجام م..شدی پر ماوشی کوتاه سی با قدمانمونیفاصلھ ب..تند شده بود
 .. داغ کرده بودمداخل  ازیول.. کردهخی تنم کردمیحس م..بودم
 ..دمیکشی خجالت ماوشی سی باز بود و جلوملباس

 و دو دی کشقی نفس عمھی.. شد تو چشمامرهیخ..ستادی ادی کھ رسمی فاصلھ دو قدمبھ
 ..طرف دستاش و بھ روم باز کرد

 ..ی چیعنی
 در یول.. گناه.. عشق..ایح..شرم..خجالت.. مختلف داشتمی حس ھایکل.. لحظھاون

 شد کھ اون دو قدم و من پر ی چدمینفھم..ننیریھمشون واسم ش.. دمیکمال تعجب د
 تمی و بھ رنشیسرم و گذاشتم رو س..اوشیکردم و خودم و انداختم تو اغوش مردونھ س

 ..حلقھ کرد دستاش و دور کمرم..نامنظم قلبش گوش دادم
 ..یمثل فرشتھ ھا شد_ دم گوشم گفتاروم

 .. بردارمنشی سرم و از رو سشدی روم نمی خجالت حتاز
 ..رونی چند لحظھ دستاشو باز کرد و نرم و اروم از تو بغلش اومدم ب ازبعد
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 چونم و سرم و ریبا انگشت اشارش زد ز..نیی من سرم و انداختم پایول.. کردنگاھم
 قلبم اروم خواستمیفقط م_ گفتیبی شد تو چشمام و با لبخند دلفررهیخ..اورد باال

 ..باور کن..من با تو ارومم..پرستش..رهیبگ
 
 
 
با ..شھی ھست کھ فقط با تو اروم مای دننی نفر تو اھی یفھمی می وقتھی حال خوشیلیخ

 ..حس اغوشت.. قلبتتمیر.. نفساتیصدا
 کھ گذرونمی رو میی لحظھ ھااوشیمن با س.. ارزومھتیواسھ من کھ نھا.. قشنگھیلیخ

 ..تفاوت تا کجا..کردمی فکرشونم نمی حتدیعمرا با وح
رفتم ..دوباره اومد کمکم کرد و لباسام و عوض کردم و دختره رونی رفت باوشیس
 منم خوشم اومده دی فھمیوقت..کردی داشت با صاحب مزون صحبت ماوشیس..رونیب

بھ نظر من کھ .. باال بودیلی خمتشی قی ساده بود ولیلی خنکھیبا ا..مشیخریگفت کھ م
سالگرد .. ھرسالخوامی گفت ماوشی سیلو..میکردی مھی شبھ کراھیواسھ ..الزم نبود

 ..شیازدواجمون واسم بپوش
 ..دوست نداشتم.. تور نگرفتمی ولمیتاج ستش و گرفت..یکیچھ شوھر رمانت..یناز

 ..فرستھی و مکنھی سفارشات و گرفت و گفت کھ تا اخر ھفتھ واسمون امادش مخانمھ
 ..رونی بمیاومد

 ..خب حاال نوبت کت شلواره شماست_
 ..من کت شلوار دارم_اوشیس
 .. جداستیکت شلوار داماد..لوس نشو..ا_
 .. کھ دستپخت خانممھ بپوشموی کت شلوارخوامیم_اوشیس

 ..دوزمی واست مگھی دیکیخب _ زدم و گفتملبخند
 کھ من خوره کت یدونیم..ی واسم بدوزدی بایکی ھر ماه گھید..اون کھ بلھ_اوشیس

 ..شی با عشق دوختکنمیحس م..کنھی فرق منی ایول..شلوار دارم
 ..نپره تو گلوت جناب..اوھھو_

 ..بلدم چطور بخورمش_ و اروم گفتدیخند
 ..دای شدن جدای حی چھ بپسرا

 .. نھارمیبدو بر_ و گفتدی دستم و کشاوشیس
 خب ی واسش بخرم ولخرهی کھ خودش میی از اون کت شلوارادیرسی وسعم نمدرستھ

 ..گھی دکردمی مشی کارھی..باالخره
شلوغ بود و بزرگ و پر رفت ..یکی رستوران ھمون نزدھی می و رفتمی شدنی ماشسوار
 جا و ھی مینشست.. غذاھاش کھ محشر بودی بویول.. شلوغ بودیادیواسھ نھار ز..و امد

 .. خدمت اومد و سفارشات و گرفتشیپ
 ..گفتمی بھش مدی بود کھ بای حرفھی
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 ..اوشیس_
 ..جانم_اوشیس
 .. بگمیزی چھیخواستم ..راستش_
 ..بگو_اوشیس
 ..ی مدت بھم وقت بدھیاگھ .. استھیزیدر مورد جھ..راستش..یعنی..در مورد..خب_
 گھی دلھی با اون ھمھ وسیبھ نظرت خونھ بھ اون بزرگ_ حرفم و گفتنی بدی پراوشیس
 .. خودم ھست بسھھیزیجھ.. دارهدی جدھیزی بھ جھیازین
 ..بھش فکر نکن_ و گفتدی خندو
 .. با دخترهھیزیجھ..ی باالخره کھ چیول..دونمیم_
 ھی.. گرفتمیمگھ من واست جشن عروس.. ھم با پسرهیخب جشن عروس_اوشیس

 .. سادستیمھمون
 ..خب من خودم نخواستم_
 ..یاری رو نھیزی کھ اسم جھخوامیمنم م_اوشیس
 .. کھشھی اخھ نمیول_
 .. ندارهازی نی اگھی دلھیاونجا بھ وس..گھیتمومش کن د..پرستش_اوشیس
 .. فکر کنھ کھ خواستم ازش بگذرمیس کخوامی من نمیول_

 تونمی کھ نمدونمیم.. رسمھھی نیا..ارهی اشو بھیزی با خودش جھدی بای ھر عروسباالخره
 .. خب در حد خودمی ولارمی بی انچنانزیچ
 ..تمومش کن.. کنھدای بحث ادامھ پنیاصال دوست ندارم ا_ کالفھ گفتاوشیس

 .. شدم چرا اصال شروعش کردممونی خودم پشگھی کرد کھ دی اخمچنان
 ی خالی مدت دستمون حسابنیا..نھ پولش و..نھ زمانش و دارم.. چکار کنمدونمینم

 ..حرف مردم و چکار کنم.. خبیول..بود
 .. سمت بازارمی و رفتمی شدنی از خوردن نھار دوباره سوارماشبعد
 م؟یری کجا منباریا_
 ..حلقھ_ اوشیس

 .. ست باشھدیبا__ زدم کھ گفتلبخند
 ..و ساده_
 .. باشھنی مال من پر از نگشھیچون نم..میمجبور_اوشیس

 ھی.. داشتیکی شیلی خی از مغازه ھا طالھایکی..می چند تا مغازه رو نگاه انداختمیرفت
 فی ردھی بود و روش دیواسھ من طال سف.. ساده بودننگیر..میحلقھ رو انتخاب کرد

 ..نی بود و ساده بدون نگنی پالتاوشی و واسھ سخوردی منینگ
 ..از پس اندازم.. کردم کھ پول حلقھ رو خودم بدمی و راضاوشی ھزار دردسر سبا
شک .. ارزون در اومداوشی حلقھ سی گرونھ و ولنی پالتمتی قنکھی چرا با ادونمینم

 ... خودشاوشینکنھ س..کردم
 .. باشھ ازش بپرسمادمی
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 خواستمینم..کی حال شنی در عیدن ول ساده بویلیالبتھ خ.. بودنی قشنگی ھاحلقھ
 ..گی افتادم تو دمی فکر کنھ از ھول ھلی بردارم کسنی سنگیزایچ
طال .. بودنی سنگیساده بود ول.. ھم برداشتم دی طال سفسی سروھی اوشی انتخاب سبا

 .. بودکی شیلیخ.. براقی سورمھ ای بود با سنگادیسف
 .. دندهھیلجباز و ..گھی داوشھی سی نبودم انقد گرون ولی من راضھرچند

 ..می از کارامون و انجام دادی روز کلاون
کھ حتما عکاس خانم باشھ و .. خاناوشیالبتھ با ھزار وسواس س..می نوبت گرفتھیاتل

 .. کرده بودنی دوستاش تضمنی از بھتریکی رو یتازه اون عکاس
 ٥ کی کھی..ی عروسکیشام و ک..می ھم سفارش دادی و جمع و جورکی عقد شسفره

 .. لج کرداوشی بازم سیول.. بودادیبھ نظر من کھ ز..ی صورتی ھاھی با حاشدیطبقھ سف
 ..می عروس و دستھ گل ھم سفارش دادنیماش

 دوسش یلی خیول.. کنسول بودھی شبشتری کھ البتھ بمیدی ناز ھم دیلی شمع دون خنھی اھی
 ..داشتم
 ..میری نوبت بگشگاهی و ارامیبد و انجام یی جزیدای خرمی شد با دخترا فردا برقرار
 .. کردادمی دم در پاوشی سمی با ھم شام خوردنکھی بعد از اشب

  تو؟یاینم_
 ..ادیخوابم م..خستھ ام_ و گفتنی ماشی داد بھ صندلھی سرش و تکاوشیس
 ..ی خستھ شدیلیامروز خ..دیببخش_
 ی سر خونھ زندگمی چند روزم تموم شھ برنی اشایا..ای خستگنیتا باشھ از ا_اوشیس

 ..خودمون
اونوقت اسم ..حاال خوبھ امروز تو بغلش بودما.. حرفش گونھ ھام گل انداختننی ابا

 ..شمی سرخ مادی میخونھ زندگ
 .. کردم و رفتم تو و اونم بعد از چند لحظھ رفتیخداحافظ

عکس لباس عروسم و کھ .. بودم خوششون اومددهی کھ خرییزای از چشی و ستامامان
 ..دوختمیمامان ھم گفت اگھ سرم خلوت بود خودم واست م.. کھ مرد پاششی ستادنید

 ..داشتمی بر منی سنگسی سرودی بازم مامان گفت نبای حلقھ ھا ھم خوششون اومد ولاز
نمازم و خوندم و مسواک .. بمونمداری بنی اشترازی بتونستمی نمگھی خستھ بودم کھ دانقد

 ..زدم و رفتم تو اتاق
 .. اومدمی گوشامی پی کردم و اومدم بخوابم کھ صدا و پھنتشکم

 .. بوداوشی ساز
 ھ؟یچرا بغل من خال.. وقت شبنیا..االن.. بھ من بگھیکی_ بودنوشتھ

 .. روزام بودنی ایاز جنس داغ.. بودنیری شی داغنیا.. خدایوا.. کردمداغ
 .. و اروم چشمام و بستمدمیخند
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از کت و ..میری بگمیخوایھم خوبھ جشن مفصل نم..ی چند روز مردم از خستگنی ایتو
 ..دی خرمی اماده شو برزنھی زنگ میکی یبسکھ ھ..کول افتادم

 سی و سرومی رفتاوشی دفعھ ھم با سھی..میدی خرلھی و وسمی داشتزهی خورده ری سرھی
 تابلو ادیچون اونجا ز..میدی واسھ خونھ خرینیی تزیزای چکمیو ..میخواب و عوض کرد

 .. دوتایکی..ھ نداشتو مجسم
 .. بودندهی کاراشون و کرده بودن و لباساشون و خرھمھ
 خوب بود و قرار یلی کھ کارش خنای ااوشی خونھ سکی ھست نزدیکی ھم شگاهیارا

 .. اونجامی برمی پاشیشد ھممون جملگ
 یوقت..دلم براش تنگ شده..دمی و دو روزه نداوشیس..ی سخت و باور نکردنزی چھی

دوست دارم کنارم .. براشکنمی می احساس دلتنگیلی خزنمیباھاش حرف م
 ..ھ؟عشقی چشی معنی دلتنگنی ایعنی..ایخدا..بود
 نی ارشیپذ.. و دارمرششی پذیامادگ..من..رو راست.. بگمیزی چھی جون خدا

 اوشیعشق س..تو دلم..بکارش خدا جون.. ھستاوشمیاگھ از طرف س..اگھ ھست..عشق
 ..و بکار
 اونم دمی حرفاش فھمیاز البال..میزنی حرف می و با ھم کلزنھی زنگ مھرشب
 ..مونیعروس..دوست داره زودتر چھار شنبھ بشھ..دلتنگھ

 زنگ زد اوشی مامان سیول.. باشنکی فقط افراد درجھ مونی قرار بود کھ مھموناول
ھمھ ازش .. و دعوت نکنھی پسرش کسھی واسھ عروستونھیبھ مامان و گفت کھ نم

گفت ھمھ دور و .. تو جشنش ھم باشنخوانیم.. و دوست دارناوشیس..تظار دارنان
جا واسھ ھمھ ..کردن راحت باش اشنا رو دعوت کرده بھ مامان گفت شما ھم تو دعوت

 ..ھست
خب ھمون ھم ..می تاالر نگرفتھی فقط میھمھ کار کرد.. بود و سادهی خوشھ مھموندلمون

 گھی دی خب کیول..میریگی حنابندان ھم ممیا رسم دارالبتھ م..می تر بودنی سنگمیگرفتیم
 ..حوصلشو داره

 ھم دوباره زنگ زدن و مامان بھشون گفت کھ فعال دختر شی خواستگار ستاخانواده
 بعد از مراسمش بھتون جواب شایا..می مراسمشری و درگکنھیبزرگترم داره ازدواج م

 ..میدیو م
دو تا چمدون واسم اماده کرده .. چرخی پاای بازار بود ای چند روز ھمش نی ھم امامان

 ی خونگی ھم لباسایکی..دست دوز خودش..کی و شی مجلسی لباسایکی..پر از لباس
 ..چقدم نانازن..یناموس
 ..شی رو بذار واسھ ستانایا..ی لباس کھنھ با خودت ببرشھی نمی تازه عروسگھی ممامان

خب ..یطفل..خندم گرفتھ بود.. بھ مندادیحش م و فزدی مغی جی ھدی فھمنوی تا اشیستا
 اندازه نھنگ باز ششی نشھی بھش گفتم نوبت تو ھم می وقتیول.. گفت بھشعیمامان ضا

 ..شد
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 بھش بگو یبھش گفتم تلفن.. واسھ دعوتنای مامان رفت خونھ عمو انکھی اگھی خبر دھی
 ..نمی و ببنی مھافھی خوام قی گفت میول

 از ی وقتگھیم.. حرف بزنھتونستھی و نمشدهی عمو کھ اصال باورش نمگھی ممامان
 و دیخندیمامان م.. زود پز در حال انفجارھی واسش گفتم زن عمو شده بود مثل اوشیس
 ..گفتی چرت و پرت می ھتی سرخ شده بود و از زور عصبانگفتیم

 .. منو خراب کنھھینخواست روح.. گفتھی نگفت چمامان
 با پسر شھی روزا نامزدنی خوشحال شده بود و انگار ھمی حسابدای وگفتیم

 ..شونیھمسا
ھر ..بھ ما چھ..زن و شوھرن.. نامزدننای استیمعلوم ن.. کھ خبر مرگش نبودهدمیوح

 .. بکننخوادی دلشون میغلط
 زن ی ھاھیحرفا و کنا..گرفتی من خندم نمیول..دیخندی مفتادی زن عمو مادی کھ مامان

 ی و دل رحمی فاز مھربونتونمینم.. خودخواه بدجنسکھیزن..عمو قلبمو پاره کرده بود
اون نامردا رو اون کاراشون .. فراموشش کنمتونمی نمیحت..بخشمشیبردارم و بگم کھ م

 .. فراموش کردشھی نمی جورچیو ھ
نا ..رم کار دایفردا کل.. بخوابمخوامیم..ای بسھ فکر کردن بھ اون عوضگھید.. کنولش

 ..مھی فردا عروسیسالمت
تو ..شووری پرستش بیوا..ادیبھتر بھت م.. قشنگ ترهی رنگنیاره بھ نظرم رژ ا_نیثم

 و داداشمو تھی مثل اون عفرینکنھ تو ھم پس فردا بش..نمی؟ببیچرا انقد خوشگل شد
 ؟یببر

 ..اصال قطع رابطھ.. از اونم بدتردیشا..یدیخدا رو چھ د_ چشمک زدم و گفتمھی
 ..شووری بیکنیتو غلط م_ و گفتدی کشغی جنیثم

 .. اقامون دوست دارمشتریخره من تو رو ب..یخب تو ھم ابرومونو برد_ و گفتمدمیخند
 ..واقعا_ اومد و گفتی عشوه خرکھی دهی ندتاپی تی خرانیع

 ..زمیاره عز_ و تند تند تکون دادم و گفتمسرم
 ..یاالن خر شد_ کھ گفتمدی خندنیثم

 من دنی ھم اومدن تو و با دشی بزنھ کھ در اتاق باز شد و بھار و ستاغی دوبارھجاومد
 ..یکثافت چھ خوشگل شد_ و گفتندنی کشغیھر سھ تاشون با ھم ج

 ..ابراز عالقھ ھاشون با فحشھ.. ھاوونھید
 نگاه بھم انداختن و ھیسھ تاشون ..من خودم خوشگل بودم..چتونھ.. بابادیخفھ ش_

 ..گمشو بابا_گفتن
 .. کردشھی نمشیکار..گھی دشعورنیب

 .. ذاشتی تاجم و واسم مدیفقط با.. تموم شده بودگھی و کار من دمی بودشگاهی اراتو
 نشون ی و بھ خوبکمیاری لباس کمر بیتنگ.. عروس تو تنم محشر بوددی سفلباس

 ینایاون نگ..ود و انداختم گردنم بدهی خراوشی و کھ سیدی طال سفسیسرو..دادیم
 ..کردنی میی و بلندم واقعا خودنمادی گردن سفی رویسورمھ ا
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 پشت چشم شی مات با ارایرژ لب صورت.. و بھ اندازه بودحی صورتم ملشیارا
 چشمامو روشنتر ی بلند مشکیبا مژه ھا.. ھم بنفش کبودی و کمی و مشکیصورت

 ..دادینشون م
 دوست یعنی..موھامو رنگ نکردم.. باز و بستھ بودیی جوراھی.. موھام قشنگ بودمدا

 ھی بود و یفندق..رنگ موھام خودشون دو رنگھ بودن.. نذاشتاوشیداشتم رنگ کنم س
 ..دادی نشون مشتری مدا موھام رنگشون و بی شلوغنیا.. بودنشونی بی عسلیتایالیھا

 ..ندرسوی ماوشی سی قدمو تا شونھ ھامی اشھی پاشنھ بلند و شیکفشا
 

 ..نمی ببی و تو کت شلوار داماداوشیچقد دوست دارم س..یاخ
 .. ھم خوشگل شده بودنوونھی سھ تا دنیا

جنس لباس لخت .. قشنگ بودیلیخ.. بوددهی رنگ پوشیری دکلتھ شھی خواھر داماد نیثم
 ھیموھاش و فر درشت کرده بود و ..خوردی میی طالی سنگانشی سریو بلند بود و ز

 .. محشر شده بودشی قھوه ایچشما.. زده بودیی طالشی جمع کرده بود و اراشویقسمت
 راھنی پھیلباسش .. داشتی دخترونھ اشی موھاش و لخت کرده بود و اراشیستا

 چھرشو یلی سادش خشیموھاش و چشماش با ارا..یسرخاب.. بودی دو بندیمجلس
 ..دخترونھ کرده بود

موھاش و ساده باال سرش .. بوددهی پوشی اهروزی فکی کت دامن فوق العاده شھی بھار
 .. تو دل برو شده بودیبھار ھم حساب..جمع کرده بود

عروسمون کھ ..خب_ اومد داخل اتاق و گفتشگرمیارا..می چھارتامون اماده بودھر
مبارکت .. ماه شدهکھی تھیھزار ماشا مثل ..ماشا..امادست و فقط گل سرش مونده

 ..زمیباشھ عز
 اوشیالبتھ گفت س.. دادی انعام خوبشگرهی ارای بھ شاگرداشی و ستادنی کل کشدخترا

 ..ستمیداده بھشون بدم خودم انقد دست و دلباز ن
 ..اقا داماد اومده_ از دخترا گفتیکی کھ می چھارتامون نشستھ بودھر
 از چھره ادی خوشش ماوشی سیعنی.. گرفتمیجانیچھ ھ..نیی پاختی ری زرتقلبم
 ..شمیارااز ..دمیجد

 .. نبوددای پیزیچ.. شنلم و گذاشت رو شونم و موھام و پوشوندبھار
 ..نیی پامی و اومدمی شداماده

 اوشی سدهی کشی شنل پاھاریاز ز.. فوق العادش محشر شده بودنی با تزئاوشی سپورشھ
 ..نی داده بود بھ ماشھی کھ تکدمیو د
اومد کنارم .. بھرادهنکھیا.. مردونھ اومددنی کل کشھی ی دھنم و قورت دادم کھ صدااب

 ..سالم بر عروس زشت رو_و گفت
 .. بھرادی لوسیلیخ_

 ؟ی شدی چھ شکلنمی ببشھینم..پرستش.. از خودتونھیلوس_بھراد
 ..نمشی ببدی بعد عقد باای شده ی چھ شکلنمشی ببشھیم..ایس_ و گفتاوشی کرد بھ سرو
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 ..گمشو کنار_ اومد جلو و بھراد و ھول داد و گفتاوشیس
 ؟یخوب_ و اروم گفتنی برد کنار ماشدی و گرفت و با خودش کشدستم
 و دخترا ھم بھ نی نشستم تو ماششی و ستااوشیبا کمک س.. و اروم تکون دادمسرم

امون  از ھمونجا باھمی و گفتلمبرداریف..ھی اتلمی برمیخواستیما ھم کھ م..بھراد رفتن خونھ
 لمی فدیاز رقص و قر و فرش با..رهی بگلمی فشگاهیدوست نداشتم از دم در ارا..ادیب

 ..رهیبگ
 تو ی ارومیقی موسیصدا.. و از جا کندنی حرکت ماشھی و با نی نشست تو ماشاوشیس

 زدی نمی حرفچی ساکت بود و ھاوشی گذشت و سقھیچند دق.. در حال پخش بودنیماش
 .. کھ از ترس نفسم بند اومددی کشی دادھی ھویکھ 

 
 .. شدم بھشرهی شنل خری تعجب و ترس از زبا

 ..وھووی..ولیا..نھیھم..اره_ داد زد و گفتدوباره
 ..کردی می کاذبش و داشت خالیانرژ.. پسر چشھنی خدا ایوا
 سال سن ٣٢ با کردمیاصال فکر نم.. چقد ھول کردمی پریوا_ و گفتدی خنداوشیس

 ..واجم ھول کنمبخوام انقد موقع ازد
 ی چھی..اوشیس_ گفتمی روم و گرفتم سمت مخالف و با ترس ساختگیول.. زدملبخند
 بگم؟

 ..بگو_اوشیس
 .. زشت شدمیلیخ..من..راستش..زهیچ_
 ؟ی چیعنی_اوشیس
 ..صورتم و کرد مثل جنا.. کارش افتضاح بودشگرهی ارانی ایعنی_
 واقعا؟_اوشیس
 ..اوھووم_

 یریفوقش م..زمیاشکال نداره عز_ گفتاوشی و ناراحت نشون دادم کھ سخودم
 .. ندارهشی بھ ارایازین..ھی خوشگنیخانم خودم بھ ا..یشوریصورتت و م

 ..ی عقده ای ھادهی ندنی انی کردم عی ذوقھی یوو
 .. استعی ضایلیخ..اوشینھ س_
  واست درستش کنھ؟یگفتی میخب تا اونجا بود_اوشیس
 ..کارش افتضاح بودکال ..شدینم_
 .. کارش خوبھ خوبھگفتی می چنی ثمنیپس ا_ گفتی عصببای با لحن تقراوشیس

 ..ھی اتلمیدیرس..بفرما..ستیمھم ن.. نکنتیخودت و اذ..ولش کن_ از چند لحظھ گفتبعد
 و ندمیبی کھ می و موقعاوشی سافھیدوست داشتم ق.. کردنی تو دلم اب می قندھی
 .. شدمییالی چھ گودزکنھیحاال فکر م..نمیبب

 .. تومی رفتگھی شدم و با ھمدادهی سمت منو باز کرد و پدر
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 اتاق کھ پر از دم ھی کردن تو ییما رو راھنما.. بزرگ داشتبای باغ تقرھی کھ رونشیب
 .. بودلھیو دستگاه و وس

 گفتیم.. نشدی راضاوشی سی ولمیری اسپرت بگی ازتون عکسادیای ھم گفتن بقبلش
خالصھ ..ی دست کسفتھی دفعھ عکسات مھی..ادی خوشم نمی بپوشی ناموسی لباسادیبا
 .. شدی بھ زور راضی عکس عروسنی بھ ھمنکھیا

 ..رونی و دختره رو صدا زدن رفت بکی تو اتاق بوداوشی و سمن
 ..نمتی ببی ذاریم..یخانم_ و گفتکمی اومد نزداوشیس
 ..نچ_
 ؟یچ_اوشیس
 ..گفتم نھ_
 چرا؟_اوشیس
 .. خوامینم..رایچونکھ ز_
 ..نمی ببنجای اایب..مگھ دستھ تو_ و گفتکمی اومد نزداوشیس.. کرده بودملج

 ..ینی خوام ببینم..اوشینکن س_ و تند کردم و گفتمقدمام
 ..  کھ در اتاق بازشد و دختره اومد تورهیاومد دستم و بگ.. اومد دنبالماوشیس
  شده؟یزیچ_ تعجب گفتبا

 رو بھ دختره ی جدشھی مثل ھمی ھم تو صداش خنده داشت ولاوشیس.. گرفتھ بودخندم
 ..دییبفرما..نھ خانم_گفت

 ..نمی و بباوشی سافھی داشتم قدوست
 ؟..یاریچرا شنلت و در نم..ی خوایرو نما م..خب عروس خانم_ عکاسھدختر
 نی منو قبال با ااوشیالبتھ س..می عکس بندازمیومدی بعد از عقد میکاشک..شدی نمروم

 ..بخشھیخدا م..اقامونھ..گھیاشکال نداره د..دهیدلباس 
 .. پشت سرماوشی بود و سستادهیدختره روبروم ا.. و بردم و گره شنلمو باز کردمدستم
 .. و در اوردم و دادم دست دخترهشنل

 ..یچھ عروس ملوس..واوو_ نگاه بھم انداخت و با لبخند گفتھی ھم دختره
 .. کنھزونی رفت شنلم و اوو

 تو اوشی سیپاھا.. تند گرفتھ بودتمی بود و قلبم رنییسرم پا..اوشی برگشتم سمت ساروم
 ستادیروبروم ا.. قدم اومد جلوھی.. جلو چشمم بودشی براق مشکیکفشا.. بوددمی دھیزاو

 ..نمتیبب_ گفتی اروم و جذابیو با صدا
 ..اوشی سی پر شوق و پر از تمنای و اوردم باال و چشم دوختم بھ چشماسرم

 لبخند خوشگل زد و سرش و ھی..بھ چشمام.. شده بود بھ منرهی غرور و با تعجب خبا
  نھ؟یکھ شکل جنا شد_ صورتم و گفتکیاورد نزد

 ..یفکر خودت باش خانم_ زدم کھ گفتلبخند
 ..زمیھستم عز_ دھنم و قورت دادم و با اعتماد بھ نفس گفتماب
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 موضوع کھ امشب جاتون نیبانو واقف ھستن بھ ا..  انایاح..اونوقت..اھا_اوشیس
 نھ؟..گھی دشھیعوض م

 .. کردم اروم باشمی سعبازم
 ..دونمیبلھ کھ م_
 گھ؟ی دشھی خوابتونم عوض می کھ جادیدونی منمیا_اوشیس
 یچی ھیھ.. نکنادی روتو زگھید_ کردم و اخم کردم و گفتمی کھ گفت کال قاطنویا

 ..گمینم
 و جلو راھمو گرفت دی بلند خندی بازم با حرص دادن من با صدااوشی برم کھ ساومدم

 ..ی و پر کنی خالی جاھی دی بانکھیمنظورم ا_و کنار گوشم گفت
 ..  بھ بغلش اشاره کردو

 ..تو چشماش زل زدم.. کردمنگاھش
 ؟ی کی خالیجا_

 ..ھمون کھ ولش کرد..نکنھ ھنوز فکر دخترست..دمیترس
 پرش یکی دیبا.. بودیاز ھمون اول خال.. نبوده کھ بخواد پر بشھی کسیجا_اوشیس

  روت حساب کنم؟تونمیم..کنھ
 .. گرفتاوشی از سی محبتھی ھمھ وجودم و ھوی

 ..ادتھی..قبال ھم پرش کردم_
 ؟یتونیم..ھمشو..ی قلبمو مال خودت کنخوامیم_ با محبت گفتاوشیس

 ..تونمیم_ گفتم لبریز.. نفسش و کھ حس کردمیگرم.. و بستمچشمام
 ..می ما ھم بھ کارمون برسدیذاریم_ عکاسھ دختر

 ..مونی احساسی تو لحظھ ھادیجفت پا پر..اه.. خدا اصال حواسم بھش نبودیوا
 ..دیرسیبھ کارتونم م..دیعجلھ نکن_اوشیس

 ..ارهی وقت کم نمچیھ.. رودارهیلی خاوشی سشییخدا
 ..ختیری عرق ماوشی سشدمی من سرخ میھ..دادی مدل می ھدختره

 رو نیبش.. برو تو بغلشیھ..خو حداقل واسھ ما زوده االن..دادی مدل می ھنمیا
 ..خو بھ تو چھ..ری عروس و بگیاقا دوماد پا..عروس خانم دامنتو بده باال..پاش

تازه ..گھی اونم مرده دیول..ھی خوداریلی پسر خنکھیبا ا.. بوداوشی بھ سحواسم
 ..نامزدش

 ..ز خجالت کھ خودم مردم امن
کت .. شده بودیغاتی تبلی خوده مدالنیع.. گرفتاوشی از سی دوتا عکس تکھی یول

کراوات ..شدی داشت پاره منشی از رو سشی کھ از تنگدی و بلوز تنگ سفیشلوار مشک
 .. کننده بودوونھید.. خدایوا.. سادهھیمشک
کال عکسامون .. خوب شده بودنیلیخ.. ھم از من گرفتسی ناھی تا عکس تکچند

 .. بودنیناموس
 ..ییایقشنگ شدن و رو..می اونجا گرفتیری تاب حصی باغ روی تا عکس ھم توچند
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 .. مھمونا ھمھ اومدنگھی ددییای کھ شد بھراد زنگ زد کھ بتموم
 .. ھم پشت سر ما اومدن دنبالمونلمبرداری فنی و ماشمی شدنی ماشسوار

 اوشی و خالھ سیی و عمو و داشی و بھراد و ستانی مامان و سروش و ثممیدی رسیوقت
 و ی گوسفند بھ چھ بزرگھی قصابم بود کھ ھی.. بودنستادهی دم در اگھیو چندتا پسر د

 ..کردی اسپند دود ماوشیخالھ س..دیبریداشت سر م
 ..دمی و نداوشی ھمھ اونا مامان سنیب
 

 کالسشون نکھی مثل ایول..ال حداقل پسرش دم در استقبادیب.. داشتم باشھانتظار
 .. بودشتریارزشش ب

 .. شمادهی در سمت منو باز کرد و دخترا اومدن و کمکم کردن پاوشیس
 ..زدنی و مردا دست مدنیکشی کل مزنا

 ی سختیلیخ.. قربونش بشمیالھ..کردی کھ اشک گوشھ چشمش و پاک مدمی و دمامان
 نی اغوش امن مامان ارامبخشتریگرم..رفتم تو بغلش..دهی زحمتھ منو کشیلیخ..دهیکش

 . ارامش بخش باشھطی شرانی تو اتونستی خوب میلیخ.. واسھ مناستیمکان دن
 ..فدات شھ مادر.. دخترمی خوشبخت شیالھ_مامان
 خون گوشفند ذبح ی از رواوشیبا کمک س.. گرفتشیدوباره گر.. ازم گرفتروشو

 ..ھمھ صلوات فرستادن و اسفند و دور سرمون گردوندن..میشده گذشت
 .. رفتن قسمت مردونھ و زنا ھم منو با کل و دست بردن قسمت زنونھمردا

 ..دنیکشی وارد شدنم تو خونھ ھمھ توجھشون بھ من جلب شد و دست و کل مبا
 .. کمکم کرد و شنلم و در اوردشیستا

چشم حسودت _ و لبخند بھ لب گفتیشک ای با چشمادی تا منو تو لباس عروس دمامان
 ..ماشا ماشا ھزار ماشا..بترکھ مادر

 ی با دستھ ھادی سفی مبل دونفره سلطنتھی.. و بھار بردنم سر سفره عقدنیثم
 ی رنگابی جمع و جور با ترکی ولکی سفره فوق العاده شھی.. بودکی شیلیخ..ییطال
 .. بودیعال.. یی و طالدیسف
 فاخر و جواھرات براق و چشم کور ی و لباساکیخانما ھمھ ش.. شلوغ شده بودیلیخ

 ..عادت داشتن.. عادت نداشتن سر و دستشون و مثل زن عمو تکون بدنیلیالبتھ خ..کن
 اومده ی چند نفرھی خودمون یالیاز فام.. گفتنکی اومدن و بھم تبراکثرا
 .. خداروشکر سر و وضعشون خوب بود..بودن

 ھمون دختر دمی فھمنیاز چشمک ثم..شمی دختر جوون پھی ھمراه اوشی عمو سزن
 .. کھ بھش عالقھ داشتھاوشھی سیعمو

چشماش قشنگ بودن اما .. بودی معمولیلی چھرش خیول.. بودکلی بلند و خوش ھقد
 .. بودی صورتش معمولی اجزاھیبق

 ساکت زل زدم یلیدختر عموش کھ خ.. نھ خصمانھمانھی صمیلینھ خ.. گفتنکی تبربھم
 ..گمی مکیتبر_بھم و اروم گفت
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در .. بسوزهبشی دلش واسھ رقدیدر کل ادم نبا.. لحظھھیاما فقط .. واسش سوختدلم
 .. مالھ منھاوشیحال حاضر ھم س

 .. جان ھم کھ ھستنروزهیف.. اوهاوه
 و خوردی می دوتا بند پشت گردنقشی.. زانویکوتاه تا رو.. بوددهی پوشی لباس زرشکھی

 .. کار شده بودی حسابنشیش لخت بود و روسکمر
اونم .. رو صورتش خوابونده بودی قشنگیلی خشی لخت کرده بود و اراموھاشو

با .. بودنکی شیلیطالھاش خ.. کرده بودزونی اوی قشنگیلی جواھرات خسیسرو
اما بلند ..مثال انتظار داشت منم واسش پاشم..ستادیاومد روبروم ا..رفتیژست راه م

 ..دختره پررو..قط با لبخند بھش دست دادمف..نشدم
 
 ..ی خوشبخت شدوارمیام..زمی عزگمی مکیتبر_روزهیف

 ی خانواده ای تویاومد..یشی مدونمیھرچند کھ م_ گفتعی جوابش و بدم کھ سراومدم
 ..ی بشھی ھمسای باھاشون حتی بتونیکردیکھ عمرا فکرش و نم

 دونمیھرچند م..ی بچسبی شانس و دو دستنی اکنمی مشنھادیپ_ چشمک زد و گفتھی
 ..یدی واسش زحمت کشیلیخ

 فکر کنھ عروس ی کسخواستمینم.. اخمم و پاک کردمعی سریول.. کردماخم
 .. نشون بدماستی سدیمنم با..میبداخالق

 یلی بھش خدنی بود واسھ من کھ واسھ رسادی انقد زاوشیارزش س_ زدم و گفتملبخند
راحتم از دست ..ادی کھ راحت بدست بیزیچ..زمی عزیدونی کھ منمیا..تالش بکنم

 ؟.. نھیفکر کنم تو واسھ اقا سروش مثل راحت الحلقوم بود..زمینگرانتم عز..رهیم
 ھی دی بای نداشتم ولی اعتقادچی حرفم ھنیھرچند کھ خودم بھ ا..دختره پرو..شیاخ

 ..دادمی جوابش و میجور
 .. ھم سرخ تر شدنی سرخ بود از خنده ثمروزهیف

 .. روش و گرفت و رفتگھی حرف دچی ھبدون
 
 ..ختی ریدختره زشت ب..یخوبش کرد..ی ابجولیا_نیثم
 .. ھم خوشگلھیلیخ..ستی زشت نشیی خداگھید_
 ..بد اخالق..افشیتو سرش بخوره ق_نیثم

 .. سمت ماادی داره مدمی و داوشی کھ مامان سمیزدی با ھم حرف ممیداشت
 
 ..ستادمی لبخند بلند شدم بھ احترامش ابا
موھاش کوتاه بود و مش .. بوددهی پوشکی شیلی خی کت دامن سورمھ اھی خانم مایس

 ..کرده دور گردنش بود
 ..ستادی لبخند اومد روبروم ابا
 سالم_
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 ..یخوش اومد..زمیسالم عز_ خانممایس
 ..دی بغل کرد و گونمو بوسمنو

 یرفتارا..میدی محبت از مادر شوھرمون دکھی چھی ما..چھ عجب..شدی باورم نماصال
 .. اصال درکشون کنمتونمینم.. متناقضنیلی خاوشیمامان س

 واسش یلی زنش خییبای زاوشیس..زمی عزیخوشگل شد_ لبخند نگام کرد و گفتبا
 ..مھمھ
 ..دمیخجالت کش..نیی و انداختم پاسرم
 .. توانی دارن مونیاقا.. هللاای..خانما_ بھار اومد کھ بلند گفتیصدا
 دهی ھم مانتو و شال پوشیچند نفر.. رو سرشوندنی کشی رنگی چادرااکثرا
 .. گرفتی زد سرش و روش و حسابی خوش رنگی چادر رنگھی روزهیف..بودن

 ..دمی شنلم و با کمک بھار از دوباره پوشمنم
 .. و صلوات فرستادندنی زنا کل کشاوشی اومدن سبا
 ی حس خوبھی.. عطرشیبا حس حضورش با استشمام بو.. کھ نشست کنارماوشیس

 ..بھم دست داد
 اوضاع چطوره؟_ گفتاروم

 ..یعال_
 ..می خطبھ رو بخونھ بری زودیکاشک..خستھ شدم_اوشیس
 کجا؟_
 ..خونمون_اوشیس

 ..ای حیپسره ب..کوفت
 .. و البتھ بھراد اومدن داخلاوشی سیی و سروش و عمو و داعاقد
 .. صحبت کرد و شناسنامھ ھا رو گرفتکمی صلوات فرستاد و ھی عاقد
 ستن؟یپدر عروس خانم ن_عاقد

 ..فوت شدن حاج اقا_سروش
 ریانقد تحق..انقد زجر..دمیکشی نمیقطعا من انقد سخت..اگھ بودش.. بابا دلم گرفتادی با
اھام  بکردی جرات نمروزهی مثل فیکی..گرفتمیاالن سرم و با افتخار باال م..شدمینم
 ..بھ پشتوانھ اعتبار باباش.. حرف بزنھینجوریا

 ..عروس قران.. اومدسیسوره ..بازش کردم.. قران و داد دستمشیستا
 خوب یزایاز خدا ھمھ چ.یسالمت.. خواستمیاز خدا خوشبخت.. کردم بھ خوندنشروع

 .. رو خواستم اون لحظھایدن
 ھی شما رو با مھردیدھی بھ بنده وکالت متیعروس خانم پرستش ذاکر فرزند ھدا_عاقد

 عدد ١٥ سفر حج تمتع و کی.. و شمعداننھی دست اکی..دی جلد کالم هللا مجکیمعلوم 
 اوشی سی عدد شاخھ گل رزبھ عقد دائم اقا١٥٠٠ بھ انظمام یسکھ تمام بھار ازاد

 لم؟ی وکهبند..اورمی مھر فرزند ساعد در بنیمع
 د؟ اضافھ کری تا گل و ک١٥٠٠ نیا
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 نھیعروس رفتھ گل بچ_بھار
  شاخھ گل رزھیھروز _ اروم کنار گوشم گفتاوشیس

  کار اقامون بودپس
 معلوم شما رو بھ ھی با مھرلمیبنده وک..کنمی بار دوم عرض میعروس خانم برا_عاقد

 ؟..اورمی مھر در بنی معاوشی سیعقد دائم اقا
 ارهیعروس رفتھ گالب ب_نیثم

 ی شما را بھ عقد دائم اقادیدھیبھ بنده وکالت م...کنمی بار سوم عرض میبرا_عاقد
 لم؟یاورم؟وکی مھر در بنی معاوشیس
 .. خوادی می لفظریعروس ز_ گفتنای ااوشی سلی فامی از دخترایکی

 .. جعبھ طال گذاشت تو دستمھی اوشی سمامان
 .. قشنگ بودیلی دستبند خھی.. کردمبازش
با اجازه _ گفتمی نسبتا ارومیفتم و با صدابسم هللا گ..چشمام و بستم.. و بستمقران

 بلھ... مجلس والبتھ مادرمیبزرگا
 . زنا سکوت سالن و پر کرده بودیدنای کل کشیصدا
 اورم؟ی شما را بھ عقد دائم خانم پرستش ذاکر در بلمیوک.. دامادیاقا_عاقد

 بلھ__ گفترای محکم و گیلی خی مردونھ بم و جذابی با صدااوشیس
 .. کھ گوشام کر شددی کل کشھی نی ثماوشی بلھ گفتن سبا
 ..دنیرقصی و اوردن وسط و دورش ماوشی و بھراد سنیثم

 دراورد و ٥٠٠٠ بستھ ھی بشیسروش از تو ج..رونی رفتن باوشی سیی و عمو وداعاقد
 ..اوشی رو سر سختیر

 و باھاش گرفتنی و ماوشی اومدن وسط و دست ساوشی سی ھا و عمھ ھاخالھ
 ..دنیرقصیم
 ..زدی کھ فقط خجالت زده بھشون لبخند ماوشیس
 و برد وسط کنار دی رفتن بھراد و سروش منم شنلم و دراوردم و بھار دستم و کشبا
 اوشیس

 ریمثل نون و پن..خوندنی میی شعرھاھی و زدنی و دست مدنیرقصی دورمون مھمھ
 ..می دخترتون و بردمیاورد
 .. بھتونمیدی دختر نمتونی ارزونری و پننون

 .. دلشون خوشھناھمیا
 تو جشناشون با اصرار جوونا ضبط ی ولستنی اھل ترانھ و اواز نادی زاوشی سخانواده

 ..  ذارنیم
 .. کھ خودش اھنگاش و انتخاب کرده بود و گذاشت تو دستگاهی دی رفت و سنمیثم
 .. شاد و قشنگی اھنگای سرھی

 رونی برمیمن م_ سرش و اورد کنار گوشم و گفتاوشیس
 .. دخترای و شوت و ھوراغی کارش مصادف شد با جنی اکھ
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 .رونی حرف رفت بی از خجالت سرخ شد و باوشی سچارهیب
 .. خانما حجابشون و برداشتن و ھمھ اومدن وسطاوشی رفتن سبا

 .. ھم بودنکتای و ی ھستشدی نمباورم
 .. دماغش و عمل کرده بودیھست
 ؟یچھ ناز شد.. عروس خانمکیتبر_یھست

 ؟یتو ھم خوشگل شد..یخوش اومد..یمرس_
 ..اصرار فرامرز بود_ زد و گفتلبخند
 . اون پسرستادی ھنوز دونستمیم.. بودنی غمگلحنش

 . بوددهی بھ خودش رسی ھم حسابکتای
 . وقتھینترشم ..دی من بکنی ھم برای فکرھی..نیشماھا کھ شوھر کرد_کتای

 واسھ ردتی بگادی کن واسش کھ بینیری خودشکمی کن دای حاج خانم پھی نجایبگرد ا_
 .پسرش

 .شونیکیپس من برم تو کار_کتای
 ی خودشون و خالی ھمھ وسط بودن و حسابلی فامی و دختراشی و بھار و ستانیثم

 ..دمی باھاشون رقصکمیمنم ..کردن
 . ھاشون و دادن و رفتنھی اومدن بھم ھدی نفرچند

 و خوردن عسل و خاموش کی کدنیمراسم بر. اومد داخلاوشی سلمبرداری اصرار فبا
 .میکردن شمعا رو انجام داد

 کار ھیپس ..ستی ندنی اھل رقصگھیاقا داماد کھ م..خب عروس خانم_رداریلمیف
 براش دی بای و شما تکمیکنی میوسط ھم خال..ی صندلی رونھیشیاقا داماد م.میکنیم

 .یبرقص
  االن؟نی گفت ایچ
 ؟ی چگھید.. تا بناگوش باز بودششین. انداختماوشی نگاه بھ سھی

 گھ؟یبسھ د.. شدمخستھ
 
 شی پنمیمنم بش..شھیم_ گفتملمبرداری فوق العاده مظلوم بھ خودم گرفتم و رو بھ فافھی قھی

 داماد
  برقصھ؟دی بایپس ک_لمبرداریف

 . چشم غره بھش رفتم کھ خودش و زد بھ اون راهھی.. خندهری زد زاوشی سیزرت
 ..ھیچقد امروز روز سخت. برقصماوشی جلو سشھی روم نمخو
 .من..زهیخب چ_ دھنم و قورت دادم و گفتماب

 میاری بمی کندای پگھی عروسھ دھی می بریخوایاگھ م..می نداریاما و اگر و ول_لمبرداریف
 واسھ شوھرت برقصھ؟

 .خوادی میدلش ابچوگ..نکبت..خفھ
 .. باز شداوشی سشی کھ نبازم
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 ..ستای ھم نیفکر بد- اوشیس
  جاناوشیس_
 ..االی..گھیپس برو برقص د_اوشیس

 باز شتریتازه رومم ب..بھتر ..ستی نی اگھی چاره دنکھیمثل ا..رونی و محکم دادم بنفسم
 شھیم
 . بلد بودمیی قر و اطواراھی.. نبودمی ھم ناشیلی خب خی نبودم ولدنی اھل رقصادیز
 پاشو انداخت رو ھی.. خان لم دادن روشاوشی نفره گذاشتن وسط سالن و سھی مبل ھی

 و ششی نی طفلدی باال رفتھ منو کھ دی باز زل زد بھ من کھ ابروشیاون پاشو با ن
 .بست
 ..نجای چقد شلوغھ اھوو
 .اوشی سی روبروستادمی اقای و دقنی و دادم دست ثمدمی گل رز سفدستھ
 کننی االن دارن تو دلش قند اب مدونمیمن کھ م.. پروبچھ

واقعا خوشم اومد .. اھنگ باحال گذاشتھی کرد و نیی اھنگارو باال و پاکمی نیثم
 .. خودم بودی از جملھ ھاش حرفایلیخ..ازش

 ..دنی اھنگ شروع کردم بھ رقصتمیچشمامو بستم و با ر..ستادمی ااوشی سیروبرو
 

  کھ من با تو ھستمیی بھ تو بستم چھ خوبھ اون لحظھ ھادل
 ..و بدم از دستم تو رخوامی لحظھ ام نمھی یحت
 ..ستمی حس بودن با تو وانی احساس بھ انی بھ امن
 

 ی بازنی از کجا شروع شد ای جورچھ
 من ی احساس کھ تو از من راضنی واسم انھیریچقد ش..یسازی خونھ ارزوھامو میدار

 ..یاز تو راض
 
 

دور .. باالرفتمی میکی کوچی و با تکون ھانیی پاومدمیاروم م..دادمی و تکون مبدنم
 و دمی می موھام بازی ھاشھیبا ر..دیچرخی و دامن لباسم دور خودم مدمیچرخیخودم م

 .دادمیچشمام و حالت م
 ..زیھ..روتو کن اونور.. مونده بود رومرهیالمصب خ.. بھ منو حرکاتم بودرهی خاوشیس
 
 
  بود تو چشماتی حس فوق العاده اھی روز اول از

  با حرفاتیکردی اروم ممنو
  کھ عاشق شدم انگارمی باره تو زندگنی اولنیا
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 ی بازنی از کجا شروع شد ای جورچھ
 ..یسازی خونھ ارزوھام و میدار
 ..ی من از تو راضی احساس کھ تو از من راضنی واسم انھیری شچقد

 
 ..ستادی بلند شد ااوشیس
 بستھ ھی بشیاز تو ج..ستادیاومدجلوم ا.. شد تو چشمامرهیخ.. شدم تو چشماشرهیخ

 .. رو سرمختی دراورد و ھمش و ر١٠٠٠٠اسکناس 
 
  منی بھ زندگی کھ اومدی ھمون روزاز

 رنیگی و ماھامونی ھام دارن رنگ رولحظھ
 ..یسازی خونھ ارزوھامو می داری بازنی از کجا شروع شد ای جورچھ
  احساسنی واسم انھیری شچھ
 ..ی من از تو راضی تو از من راضکھ
 
 دستم و گرفت و اوشیس..ستادمی چرخ زدم و اھی اوشی سیجلو تموم شدن اھنگ با

 ..یمحشر_ شد تو چشمام و اروم گفترهیخ.. سمت خودشدیکش
 ..دی و بوسمیشونی و اورد جلو و پسرش

 .. و سوت و دوباره دوباره جمع رفت رو ھواغی جی صدااوشی بوسھ سبا
 ھیواسم .. گاه و داشتھی تکی واسم معناوشی بوسھ سیاول..نیی سرم و انداختم پامن
  محبت عشق لذت..دادی می معنایدن

 .. رفتنش دل منم با خودش بردای و برونی رفت باوشیس.. بودیعال
 

 دی چسبنباریا..نشست کنارم.. و دوباره صدا زدن اومد داخلاوشی از شام سقبل
 بچھ پرو..بکش کنار..بھم

 فھ؟ی ضعیچطور_ لبخند نگام کرد و گفتبا
 اوش؟یس_ده نگاھش کردم و گفتم گرد شی چشمابا
 جانم_اوشیس

  ام؟فھیمن ضع__
 ..ی منگریتو ج_اوشیس
 اھم اھم_نیثم

 ی کارکوفت
  شد؟داتیباز کھ تو پ_اوشیس
 اه..اروی لوس بازنی ادیجمع کن_نیثم

 .. جالب بوددیادامھ بد..دیولش کن..نی ثمی ذوقی بیلیخ_بھار
 چتونھ حاال؟..بد نگذره_اوشیس
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 کو حلقھ ھاتون؟.. عقد شما دوتا باطلھد؟االنیکشیشما واقعا خجالت نم_نیثم
 ..میحلقھ دستمون نکرد..گھی راست میوا
 ..دی رو خلوت کننجایخانما ا_ اومد و گفتلمبرداریف

 .. شام عروس و داماد امادستزی مدینی مھر لطفا ببنیخانم مع_ گفتنی بھ ثمرو
 و گذاشت تو یی حلقھ طالھیبھار اھنگ ..مونیی جلوزی حلقھ ھا رو گذاشتن رو مجعبھ

 ..دستگاه
  تو سرنوشتمیای دستت کنم بامی بخوامی اسمت و روش نوشتم میی حلقھ طالھی
 
 بود تو دیھھھ دست من سف.. حلقھ منو برداشت و دستم و گذاشت تو دستشاوشیس

 .. ناجور تو چشم بوداوشی سبزه سیدستا
 لبخند دختر کش ھی..دستم ول نکرد.شد تو چشمام  رهیخ.. رو اروم گذاشت تو دستمحلقھ

 .. با نگاه مخ بزنھیبلده چطور..نامرد.. چشمک ناز زد و روش و ازم گرفتھیو 
 بعد از گذاشتن حلقھ دستمو اوشی فکر کنم سخواستمی درصد مھی ی اگھ حتعمرا
 .ادیاه خودمم خوشم نم..ببوسھ

 ترانھ ی و دست و ھورا با صداغی کل و جیصدا.. و گذاشتم تو دستشاوشی حلقھ سمنم
 . شده بودیقاط

 داد بھ ھیدستم و نگھ داشت تو دستش و تک.. نذاشتاوشی دستم و بکشم کھ ساومدم
 .شیصندل

کھ دوباره ..گھی تو فاز ھمدمی ھم رفتاوشی رفت مشغول کارش شد و منو سلمبرداریف
 .اومدن صدامون کردن واسھ شام

 نی تو غذا بذار دھن ای چیعنیخو .. تمام شدشتری ھر چھ بی شام خوردن با لوسمراسم
 بود نوشابھ رو کی شدن نزدیانقد دستامون تو ھم قاط..تو نوشابھ بکن تو حلق اون

 واال..اوشی تو دماغ سزمیبر
 واسھ می مراسمات باالخره اماده شدھی از صرف شام و ھلھلھ و انجام دادن بقبعد

 .یعروس گردون
 دم در دستم و گرفت اوشیس. تا دم درسالنمی خانما رفتی با ھمراھ و سرم کردم وشنلم

 بودن و دست ستادهی ھم کنار اونی اقادنیکشیخانما پشت سرم بودن و کل م..
بھراد در ..میدیدم در کھ رس.. حرفانی و امی درباره عروس و بردخوندنیشعر م..زدنیم

 ..سمت منو باز کرد
 از اشک سی جفت چشم خھی لحظھ سرم و اوردم باال کھ نگاھم با ھیفقط .. لحظھھی

 .. شدیکی ابونیاونور خ
 داده و ھی تکیی روبروواری بھ دابونی کھ اونور خیاون کس..شدی باورم نماصال

 . باشھیمان..صورتش غرقھ اشکھ
 بھش نبود؟چرا ادمی ھمھ مدت نیچرا من ا..مگھ نرفت کھ فراموش کنھ.. نرفتھ بودمگھ
 ..شی زندگیر کردم رفتھ پفک
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 سرد فقط ی ھوانیتو ا.. بودنشی حرکت مونده بودم و نگاھم تو نگاه غمگی بنجوریھم
 .. تنش بودی شرت مشکی تھی و ی مشکنی جھی

 امشب دی از کجا فھمنیا..شھیاصال باورم نم..چقد الغر شده بود.. دراورده بودشیر
 .. منھھیعروس
 و اوشی دادم عقب و سکمیشنلم و .. دور کمرم منو بھ خودم اورداوشی دست سفشار

 ..نگاه کردم
  چرا؟اوشیس.. بودشیشونی اخم بزرگ رو پھی

اطرافمون پر از ..نینشستم تو ماش..نمی ببیزی چگھینتونستم د.. تر نیی و اورد پاشنلم
 ..نمی و ببینتونستم مان..ادم بود

 نی ماشاوشی سیول.. اماده حرکت نبودنھنوز ھمھ.. نشست و در و محکم بستاوشیس
 ... و از جا کندنی گاز ماششی نھیو روشن کرد و با 

 ینجوریچرا ا. بودنی دستم بھ داشبورد ماشھی کھ از ترس رفتی تند مانقد
 ..رهیگی مری و زیکی باال بود کھ مطمئن بودم امشب یسرعتش در حد..رهیم
 بود کھ ی جوراوشی سیسرعت باال.. تونستن بھمون برسننای از ماشیی چندتاھی

 .. بشھکی بھمون نزدینی ماشچی ھذاشتینم
 .. اعصاب نداشت و اخم داشت وحشتناکاصال

 ..یزیچ..اوشیس_
 ..ببر صداتو_اوشیس
  کرد؟ینطوری چرا انی؟ایچ
  چتھ تو؟گمی؟میری انقد تند میواسھ چ_

 .. گفتم؟گفتم ببر صداتوی چیدینشن_ سمتمو گفتبرگشت
 ؟یزنی حرف مینجوریمگھ من چکار کردم؟چرا با من ا_
  در خونھ؟کردی می پسره چھ غلطنیا_اوشیس
 ..دهی و دیمان..یوا
 من از کجا بدونم؟_
نشونت .. پرستشدمی م؟نشونتیکھ تو از کجا بدون_ پوزخند زد و گفتھی اوشیس
 ..دمیم

 ...یمان
 
 
 

 دختر نیا..بای و زفی دختر ظرنیا.. پوشدی عروس سفنی ایعنی..شھیباورم نم..ایخدا
 .. منھھیتمام زندگ..عشق منھ..پرستش منھ..ستادهی ابھی مرد غرھیکھ کنار 
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 ھرشب عمرم و بھش یکس.. و با عشق اون گذروندمی سال زندگ٢٢ نی کھ تمام اھیکس
غم .. نشدیول.. کھ بخاطرش رفتم تا اروم شمیدختر.. کردمی زندگادشیبا ..فکر کردم

 .. نذاشتشیدور
 عشقمم یچرا دار..ی گرفتمویچرا ھمھ زندگ..چرا انقد تنھام..چرا من انقد بدبختم..ایخدا

 ..یریگیم
 ..نھی ببنجای منو اکردیفکرشم نم.. حرکت شدیب.. چشماش روم ثابت موندیوقت
 . منھیشب عزا.. عشقمھیشب عروس..فھمھی حالمو نمچکسیھ.. خدااخ

 ..ینیبیم.. خدادمیدارم جون م..ادی باال نمنفسم
 .. عجلھ دارهیلی انگار داماد خیخواستم برم دنبالش ول.. موتور شدمسوار

کھ راحت .. شمی جا کھ خالھی برم خواستمیفقط م.. کجادونستمینم..دادمیگاز م.. رفتممنم
 ..یی ھمھ تنھانیشم از ا

 چشمام یجلو..دمیدی نھ مکردمی حس میزی من نھ چیول.. تو صورتمخوردی سرد مباد
 چی چشماشو ھی کھ سبزبای عروس زھی.. پوش نشستھ بوددی عروس سفھی ریفقط تصو

 ..دیکشی مشی بھ اتموی کھ نگاھش زندگیعروس.. فراموش کنمتونمی نمیجور
 ..زنھی بھ سرش می ھوس خودکشنجایادم از ا.. پل بلندھی یرو.. داشتمنگھ
 .. انتخاب کردم وخوردی و کھ بھ حالم می اھنگمی تو گوشاز

 یلیھوا خ.. پلی کرده روخی ی دادم بھ نرده ھاھی و تکنی خوردم رو زمسر
 .. خودم جون بدمییتو تنھا..نجایا.. امشبنیدوست دارم ھم..سره

 
 
 ..محرم راز من بشھ.. بعد توتونھی میک
 .. من بشھازی بعد تو ھمھ نتونھی میک
 دهی و درد دالمو گوش مرهیگی جات و میک
 .. کردن و مثل چشات خوب بلدهوونھی دیک
 
 

 ..شنیچشمام دارن بستھ م..زنمی مخیدارم .. ھوا سرده خداچقد
 
 

 نمتیبی میواشکی و امی وقتا میبعض
 دمتیچی مدی خودم بای کھ غنچھ بودیوقت

 خونھی میی من برات شبا الالی بھ جایک
 دونھی قدر تو رو نمبھی اون غردمیشن
 توروخدا.....بھیغر

 ی نکنتی و اذعشقم
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  مردونھ بدهقول
 ی نکنانتی خبھش
 نھی موقع اشک و نبچی اون ھی بده چشاقول
 نھی چشم انتظارت نشی شبچی بده کھ ھقول
 ..بھیغر..بھیغر

 
 ی کھ عاشقشبگو
 ی اونو دوست دارشھیھم

  تواری کھ حاال
 ی براش کم نذاریچیھ
 
 

خداحافظ ..احافظ عشقمخد..من تنھام.. سردهیلیخ.. خداجوندونمیم..رمیمی مدارم
 ..میتموم زندگ..گلم

 ..دستام شل شدن.. بستنچشمام
 .. تموم شدمیزندگ..شدی پرستش تو ذھنم کمرنگ مریتصو.. خواننده رو مخم بودیصدا

 
  اقا.. خدایوا..حالتون خوبھ..اقا..اقا_
 

 ...پرستش
 
 
 
 .. وارد شدمی اشکی در اسانسور و باز کرد و من با چشمااوشیس

 کردم ی ھام سعھی گرنی و بختمی اشک رشیچقد با ستا.. کردمھی تو بغل مامان گرچقد
 .. ارومم کنھتونستی و بھار ھم نمنی نگاه مھربون ثمیحت..بخندم
رفتار سرد ..ی مانینگاه اشک..کردی متشنج مشتری اعصابمو بروزهی فنھی پر از کنگاه

با ..اوشی مردونھ سیتو دستا مامان دستم و گذاشت یوقت.. امختھیچقد بھم ر..اوشیس
مراقبش .. دادم دستتموی ھستموی از تمام زندگینصف..مادر..اوشیس_بغض بھش گفت

 ..باش
 وی اون زندگتونھی ماوشی سیعنی..کردی کالفم مشتری بنی گفت و ھمی چاوشی سدمینشن

 .. خوشبختم کنھتونھیم..کھ مامان ارزوشھ واسم درست کنھ
 .. اخم وحشتناک شده گره ابروھاشھی..اوشی سھی االن عصبانچقد
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 در واحد و باز کرد و در و نگھ داشت کھ اول اوشیس..می شدادهی و پستادی ااسانسور
 نمیبا نگاه غمگ.. بود و ھنوز اخم داشتنییسرش پا.. نگاه بھش انداختمھی..من وارد بشم

 .. داخل و کفشام و دراوردم و دامن لباسم و دادم باال و رفتمنییسرم و انداختم پا
 .. سر جامستمی بستھ شدن محکم در خونھ باعث شد کھ بایصدا

 و از پشت سرم و بعد کنار خودم اوشی سی تند و عصبی نفسایصدا.. و بستمچشمام
 ..حس کردم

 ..چشمات و باز کن_اوشیس
ھنوزم .. شلوارش بودبیدستاش تو ج.. بودستادهیروبروم ا.. پلکامو باز کردمی الاروم

 .. اخماش بغض گلوم و گرفتدنیبا د..اخم کرده بود
 و خودم و انداختم تو بغلش و سرم نی حرف بزنھ کھ دستھ گلم و پرت کردم رو زماومد

من .. اونجاستی ماندونستمیبھ جون مامانم نم..اوشیس_ و تند گفتمنشیو گذاشتم رو س
 ..بھ جون مامانم من خبر نداشتم..اصال ازش خبر نداشتم

 قی نفس عمھی موھامو ی و گذاشت رونیی سرش و اورد پااوشیس.. از چند لحظھبعد
 دونمیم_ و گفتدی موھامو بوسیرو.. و اروم دستاشو حلقھ کرد دور کمرم دیکش
 عیمن سر..ییای اخالق من کنار بنی با ادی بایول..متاسفم.. شدمیفقط عصب..من..زمیعز

 ..شمی میعصب
 .. برداشتم و نگاھش کردمنشی سی و از روسرم
 ..  باعث شد خجالت بکشمشنگاھ

 ؟ی خوشگل شدیلیخ...بھت گفتم امروز_ گفتی ارومی صدابا
 نھ__ گفتم اروم

 ؟ی شدیگفتم خواستن_اوشیس
 نھ_
 ؟ی شدیگفتم خوردن_اوشیس
 .. گل انداختھ سرم و اروم بھ چپ و راست تکون دادمی خجالت و لپابا

ھم .. ی ھم خواستنیامروز ھم خوشگل شد_ تر و اروم گفتنیی و اورد پاسرش
 ..یخوردن

منو بھ خودش .. شونھ ام گذاشتی موھام و روی و بست و سرش و اورد البالچشماش
ھمھ کسم ..یشیزنم م..یشیعروس من م..یشی خونھ منیامشب خانم ا_فشرد و گفت

 ..یشیم
 ؟ی باھام بمونیدی م؟قولی ھمھ چیپا..یسی تا اخرش وایدی مقول

 گفتم یوقت_و گونھ اش و اروم دستم و تکون دادم و گفتمدستم و گذاشتم ر.. نگفتمیچیھ
 ..تا اخرش..تمی پایعنی..بلھ

 بوسھ کاشت ھیچشماشو بست و ..زل زد تو چشمام.. شونھ ام برداشتی و از روسرش
 ...رو شونھ برھنھ امو

 ...اوشیس
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دستم رو دست ..با لبخند چشمام و باز کردم..فی جسم نرم و لطھی ی شد رودهی کشدستم
 ..پرستش بود

 بود رو ختھی رفشی نرم و لطیموھا..معصوم و اروم.. دخترنی ادهی ناز خوابچقد
 ..صورتش و سرش از رو بالشت افتاده بود

 کھ یی از تمام کساکنمیحس م..چقد واسم مھم شده.. شدهنیری دختر واسھ من شنی اچقد
 .. بارزشترهتا االن داشتم وجودش

دوسش ..شھی چند وقتھ تو ذھنم داره نسبت بھ پرستش پررنگ مدی و جدبی کلمھ عجھی
 .دوسش دارم..دوسش دارم..دارم
 .من زنم و پرستشمو دوست دارم..من دوسش دارم..اره

انقد استرس داشتم و ھول .کنمی و درک مجانی و ھی زندگی چند وقت تازه دارم معننیا
 ..کنھی سالھ سر قرار با دوست دخترش انقد ھول نم١٨ پسر ھیکرده بودم کھ 

 اونجا ی بود کھ تموم ادمانی تنھا ارزوم تو اون لحظھ ادیرقصی واسم می وقتشبید
 تو بغلم و از تھ دل رمی بشن کھ من فقط بتونم پرستش و بگبیواسھ چند لحظھ غ

 شیحرفاش حرکاتش نگاھش ناز کردناش ھمھ چ.. دختر محشرهنی خدا ایوا..ببوسمش
 ..تکھ..ھیعال
 کار دستش شی کھ پرستش دلرحمدمی ترسگمیدروغ نم..دمی ترسدمی اون پسره رو دیوقت

 ی اگھی زنم بجز من واسھ کسھ دخوامینم.. بسوزهشی اشکیبده و دلش واسھ چشما
 کھ واسم یشده ھمھ کس..پرستش مالھ منھ..فقط من..فکر کنھ..احساسات خرج کنھ

 ..مونده
 .. با حس حضورش اروم شمتونمی مھی سال تنھا کس١٠ از بعد
 ..ترسیم.. دوام ندارهیلی خاینیری شنیکھ ا.. حس تلخھی..دهی ازارم می حسھی..یول

 ..سالم_پرستش
 ..دختره خواب الو.. لبخند نگاھش کردمبا

خواست بره عقب کھ کمرش و ..دی شد و موھاشو زد پشت گوشش و گونھ امو بوسبلند
 ..گرفتم و نگھش داشتم

  عروس خانمریصبحت بخ_
  اق دومادریصبح شما ھم بخ_پرستش

 .. بشھدایپاشو اماده شو کھ االنھ کھ سرو کلشون پ_
 ا؟یک_پرستش

 ..ارنی بخوانی و میصبحونھ عروس..المونیفک و فام_
 کجا؟_چ دستش و گرفتم کھ منیی و خواست از تخت بره پادی از جاش پرھوی پرستش
 .. اماده شمدیبا..انیاالنھ کھ ب..رمی دوش بگھیبرم _پرستش

 ؟ی و فراموش نکردیزیچ_ کردم و گفتماخم
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 .. و رفت تو حمومنیی از تخت پادی و پردیخم شد گونم و بوس..دی خندپرستش
 رفت حولھ ادمیاق دوماد _ و گفترونی از چند لحظھ سرش و از تو حموم اورد ببعد
  واسم؟یاریم..ارمبرد

 الف بچھ بلند شده رو دست خودم بھ من ھی حاال می عمر بھ ھمھ دستور دادھی.. بابایا
 ..ارمی واسش حولھ بگھیم

 .. کردمتشی ھم دم حموم اذی رو بھش دادم و کلحولھ
 .. نگاه بھ اتاق خوابمون انداختمھی

 خواب سیسرو.. بوددیکف و سقف سف..یمشک.. کردنیواری بودم اتاق و کاغذ دداده
 ھی.. ھم تو اتاق بوددی سفشی ارازی و میدوتا عسل..می و با انتخاب پرستش گرفتدیسف

 ھم کنار اتاق ی بلند مشکھی شب خواب پاھی.. باال سر تخت بوددی و سفیلوسر مشک
 پرز چھی قالھی.. بوددی سفری اتاق حریپرده ھا  کنار پنجره وی تک مبل نقره اھی..بود

 تخت ی ھم روبرومونی عکس از عروسھی.. ھم کف اتاق پھن بوددی سفیبھ ابلند مو گر
 و نیی بود پادهیدامنش کش.. بوددهی دراز کشیریپرستش تو باغ رو تاب حص..بود

منم اروم .. چشماش و بستھ بودی داده بود و با لبخند کمرنگھیسرش و بھ دستھ تاپ تک
 .. گونھ اش بودمدنی بودم و در حال بوسستادهیباال سرش ا

 .. بودی عکس قشنگیلیخ
 ...انی اس داد کھ دارن مبھراد

  اون تو؟یکنی میچ..پرستش _
 ..ای مو ندارشتریخوبھ سھ سانت ب..انقد وول نخور.. جاناوشیس_
 ..گھی دگمیخو راست م..وا.. چشم غره بھم رفتھی نھی از تو ااوشیس

 تو کھ کل زمنیخو اخھ عز..یش خوام موھام و سشوار بکی مگھی حموم اومده مرفتھ
 .. سشوار بکشمشوی من چستی از سھ سانت نشتریطول و عرض و ارتفاع موھات ب

عطر ..ی بلوز و شلوار گرمکن مشکھی بود و روش دهی تنگ پوشدی تک پوش سفھی
 .. کرده بودی و کھ من واسش انتخاب کردم و رو خودش خالییخوشبو
 .. تا خنک بشھزی و خشک کردم و سشوار و خاموش کردم و گذاشتم رو مموھاش

 ..پاشو..گھیتموم شد د_
 خب؟_اوشیس
 ؟یخب چ_
  نمونده بھ نظرت؟ی اگھیکار د_اوشیس
  تو ھم؟یزنینکنھ ژل مو م..یخوای میچ..نھ_ فکر کردم و گفتمکمی

دش چکار  بعکشھی شوھرش و سشوار می موھای خانمھی یوقت_ اخم کرده گفتاوشیس
 کنھ؟یم
 کنھ؟یچکار م_ تعجب گفتمبا
 ..ایزنی مجیامروز گ_ کالفھ گفتاوشیس

 .. بھ لپش اشاره کردبعد
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 خانوماشونو یمردا موھا..ھمھ جا.. رو نگاهایکار دن.. بشر چقد رودارهنیا.. خدایا
 کلھ کچل اقامونو سشوار دی ما بانجایا..بوسنی گونشونو مشنیبعد خم م..کشنیسشوار م

 ..می و بعدم ماچش کنمیبکش
 شد تو رهیخ..خواستم برم کھ مچ دستم و گرفت.. ماچ ابدار کردمھی شدم و گونشو خم

 .. بودیشروعش عال_چشمام و اروم گفت
 .. زنگ در اومدی کھ صدامیزدیتو نگاه ھم پر پر م.. نگاھش کردمی لبخند مھربونبا

 ..اومدن_ و گفتمستادمی اصاف
 ..کنمیمن باز م_ و گفت خونسرد بلند شدیلی خاوشیس
 رژ ھی..دمی رو موھام کشدی سفری و شال حردیبلوز و دامن سف.. نگاه بھ خودم انداختمھی

شکل تازه ..خوب بود.. پام کردموی اشھی شیلب قرمز مات ھم رو لبم زدم و صندال
 ..عروسا شدم

 .. بچھ ھا مواجھ شدمی کھ با سر و صدارونی باومدم
 .. و مامان گلمشی و بھراد و بھار و ستای و علنیثم
 دلم دمشی تا حاال کھ ندشبیاز د..یقربونش بشم الھ.. تو بغلشدمی مامان پردنی دبا

 ..دیکشیبراش پر م
 اشکاشو زشی ری معلوم بود داره جلوقشیاز نفساع عم.. منو سفت بغل کرده بودمامان

 ..رهیگیم
 از دی خوشحال باشدی کارا بانی ایامعصومھ جون ج..ھی چای لوس بازنیا..اه_بھراد

 ..دیدستش راحت شد
 ..گمی بھش منوی تا حاال ھمشبیمنم از د_شیستا

 چشماش شبی از ددمی و لرز تو صداش فھمشی قرمز و باد کرده ستای چشمادنی دبا
دلم واسش ..اخ قربونش بشم..دمشیخودم و انداختم تو بغلش و محکم بوس.. بودنیاشک

 ... ذره شده بودھی
 ..می وقت ھم از ھم دور نبودچیھ..می و نداشتی کسگھی سھ تا بجز ھمدما
 ..مایما ھم ھست_نیثم
 تو رو دیببخش_ و اشکام و پاک کردم و گفتمرونی اومدم بشی لبخند از بغل ستابا

 ..دیی اقا بفرمایعل..دینی بشدییبفرما ..دییبفرما..شرمنده..خدا
 لی بزرگ پر از وساینی سھی.. غذا بودی ھا و ظرفاینی ھمشون سی دستاتو

 .. کره مربا عسل گردو خرما تخم مرغ ابپز نون سنگکریپن..صبحانھ
 .. ی کاسھ بزرگ ھم کاچھی ھم حلوا بود و ینی سھی
 بیبرنج زعفرون داده و مرغ سرخ شده و س.. بزرگ ھم واسھ نھار بودینی سھی

 ..یساالد سبز.. ینیزم
 ی بود و سبزی مربا و ترشی ھاشھی بود کھ پر از شی بزرگ ھم دست علکی پالستھی

 ..یزری فریھا
 .. اوردهیواسم ھمھ چ.. قربون مامانم بشمیالھ
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 ..می نبودیراض..نیدیمامان چھ زحمت کش_اوشیس
 .. نکردمیکار.. مادرفمھیوظ_ با لبخند گفتمامان

 بلور و یوانای تو لختمی نشستن و منم رفتم تو اشپزخونھ و شربت درست کردم و رھمھ
 ..ستادی جلو راھم ااوشی کھ سرونی بامیاومدم ب..ینی تو سدمشونیچ

 ؟ی کردھی انقد گریواسھ چ..یخوب_ کرد و گفتنگاھم
 ..نیی و انداختم پاسرم

 ..دلم واسشون تنگ شده بود_
 ھی گرینجوری اگھید_ دستش سرم و اورد باال و زل زد تو چشمام و گفتبا

 .. منیحداقل جلو..نکن
 
 ..رونی شربت و از دستم گرفت و رفت بینی چشمک زد و سھی
 .. لبخند مھربون نشست رو لبمھی و دمی کشقی نفس عمھی

 .. مامان و بھار نشستمنی و برونی باومدم
 فکر یوا.. گرفتھ بود و درحال تعارف کردن بوداوشی شربت و از دست سینی سنیثم

 .. تخمش خم و راست بشھ ھمھ با اون غرور و اخم وی جلوخواستی ماوشیکن س
 ؟ی نداشتی کھ مشکلشبید..پرستش مامان_ اروم کنار گوشم گفتمامان

 کوچولو ھی خو یدرستھ من با مامان تعارف ندارم ول..مردم از خجالت.. خدایوا
 ..گھی دکشمیخجالت م

 ..نھ مامان_
  راحت باشھ؟المیخ_مامان
 فکر کنھ دوران عقدم با اوشی دفعھ سھیمامان نگران بود .. سرم و تکون دادماروم
 .. اومدهشی واسم پی مشکلدیوح

 بھار و بفرستم خونھ ای گھی درمی بھ نظرت منم جشن ازدواجم و بگاوشیس_بھراد
 ..باباش
حاال بعدم باھم _ گفتی با لبخند مردونھ ااوشی چشم غره بھش رفت کھ سھی بھار

 ..میزنیحرف م
 .. نگاه بھش انداختمھی.. پرو؟بچھیچ
 .. روز از ازدواجت بگذره بعدھی یذاشتیم.. خاناوشیشما راحت باش س_
  بھش بگم؟ی چخوامی من میدونی تو چھ مزمنیعز_اوشیس
  بوداره؟یلیخو داداش من حرف زدنت خ_نیثم
 .. روشن شمدی ھست با منم بکنیپس لطفا ھر صحبت_یعل
 ..ی زد علغی جنیثم
 ..یپرسی سوال می الکیمرض دار_ زد پس کلھ بھراد و گفتیکی اوشی سکھ

 .. واقعا مظلوم واقع شدگھی و دنباریا..دلم سوخت واسش.. بھرادچارهیب
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 خوشگل اطی حای زنگ خورد و رفت تو تراس اوشی سی از چند لحظھ گوشبعد
 .. و بھرادم رفتن دنبالشیخونمون و عل

 ؟ی شد عروس شدی شد چیچ_ جلو پام و گفتدی پرھوی نی رفتن مردا ثمبا
 ..تی تربی گفت؟بتوچھ بیچ.. رومدی شامپانزه پرنیع..وونھید..دمیترس..درد

 ..پرسمی ماوشی از سرمی مینگ.. نگاه نکناینجوریا_ چشم غره بھش رفتم کھ گفتھی
 .. ادبی بیریدرد بگ_
 .. بھ مامانم اشاره کردمو

 ..میدونیھر چند کھ ما خودمون م..گھی بگھ ددیمعصوم جون بھش بگ_بھار
 ..بھار خفھ شو_ زدمغیج

 ..عروس شد.. راحتالتونیخ..دی نکنتیدخترم و اذ_ و گفتدی خندمامان
 و بھار ھم انگشتاشو تا حلقش کرد تو دنی کل کششی و ستانی حرف ثمنی گفتن ابا

 ..زدیدھنش و شوت م
 حلوا رو ی طال رو جفت گوشوارهھی اورد و ی حلوا و کاچینی رفت و سشیستا

 ..گذاشت تو دستم
 ..  داخلانی دخترا باعث شد پسرا بدنی کشکل
 ..ابروم رفت..کننی فکر می چنایحاال ا..مردم از خجالت.. خدایوا

 .. گفتکی و بھم تبردمی گوشواره ھا رو انداخت تو گشم و بوشمامان
 .. گفتنکی و بھم تبردنمی ھم بوسدخترا

 کی قطعا تبری باشھ ولمونی بخاطر جشن عروسکای تبرنی پسرا فکر کنن ادی شاحاال
 .. داشتی اگھی دلیدخترا دل

 ی و پند و اندرز واسمون دعا کرد و خداحافظحتی نصی سرھی بعد از گفتن مامان
 .. بمونن قبول نکردنمیھرچقد بھشون اصرار کرد..کرد
د و بھ زور از ھرچند کھ بھرا..  و بھار و بھرادم با مامان رفتنی و علنی وثمشیستا

 ..رونی بمیخونھ انداخت
 
 
 ..گذرهی ماوشی از ازدواج منو سی ھفتھ اھی

 و کارخونھ ی دو سھ روزاوشیس.. خوب بودهیلیخ.. بودهی عالی ھفتھ ھمھ چھی نی اتو
 .. بعدش انقد بھش زنگ زدن کھ مجبور شد برهینرفت ول
اکثرا ھم از ھمکارا و دوستا .. خونمون فرستنیسبد سبد گل م.. پر از گل شدهخونمون

 با سن اوشیس.. ھستنی مھم و سرشناسی ادمااشونمیلیخ..اوشنی سھی کاریبای رقیو حت
 ..دمی تازه فھمنویا.. دارهیادی نفوذ و قدرت زیکمش ول

البتھ فکر .. چکارمیخوای متر خونھ م٥٠٠اخھ .. بزرگھیادی خونھ واسھ ما دونفر زنیا
 .. ھمون تراسای..اطشھی ح مترش فقط١٠٠کنم 
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 ھی..دمیبھ گلدونا اب م..کنمی چراغاشو روشن مشھیغروب کھ م..نجاستی من اپاتوق
 اوشی و منتظر ساطی تو حیزای می رونمیچی ذارم و بساط شام و میترانھ اروم م

 ..ارهی شاخھ گل رز واسم مھی ھروز دهی کھ برام بری اھی طبق مھراوشمیس..شمیم
تو از من .. لذت بخش بود و خدای ھست؟انقد زندگنمی تر از انیری شیزندگ..خدا
 ؟ی کرده بودغشیدر

 تھ شھی ھمی چرا ولدونمینم.. دلمون زده بشھادشی زینیری نکنھ از شگمی وقتا میبعض
 ..ومدهی بھ من نی خوشبختدونمی چون مدیشا.. اضطراب نشستھھی دلشوره ھیدلم 
 خونھ مادرش می خواستم کھ بری بودم و ازش ماوشی ھفتھ ھرروز رو مخ سھی نی اتو

دوست ندارم ..شھی نمی راضیول.. کھ کدورتا برطرف بشنمیو بھش سربزن
 .. ندارهیقھر کردن با مادر عواقب خوب..ینجوریا

 اوشی از ما و اون چھار تا سر خر مامان سریبھ غ.. دعوتمون کرد پا گشاشبی دمامان
 .. ھم بودنروزهیو سروش و ف

 خب مامان ی ولمی زحمت بدمیخوای نمگفتھی مشدهی نمی راضاوشی مادر سگھیم مامان
 .. اصرار کردهیلیخ
 یلیخ..دمی پوشی قھوه ای با طرح ھایشمی کت شلوار سبز ھی یم..می زودتر رفتما
 ذاشت ی نماوشیالبتھ کتش نسبتا بلند بود وگرنھ س.. و خوش فرم بودکیش

 و رژ گونھ ی ھم سرم کردم و رژ لب مسی و شال قھوه ایصندل قھوه ا..بپوشمش
 ..خوب شده بودم.. زدمیمیعطر مال..ھمون رنگ ھم زدم

چھ عجب عروس _ من لبخند زد و گفتدنی با داوشیمامان س.. اومدنیکی یکی مھمونا
 ..میدیما شما رو د..خانم

 یعنی.. بود کھ ھمھ رو بفھمونھنیقصدش ا..دنی ھمھ شنکھیجور.. حرف و بلند زدنیا
 ھفتھ ھی سالھ باھاش قھره و ١٠چطور من پسرش و کھ .. خونشمیظار داشت ما برانت
 خب تو ھم پا میای بی دوست داریلیبعدم خ.. مادرشدنی کنم کھ بره دی راضیا

 ...بردمی و شده بھ زور ھم ماوشیس اون موقع حتما..مثل مامان..یکردیگشامون م
 مزاحمتون شایا.. ماماندیبخشش..بلھ_ من در جوابش فقط لبخند زدم و گفتمیول
 ..میشیم
سروش .. پوزخند رو لبش بودروزهیف.. نیی اخم کرده بود و سرش و انداخت پااوشیس
 یول.. بخاطر نوع پوششمھدیشا.. کردیسروش اصال منو نگاه ھم نم.. ساکت بودیول

  چشھ؟گھید..شالم تمام موھام و پوشونده..دستی ھم پوشیلیخب من کھ لباسام خ
 و سوپ و ھیشام برنج و مرغ و قورمھ سبز.. کردییرای خوب از مھمونا پذیلی خمامان

 ..ساالد و کال با مخلفات درست کرده بود
 ھی یحت.. اصال از جاش تکون نخوردروزهی جمع کردن و پھن کردن سفره فموقع

 ..ممنون_ گفتی اروم و جدیلی خغذاشم کھ خورد.. کمکامیتعارفم نکرد کھ ب
 .. ادبی بی بخورکوفت

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir 266



 268 

 ادی و من لبخند مزنھی و اروم در گوشم حرف مکشھی واسم غذا ماوشی سدیدی ھم میوقت
 ..ی بترکشایانقد حرص بخور تا ا..دنمی بھ دای بشدی میرو لبم حرص

 .. کمک تو اشپزخونھادی خواست بی می تشکر کرد و حتی ولمای سمامان
 ..می و اشپزخونھ رو برق انداختمی و ظرفا رو شستمی دخترا سفره رو جمع کردبا
 

 رو مای مامان سرهی متوجھ نگاه خرونی از اشپزخونھ اومدم بیی چاینی با سیوقت
 کردی مفی تعری و با اب و تاب واسھ علیزی چھی داشت اوشیس.. شدماوشیس
 نی بکنم ای کارھی دیحتما با..دلم کباب شد واسش..کنھی نگاھش میواشکیداره ..یاخ..

 .. کننیدو تا با ھم اشت
 ھمھ رو کردی مفی کھ تعری مسخره ای جمع و شاد کرده بودو با جوکابھراد

 و کل میما ھم دو گروه شده بود..بعدم کھ بحث دختر و پسرا رو راه انداخت..خندوندیم
 سروش ھم تو بحثمون ی حتمیشده بودھمھ از خنده روده بر ..میکل راه انداختھ بود

 ..بد عنق.. نشستھ بودت بد اخالق ساکروزهی فنی فقط اکردیشرکت م
 .. ماه عسلمی برمی خوای مگھی کھ ھفتھ دمی اعالم کرداوشی شب من و ساخر

 د؟ی برنی خوایحاال کجا م..یبھ سالمت_نیثم
 گروه از ھی.. دنبالتونادی مدی کھ راه افتادنیھم..بھراد اگھ بفھمھ..دیبھ نظر من نگ_بھار

 ..کنھی واستون درست می ماه عسل خونوادگھیکال ..ندازهیعرازلم با خودش راه م
 ..می رو سرشون خراب شمی بری ذاشتیم..یچرا گفت..اه_بھراد

پرستش ..شی کمی چند ساعتھ برارتی زھی مشھد و بعد از میقراره اول بر_اوشیس
 ..شیدوست داشت بره ک

 .. منو نگاه کردیرنگ با لبخند کمو
 زمیعز> دوست دارهنھی پر ھزیسفرھا..پرستش جونم ماشا خوش اشتھاست_روزهیف

 ؟ی نرفتھ بودشیمگھ قبال ک
 ..کردنیھمھ ما دوتا رو نگاه م.. دفعھ ساکت شدھی جمع

 ..زنھی نمی بھ احترام سروش حرفدونستمیم.. اخم کرده بوداوشیس
 ھم شینگران زبون ستا..کردنی رو نگاه مروزهی و بھار و بھراد ھم با اخم فنیثم

 ..بودم
اون ..زمینھ عز_ و گفتمروزهی ھمھ رنگ فی و قورت دادم و زل زدم تو چشمابغضم
 با مشکالتم نجایمن ا...یگذروندی واسھ خودت خوش مشی تو کی کھ تو داشتیموقع

 ھم یی روزاھی یول..یھمھ مشکل دارن تو زندگ.. ندارم از گفتشونییابا..ومدمیکنار م
 رو مثل ی خوشبختنیطعم ا..کنمی میع من سیول..چشنی رو میھست کھ طعم خوشبخت

 .. نکنمھی عذاب بقھیما.. اب دار خوشمزهی بستھی
 ھ؟یمنظورت چ_ کھ رنگش سرخ شده بود گفتروزهیف

 یمنظور_ نکرده باشم گفتمنی تو خونھ مامانم بھ مھمونش توھنکھی زدم وواسھ البخند
 .. گفتمینجوریھم..زمینداشتم عز
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 ھی نشھ دوباره بحث و عوض کرد و حواس بقنی جو متشنج تر از انکھی واسھ ابھراد
 داد و لشی پوزخند تحوھی نیثم.. اخم کرده بودی ولروزهیف..رو جمع خودش کرد

 .. گرفتروزهینگاھش و از ف
من اون حق نداشت با .. گرفتیلی دلم خی چند کھ حرف دلم و بھش زده بودم ولھر

 .. حرف بزنھینجوریا.. رفتار کنھینجوریا
 ..دمی از نگاھش نفھمیچیھ..کردیفقط نگاھم م.. افتاداوشی بھ سچشمم

 ھم بلند شدن و از مامان ھی از اون ھم بقتیبھ تبع.. بود کھ بلند شدی نفرنی اولاوشیس
 .. کردنیتشکر کردن و خداحافظ

 کنمیبھت افتخار م_اروم در گوشم گفت.. و ازش تشکر کردمدمی و بوسمامان
 .. حاللترمیش..پرستش

 از ھی عصبانیلی خدونستمیم.. اخم کرده بودی ولشیستا.. نگاھش کردمینی لبخند غمگبا
 ..شوندشی روز حتما سر جاش مھی و روزهیف

 داشت و صورتش سرخ یاخم وحشتناک..زدی داشت با سروش حرف ماوشی در سدم
 منو ی حرفاھ؟سری بحثشون سر چیعنی.. نگاھش شرمنده بودیسروش ول..بودشده 

 ..روزهیف
اخم کرده بود تند .. فقط گاز داد و رفتی حرفچی ھی باوشی سمی کھ شدنی ماشسوار

 ..کردی میرانندگ
 ؟یریچرا انقد تند م..اوشیس_
 ھم ابونای و خمی نبودابونی وسط خمیشانس اورد.. دفعھ زد رو ترمز و نگھ داشتھی

 ..خلوت بودن
 حرف ینجوریاون حق نداشت باھات ا_ سمت منو زل زد تو چشمام و گفتبرگشت

 ..من....مامانم..ھم ..ھم اون.. ھمھ ادمنی ایاونم جلو..بزنھ
 یب..دمی شنادی حرفا زنیمن از ا..ستیواسھ من اصال مھم ن..یگی میچ..اوشیس_
 ..الشیخ
 تونم؟ی من نم؟چرای گذری راحت متو چرا انقد_ شد تو چشمام و گفترهیخ

 و کھ مدتھاست ذھنم و مشغول یال.سو.. شبیاھی شدم بھ سرهی ازش گرفتم و خرومو
 .. ازش بپرسمدیکرده رو با

 یتونی نمنھیواسھ ھم.. واسھ از دست دادن عشقتی چون ھنوزم ناراحتدیشا..دیشا_
 ؟یکنیتو ھنوزم بھش فکر م..اوشی؟سیازش بگذر

ناخوداگاه .. سوختتمی اروم و مظلوم جملھ اخرم و گفتم کھ خودم دلم واسھ مظلومانقد
 ..دی قطره اشک از چشمم چکھی

 .. و پرت شدم تو اغوششدی دستمو کشھی با تعجب نگاھم کرد و بعد از چند ثاناوشیس
 وونھ؟ی دیگی میچ_ گوشم گفتری زاروم
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احساس .. موقع ھانی؟این کی حالم و درکیتونیم..دیبغضم ترک.. شدت گرفتمیگر
 بھت بگھ دیبا.. ارومت کنھدی بایکی.. باشھ تا نازت و بکشھدی بایکی حتما یکنیم

 .. واست حکم خنده رو دارهھی گرنی وقتا ایبعض..تصوراتت اشتباه بوده
 بھش ی احساسچیمن ھ..پرستش.. حماقتمادی..فتمی مادشی وقتا یھنوزم گاھ_اوشیس

 ..یتو تو قلبم نشست..یزیتو واسم عز..یتو واسم مھم..بھ جاش..یچیھ..ندارم
چقد ..تا حاال بھت گفتم_ شد تو چشمام و اروم گفترهی و قاب صورتم کرد و خدستاش

 ؟..دوستت دارم
 .. بغض سرم و بھ چپ و راست تکون دادمبا
 .. ھم دوست دارمیلیخ..دوست دارم_اوشیس
 اوشی جملھ رو از سنیمن تا حاال ا.. جملھ چشمام خود بھ خود بستھ شدنی ادنی شنبا

 ..نگفتھ بود دوستم داره..دمینشن
 ؟یکنیباورم م_اوشیس

 .. و باز کردمچشمام
 ..باور کن..اوشی سیھمھ باورم تو شد_

 ھوی..زننی مشیانگار موھاش و ات.. خندم گرفتھی مھسا دختره ھمسادنی و با دمیبرگشت
 ..شھی مداشیپ

 دفعھ بھ پست ھی ومدی و مرفتی میمکی ھفتھ قاھی نیتو ا.. مچالھ شده بودلفشی قاوشیس
 ..ھردومون و با ھم..دمونیاالنم کھ د.. دختره نخورهنیا

 با دوستتون؟..نیبری مفی تشرییجا..یبھ سالمت..اوشیسالم اقا س_مھسا
 .. گفتظی و غلدوستتون

 دوستم شونیا..ی خانم فضلنھ_ پشت گردنش و کالفھ گفتدی دست کشاوشیس
 .. ماه عسلمیری ممیدار..نیاالنم اگھ اجازه بد..پرستش جان ھمسرم ھستن..ستنین

 ھمسر..ھم_ گفتاوشی بھ سرهی خرهیخ..دی رنگش پردختره
 نھ؟..گھی ددیکنی میشوخ_ و گفتدیخند

 .. شدرید.. پرستشمیبر.. دارمیخانم مگھ من با شما شوخ_اوشیس
 ..رونی بمی زدنگی متعجب دختره از پارکی چشمای و جلومی شدنی ماشسوار

 ی قانونھی خب من یدلم خواست واسش بسوزه ول..شوکھ شد..یطفل.. داشتگناه
 ..تھیخر.. بسوزهبتی واسھ رقدی دلت نبانکھیاونم ا..دارم

 .. دست از سرم بردارهگھی دیکاشک..اووف_اوشیس
دختره جلو خودم دست از سر ..گمی بھت نمیچی ھمی زن روشنفکریلیواال من خ_

 ..گمی بھش نمیچی ھکنمی نگاھش مستادمی ماست انی اونوقت من عدارهیشوھرم بر نم
 دردسرا رو ھم داره نی داشتن ھمگری شوھر جزمیخب بھ من چھ؟بعدم عز_اوشیس
 ..گھی دادی مشیپ..گھید
 .. شدری دگھیبرو د..بچھ پرو..موش بخوردت..یاخ_

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir 269



 271 

 می دادلی رو تحوطای بلمی ھمونجا و رفتنگی و گذاشت تو پارکنی فرودگاه و ماشمیدیرس
 .. بھ مقصد مشھدمی شدمای و سوار ھواپمیو کارت پرواز گرفت

فقط ھول داشتم کنار ..اوردمی در نی بازدی بددی اما ندشدمی ممای اولم بود سوار ھواپبار
 .. نگاه کنمنویی باال پانیدوست داشتم از ا..نمیپنجره بش

بھتر .. و دستمو تو دستشاوشی داشتم و سرم و گذاشتم رو شونھ سجھی سرگی کماولش
 ..شدم

اون حس دلشوره و اضطراب .. خوب بھم دست دادیلی حس خھی بھ مشھد دنی رسبا
خدا .. امام رضا بعض گلوم و گرفتیی گنبد طالدنیبا د.. حال خوشھیجاش و داد بھ 

 .. زودتر برم حرمکردمیخدا م
 اوشی سرم کردم و دست تو دست سیچادر رنگ.. دادلیتحو چمدونا رو اوشیس

 ..میستادی اقا ایی گنبد طالیروبرو
 و اوشیعشق س.. ارومیزندگ..یسالمت.. خواستمی دلم ازش خوشبختتو

 ..کنھی نمغیمطمئنم ازم در..ارامش خواستم..خواستم
 .. مردونھاوشی رفتم قسمت زنونھ و سمن

 بخوره تا اقا حی دستم بھ ضردی نداشتم کھ حتما بایاعتقاد..دی نرسحی بھ ضردستم
 .. برسھ اون باالدیمھم دلھ کھ با..جوابمو بده

دعا ..سالم دادم.. کردمی و بغض چند وقتھ رو خالستادمی احی ضریروبرو
 کھ ییواسھ ھمھ اونا.. دعا کردمشیواسھ مامان و ستا..حاجتمو گفتم.. کردمھیگر..خوندم

 .. دعا کردممارای بیالمتواسھ س..محتاج دعا بودن
 از ستی خوب نگنیم.. نکردمیخداحافظ..خم شدم و التماس دعا گفتم.. کھ شدماروم

 ..شھی نمبتی نصارتشی زگھیوگرنھ د..ی کنیامام رضا خداحافظ
 دوست دونستمیم..دمیمنم ازش نپرس.. نبوددای پیلیالبتھ خ.. بودنی چشماش اشکاوشمیس

 ..نھی ببینداره اشکشو کس
 ؟یسبک شد_اوشیس
 ..اوشی بود سیعال_
 .. االنھ کھ پروازمون بپرهگھی دمیبر.. دارمیمنم حس خوب..اره_اوشیس

 ..رونی بمی و با دل اروم و سبک از حرم زدمی گرفتلی رو تحوچمدونا
 ..می بودشی فرودگاه کی سمت فرودگاه و چند ساعت بعد تومی گرفتیتاکس
 و یشی کنمی ذوق داشتم ببیلی خنیواسھ ھم.. بودمومدهی نشی کروزهی تا حاال بھ قول فمن

  و چھ خبره؟ھی چھ شکلکننی مغشوی تبلونیزی و تو تلوکننی مفیکھ انقد ازش تعر
 کھ ی چند روزنی کرد واسھ اھی کرای لندکروز مشکھی خود فرودگاه ی از تواوشیس
 از قبل جا اوشیس..وشی سمت ھتل دارمی و رفتنی تو ماشمیچمدونا رو گذاشت..میینجایا

 ..رزرو کرده بود
 ی و داخل ھتل از مجسمھ ھارونشی بینما.. نبود المصب قصر بود واسھ خودشھتل

 یمبال.. داشتی دم درش دوتا مجسمھ بلند ھخامنشیورود.. شده بودلی تشکیھخامنش
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 ھتل بزرگ چند طبقھ با ھی..ی ھخامنشی با طرح ھای و سلطنتکی ھمھ شی البیتو
 .. امکاناتنیر بزرگ و بھتیسالنا
 اتاق بزرگ ھی اوشیس.. بودمدهی ندنجای ای بھ قشنگییتو عمرم جا.. بگم کم گفتمی چھر

 با ھمھ عظمتش ای دریکردیپنجره رو کھ باز م.. رزرو کرده بودایدو تختھ رو بھ در
 .. بودییایواقعا قشنگ و رو..روبروت بود

 اد؟یاز اتاق خوشت م_اوشیس
 .. قشنگھیلیخ..اوشی سھیعال_
دوست دارم _کف دستش و گذاشت پشت گردنم و گفت..ستادی اومد روبروم ااوشیس

 باشھ؟.. بھت خوش بگذرهیحساب
 ..گذرهیحتما خوش م..با تو..کنار تو..گذرهیم_ گفتمی لبخند مھربونبا
لبخند اومد .. حرفاموقتی حقدیشا..گشتی میزی چھی با چشماش تو چشمام دنبال اوشیس

 .. بودیعال.. خوب بودنیو ا..رو لبش
 .. غذا بزنم بھ بدنی خانم خوشگل و بھ جاھیوگرنھ مجبورم .. شاممیبزن بر_اوشیس

 ..نیی پامی و با خنده رفتدی و کشدستم
ادم خود بخود احساس با کالس بودن بھش دست .. بودکی شیلی خشی غذاخورسالن

 ..دادیم
 یلی خی ولنمی رو ببای ذوق داشتم درنکھیبعد از خوردن شام با ا.. گرسنم بودیلیخ

 .. خستھ بودمیلیخ..ومدیخوابم م
 م؟ی قدم بزنکمی می بریدوست دار_اوشیس
 ..ادیمن خوابم م..اوشی نھ سیوا_
 ..دمی کشازهی خمھی و
 ھوس قدم زدن بھ کردمیھمش داشتم نذر م..ا قربون دستت_ بلند شد و گفتاوشیس

 ..سرت نزنھ
 قدم کمی بھتره قبل از خواب نمیبی مکنمینھ حاال کھ فکر م_ زدم و گفتمیطانی لبخند شھی

 ..دهی مفیلی واسھ ھضم غذا خمیبزن
 .. وقتھ گذشتھیلیاز وقت خوابت خ.. گلمگھینھ د_اوشیس
 .. و با خودش برد باالدی بازم بھ زور دستم و کشو
 ..چشمامو بستم.. کھ بھ چشمم خوردی نوربا
 .. بکش اون پرده رواوشیس_
 ..یجت اسک..ای لب درمی برمیخوایم.. خانم خانماگھیپاشو د_اوشیس

 .. رو تختدمی فنر پرنی کھ اومد عای دراسم
 بھ موھات بکش ی شونھ اھی..ستای ھم نیحاال عجلھ ا_ و گفتدی خنددنمی با داوشیس

 ..میریبعدش م
 .. تو حمومدمی اخم بھش کردم و پرھی
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 مانتو کوتاه ھی نیواسھ ھم..ھوا نھ سرد بود نھ گرم.. اماده شدمی دوش حسابھی از بعد
 با ی ساتن مشکی روسرھیموھامو محکم باالسرم بستم و ..دمی پوشیخی نی و جیمشک
 مات ھم زدم و بھ ی و رژ لب صورتی خط چشم مشکھی..دمی پوشی نقره ای ھاھیحاش

 ..رمیدوش بگ با عطر رونیواسھ ب  دوست نداشتاوشیس..یمیاضافھ عطر مال
 پاشنھ ی کفشادیحتما با..میکنی مدای تفاوت قد پیلیبا کالج خ..اه..دمی ھم پوشی مشککالج

 ..بلند بپوشم
 با کت شلوار یخوایاحتماال کھ نم.. خاناوشیس_ کھ گفتمدیپوشی داشت کتش و ماوشیس
 ..ای لب دریایب

  بپوشم؟یپس چ_اوشیس
 ا؟یزنیحرفا م..ایکنار در..کت شلوار..اوشیس_ تعجب گفتمبا
 ..فقط کت شلواره.. ندارمی اگھیخب من لباس د_اوشیس
 ..یزدی اسپرت مپی تھی یکاشک_
 ..عمرا_اوشیس
 چرا؟_
 .. شلوار پاره پوره ھا بپوشمنی و کوپال پاشم از االی نیمن با ا..برو بابا_اوشیس
 خوشم ی مدلنی اینای جنیاتفاقا من خودم از ا..ی پاره پوره ھا بپوشنی از اگھی میک_
 ..ای درمیری بعد ممی دست لباس بخرھی واسھ تو می اول برایاصال ب..ادینم
 .. لباسانی با استمیراحت ن..شھیبابا من روم نم_اوشیس

 من دوست یول_ ملوس گرد کردم و گفتمی و کج کردم و چشمامو مثل گربھ ھاسرم
 ..نمی اسپرت ببیدارم اقامون و با لباسا

 ..میبزن بر..فقط بخاطر خانمم..ی شدطونیتو باز ش_و گفت لباش کش اومد اوشیس
 یدای زنونھ و مانتو و کال خری لباساشتریب.. پاساژ بزرگ و چند طبقھھی تو میرفت

 .. واسم بخرهخواستی مدیدی می ھر چاوشمیس..زنونھ داشت
 دی واسھ من خرامیبعد م..ای درمی برمی دست لباس بخرھی فعال واسھ تو ایب.. اوشیس_
 ..میکنیم

 .. فروشگاه بزرگ مردونھھی تو میرفت
 یزادی ادمنیبھ پسره فروشنده گفتم چندتا ج.. و با زور فرستادم تو اتاق پرواوشیس

خوبھ ..ی کتون سورمھ اھی و ی و مشکیذغال..شخونیسھ تا گذاشت رو پ..ارهیواسم ب
 .. باھاشونشھی معذب نمیلی خرستیرنگاشونم ت

 قھی نی تک پوش از اھی بلند تنگ و نی استدیوز مردونھ سف بلھی.. تا رو دادم بھشسھ
 شرت ی تھی ھم واسش برداشتم و ی مشکرونی بندازهی باز کھ بازوھا رو میھفت ھا

 ..سھ تا رو دادم بھش.. خوش فرمیلی خیسورمھ ا
 اقامونھ وگرنھ فیح.. تو حلقمپتی تیا..رونی از چند لحظھ در و باز کرد و اومد ببعد

 و بلوز ی ذغانیج.. شدهیگریچھ ج..ناکس نگاھش کن..دادمیحتما بھش شماره م
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 یوا_ گفتمیبا لبخند گل و گشاد.. بودیعال.. داده بود باالناشمی کھ استدیمردونھ سف
 ..ی شدی اکھی چھ تاوشیس
ز  باشی اخم کرد و اشاره کرد بھ حضور پسره فروشنده تو مغازه کھ با ناوشی سیول

 ..کردیداشت ما رو نگاه م
 .. مرگم بده اصال حواسم نبودخدا

 ادی بیکی.. خدایا..دی بازه رو پوشقھی و تک پوش ی مشکنی جنباری تو اتاق پرو ارفت
 .. شوھر خودمھنیباز خوبھ ا..رهیمنو بگ

 ..اوشی سھیعال_ خودم و کنترل کردم و گفتمنباریا
 ینایاست..دی پوشی شرت سورمھ ای با تی شلوار کتون سورمھ انباری رفت تو وادوباره

 چرا انقد دختر پاشیت..ادی بپوشھ بھش می چرا ھرچنیا.. سوالھی.. باالدی شرت و کشیت
 ..گھی دنھی ھمشی خوبی ورزشکارکلیھ..خوش بحالش..کشن
 داره و ی تازگیلی واسم خدمی لباسا ندنجوری و با ااوشی چون من تا حاال سدمی شاحاال

 .. واقعا توشون محشر بودیول..ادیانقد بھ چشمم م
فقط .. ھایسورمھ ا..دی اخرش و پوشپیھمون ت..واسھ االنم..می سھ دست لباسو گرفتھر

 اصال بھ درد ی اسپرت کفش براق مردونھ مجلسپی تنیبا ا.. مشکل وجود داشتھی
 ..خوردینم

البتھ بازم شرط .. ھم بخرهی جفت کالج ساده مشکھی کنم شی کند تا تونستم راضفکم
دوباره روز از .. تھرانمیبرگشت.. مسافرتاستی فقط مال توپای تنیگذاشتھ کھ ا

 .. از نویروز..نو
 خوشگلشم زده ی افتابنکیمخصوصا کھ ع.. کامل شده بودپشی تگھی با کالجا دشییخدا
 .. باھاش راه برمشدیموگرنھ اصال روم ن..دمیخوبھ باز منم بھ خودم رس..بود 

 ..ترسمیمن م..اوشی سیوا_
 ..ترس نداره..کمر منو سفت بچسب..نترس بابا_ گفتی بلندی با صدااوشیس
 شھ؟ی می چمی چپ کنیدونیم..مییایترس نداره؟االن وسط در_
 .. کارم دخترنیبابا من ا..نجامیمن ا..بعدم.. نجات تنتھقھیاوال کھ جل..گل دختر_اوشیس
 و چرخ دادی گاز می و ھای وسط دررفتی میھ..می شده بودی سوار جت اسکاوشی سبا
 یھ..  بودمدهی من از ترس بھ مرز سکتھ رسیول..کردی میفی کھیخودش ..زدیم

 دشی تمداوشیاز دوباره س.. تو ساحلمیری مگھی خوبھ دگفتمی مشدینوبتمون تموم م
 ..دیچیپی می و ھرفتیاز عمد ھم تند م..کردیم

 ادی نیزی چی کوسھ ای دفعھ نھنگھی کردمی تو اب و نگاه میھ.. کرده بودخی تنم تموم
 ..دمی تو اب دیزی چھی کردمی و فکر مزدمی توھم میھ..پامو بخوره

 چنان گاز ی دفعھ اھی طپش قلبم اروم گرفت کھ کمی و نیی سرعتش و اورد پااوشیس
 ..گھ بودمداد کھ اگھ کمرش و نگرفتھ بودم االن تو لوزالمعده اقا نھن

 ..ترسمیم..نکن..اوشیس_ زدمغیج
 ؟یچند تا دوستم دار..پرستش_ و داد زددیخندی مکردی مفی من کیغای از جاوشمیس
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  حرفاست؟نیاالن چھ وقت ا_ شده بودم گفتمتی کھ از ترس شکل ممن
 .. تو ابیفتی بکنمی می کاریاگھ نگ_اوشیس
 .. تو ابی منو بندازادیبعدم تو دلت م..ترسمیم..گھی نکن دینامرد_
 ..یشیفقط عصرونھ جناب کوسھ م..یشینترس غرق نم..یپس چ_اوشیس

 ..اوشی سکشمتیم..لوس نشو_ رو شونش و گفتمزدم
 ..می تا برگردیبگو چند تا دوستم دار..االید _ و گفتدیخند

 ؟یگیاصال چرا خودت نم..گمیاصال نم..یکنی میگرو کش_
 .. ترسمیچون من نم_اوشیس

 ؟ی گفتیچ..دمینشن_ داد زدبعد
 .. پرو سود جو و سو استفاده گرپسره

 .. دوست ندارمچمیاصال ھ_
 یالک_ زدمغی دفھ جھی داد کھ ی چنان گازاوشی بود سومدهی از دھنم در نھنوز
 ..دوستت دارم..دوستت دارم..دوستت دارم..گفتم

 
 سکتھ ھیس فقط از تر.. خوب بودیلیامروز خ..ھی عالیلیخ..یجات خال..شیستا_

 ..ناقص زدم
 ..ایری عکس بگیفقط پرستش حساب..زمیخدا نکنھ عز_شیستا
 مامان چطوره؟..باشھ حتما_

 یپا..یشنوی چرخ و نمیصدا..یتازه کھ باھاش حرف زد..مامان ھم خوبھ_شیستا
 ..کاراشھ

 ..نھی چرخ بشی پاادینذار ز..ستیواسھ قلبش خوب ن..حواستو بده بھ مامان..ستا_
 بود یاونجا ھم مشکل..باشھ.. زنگ بزنی خواستی ھر چنین؟ببی الزم نداریزیچ

 ..باشھ.. بھ بھراد بگویدونیخودت کھ م
 ..واسھ ما بسھ..تو خوش باش..می نداریمشکل.. راحتالتیخ..حتمت_
 .. مھربونم بشمھیقربون خواھر..یاخ
 ؟یجواب خواستگارت و داد.شیستا_

مامان استخاره _ گفتیخجالت زده ا لحن ھی بعدش با ی نزد ولی حرفاولش
 یول.. واسھ بلھ برونانی بخواستنیم..بھشون گفت جوابمون مثبتھ..خوب اومد..گرفت

 ..دییای تا بمییحاال منتظر شما.. دختر و دامادم ھم باشندیمامان بھشون گفت با
 
ما ھم زود ..یدوستت دارم خواھر..مراقب خودت باش.. گلمی خوشبخت ششایا_

 ..میگردیبرم
 بھار و ی حرف زدم و جواب اس ام اسانی با ثمشی با ستای از خداحافظبعد

خو خودتون ..خوانی مای بلند باال دادن کھ چستی لھیھرکدومشون .. کردن وونمید..دادم
 ..گھی دنیومدیھم م
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 .. واسھ پرستش خانمنمیا_ اومد تو اتاق و گفتاوشیس
  ھست؟یچ_
 اسمش دونمینم.. خواننده ھاستنی از ایکی کنسرتھ طیبل_ چشمک زد و گفتھی اوشیس
 .. کنھی انرژھی تخلکمی ببرم مویگفتم منم خانم.. ھمھ گرفتندمید.. واسھ امشبھیول..ھیچ
 ذوق یلی فقط واسھ منھ خاشی اخالقش کھ مھربوننی از ااوشی سی مھربوناز
 سرد و یلیخ ھیتو برخورد با بق.. نداشتچکسی کھ با من داشت با ھیرفتار..کردمیم

من ..دادی محبت و عشقش و خالصانھ بروز متی با من نھای بود ولیمغرور و جد
 .. و محبتاششبھ خود..بھش وابستھ شدم.. و دوست دارماوشیواقعا س

 ..ی جونم مرساوشی سیوا_
 .. جونای سیتک_ و گفتمدمی بغلش و دستامو دور گردنش حلقھ کردم و گونشو بوسدمیپر
 
  لباسام خوبن؟اوشیس_
 ..فقط اون شالت و بکش جلو..خوبھ..زمیاره عز_اوشیس
 پاشنھ ی و کفشادی سفنیشال و ج.. بودمدهی پوشدی سفکی با کمربند باری نفتی مانتو ابھی

 ..یبلند اب
 زده بودم و واسھ یمیعطر مال.. بودمدهی کشی رنگ خط چشم مشکی رژ لب گوشتھی

 از اوشی سدونستمیم..رهی بگفی حوصلھ داره کیک.. بودماوردهی نفی کشتری بیراحت
 ..ادی بدم میلیخودمم خ..اه اه.. رنی زناشونو بگفی مرداست کھ عمرا کنیا

 دوباره کت شلوار بپوشھ خواستیم..اوشی سپی مرتب کردم و چشم دوختم بھ تشالمو
 کت ھی و اوردی خب دلش طاقت نی ولدی و پوشدشی و بلوز سفی ذغالنیج..نذاشتمش

خوش بحال .. و جذاب شده بودکی شیلیخ..دی و روش پوشدی خریشکتک م
 .. حواسمو بھش بدمدی بایول..خودم
چون ھمھ .. ھجوم بردن داخل سالنتیدر و کھ باز کردن جمع..می بودستادهی در اپشت

 خودش گذاشت و دستاشو از دو طرف ی من جلو اوشی سدادنیاز ھمھ طرف ھول م
قربون اقامون بشم انقد .. دفعھ با نامحرم برخورد نداشتھ باشمھیکنار من گذاشتھ بود 

 .. دارهرتیغ
 .. اومدرمونی سوم جا گفی ردمی زود اومده بودچون

 .. بودی محسن چاووشکنسرت
ھمون موقع .. بودی کنار من خالیصندل..امونی صندلی رومی نشستھ بوداوشی و سمن

 بھم اشاره کرد کھ جابھ جا  اخم کرد واوشیس.. پسره اومد و نشست کنار منھی
 اوشی کھ سنھی اومد بشگھی پسره دھی نبارمیکھ ا.. بودی طرف من خالیبازم صندل..میبش

 .. ھیس کیجا_ کرد و گفتی راه کارشم عملنیاخر
 گفتی می ھاوشی کھ سننی ھم اومدن بشگھی کھ دوتا پسر دھ؟خالصھی کیث؟جایخب
 من و خودش و الی دختره اومد و نشست و خھی نکھیتا ا..  توادی و داره مھی کسیجا

 ..راحت کرد
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 .. اخالقاشمنیکشتھ ھم..گھی داقامونھ
 خودم انقد ذوق یول.. کھ گوشام کر شددنی کشیغی کھ اومدن رو سن ھمھ چنان جگروه
 .. کردمشونی زدن ھمراھغی جنی ای داشتم کھ توجانیو ھ

 ازشون بلد نبودم و یچی ھ و کھیدوتا اھنگ اول.. کردن بھ خوندن ترانھ ھاشروع
 ھی..زدمیدست م..زدمیسوت م..زدمی مغی با اھنگا جی کلیول.. بودمشوندهیاصال نشن

 دستم و ی ھاوشمیس..دمیکشی مغی و جستادمی ای مشدمی و بلند مگرفتمیدفعھ اوج م
خودش .. بھمدیخندی می ھاوشمیس..لوی کولی داشتم کجانیکال ھ..شوندمی و مگرفتیم
 .. نشستھ بود و فقط حواسش بھ من بودلکسیر

 یلی دوسش داشتم ھم خیلی اھنگھ کھ تفاقا ھم من بلدش بودم ھم خھی بھ دی رسباالخره
 ..شاد بود

 .. ھوادمیپری و مزدمیدست م..زدمی مغیج.. خوندمی اھنگھ مبا
اقا _گفتنی ماوشی بھ سای پشت سرگھید.. و از کجا اورده بودمی انرژنی ھمھ ادونمینم

 .. شدی چمی بفھمریترو خدا خانمت و بگ
 ..نمای بابا انگار اومده سبرو

 .. دوسش داشتمیلی رو خاھنگھ
 .. شدی اون روز تو وجودم چدونمینم.. بودی معمولریغ.. ساده مایدوست

 ..دی حس و از تو زودتر فھمنیدل من ا..دی شد کھ وجودم لرزی چدونمینم
 ..از تو دست بردارم.. دارهیلیچھ دل..م کم داری چگھی دشمی پی کھ باشتو
 .. توای عاشقھ من شتری بی ما کنیب

 .. با توزشیھمھ چ.. شد از حاالی چھر
 .. داره بھ تویبستگ..ستی دست من نگھید

 ..یتا کجا دوستم دار.. داره کھ تویبستگ
 ..یمنو تنھا نذار..یعاشق من بمون..ی بتونیتا چھ روز.. داره کھ تویبستگ

 
 غاتوی جغیج..الشونی خی با لبخند بھم فھموند کھ باوشی سی ولزدنی غر مای سرپشت

 ..عشق است
 

 .. حدنی نھ تا ای ولی خوبدونستمیم.. اومدشی پینجوری من نبود اگھ ادست
 خوب تونھی حد منی تا ااوشی سدونستمیواقعا نم.. کردم و بھش لبخند زدماوشی سنگاه
 ..باشھ

 
 ..اسمشنی صد سالھ کھتو رو میانگار
 .. تو حساسمی انگار رونھی اواسھ

 
 .. چشمک بھم زدھی اخم بامزه کرد و ھی اوشیس
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 .. بھ تو عادت کردمی احساساتمنھ

 ..گردمی باشم انکارد بھ تو برمھرجا
 
 
 .. داره بھ تویبستگ..ستی دست من نگھید

 .. داره کھ تویبستگ
 ..ی بتونی داره کھ تو تا چھ روزیبستگ..ی کجا دوستم دارتا

 ..یمنو تنھا نذار..ی من بمونعاشق
 
 .. حال کردمیکل.. بودجانیعند ھ.. خدایوا
 
 ..گھی دمی برایب..بخدا خستھ شدم..اوشیس_
 ھی چھ شکلنمی بپوش ببنمی امی برایب.. مانتو ھم مدلش قشنگھنی اگمیم..پرستش_اوشیس

 ..تو تنت
 ..می برایب..گھی دخوامیبخدا نم.. االننی ھمدمی تا مانتو خر٦ من اوشیس_ گفتمکالفھ

 ..رمی واسش مانتو خوشگل بگخواستمیاصال منو بگو م..نخواه_اوشیس
 .. با اخم روشو کرد اونورو
 ..ارهی از دلش دربادی بیکی..حاال چرا قھر کرد.. بابایا

 می خوردرهی تو جزی تابھی رونی بمیاز امروز صبح کھ اومد.. بوددی پر از خردستامون
پاھام ..میای و ممیری طبقات و منی امیاالن سھ ساعتھ کھ دار..م بازارو بعدم نھار و بعد

 .. توشون نموندهی جونگھید
 چرا انقد بھش نیا.. و منم پشت سرشرونی با ھمون اخمش از پاساژ زد باوشیس

  گفتم؟یبرخورد؟مگھ چ
 سالھ کھ ٢٠ دختر حدودا ھی کھ می سوار شمی و اومدنی عقب ماشمی رو گذاشتدایخر

 و بھ دماغش حلقھ ی صورتش پر از خال و نقاشی بود و تودهی رو پوشای کولیلباسا
 .. بود اومد کنارموندهیچسب
 .. بود و چھرش ھم بد نبودگدا

 ی چمیدیفھمی نمزدی حرف می لھجھ اھیبا ..اوشی بھ سدی کنھ چسبنی و عاومد
 ..گفتی مییزای چھی و دادی تکون میو ھ و بازوش اوشی بود بھ دست سدهیچسب..گھیم
 ..زدی مجی تعجب کرده بود و گاوشیس

 دراورد و داد بھش کھ فقط ولش ١٠٠٠٠ ھی بشی کنار و از تو جدی و کشخودش
 ی شد و لبخندااوشی سی بازوزونیاومد دوباره او..کردی دختره مگھ ول میول..کنھ
 ..دادی ملشی تحوحیمل
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دوست ..صورتم داغ کرده بود.. زده بود باالرتمیرگ غ..خوردیخون خونم و م..یوا
ول کن .. نھدمید.. بزنمشخورهی مشت و لگدام تا مری زرمیداشتم دختره رو بگ

 دختره و ھولش دادم نھی زدم تخت سی حرکت انتحارھی شد کھ تو ی چدمینفھم..ستین
 گھ؟یگمشو برو د..یگرفت پولتو..چھ مرگتھ_ بلند گفتمی صداھیعقب و با 

 ھم قرض کرد گھی دیدو تا پا داشت دو تا.. االغنی عدیترس.. دختره کپ کرده بودیوا
 ..دییدویو فقط م

 .. کھ متوجھ اطرافم نبودمزدمی بودم و تند تند نفس نفس می عصبانانقد
 تو پاساژ رفتنی دختر و پسرن داشتن مھی دمیبرگشتم د.. دست زدن اومدی دفعھ صداھی

 ..ولی اولیا..رتیبابا غ_ کھ پسره گفتزدنی و دست مدنیخندیم..کردنیو ما رو نگاه م
 و در و نی تو ماشدمی پرعیسر..اصال نگاه بھ اطراف ننداختم.. از خجالتمردم
 .. نشست و گازش و گرفت و رفتاوشمیس..بستم

 ..دمی خنده کھ از ترس پرری چنان زد زاوشی دفعھ سھی می کھ رفتکمی
 .. بودسرخ شده..کردمی تعجب نگاھش مبا
 ؟یخندی میچتھ تو؟بھ چ_

 .. منیحسود کوچولو.. بشمرتتیقربون غ_ کھ شد گفتارومتر
 گھیمعلوم بود کاره د..معلوم نبود چشھ..یدختره روان_ پشت چشم نازک کردم و گفتمھی
 ..زدیوگرنھ چرا با من حرف نم.. دارهیا

 ..ی چکارم داره؟گناه داشت طفلنمی ببی ذاشتی مدی بازمیخب عز_اوشیس
 .. چشم غره بھش رفتم کھ با خنده روشو کرد اونورھی

 .. رودارپسره
 
 بھ بدنم کش و قوس دادم و کمی و می شدادهیپ.. نگھ داشتای کنار دراوشی سمی کھ رفتکمی

باز خوبھ کالج پام بود و پاشنھ دار نبود وگرنھ حتما ناقص ..پاھام و خم و راست کردم
 ..شدمیم
 زده شوی سورمھ اپی تاوشمیس..ی و شال مشکنی بودم با جهدی پوشی مانتو کوتاه گچھی

 ..ادیچقدم کھ بھش م..گھی دفتھیبچم داره راه م..بود
 ..تک و توک دختر و پسر نشستھ بودن.. تومیرفت.. شاپ بودی کافھی ساحل کنار

شارژ .. دادی حالھی بھ بدنم و میزد.. عاشقشم..اووم..یشکالت..می دادی بستنسفارش
 ..میشد

 و کنار ساحل رونی بمی زدمی گرفتی در رفت و از دوباره انرژمونی کھ خستگکمی
 .. و البتھ دو نفرهنی دلنشیغروب بود و ھوا بس.. قدم زدنمیشروع کرد

 ..میرفتی حلقھ کردم و ھمقدم با ھم کنار ساحل راه ماوشی سی و دور بازودستم
 اوش؟یس_
 جانم؟_اوشیس
 .. کردمی ذوقھی
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 .. دوست دارمیلیخ.. بگو جانمکنمیم ھروقت صدات شھیھم_
 چشمک زد کھ دلم ھی نگاه مھربون بھم انداخت و ھی کھ نگاھش بھ روبرو بود اوشیس
 .. و رو شدریز
 .. دوست دارمنمیا..چشمک بزن_ باز گفتمشی نبا
 ..خو چکار کنم دوست دارم.. خندهری زد زاوشی دفعھ سھی

  خانم خوشگلھ؟ی بھم بگیخواستی میحاال چ_اوشیس
 شھ؟ی میبھ نظرت چ_ و گفتمدمی کشقی نفس عمھی

 شھ؟ی میچ..یچ_اوشیس
 مونیزندگ_
  بشھ؟یزیمگھ قراره چ_اوشیس
 عذاب نی ای ولھی م چدونینم..ینگران..دلشوره..من ھمش استرس دارم..دونمینم_

 .. بودن با تو لذت ببرمی از لحظھ ھاذارهی نمیلعنت
با دستاش دوطرف صورتم و گرفت و ..ستادمیبرگشت سمت منو منم روبروش ا..ستادیا

 ی اتفاقچیھ..ی تو مال منیتا وقت..یتا من و دار..یتا با من_ شد تو چشمام و گفترهیخ
 دی نبایچیاز ھ..تو با من..ذارمیچون من نم..فتھیجرات نداره کھ ب..یعنی..افتھینم

 ..خودم تا تھش نوکرتم..باش  نداشتھمیچی ھھیدلنگران..یبترس
 یلیمن خ.. موھامنی بدیچی خنک پی موج ھواھی.. اومد رو لبمنیدلنش.. لبخند ارومھی

 نھ؟.. خوبھ نیا..خوشبختم
 .. ام ازشیراض..خوامشیم..رشی و؟ازم نگی خوشبختنی اینیبی مخدا

 ھی صورتم گشت تا یتو تمام اعضا.. نگاھش تو چشمام در حال رفت و امد بوداوشیس
 ..جا ثابت موند

 شدی مکتری ھر لحظھ نزداوشیصورت س.. اون اطراف نبودچکسیھ..زدی تند تند مقلبم
 ..کتریو دالمون ھم نزد

 ..سکون.. منھیشونی بھ پدی چسباوشی سیشونی با ھم بستھ شد و پچشمامون
 لحظھ عاشقانھ ما نی متن ایقی بود کھ موسای دری ارامشبخش حرکت موجای صدافقط
 ..بود

 .. دختر عالم شدمنی تو گوشم خوشبخت تردیچی کھ پاوشی اروم سزمزمھ
 ..تا اخرش..دوستت دارم_اوشیس

تو سکوت معنا دارمون کھ ..می قدم زدگھی دکمی نیری از در اومدن از اون خلسھ شبعد
 ..میدیفھمی فقط خودمون مشویمعن
 چی با ھستمیحاضر ن.. با ارزشھ واسمیلی خیلیخ..مھمھ..زهی عزیلی واسم خاوشیس
 و شھی می افراطیلی احساسم خنی اکنمی اوقات حس میگاھ.. عوضش کنمای تو دنیزیچ

 .. بزنمی خطرناکی دست بھ کارااوشیحاضرم واسھ داشتن س
 ی و اونم با صدااوشی سی دادم بھ بازوھی ساحل و من سرم و تکی شنای رومینشست
 اون حلقھ شده دور کمرم و من یچشمام بستھ بود و دستا..خوندی واسم ترانھ میاروم
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 اوشی دختر جوون باعث شد کھ چشمامو باز کنم و سھی یتو حال خوشم بودم کھ صدا
 .. نخونھگھید

 ..سالم_ بھمون لبخند زد و گفتدختر
 ھی شھیم..شمی مزاحم خلوتتون مدیببخش_ کھ گفتمی با تعجب جوابش و دادھردومون

 ..سوال بپرسم
 ..دییبفرما_ اخم کرده گفتاوشیس

شما تازه ازدواج _ گفتخندنی اونا ھم مدی دی نگاه بھ دوستاش انداخت و وقتھی دختره
 ن؟یکرد

 چطور؟..دو سھ ھفتھ است..بلھ_
 حرکاتتون معلوم بود کھ ینی دلنشنیاز حلقھ دستاتون و ا.. خدا چھ خوبیوا_دختره

من ..دم کری فضولدیببخش..نی دوست داریلی رو ھم خگھی و ھمدنیتازه ازدواج کرد
 جمع شاد ھی و امشب و دور ھم نی ازتون خواھش کنم اجازه بدشھیم..  ھستمتایاناھ

  بھتون بد نگذره؟دمیقول م..داشتھ باشم
 معقول بود پاشونیت..دنیرسی بھ نظر نمی بدیبچھ ھا.. نگاه بھ جوونا انداختھی اوشیس

 ..و صورتاشون شاد و بشاش
 ..میشیخوشحال م.. ندارهیرادیا_ گفتدی لبخند منو کھ داوشیس

 ..دییای بدییبچھ ھا بدو..واقعا ممنونم_ لبخند زد و گفتدختره
 .. تا پسر و چھار تا دختر بودنسھ

 .. کردنی و کنار ما حلقھ زدن و خودشونو معرفاومدن
کھ .. بودن و پسرا ھم رضا و فرھاد و اشکانتای و اناھنی و بارشی کھ سمن و نازدخترا

 ھم خواھر رضا ی خواھر اشکان بود و نازتای نامزد بودن و اناھیالبتھ اشکان و ناز
 .. بودنیبود و کال ھمشون ھمکالس

 .. ھستم و ھمسرم پرستشاوشیمنم س..خوشبختم_ گفتاوشمیس
اقا ما دوساعتھ تو .. واسھ ازدواجتونمیگی مکیاوال کھ تبر_ رو بھ ما گفتفرھاد
 صحنھ ھی کیمن کھ شخصا انقد از نزد..میدی صحنھ عاشقونھ دھی میحال کرد..میکفتون

 .. بودمدهیعاشقونھ ند
 .. بھراد انداختادی منو حرفاش

 نیماه عسل ا..بزن واسمون..داش رضا_ و بعد رو بھ رضا گفتختی مزه رکمی فرھاد
 .. کنلیعروس دومادمون و تکم

 ..نی غمگایشاد _ در اورد و گفتتارشوی ھم گرضا
 

 .. بعد واسھ حسن ختام برو تو فاز غممیشارژ ش کمی شاد بزن ھیاول _تایاناھ
 برعکس کرد و مثل تنبک افتاد بھ جونش و امشو شو شھ تارشوی گرضا

 گھی کھ دل و رودم ددادی قر می جورھیاشکانم اومده بود وسطو خم شده بود و ..خوندیم
 خم یرضا ھم ھ..خوردنی و تکون تکون مزدنیدخترا ھم محکم دست م..در اومده بود
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 خوند کھ اشکان ی شاد از سندنگ اھھی تموم شد نیا..خوندی و مزدی و مشدیاست مو ر
 کف یعنی..دنی بھ دای بلرزوندنی منھی بار فرھاد ھم اورد وسط و دوتاشون با ھم سنیا

 .. از خندهمیکرد
 کھ یی لحظھ ھانی و از ااوشی سیمن شاد بودم از شاد.. بودیمی جمع شاد و صمیلیخ

 ..می اگھیبا خنده کنار ھمد
 امونی بدبختادیرضا برو تو فاز غم و غصھ کھ _ گفتی سھ تا اھنگ شاد زد کھ نازدو

 ..میفتیب
 ..ستمی کھ احتماال من ناتیمنظورت از بد بخت_اشکان

 .. خوده خودتقایدق_یناز
 ی با لحن کامال صادقانھ ای چشم غره خنده دار بھش رفت کھ نازھی اشکان

 ..ی تو تموم عشقمیدونیخودت کھ م..وونھید_گفت
 ..ی نازی تو چشماشدیاشکان با نگاھش داشت ذوب م.. بودی صحنھ عاشقانھ اھی یوا
اوضاع ..اقا رضا دست بجونبون_ گفتشھی ھر لحظھ وضع داره بدتر مدی کھ داوشیس

 ..خرابھ
ھمھ .. زدنی اھنگ فوق العاده قشنگ و غمگھی کرد و می تنظتارشوی گیمای سرضا

 گوش خوندی و خود رضا کھ واقعا ھم محشر متاری گیبھ صداساکت بودن و فقط 
 ..دادنیم
 
 
 ..شده پر پر..احساس من.. واسھ توبا چشم ترسمینویم.. اول خطاز
 ..بخاطر من.. تمومھ قصھ منگھید... نبود کھ بشکنھ سکوت منیکس.. خلوت منتو

 ..نترس گل من.. امنی جاھینگھش دار ... نامھ مننی ای روزھی یدی داگھ
 .. عشق منیا..منو ببخش.. منی تلخھ واسھ تو حرفادیشا
 نی موندن نبودش قسمت من ادیشا.. بارون وقت رفتنری زنیمنو بب..سی خی چشمابا

 .. نامھ مننیاخر
 .. کھ برم قسم بھ چشماتخواستمینم..بھ ھمون نگاه اول کھ شدم مات.. ساز صداتبھ
 ..قسم بھ چشمات..خواستمیمن نم..خواستمیمن نم.. خواستمینم
 

 یتو..ادیبزن فر..ادینبر از .. منیایدن..نیتو ھم بب..اسمون از غم من..دی و بردی دچو
 .. خبر از منادی بدیشا.. بادنیا

 .. ارزوم بود سر بذارم رو شونھ ھاتادی مادتی ادیبازم ب.. بذار اشکات اره
اره تو ..یتو نخواست.. بمونم ماه شبھاتیتو نخواست..اتیبھ تموم سادگ.. ناز نگاتبھ

 ..بمونم ماه شبھات..ینخواست
 .. کھ برم قسم بھ چشماتخواستمینم
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 سراسر وجودم و ی اھنگ تلخ نھ تنھا اروم نشدم بلکھ اون دلشوره لعنتنی ادنی شنبا

 ..گرفت و حالمو بدتر کرد
 یلی کھ خیکیبھ من ..می و صفا کردمی روز خوش بود٦..می و گذروندی خوبیروزا

 ..میدی دزای چیلی و خمی جاھا رفتیلیخ..خوش گذشت
 نای دلفیایگوشی و بازمیرفت..می ھا عکس گرفتیونانی ی و با کشتای تو غروب درمیرفت

 ی و نجوامیشبا کنار ساحل قدم زد..میدیبھ تموم بازارا سرک کش..میرو تماشا کرد
 من جلو اوشی با اصرار سنباری و امی شدیاز دوباره سوار جت اسک..میعاشقانھ گفت
 دویکشی مغی پشت گوشم جاوشی سدمیترسی مھ کییوقتا.. پشت سرماوشینشستم و س

 دور کمرم اوشی مردونھ سی لحظھ ھا فقط با حس لمس دستانیا..دادیتکون تکونم م
 .. داغش بھ گردنمیبا برخورد نفسا..شدمیاروم م

 ای اخرنی شلوغ بود و ایلیش خالبتھ مامان کھ سر.. در تماس بودمشی مامان و ستابا
دلم .. شلوغھیلی حال مامان ھم خوبھ و سرش خگفتی و مزدمی حرف مشی با ستاشتریب

 کردم کھ ھی و انقد گردمی از خواب پرادی زی شب از دلتنگھی.. تنگ شدهیلیواسشون خ
 .. ارومم کنھی چطورنستدوی بود و نمدهی ھم ترساوشی سیحت
 ھم تموم شد ی ھفتھ اھی نیری ماه عسل شنی باالخره ای و خوشی و بدی ھمھ خوببا
 کھ یزی از اون چشتریب.. سفر تو تمام عمرم بودهنی سفر بھترنی اگفتی ماوشیس..

 .. بھم خوش گذشتھکردمیفکرشو م
 از ی گاھدونستیم..زدی و اروم کننده منیری شی واسم حرفااوشی قبل از خواب سشبا

 کھ شدمی اروم میجور..کردنیاش واقعا معجزه محرف..  شمی خواب می بادیدلشوره ز
 .. بودهی زمزمھ ھا واسھ چنی ارفتی مادمیاصال 

 اروم یلی خواب خھی بود و اوشیسرم رو شونھ س.. ھمش خواب بودممای ھواپیتو
 ..رفتم

 ..مایدیرس..پرستش خانم_اوشیس
 .. ھم درد گرفتھاوشی حتما شونھ سیاخ..گردنمو مالش دادم.. لبخند بلند شدمبا
 ؟یدیخوب خواب_اوشیس
 ؟یدیتو ھم خواب..اره_
 ..قھی دقستیب_اوشیس
 و از می گرفتلی و تو سالن فرودگاه چمدونامون و تحومی مھماندارا تشکر کرداز

 .. سمت خونھمی و رفتمی و برداشتنی ماشنگیپارک
 .. شھر الودمون تنگ شده بودنی دلم واسھ اچقد
 ..می گرفتشی برگشت و از خود کیطایچون بل..میای ما امروز مدونستی نمیکس
 حس ی کردم ولی خونھ زندگنی ھفتھ تو اھی من ھمش نکھی خونھ با امیدی رسیوقت

 ..دلم واسش تنگ شده بود.. منھھی محل زندگنجای سالھاست اکردمیم
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 رونیباز حموم کھ اومدم .. دوش اب داغ داشتمھی بھ دی شدازی خستھ بودم کھ نانقد
 ..کردی بلوزشو باز می داشت دکمھ ھااوشیس
 ..ی مامانتشی پگھی ساعت دھی تا ی پرستش پز بھم بدیی چاھیاگھ _اوشیس
 ..  ھوادمی پری خوشحالاز
 ..دمت گرم..ای داش سولیا_
نماز ..تازه اذان و گفتھ بودن.. اماده شدمعی با خنده رفت تو حموم و منم سراوشیس

اومدم تو اتاق .. دم کردمیی چااوشی و واسھ سدمی دست لباس ساده پوشھیخوندم و 
 ..دیکشی داشت بازم کلھ کچلش و سشوار ماوشیس

موھاش کھ خشک شد خم شدم سمتش کھ اونم .. پشت سرش و کمکش کردمرفتم
 ..اری بسیالبتھ با فاصلھ قد..می شدسی تو فسیھمزمان برگشت و با ھم ف

 حلقھ شد دور اوشی سیخواستم برم کھ دستا..دمی و بوسوشای کردم و گونھ سی بلندپا
 ...!کمرم و مجبورم کرد کھ بمونم

انقد ذوق داشتم ..نای سمت خونھ مامان امی رفتاوشی و اماده شدن سیی از خوردن چابعد
 بھشون می کنزشونی سوپرامیخواستیم..کردی زده بودم کھ دلم تاالپ تولوپ مجانیو ھ

 و دستم و گذاشتم رو نیی پادمی کھ در خونھ نگھ داشت پراوشی سنیماش..میخبر نداد
 .. در و باز نکردیکس یول.. بار دوبا سھ بارھی..زنگ

در ھال باز بود و خونھ بھم ..اطیرفتم تو ح.. خودم در و باز کنمدی شدم با کلمجبور
 ختھی قلب مامان کف اشپزخونھ ریقرصا..ستادی لحظھ از کار اھیقلبم واسھ ..ختھیر
 ..دنی بھ دادم رساوشی سی کھ دستافتادمیپاھام سست شدن و داشتم م..ودنب

 ..دادی تند شدم خبر از حال خرابم مینفسا
  چھ خبره؟نجای اای خدا

 
 اب از تو وانی لھی و با عجلھ نی زمی رونمی بغلم و گرفت و کمکم کرد بشری زاوشیس
 .. قلوپ خوردمھیبھ زور .. واسم اوردخچالی

 ..شیستا..مامان..اوشیس_
 ..ستی نیزیچ..نترس..زمیاروم باش عز_اوشیس
 از تو ھال شی ستای زنگ گوشی صدای بھ دست شماره گرفت ولی خودش گوشو
 ..ومدیم
 ..ھی گرری و زدم زدی بغضم ترکھوی شی زنگ گوشدنی شنبا
 .. تو سرم کنمیچھ خاک.. شدهی چیعنی..خدا_
نھ ..چھ خبر شده؟نھ بگو..میما تھران..رادالو بھ_ دوباره شماره گرفت و گفتاوشیس
 .. بگوگمیم

 ..دی پراوشی سرنگ
 ..فعال..؟باشھیمطمئن..باشھ_
 ..اوشی مضطرب زل زده بودم بھ سی چشمابا
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 حالش کمی..فقط..مامنت..ستی نیزیچ..نیبب..پرستش_ و گفتنیی و انداخت پاسرش
 ..مارستانیناخوش بود بردنش ب

 مارستانی تو بنجای ادمیمامان زجر کش..مامانم..چشمام بستھ شد...ستادی لحظھ اھی نفسم
 ..گذروندمیبود و من واسھ خودم خوش م

حالم اصال دست خودم ..ھی گرری کھ تو تنم بود زدم زی دفعھ با تموم جونھی
 .. وضع و االنم کھ حال ماماننی و ایدلتنگ..نبود
 ..زدای دلم شور مایخدا

 ..دادیاونم با تموم سرعت گاز م.. شدمنیش کمکم کرد و سوار مااوشیس
 نذر کنم مامانمو سالم یچ..ایخدا..گفتمی و ذکر مکردمی مھیگر.. از جا کنده شده بودقلبم

 .. باعث شده حال مامانم بد بشھی؟چیبھم برگردون
 و مارستانی و رفتم تو بنیی پادمی پرنیمثل فشنگ از ماش..ستادی ایدی با ترمز شدنیماش

 .. پشت سرماوشمیس
 از مامانم بودم کھ بھراد و بھار و ی بودم و دنبال نشونستادهی امارستانی وسط بجیگ
 ..میدید

 .. بھ بھراد خبر دادهشی انقد حالش بده کھ ستایعنی.. سست بودنپاھام
 .. بغلمو گرفتری زعی اومد کنارم و سربھار

 شیزیچ..تروخدا اروم باش..پرستش_ اومد روبرومو ھول کرده گفتبھراد
 .. منونیبب..خطر رفع شده..ستین

 .. مامانمشی پنیمنو ببر_
چرا مامانمو ..شدیباورم نم..ژهی وی بخش مراقبتھامی و بھار رفتاوشی کمک سبا

 ccuاوردن
 .. خواھرم بغضم شکستفی قامت نحدنی دمارستانبای بی راه روتو

 .. و خودش و انداخت تو بغلمدیی دوھی بعد با گری من اول تعجب کرد ولدنی با دشیستا
 ..مونیچارگیب..مونیبھ حال بدبخت..می کردھی و از تھ دل گرنی رو زممینشست
  شد خدا؟ینجوری اچرا

 ..حرف بزن..تروخدا بگو..شیستا_
 ..عمو..پرستش_ و گفتھی گرری کھ تازه اروم شده بود دوباره زد زشیستا

اون و خانوادش ھرجا باشن ..م اومد ادنیبازم اسم نحس ا..ستادی اای لحظھ تموم دنھی
 .. دارنیواسھ ما فقط بدبخت

 ؟ی چش؟عموی شده ستایچ_ گفتمی ارومی صدابا
 ..بذار واسھ بعد..پرستش_بھراد
 .. نگویچی ھیعنی و اوردم باال کھ دستم

 ..حرف بزن.. ستایعمو چ_ گفتمدهی اخم و رنگھ پربا
 .. بعدم حرف بزننیاول بلند شو مامانت و بب_اوشیس
 .. نبوددای پیزی چی ولشھیرفتم پشت ش..دمی اسم مامان مثل فنر از جا پریاداوری با
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 ..نمشی ببیچطور..اوشیس_
 ..شھی می چنمیبذار برم صحبت کنم بب..زمیاروم باش عز_اوشیس
 و از طرف پشت زدی حرف مشی با گوشکھی در حالقھی رفت و بعد از چند دقاوشیس

فقط دو .. پرستشنیبب..ھماھنگ کردم_ و قطع کرد و گفتی گوشکردیخط تشکر م
 ھی.. راحت با دکترش حرف زدمالتمیخ..باشھ..یی سر و صداچی ھیساکت و ب..قھیدق

احتماال ھم تا دو .. خوبھحالش  االن خطر ازش رفع شده وی و رد کرده ولفیسکتھ خف
 ..خب خانمم.. اروم باشگھیاالنم د.. تو بخشارنشی مگھیروز د

 ..اوشی زل زدم بھ سی اشکی چشمابا
 ..یلیخ..ی خوبھ کھ ھستیلیخ_
 قرارم کھ دلش فقط با ی قلب بیول..کنھیاز اونا کھ ادم و اروم م.. لبخند مھربون زدھی
 ..ستی نشی لبخند حالشھی مامانم اروم مدنید
 پنجره ھی راھرو کھ ھی یو کرد تمی ادا و اصول راھی پرستاره غر غرو اومد و با کلھی

 و فی زن ضعھی توجھمو جلب نکرد جز یچی اون اتاق ھیتو.. بزرگ داشتی اشھیش
مامن ..ھمھ کسم.. افتاده و از قضا اون زن مادر من بودمارستانی تخت بیتنھا کھ رو

 ..ارامشم
 ..خواستمیمن مامان قشنگمو م..دیدلم لرز..دیدستم لرز..دی لرزچونم
 .. لمسش کنمذاشتنی نمی لعنتی ھاشھی شنی ای رفت سمت صورت ناز مامان ولدستم

 دیم..تروخدا..ایب..مامان_ لب زمزمھ کردمریز
خواب بودم کھ تلفن زنگ زد ..من خونھ بودم_ گفتی بھ سختیول.. بغض داشتشیستا
 ی ولھی کدمیاولش نفھم.. و برداشتیمامان گوش.. حوصلھ تکون خوردن نداشتمیول

 دمی فھمی خوای از جونم میچ.. خفھ شوونی گفت ھمای سکوت طوالنھیبعد از  یوقت
 .. بد ذاتمونھیعمو
 .. کردیعمو از مامان خواستگار..عمو..پرستش_ گفتھی با گرشیستا

 .. مشت شدن و نفسام تنددستام
 ی خوب نبود ولادیحالش ز.. بھش گفت و قطع کردراهی بد و بیمامان کل_شیستا
 ..شدی معذب مدونمی من مدیفھمی از خواب پاشم معی سرتونستمینم

 رسوند کھ یی کارو بھ جاحیاون بد ذاتھ وق.. فرداشنکھی شب حالش خوب نبود تا ااون
تو تموم .. معصومھ من ھنوزم دوستت دارمگھی من بھ مامان میپاشد اومد خونھ جلو

 کنم یتم تالفسر ازدواج بچھ ھامون ھم ھمش خواس..نتونستم فراموشت کنم.. سالھانیا
من تا تو رو نداشتھ باشم اروم ..میاز دوباره با ھم باش ایب.. تو رو بھ دل داشتمنھیچون ک

 ..رمیگینم
 تکون توستی من نمی جلوایاز خجالت و شرم و ح.. پرستش مامان اب شدیوا

 ھی و ستادی شرف ای اون بی از کجا جراتشو جمع کرد و رفت جلودونمینم..بخوره
 ..رونی پر صدا خوابوند تو صورتش و از اونجا ھم انداختش بیلیس
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 ابروت یب.. با خودتیبد کرد_ بود کھ گفتی ھم دم در موقع رفتن انقد عصبانعمو
 ..کنمیم
مامان اون شب تا صبح خودش و تو اتاق حبس .. بودنی ھمی کاشکیرفت ول.. رفتو

 و ی وحشیح زن عموفردا صب.. نکھی چکار کنم تا ادونستمیاز استرس نم..کرد
 یچ.. کرد کھ کل محل جمع شده بودنیزی محل و چنان ابروری اومد توارمونیپت
شوھرت و ..یشوھرم نشست ی پاری زی اومدنکھیا.. از دھنش در اومدیھر چ..گفتیم

 ..و..دزد ناموس..ی قبرستون کھ بھ وصال عشق سابقت برسنھی سیفرستاد
 کھ مامان و یی ھاھی کھ ھمسادی رسیی جاکار بھ_ و ادامھ دادھی گرری زد زشیستا

 مامان راھشونو دنی و با دکردنی االن نگاھشم نمذاشتنی بھش می چھ احترامدنیدیم
 ..کردنیکج م

 .. مردم و رد کردمی با چھ بدبھتیدونینم
 زنگ زد بھ ھی ھمسای از زنایکی حالش خراب شد کھ ی وقتی داغون بود ولمامان

 رخت و لباس خوامینم.. بزن ششونی دارم و اتشی کھ پییاون پارچھ ھا_مامان و گفت
 .. زنھ بدکاره دوختھ باشھھی.. زنھھیتنمو 

 ..انقد بدشدکھ..مامان حالش_ گفتدهی بردهی و برھی با گرشیستا
 ..ی الھرمیبم..قرصاشو بخوره.. نتونستیحت
 .. چکار کنمخوامی مدونستمی میول..کنمی شده و چکار می چدمیفھمینم.. داغ بودکلم
 و اوشی سیصدا.. ھمھ قدرت از کجا اومدهنی ادونستمیانقد تند نم..دمییدوی شدم و مبلند

 ..کردنی کھ صدام مومدیبھراد و بھار م
 دی دستم و کشاوشی کھ سستادمی انی ماشھی ی و جلوابونیرفتم تو خ..دنیرسی بھم نمیول

  ھست؟؟حواستیکنیچکار م_و گفت
  خودم برم؟ای یبرینو مم_ کلھ داغ کرده گفتمبا
 ..برمتی میھرجا بخوا..اروم باش_اوشیس
 
 .. و بھش دادمی عوضری و ادرس خونھ اون پمی شدنی و بھراد سوار ماشاوشی سبا

 ھمھ اون خواستمیم..کردمی می خودم و خالی جورھی دی بودم کھ فقط بای عصبانانقد
 ..رمی انتقام بگخواستمیم.. کنمی تالفتاشونوی و ازار و اذمیدی کھ از دستشون کشییزجرا

 ؟یمطمئن..پرستش_ گفتاوشی کھ نگھ داشت سنیماش
 .. انداختماوشی نگران بھراد و منتظر سی نگاه بھ چشماھی

 ..ی از ھر وقتشتریب_
 اومد دمی کھ ازشون کشییتمام عذابا..ستادمی اون در سھ لنگھ ای شدم و روبروادهیپ

 .. ابرو کردنشیب..حال خراب مامان.. چشمامیجلو
 .. تو دردمیکوبی فقط مزدمیزنگ نم.. تو دردمی تمام قدرتم کوببا

 ؟یمگھ سر اورد..چتھ_گفتی عمو اومد کھ میصدا
 .. روم ظاھر شدی متعجبش جلوافھی با شدت باز شد و قدر
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 جرقش ی تو صورتش کھ صدادمی قدرتمو جمع کردم تو دستم و چنان کوبتمام
 ..دست خودم کھ سر شد..دراومد

 یچھ گوھ_دی دندوناش غرنی بھ خودش اومد از بی وقتی تو شوک بود ولاولش
 ؟ی عوضیخورد

 ستادی درشتش اکلی کنار و با قد بلند و ھدی منو کشاوشی ھجوم اورد سمتم کھ سو
 ..شیفرما_ شد بھش و گفترهی وحشتناک خی عمو و با اخمایجلو
 د؟ی خوای از جونم میچ..نھچتو_ گفتی عصبعمو

 .. خونشوناطی و زدم کنار و رفتم تو حاوشیس
 .. اونقدر مثل خودش نامرد نشدمھنوز

 نحستو از ھیچرا سا_ گفتمشی صدام و انداختم رو سرم و رو بھ خود عوضاطی حتو
 ..ی شدلیچرا انقد ذل..یشیچرا گم نم..یکنی جمع نممونیزندگ

 مامان من تو رو سگ در خونشم حساب ینیبینم_ حرصش بدم گفتمنکھی واسھ او
 ..یکنی مکیچرا انقد خودتو کوچ..کنھینم

 اعتقاد داشتم یلی کھ بھ احترام بھ بزرگتر خی مرد متنفر بودم کھ من کسنی از اانقد
 ..دمیدی ذره نرمش ھم نمھی ی حتقیاصال اونو ال

 دهیچیخودش پ دور شوی چادر رنگکھی چاقش در حالکلی لحظھ زن عمو با اون ھھمون
 کھ انقد ھوار ھوار راه یخوای میچ..طھیچتھ دختره سل..چتھ_ و داد زدرونیبود اومد ب

 ؟یانداخت
 ..ی و عصبکیستری خنده ھھی.. خندهری زدم زدنشی دبا
مگھ .. تحملت کنھتونھی سال نم٢٢ عمو ما کھ ھنوز بعد از نی با ای کردیچ.. خدایا_

  تو؟یستی بلد نیدلبر
 ..تی شده بود از عصبانسرخ
 از شی سال پ٢٢.. مادر بدبخت منیدینفھم..یاخھ عوض_ حرف بزنھ کھ داد زدماومد

 دیشعوریچرا انقو ب.. دوستشنی تریمیبخاطر صم..بقول تو عشقش بخاطر تو گذشت
 ..دیداریچرا دست از سرش بر نم..دیکھ فقط فکر خودتون

 ازی اون زمان کھ بھت نیکجا بود.. گفت مردشھیبھ تو ھم م_ کردم بھ عمو گفتمرو
 ..یری پدرمو بگینھ جا.. واسمی کنی پدریایکھ ب..داشتم

 ی و بدذاتی انھی کیتو و زنت ادما.. تو چشممی بشی خارنکھی نھ ای بھم محبت کنکھ
 ..دیخوریالحق کھ فقط بدرد ھم م..نیھست
تف بھ شرفت کھ بھ خاطر _ پامو رو بھ عمو گفتمی دھنمو جمع کردم و انداختم جلواب

 ..مارستانھیخودت و نفست مامان من االن رو تخت ب
 ..دی عمو پری از رورنگ
 دیرومو ازشون گرفتم و رفتم سمت در کھ در باز شد و وح..خوردی ازشون بھم محالمو

 ..تو چھار چوب در ظاھر شد
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 .. شدداریم پد سختھ گذشتھ جلو چشمای تمام روزادی وحدنی دبا
 ادم نی و منفورترنی ارزشتریواسم ب.. داشتمدی حالت تھوع نسبت بھ وحھی حس تنفر ھی

 .. کارو باھاش بکنمنی ھمدیمنم با..اون منو خرد کرد.. بودنی زمیرو
 اوشی جلو کھ سادیبھراد خواست ب.. بودنستادهی ااطی و بھراد اخم کرده گوشھ حاوشیس

 ..دی اون دوتا رو نددیوح..نذاشتش
 نامرد ھی..نجاستی ای کنیبب..بھ_ و بلند بلند گفتمی خنده بلند عصبھی.. گرفتخندم

 ..دی شھر و نابود کنھی دیتونی مگھیشما سھ تا با ھمد..یجمعتون جمع شد حساب..گھید
 مونی نحستو از رو زندگھیچرا سا.. یاخھ عوض_ شدم بھش و گفتمرهی خنھی خشم و کبا

 ھی و کناشیکم ازتون ن..دیخوای از جونمون میچ..دی گمشدیریچرا نم..یردایبر نم
 ..یری بمی بریریگی دوتا رو نمنیچرا دست ا..دمیشن
 ی شاخ شد و اومد جلو تو صورتمو با صداھوی بود ستادهی کھ تا االن ساکت ادیوح
 ابرو ی مثل خودت ما رو ھم بیاومد..ی شدی وحشیباز رم کرد..چتھ_ گفتیبلند
 .. دخترهیکن

 ھوا ی بدیوح.. از پشت سر اروم زد رو شونشاوشی حرفشو کامل نزده بود کھ سھنوز
 ..نی شد رو زمدهی رفت تو دماغش و کشاوشیبرگشت کھ مشت محکم س

 .. کردمی حالھی..اخ
 اوشی کھ سیاون سر.. من تو حال خودم بودمی ولومدی زن عمو مغی جغی جیصدا
 اوشمی سیمشتا.. مشت حوالش کردھی نکردم کھ االن فی کنھمھی و انقد زد ادیوح
 .. بوکسرهیناسالمت..نیقو

   بود کھشی و دستش بھ دماغ خوننی شده بود رو زمزی خمی ندیوح
 ..واری رفت سمتش و بلندش کرد چسبوندش بھ دی عصباناوشیس

 .. عمو رو گرفتی اومد جلوش در اد کھ بھراد جلوعمو
 ؟یزدی می زرھی یداشت.. بنال؟دیدختره چ_اوشیس
 .. جملتو کامل کن نسناسید جرات دار_ داد زدھوی
 خورده بود اوشی سی قبال چون از کتکادمیوح..نی و پرت کرد رو زمدی دوباره وحو

 ..ومدیصداش در نم
 نیزد.. بھ گذشتھ ھاتون ندارمیمن کار_ رو کرد بھ عمو و زن عمو و گفتاوشیس

زنھ .. مادر پرستشھیول..ستیمادر من ن..وی ی سی تو سنیاون زنھ بد بختو انداخت
 ..نیاشک زنھ منو دراورد..من

از .. کس و کارهیب.. صاحابھی دختر بنی ادیفکر کرد..ارمیاشکتونو در م_ داد زدھوی
 .. چپ نگاھش کنھیکس.. بھ بعدنیا

 ..با من طرفھ_ گفتنشوی رو سزد
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زن .. واسھ زن مننمیب نگھید_ و گفتدی وحی زد تو پایکی و با پاش دی کرد بھ وحرو
شوھرش ..ی داشتیکار..شکنمیوگرنھ شاختو م..یشاخھ شونھ بکش.. مھرنی معاوشیس

 ..ھست
 .. باشمیمنتظر اقدام بعد..و تو_ رو کرد بھ عمو وگفتدوباره

 ..رونی و از اونجا برد بدی دستمو محکم کشو
 ..نیبش_ رو پرت کرد سمت بھراد و گفت چایسوئ
 .. عقب نشستم و بھرادم گازشو گرفت و رفتمنم
 انقد بھم ی کھ خوابوندم تو صورت اون عوضی ادهی اون کشیعنی.. کردمی چھ حالاخ

 ..دینچسب
 ..دی خونھ استراحت کندیری مای مارستانیبرم ب_بھراد
 ...برو پاسگاه_ گفتاوشی کھ سمارستانی بگم بعی سراومدم
 ..ول کن..ای کوتاه بایس_بھراد

 .. جاھی نمیشی پسره رو ادمش نکنم نمنیمن تا ا_اوشیس
 .. بگویزی چھی تو یپر_بھراد

 .. نزدمی از خدا خواستھ حرفمنم
 نذاشت و گفت اوشی شم کھ سادهیمنم خواستم پ.. خونمونکی رفت پاسگاه نزدبھراد

 .. پات تو پاسگاه باز بشھخوامینم
 و شی نفر زنگ زد و بعدم گوشھی و دراورد بھ شی وارد پاسگاه بشھ گوشنکھی از اقبل

 ..خاموش کردو رفتن تو
 بود کھ ارومم اوشی سشی چند لحظھ پیتای حماادی فقط ی استرس و دلھره داشتم ولانقد

 ..کردیم
 زی حرف مشی با گوشکھی در حالاوشیس.. و بھراد اومدناوشی بعد سمی ساعت و نکی

 ..نینشست تو ماش
حرفشم ..شای اکنمیجبران م..د نکنھ حاج اقادست شما در..بلھ بلھ..نھ حل شد_اوشیس

سالم ..قربان شما..اوامر..ی حاجمیدر خدمتتون باش.. بودفمی کھ وظھیاون قض..دینزن
 ..خداحافظ.. روی ابودیبرسون

  شد؟یچ_ کھ کرد گفتمقطع
 ..حلھ.. تک زنگ بودھیچارش .. بشھی چیخواستیم_ و گفتدی خندبھراد

 ..ال هللا اال هللا...بھ حرمت ال هللا اال هللا بگو... هللا اال هللاال
 .. نرهادتونیفقط فاتحھ .. خرمادییبفرما..خانم

 یبو..دهی قبرستون و میمزه و بو.. دونھ خرما برداشتم و گذاشتم تو دھنمھی
  سرھی سایب..تنھا شده..مزه رفتن..ی کسیمزه تلخ ب..ییجدا..یمزه دور..لیگال..گالب
 ..مزه درد..شدن
 کھ من از یاونجور..حقم داره.. کجامدونھینم.. بوداوشیس.. زنگ خوردمیگوش

 .. کنھدامی پتونستی نمرونی زدم بمارستانیب
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 دفعھ ھمھ ھی کھ میپشت در اتاقش بود..مامان کھ حالش خوب بود.. شدینجوری اچرا
 یلیخ..حال مامان بد بود.. شدندیدکترا نا ام..دکترا و پرستارا ھجوم بردن تو اتاقش

 ..ومدی تر منیی داشت ھر لحظھ پاشیاریسطح ھوش..بد
 یطفل.. و نداشتماوشی حرف زدن با سیرو.. بودنیثم.. دوباره زنگ خوردمیگوش

 ..امی من و بدبختیخستھ شد پا
 .. سنگ قبری و گذاشتمش روکری و گذاشتم رو اسپیگوش

 
 ..یر حرف بزن جون بھ لبم کرددخت..ییتو کجا..الو پرستش..الو_نیثم

 ھی بودم بھ رهیخ..خوردمی تکون تکون می ای و تو بغلم گرفتھ بودم و گھوارپاھام
 .. و لرز انداخت بھ تنمدی وزی باد سردھی.. کجادونمینم..ییجا
 ..می کشی االن پیدونیم.. من کجامیدونیم..نیثم_

 .. بغض داشتصدام
 ..سر قبر بابام.. باباممشیپ..نی ثمیدونیم_
 بھ سرم ی چیدونیم.. مرد من رفتم تو غسالخونھ باال سرشی وقتیدونیم_ بغض گفتمبا

تو ..دمی بستھ اش و دی چشمایوقت..دمی زده و کبودش و دخی تن ی وقتدمی کشیچ..اومد
 تخت یرو.. باباتی وقتی تصور کنیتونیم..دمی کشی من چیدونیم..نی ثمیدختر

نھ کھ فقط حسش ..لبخندشو..یدیدی میکاشک یول..ی چیعنیلبخند بزنھ غسالخونھ بھت 
 یکن

 ھیگر..بھش دست زدم..من رفتم باال سرش..دمی من دنیثم_ گفتمھی گرری ززدم
 .. اما نگرفترهیدستمو بگ..چشماشو باز کنھ..خواستم ازش پاشھ.زار زدم..کردم

 گھی دیول..خدا بردش..خواستمیمن بابا مو م..نیثم_ بغض و چونھ لرزون گفتمبا
 .. داغ رو دلم بذارهذارمینم.. کسم کنھی بذارمینم.. مامانمو ھم ببرهذارمینم

 شیاگھ ببر.. مامانمو ببریخوایاگھ عروس مرده م..خدا_ کردم بھ اسمونو و داد زدمرو
 ..کشمی قسم خودمو متیبھ بزرگ

 دعا ییتو اونجا..داتروخ..بابا_ سنگ قبر بابا و زار زدمی خم شدم روی اشکی چشمابا
 نجایمن ا..اما بابا.. باشھشتی پشھی ھمیدوست داشت..ی مامانو دوست داشتدونمیم..کن

  بابای مادرم نکنیب.. بابای کسم نکنیب..تنھام
 ..نذار مامانمونو ببرن..رهیگی دعات مبابا
 یینذار بابا..نیبابا اشکامو بب..تنھام..بابا_ و کشدار گفتمھی گربا

 .. کردمھی سنگ قبر و از تھ دل گری و گذاشتم روسرم
 ومدی از پشت تلفن منی فنی فیصدا

 ھا و ضجھ ھی گردنیشن. ھم دارهھیبھ حال من؟گر..ی کردھی تو ھم گرینیبیم..نیثم_
 .. ھم دارهھی با چنگ و دندون مادرشو نگھ داره گرخوادی پدر کھ می دختر بھی یھا

 رفتنی میاھیس..چشمام بستھ شدن..مایمثل قد.. و گذاشتم کنار سر باباسرم
 .. بلند شدمنی لحظھ حس کردم از رو زمھی یول
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  شدمگرم
  شدماروم

  اشنای بوھی
  عطر گرمھی
  گاهھی تکھی

 ..شھی داره ھمھ کسم می کسی بی روزانی تو اکھ
 ..  گرم شدن وچشمام

 .. سرم بھم وصل بودھی بودم و مارستانی کھ باز کردم تو بچشم
 .. مامانیبابا؟وا.. بابا بودمشیپ..لبخند زدم.. اومد کجا بودمادمی ی بودم ولجی گکمی

اومدم سرم و ..یلعنت..درد گرفت.. احساس کردمی سوزشھی دستم ی بلند شم کھ تواومدم
 .. اومد توشی کھ در اتاق باز شد و ستاارمیدر ب

 ؟ی شدداری بی؟کیخوب.. خوشگلمیھرسالم خوا_ من لبخند زد و گفتدنی دبا
 .. ممکنھیعنی.. خوشحالھشیستا
 مامان؟..شیستا_

حرفات و رسوند بھ اون ..بابا_ و گفتشی اومد رو لب ستاینی غمگی خنده
 ھی نی بھ سطح نرمال و ھمدیرس.. برگشتشیاری دفعھ ھوشھیمامان ..یپر..ییباال

 ..خدا اونو از دوباره بھمون داد..شھیباورت م.. بھ ھوش اومدشیساعت پ
 خوشحال یلیخ.. خوشحال بودمیول..زمیری دارم گولھ گولھ اشک مدمینفھم
 ..یدیدرددالمو شن..یی بابایمرس..بودم

 ..یبازم تنھام نذاشت.. شکرتخداجون
 ..ضجھ ھات..کردیدل سنگ و اب م..پشت تلفن..حرفات_ نشست کنارم و گفتشیستا
 نجا؟ی منو اورد ایک_
 ..اقاتون..ارهی بیخواستی میک_ گفتیطونی با لبخند ششیتاس

 میدونفر دونفر افتاد..دی بھ گرد پات نرسچکسیھ..رونی بنجای از ای کھ تو زدیاونجور
 تو تونستوی نمیاز نگران..یاری سر خودت میی بالھی رونی بی برمیدونستیم..دنبالت

 و کھ اوشیجواب س..می و سساوش اومدم دنبالت بگردنیبا ثم.. بند بشممارستانیب
 کھ بھت زنگ زد نیثم..ومدی صداش در نمیول  چقد نگرانت بودیدونینم..یدادینم

 حال تو رو قایمنم دق..دمی کشی ھات چھی با گریدونینم.. بودکری رو اسپشیگوش
 ات حالش منقلب شده ھی گری صدادنیمعلوم بود با شن.. حالش بد بوداوشمیس..داشتم

 ..کردی می رانندگی با چھ سرعتیی کجادی فھمی وقتیدونینم..بود
 ..یتو خواب بود.. زدهخی سر قبر میدی رسیوقت

 تو ی از ھرکسشتریب. دوستت دارهیلیاون خ.. مردهیلی خوبھ خیلی خاوشیس..پرستش
 خودش و رسوند ی چطور بغلت کرد و چھ جوریدونینم.یبراش مھم

 قی نفس عمھی تازه تونست ی دکتر گفت حالت خوبھ و افت فشار داشتیوقت..مارستانیب
 .. خستھ بودیلیخ.. دلم سوخت واسشیطفل..بکشھ
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 لبخند کمرنگ ھی..شدیقند تو دلم اب م.. حس و حالشنیاز ا..اوشی سیای دلنگراناز
 ..اومد رولبم

 االن کجاست؟_
 نیا.. شدنی چشماش باز نمیطفل..بزور فرستادمش..رفت بخوابھ.. اشنیتو ماش_نیثم

 .. ھم فرستادمنیبھار و بھراد و ثم. خستھ شدیلیدوروز خ
 ھم یچقد خوبھ کھ ھم تو سالم.. پرستشیوا_ و گفتدی کشقی نفس عمھی شیستا

 ..مامان
 .. اخرشھگھید..ارهی سرمم و دربادی بی پرستار و بگیریم..ی اجشیستا_

 گرسنم یلیفقط خ..حالم خوب بود.. رفت و با پرستار اومد و سرمم و دراوردنشیستا
 ..دو روز بود لب بھ غذا نزده بودم..بود
 ی باز بودن چشمامی لحظھ زندگنیقشنگتر..شھیالبتھ از پشت ش..می مامان سر زدبھ

 ..خداجون شکرت..مامانمھ
 .. بودجی ھنوزم گی ھوش بود ولبھ
 ھی کنھ ی استراحتھی کردم بره خونھ ی و راضشی ھزار اصرار و قربون صدقھ ستابا

 ..ادی بعد از دوباره برهی بگیدوش
 نی ماششیرفتم پ.. دو تا ھمبر گرفتممارستانی کنار بیچی کھ رفت از ساندوشیستا
 دیمنو کھ د.. دلم کباب شددی از خواب پری جورھی چارهیب..شھی و زدم بھ شاوشیس
 ؟ی حاجیکنیباز نم_با لبخند گفتم..عجب کرد تشتریب

 ..ششیدر و باز کرد و رفتم تو و نشستم پ.. خودش اومدبھ
 ا؟یاقا پسر دوساعتھ خواب_
 ؟ی پریتو خوب_اوشیس
 ..من خوبم..زمیاره عز_
 ینجوریبار اخرت باشھ ا_ تو صورتش و پشت گردنش و گفتدی دستش و کشاوشیس

 ؟یدیفھم..یری میکنیول م
 .. بوددهی ترسیلیخ..دادیبھش حق م.. خبیول.. تند بودلحنش

 ..خوامیمعذرت م..باشھ_
 نویا..یپر_ صورتم و گفتکی ھم سرش و اورد نزداوشی کھ سنیی و انداختم پاسرم

 وونھید..حالت اصال خوب نبود..من واقعا نگرانت شدم..ی کنینگفتم کھ ازم عذر خواھ
 ..نمیبی اشکاتو مشمی موونھید.. نکنھی وقت گرچی من ھیمن بھت نگفتم جلو

 تلفنتو نیواسھ ھم_ و پاک کردم و گفتمدی و کھ از چشمم چکی قطره اشک لوسھی
 ..جواب ندادم

 .. واسمونی گرفتھ خانمیچ.. بسھگھید_ قطره اشک و گرفت و گفتھی اون اوشیس
 ی باال اومده ولشیاری مامان سطح ھوشدونستیم..می و خوردچامونی ساندوگھی ھمدبا
 .. برنامھ ھا دارم واسھ مامانتگفتیم..  خوشحال شدیلیخ.. بھ ھوش اومدهدونستینم
 ..گھی بخواب دایب..اوشیس_
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 ..سایاومدم وا_
 و سرم و گذاشت دی رو تخت و دستمو کشدی با لبخند اومد و دراز کشاوشیس

 .. و ھر شب منیشگی ھمیجا..روبازوش
 .. چند وقتم دود شدهنی ای ھای تمام خستگکنمیحس م.. دارمی خوبیلی خاحساس

البتھ تا .. بھتر شدهیلیخداروشکر حال مامان خ.. سخت گذشتھی ھفتھ از اون روزادو
 مامان والبتھ کھ ادتھی و سروش اومدن عاوشیمامان س.. بودمارستانیچند روز تو ب

 ..ستیولش کن ادم ن..ومدی نروزهیف
 .. نذاشت بره خونھ خودشاوشی مامان مرخص شد سنکھی از ابعد

 ی مناطق باالتری توی اپارتمان نقلھی اجازه و مشورت با مامان خونھ رو فروخت و با
 بھ من یزی چی روش گذاشت ولیادی زیلیمطمئنم کھ خودش مبلغ خ..دیواسش خر

 .. من مطمئنمیول..نگفت
 دنج و یا جھی واحد دو خوابھ ھی..مشیدی و چمیدی واسھ خونھ خرلھی کمک دخترا وسبا

 ..اروم
 اوشی سشی پرهی کھ کالس نداره مییروزا.. کار دادهشی تو دفتر خودش بھ ستااوشیس

 دوتا حسابدار تو دفترش اوشیالبتھ کھ س..کنھی کمک می حسابداریو بھش تو
 .. کار و کردهنی اشی واسھ کمک بھ ستایول..داره

 .. روزا شد کمک حالموننی مرد تو اھی ھست و مثل اوشی خوبھ کھ سیلیخ
 اوش؟یس_
 جانم؟_اوشیس

 ی ؟مگھ نگفتھیچ_ ھم با خنده نگام کرد و گفتاوشیس.. و سرم و اوردم باالدمیخند
  بگو جانم؟شھیھم

 .. بگو تا دوستت داشتھ باشمشھیھم.. بگوشھیھم..چرا_ و گفتمدمی بوسلپشو
 ..جانم خانومم..تا اخر عمرم جانم_ برگشت سمتم و گفتاوشیس

 مزد و ی بی واسھ ھمھ لطفایمرس.. واسھ ھمھ محبتاتیمرس_ برگشتم سمتشو گفتممنم
 .. کھ باھات اشنا شدم فقط واست شدم دردسریاز موقع..من..منتت

 ناز ی کردم واسھ خانمیھر کار.. نگویچیھ_ انگشتشو گذاشت رولبمو گفتاوشیس
 .. دلمزیعز..واسھ عشقم..خودم کردم

 شروع کرد قلقلک می قلقلکدیفھم..اوخ.. رو شکمم کھ قلقلکم اومددی و اروم کشدستش
 .. زنگ خورداوشی سی کھ گوشمردمیاز خنده داشتم م..دادن

 ..بر خرمگس معرکھ لعنت_ و گفتکری و گذاشت رو اسپی گوشاوشیس.. بودبھراد
از کار ..چھ بھ موقع زنگ زدم.. بھ خودمولیا_ گفتثانھی و خبدی غش غش خندبھراد
 .. کردمیری پسر تخس جلوگھی یایخراب

  وقت شب؟نیچھ مرگتھ ا..خفھ شو_اوشیس
 .. تو افتادمادی دمی دیغی تبلھی.. بودمی وی تیاالن پا..ای سیدونیم_بھراد

  بوده اره؟پی پسر خوشتھیحتما ..یغیچھ تبل_ با لبخند گفتاوشیس
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پسره .. جانمنیبعد پدره دختره بھش گفت بش..یاتفاقا پسره رفت خواستگار..اره_بھراد
 .. اقامیما نشست_ھم گفت

 .. پسره شدزهینھ چ.. ھم عاشق قد بلند برنجھدختره
 .. از خندهدمی دفعھ ترکھی خدا یوا
تو کھ ھمونم .. قد بلند دارمھیحاال خوبھ من ..زھر مار نکبت_ اخم کرده گفتاوشیس

 ..یندار
 ی برنجانیمن ھروقت ا.. کھیدونینم..اوشی سیوا_ت گفدیخندی کھ داشت ھنوز مبھراد

 ..شھی دلم برات تنگ مییھوی نمیبیدانھ بلند محسن و م
 .. قطع کردعی بوس براش فرستاد و سرھی و
 .. سرخ شده بودم از خندهیعنی

 ..نخند_اوشیس
 .. خدایوا..محسن..گھی راست میوا..گھیخب خنده داره د_
  نھ؟خوادیدلت قلقلک م_ با چشم غره گفتاوشیس
 .. بستھ شدشمی دفعھ نھی اسم قلقلک اومد تا

بکراند .. و گرفتم دستماوشی سی رو تخت و گوشدمی خوب دراز کشی بچھ ھامثل
 .. قشنگ بودیلی منظره خھی شیگوش

 ..تیعکس منو بذار پشت صفحھ گوش..اوشیس_
 بعد می سر گوشرنیر نفر م ھزای روززمھی می من رویگوش..ی چگھید_اوشیس

 ..عکس زنمو بذارم روش
 ..ننیبی مابونمیخب اون ھزار نفر منو تو خ..اوشیس..ا_
 ..کنھی فرق منیا_اوشیس
 ؟..یچھ فرق_
 .. نھیعنی..گفتم نھ_اوشیس
 ..یاوشیس_
 ..ینھ پر_اوشیس
 ..ی خوردوی تو دھنی بزنیادی بسھ زر زگھی دیعنی ی نھ پرنیا

 اوشیس..شماره ناشناس بود.. زنگ خورداوشی سی حال ناز کردن بودم کھ گوشدر
 ..بلھ_ و گرفت و بعد از چند لحظھ گذاشت رو گوشش و گفتیگوش
 دفعھ از رو تخت بلند شد و از اتاق زد ھی..  شدی تر مظی رو صورتش ھر لحظھ غلاخم

 ..رونیب
 ؟یعنی بود یک
 
 ...اوشیس
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 ی اشناھی.. ھا واسم اشنا بودھی گرنی ایو چقدر صدا.. زن بودھی ی ھاھی گریصدا
 ..دور

 یصدا.. و رفتم تو تراسرونیاز اتاق زدم ب.. پرستش و خراب کنمھی روحخواستمینم
 ..کردی مکیاعصابمو تحر.. بودزی رزی ھاش رھیگر

 ..اوشیس_ کھ اروم شد گفتکمی
 ..اوشی سگفتی مثل قبل مھنوزم

 حالت خوبھ؟..الناز_ گفتمی عادیلی و خرونی و دادم بنفسم
 .. بوددی از من بعیلکسی ھمھ رنیا

 ..یپس شناخت_الناز
 .. ھاتھی گریصدا.. نشناسمیانتظار داشت_

 .. سال گذشتھ١٠_الناز
 ؟ی کنیاداوری یخواست..ی تو چرا بعد از ده سال زنگ زدیول..ده سال گذشتھ..اره_

 ؟ی شماره منو از کجا اورداصال
 ..اوشی سیتلخ_الناز

 ؟یکردی مھیچرا گر.. تلخ شدمدمی تو رو شنیصدا_
 واست مھمھ؟_الناز

 کھ بھ تو مربوط یزی ھر چگھی داشتھ باشھ وگرنھ دی بھ من ربطدیگفتم شا..نھ_
 .ستیواسم مھم ن..باشھ
 ینجورینگو ا_الناز
اون ..امیاون تلخ.. سال بعد از رفتنشوکیتمام اون ..زدیضربان قلبم تند م.. شدمیعصب
 دینبا.. بخاطر الناز بودنای چشممھمھ ای از خونوادم ھمھ اومد جلویدور..نم شدیعصب

 ..کردی کارو با من منیا
چھ _ گفتمی بودن با حالت عصبدهی بھم چسبتی کھ از زور عصبانیی دندونابا

 منو نکھیا.. روی خداحافظی و بلی دلیاون رفتن ب..توی معرفتیاون ب.. نگمویچ..یجور
 .. ھاتی بھ خوشیفروخت

 خانم؟..ی بھ من زنگ زددونھیاصال شوھرت م_ پوزخند زدم و گفتمھی
 ..بخاطر تو..اوشیمن جدا شدم س_ گفتینی با لحن غمگالناز

 ..کنمیباور نم..جدا شده بود.. رو سرمختنی رخی سطل اب ھیانگار .. کردمخی
 ..چرند نگو_

 ادتھی..ادتمیھنوز بھ .. ھمھ مدتنی بعد از ای خوام باور کنیم..ای سستیچرند ن_الناز
من ..اوشیس.. خنده ھاتو دوست دارمیصدا.. واسم بخندشھی ھمیگفتی مادتھی..اوشیس

 ..دمی ده سال رنگ خنده رو ندنیتو ا
 ..اوشیدوستت دارم س_ و اروم گفتنیی و اورد پاصداش

 ..ی منو دوست داریتو غلط کرد_ دفعھ داد زدمھی ی شد ولی چدمینفھم
 .. حرف نزنینجوریبا من ا..اوشیس_ با بغض گفتالناز
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 ..ایخدا..ی لعنتگرنیدوباره اون م..کردی درد مسرم
 تو ذھنم و اروم زمزمھ ومدی الناز مادی با شھی کھ ھمیاون شعر..نی رو زمنشستم
 ..کردم

  بودای درموھاش
  کردبای زامویدن

 وونمی ددیفھم
  کوتاه کردموھاشو

 ..انکارش نکن..یست دارتو ھم منو دو..اوشیس_الناز
 نھ صدات و بشنوم نھ خودت و خوامی نمگھید..نیبب.. اری در نیمسخره باز_
انقد ازت .. و بھت بگمیزی چھیفقط . ھم دوسش دارمیلیاز قضا خ.زن دارم..من..نمیبب
 منو بھ گند ی زندگی روزانیتو بھتر..ی نشی کن جلو روم افتابی کھ سعزارمیب

 گھید..ی کردی احساسم بازاب..نھ..ی ھستی اش دھن سوزیلیفکر نکن خ..یدیکش
  ھم بھ من زنگ نزنگھید..ی نابود کنموی زندگذارمینم
 .. قطعش کردمو
 ادی مشی داره پیچ

 روشن یموھا.. بود رو صورتشختھیموھاش ر.. رفتم تو اتاق پرستش خواب بودیوقت
 و لختش

 لحظھ ھم از ھی ی کھ با الناز داشتم حتییتموم اون لحظھ ھا.. خدا چقد حالم داغونھاخ
تو تموم مدت ..کنھیسرم درد م.. بھش فکر کنمگھی دخوامیمن نم..رهیجلو چشمم کنار نم

 .با اومدن الناز..اما حاال.. بودومدهی سردرد مزاحم سراغم ننیبعد از ازدواجم اصال ا
حالم  ھم نتونست سر ی دوش حسابھی یحت.. شدمداری با سردرد از خواب بصبح

 .. ارومم کنھتونھی مطمئنم نگاه پرستش میول..ارهیب
 چی بدونھ کھ ھخوامیم.. انتخابم بودهلی نگاھش تنھا دلنی روز بھش بگم کھ ھمھی خوامیم

 ..مونھی میی سر جادوھینگاه مھربونش مثل ..چشماش..رهیوقت نگاھشو ازم نگ
 .. کنارش و صداش زدمرفتم

 یشی نمداریب..پرستش خانم_
 ..کنھیسرم درد م_پرستش

 .ی مسکن بخوری بخور کھ بتونیزی چھیخب پاشو ..زمیچرا عز_
 .ولم کن..خوامینم_پرستش

  شده؟یزیچ..یچتھ پر_
 ..گھیولم کن د.. بشھیزی چدیحتما با_پرستش
 . سردرد انقد بد خلق بودھی بخاطر یعنی چشھ؟نیا.. پتوری و کرد زسرش
 .رونی برداشتم و زدم بچوی و سوئفمویک.. بھ خوردن نداشتمیلی تو اشپزخونھ اما مرفتم

 ھم امروز شیستا..رفتم باال..کنھیھنوزم سرم درد م..دادمی ماساژ مقموی دستم شقبا
 .موندی جاش مشی و ستاومدی نمی کھ بودش منشییروزا.بودش
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 ..احوال خانم ذاکر_
 ..اوشیسالم اقا س_
 ..مامان خوبھ..یچطور_

 ..زهیچ..اره خوبھ_ اروم گفتشیستا
  شده؟یزیچ_

 .. تو اتاقتھی خانمھی..نھ فقط_شیستا
 ..خانم.. کردماخم

ھمون ..خودشھ.. الناز سر جام خشک شدمدنی با دی تو اتاق و درو بستم ولرفتم
 ..خوشگل شده بود..یی پروایھمون ب..ھمون موھا..ھمون چشما..نگاه

 شھر نی سال تمام اکی کھ یکس.. بودستادهی اون االن روبروم ایول.. سخت بودباورش
ھمھ حس .. کھ قبال تمام قلبمو بھش داده بودمیکس.. و رو کردمری کردنش زدایو واسھ پ

 .. کارا بکنمیلیبخاطرش حاضر بودم خ. بھ پاشختمی رمویجوون
 کردم تو ی چند سال و خالی ھمھ عقده ھانی کردم و ای چند قدم و طاون

 .. تو صورتشختی رشی مشکیموھا.. ور شدھیورتش دستم سوخت و ص..صورتش
 ..دمیکشی تند نفس متند
 ..اوشیسالم س_ اون اروم سرش و اورد باال و با لبخند گفتیول
 ی چھ غلطنجایا_ اروم نگھش دارمگفتمکردمی می کھ سعیی وبا صدادهی فک چسببا
 ؟یکنیم

 ..نمیاومدم ترو بب_الناز
شالش .. پروای و بطونیش.. بودینگاھش ھنوزم ھمون شکل.. شدم تو چشماشرهیخ

نگاھم و ازش گرفتم و رفتم .. کردهیتونی موھاشو زنیی کھ پادمیافتاده بود و تازه د
دستم و گذاشتم تو ..ستادمی و رفتم کنار پنجره ای پرت کردم رو صندلفمویک..زمیسمت م

 ؟ی اومدیواسھ چ_ شلوارمو گفتمبیج
 ..اویگفتم کھ س_الناز

 االن پاشم از ذوق ی کھ بعد از اون ھمھ سال کھ رفتیانتظار ندار..منم گفتم زن دارم_
 .. عقدت کنمادیز

 .. انصاف حداقل نگام کنیبابا ب..من عوض شدم..اوشیس_الناز
اخم .. برگشتمعیدستش و گذاشت رو شونم کھ سر. و پشت سرم حس کردمحضورش

 .. بزنھکی جی بود کھ جرات نداشت حتقیصورتم چنان عم
 ..یفھمی منویا..دوست ندارم..خوامتیمن نم..؟النازیخوای از جونم میچ_

 رو کھ بھم یی کنم حرفایاداوری بھت دینکنھ با..یھنوزم عاشقم..یگیدروغ م_الناز
 قشنگ ی حرفانیبھ زنتم از ا..ادتھی.. زبونمنیریدختر ش..نفسم..عمرم..عشقم..یزدیم

 نفس بکش تا نفس یگیم..میگل زندگ..نمیری عشق شیگیبھش م..یزنیقشنگ م
 ..اتیطونی برا شرمیمی میگیم.. اخم کردنتو ھم دوست دارمی حتیگیم..بکشم

 .نھ_
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 رو بھ پرستش نایا..نگفتھ بودم.. لحظھ کپ کردھی دادم چنان بلند بودکھ الناز یصدا
چرا بھش نگفتم عشق ..با ارزشھ..زهیعز..من فقط بھش گفتم واسم مھمھ..نگفتھ بودم

 نم؟یریش
 .. منمنتیریچون تنھا عشق ش_ و کم کرد و گفتنمونی اومد جلو و فاصلھ بگھی قدم دھی

 .. باشھشتری بشی گزارری تاثخواستیم..لنز گذاشتھ بود.. زدم تو چشماشزل
 خوامیچون نم.. ندارمی حرفا خاطرات خوبنیچون از ا_ شدم تو صورتش و گفتمخم

 نی از اشتری باقتشیاون ل.. تو دادم بھ پرستشم بدملی کھ تحوییو پرتاچرت 
 ..می ھم از زندگنجایھم ا.. گم کننجایاالنم گورت و از ا..حرفاست

 .. کناردمی چشماش کشی از جلوو
 ..ی احساسیچرا انقد ب..اوشیس_الناز

 احساسمو خرجت نکھیچھ برسھ بھ ا.. کھ بخوام حست کنمیستی نیدر حد.. خانمنیبب_
 ..کنم

 ..زمی با پوزخند نشستم پشت مو
تو ھم ..من دوستت دارم.. بدوننویا_ و خم شد سمتم و گفتستادی ازمی می روبرواومد

 ..یاریباالخره کم م
 ..رونی چشمک از اتاق زد بھی با و
 

 ...پرستش
 
 

سرم درد ..گفتی بھش می من چکار داشت؟چاوشیبا س.. بودی کیعنی.. خدااخ
 وسط ندازهی خودش و مانتی کلمھ نحس خنی ارمیچرا من ھرجا م..چرا خدا..ھکنیم

 .. ھم ازنی اشغال و ادیاون از وح..میزندگ
 ..ستی برنامھ ھا ننیاھل ا..ستی من خائن ناوشیس..نھ..نھ

 کردمیدست خودم نبود اگھ نگاھش م..نمشی ببخواستمی بره نمخواستی کھ مصبح
 ..دونمینم..گھی و بعدش دکردمیبغض م..دیلرزیدوباره دلم م

 حال و ی بخورم ولیزی چھیدوست داشتم .. داشتمجھیسرگ.. از خواب بلند شدمی سختبا
 ..حوصلھ نداشتم

 اشپزخونھ و سرم و گذاشتم رو ینشستم رو صندل..جوشھی و سرکھ مریدلم مثل س..خدا
 ..اون مرده..ستی نانتی من اھل خاوشیس..زیم

 ..شوی دارم اون غرور لعنت من دوستیول.غده..مغروره
  من مھربونھاوشیس

 کنھی ممحبت
 .. کتکی نھ تھمت نھ حتھی نھ طعنھ نھ کنازنھینم. جا ندارهیانتظار ب..دهی نمفحش

 .ستی نانتی من مرد مھربون من مرد کت شلوار پوش من اھل خاوشیس
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 اد؟ی داره بھ سرم میچ.. تو چشمام حلقھ زداشک
 .. اتفاق بدھی..ھی کردمیحس م..زدی شور مدلم
 .. اونجاستشی امروز ستادونستمیم..اوشی تلفن و برداشتم و زنگ زدم دفتر سعیسر
 دییبفرما_شیستا
 الو ستا_

 ..یی تویپر_شیستا
 ؟یخوب..اره_

  تو؟یخوب..ا اره_ گفتدهی بردهی برشیستا
 ش؟ی شده ستایخبر_

  نشدهیزیچ..نھ..نھ_شیستا
 صاف حرف تونستی نمکردی ھروقت ھول مشیستا.. ھستی خبرھی مطمئن شدم گھید

 ..بزنھ
 خوبھ؟.. کجاستاوشیس.. شدهیچ..تروجون مامان راستشو بگو..شیستا_

 ..االنم تو دفترشھ.. تو؟اره بابایگی میچ_شیستا
 .. بپرسمی سوالھی چرا اون حس بد زنونھ باعث شد کھ دونمینم
 دوروزه یکی نیا..مرگ من.. راستشو بگوپرسمی سوال مھی ی پریجون ابج..شیستا_

 ..یدختر..راستش..یعنی..یدی نداوشی از سیرفتار مشکوک
 .. دخترهنیپس ا.. پرستشیوا_ ھول کرده گفتھوی شیستا

پاھام سست شدن و افتادم رو ..ستادی کردم قلبم واسھ چند لحظھ از کار ااحساس
 ..یصندل

 .. من باز شدهمھی دوماه و نی دختر بھ زندگھی ی پاپس
 ..شیبگو ستا_ بستھ گفتمی چشمابا

 دختره اومد و گفت با ھی..یفقط صبح..ستی نیزیپرستش بخدا چ..راستش_شیستا
خب بھش شک کردم .. بودیمی صماوشی در مورد سیلیلحنش خ.. کار دارهاوشیس

 نکرد فقط گفت یخودشم معرف.. از فامبالشون باشھخوردی نمافشی و قپیچون بھ ت
 ..دوستشھ..

 ساعت اومد می رفت تو اتاق و دختره با لبخند بعد از ناوشیدم کھ س تو اتاقش و بعرفت
 .. و رفترونیب

 ..چکنی دستام می کھ روھی قطره ھا چنیا.. چشمام تار شدنچرا
 .. کنمی ادم زندگنی عتونمیچرا من نم.. خدااخ

خودمو رسوندم بھ .. باالادی مچھیپی معده ام داره ماتی لحظھ حس کردم تمام محتوھی
 .. کردمی ھم کھ تو معده ام بود و خالیزی ذره چھی و ھمون ییدستشو

 یی دستشوواریدستم و گرفتم بھ د..ضعف کرده بودم.. داشتمجھیسرگ
 ..ی وای چندمھ؟اامروز

 ..شمی موونھی ددارم
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 .. تو گوشمچھیپی زنونھ می ھاھی گری اون صداھمش
 اومد یچرا وقت..نروی ول کرد رفت باوشی سی نبود واسھ چبھی زنھ غرھی اون اگھ

 ..چرا مثل ھرشب نبود..دیمثل ھرشب موقع خواب گونمو نبوس
 دیبا..ووردی اما دلم طاقت نرمی چک بگیبی بھیاول خواستم برم .. تو خونھ بمونمنتونستم

 ..شدی صدر در صد راحت مالمیخ
 .. داشتمیدلشوره وحشتناک..شگاهی راست رفتم ازماھی
 .. سال گذشتکی دادم و جوابش اومد واسم شی ازمای وقتتا
 ..یشی مامان میدار.. خانمگمی مکیتبر_
 
 اوشیبچھ من و س..شھیباورم نم..اخھ..چطور ممکنھ.. من واقعا حاملھ بودمیعنی

 ھی ھدنیخدا چرا ا.. اخھ چرا انقد بدموقعیول.. منشھیپ.. با منھاوشی بچھ من و ساالن
 . قوزباالقوزشھی متی موقعنیھ االن تو ا بچنیا..یاتو انقد زود بھمون داد

 ھی روحنی با ای مامان ولشی برم پخواستمیم..کنمی چمھ چکار مدونمینم. درھمھافکارم
 .. گرفتھیلی خاوشیدلم از س.تونستمیداغون اصال نم

 یوا.. زن دارن دوست دختر ھم دارننکھی انی کھ در عھیی مردانی واقعا از ایعنی
 ھ؟ی اون دختر کیعنی..رمیمیمن م..نھ
 پرستش_
 . اسمم برگشتم عقبدنی شنبا
 اسپرت زده بود پی مدل باالش بود و تنیسوار ماش. بودایکنھ؟بردی چکار منجای انیا..اه

 .. من ازش متنفر بودمیجذاب بود ول.. رو موھاش بودشی افتابنکیو ع
 ؟ییدایکم پ..سالم عروس خانم_ اون با لبخند گفتی کرده بودم ولاخم

 .سالم_
 .رسونمتی باال مایب..پرستش_ایبرد

 . قدم بزنمخوامیم.رمیخودم م.ممنون_
 باھات خوامیم. نبودی امروزمون تصادفدارید_ صداش اومد کھ گفتی برم ولخواستم

 .حرف بزنم
 اوشھ؟ی درمورده س؟نکنھیبا من حرف بزنھ؟از چ..ستادمیا

 . برگشتم عقبعیسر
 ؟یدر مورد چ_

 .تیزندگ_ایبرد
 ؟اصالی من بگی در مورد زندگی خوای میتو چ_ قدم اومدم جلو و با اخم گفتمھی

  بھ تو داره؟ی من چھ ربطیزندگ
 ھی می باال برایب.. واسھ حرف زدن باشھی مناسبی جاابونی وسط خکنمیفکر نم_ایبرد

 ..یی جایرستوران
 .می بودابونی وسط خقایدق..گفتی مراست
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 .میسوار شو بر_ایبرد
 .امی نمییمن با تو جا_

 ..پس_ لنگھ ابرو باال انداخت و گفتھی ایبرد
 .ابونی کنار خنیتو ماش..نجایھم_

 . دختری سرسختیلیخ_ ایبرد
 . کنارشنی درخت و منم نشستم تو ماشھی ری زابونی و پارک کرد کنار خنیماش

 ..کردی داشت حالمو بد منی عطرش تو ماشیبو.. بھ روبرو بودنگاھم
 .نیی پایاری رو بشھی ششھیم_

 ..یخوریسرما م..ھوا سرده_ایبرد
 .نیی رو اورد پاشھی از شکمی نگفتم کھ یزیچ

 اد؟ی عطر من بدت میاز بو_ایبرد
 ؟ی بھم بگیخواستی میچ.می راجب عطر تو حرف بزننجای امیومدین_

 . کانادارمیمن دارم م_ایبرد
 .یخب بھ سالمت_

 .زنم..تایبدون ب_ایبرد
 ..گھی دحیواسھ تفر_ کردم و گفتمنگاھش

 .شھیواسھ ھم_ایبرد
 . زنش؟پسی چیعنی

 .میشی از ھم جدا ممیدار_ایبرد
 .متاسفم_ حال گفتمنی با ای کردم ولتعجب

 ؟یایبا من م..نباش_ایبرد
 ام؟یکجا ب. لحظھ کپ کردمھی

 ؟یچ_
 .قول شرف..دمیقول م..کنمیخوشبختت م..پرستش_ایبرد
تو _ گفتمادی تو صورتش و با فردمی لحظھ دستمو اوردم باال و کوبھی شد کھ ی چدمینفھم

اشغال ..یدادی نمشوی فرار از زندگشنھادی زن شوھر دار حاملھ پھی بھ یاگھ شرف داشت
 .یعوض

 . شم کھ مچ دستم و محکم گرفتادهی پخواستم
 .دستمو ول کن_

 ؟یتو حاملھ ا..تو_ایبرد
 .. دستمو ول کنگمیم..ی ھستی عوضیلیخ.. دوست تواوشیس..بھ تو چھ نامرد_

 ..ذارمیاصال ھردوتون و رو چشمام م..اصال..کنمیبچتم خودم بزرگ م..پرستش_ایبرد
 ..زنمی مغیدستمو ول کن وگرنھ ج..ی حرف بزنینجوری اشھیتو چطور روت م_

 نیمن و تو با ا.. طالق دادی خودش تقاضاتایب.. بچھ دار بشمتونمیمن نم..پرستش_ایبرد
 ..میشیبچھ خوشبخت م
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 ..رفتی مجیسرم گ..خوردیحالم داشت بھم م.. تند شده بودنفسام
 یچی ھی و باز کردم و عق زدم ولنیدرماش.. دستمو ول کردای باال کھ بردارمی بخواستم

 .نبود تو معده ام
 .. برداشتمیکی خودم فی دستمال گرفت طرفم کھ پسش زدم و از تو کھی ایبرد

 . وقتچیھ..نمتی ببخوامی نمگھید_
 ..کنمیخواھش م..پرستش_ایبرد
 .. گرفتم واسھ خونھنی ماشھی و ابونی سر خدمیرس..دمیی فقط دوی حرفچی ھی من بیول

 فکرشم حالمو بد یحت.. باشھشعوری انقد بگھی دی عوضیای اون بردشدی باورم نماصال
 .. نھ خدایوا..اوشیمن با بچھ س..کردیم

حس ..زدیقلبم تند م.. بوددهیرنگ پر.. خودم و انداختم تو اسانسورعی خونھ و سردمیرس
 ..خواستم دروباز کنم.. در واحددمیرس.. انجام دادمیی کار خطاھی کردمیم
 ..پرستش_
 
 .کردمیاز ترس داشتم سکتھ م..نھی ثمنکھیا.. خدایوا.. عقبدمی ترس پربا
 . دوساعتھ پشت درمیی؟کجایدیچتھ تو؟ترس..یسالم پر_ گفتدنمی با دنیثم

چرا بھم زنگ .. ھول کردمی دفعھ صدام زدھینھ ..سالم_ لبخند زدم و گفتمعیسر
 ؟ینزد
 .. و باز کردم و دعوتش کردم تودر
 من شال و مانتو ی کرد تو اتاق ولزونی چادرش و دراورد و با مانتو و شالش اونیثم

 دم کردم ییچا..ضعف داشتم.. و گذاشتم ھمونجا رو کاناپھ و رفتم تو اشپزخونھفمیو ک
 ..ینی از تو قفسھ برداشتم و گذاشتم تو سی شکالتکیو ک

 .. شده بھشرهی دستشھ و خشمی برگھ ازمانی ثمدمی تو سالن کھ داومدم
 ..ی وایا

 ت خوبھ؟حال.. افتاده بودفتی از کنیا.. شدهیزیچ..پرستش_ گفتدنمی با دنیثم
 ..زی و گذاشتم رو مینیس
 نیبش_
 ..ھی چشھیازما..ی دقم دادگھید بگو د_ نشست و گفتنیثم

 ..من حاملھ ام..نیثم_ زدم و گفتمی کمرنگلبخند
 زد و غی دفعھ از تھ دل جھی من بود و بعد ی اول مات بھ حرکت لبھانیثم

اصال باورم ..اوشیبچھ س.. خدایوا.. زن داداش جونمی دارولیا..ھورا_گفت
 .خدایوا.. تو شکم تواوشی االن بچھ تو و سیعنی..یعنی..شھینم

 ؟ی بھ داداش گفتیراست
 . بخورتوییچا_
چرا رنگت انقد ..یچرا انقد ساکت..تو چتھ..پرستش_ مشکوک نگاھم کرد و گفتنیثم
 .دهیپر
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ضعف .. اوردم باالیچند بار.. حالم بد بودیلیامروز خ..ستی نیزیچ_ زدم و گفتملبخند
 ..کردم

 دونھ؟ی ماوشیس..ینگفت_نیثم
 ..دمیخودم تازه فھم..نھ_با ھمون لبخند گفتم.. کردم حالتمو حفظ کنمیسع
 خونھ و تو ھم بھش کشونمشی مزنمیاالن زنگ م..یپس چرا معطل_ با ذوق گفتنیثم

 ..بگو
 .. نگواوشی بھ سیچیھ_
 ؟یواسھ چ_نیثم
 .. کنمزشی خوام سوپرایم_
 دلم از االن داره اب ی پریوا..زی سوپرانیچھ شود ا.. گادیاوه ما_ و گفتدی خندنیثم
مامانو .. شوھر عمھی علشمی من عمھ میوا..ھی فسقل عمھ چھ شکلنی انمی ببشھیم

 روزهیاون ف..ی بشھ از خوشگلیگری خدا بچھ شما چھ جیوا..شھیمامان جون م..بگو
 بچھ پس ھی چرا دونمینم.. ناقص تر بشھم ھنی ناقصش از اکلی ھترسھیکھ انگار م

 ..ندازهینم
 .. و کاراشو نداشتمروزهی داشتمکھ حوصلھ فکر کردن بھ فی خودم بدبختانقد
 کال انقد حرف زد کھ دوباره تشوی جنسافشوی تا ظھر از بچھ حرف زد و از قنیثم

ر  فکنکھی درست کرد کھ من با اینھار ھم خودش ماکارون..گرفتمیداشتم سردرد م
 .. ھم با اشتھا غذامو خوردمیلی خی باال ولارمی االن دوباره مکردمیم

 .. شدی چکردمی فکر میچ..مونی عروسی عکسای نشستم پانی از رفتن ثمبعد
 و اعتماد بھ نانیچقد سراسر وجودم و حس اطم.. خوشبختمکردمی اون موقع حس مچقد

 .. کرده بودماوشیس
 بودم و تازه دارم دهی و نداوشی سی رونی اکنمیاحساس م.. تو دلم لونھ کردهی بددلحس

 ..شناسمشیم
 ..دهی تازه داره خودشو نشون مھ؟نکنھی مدلنی با ھمھ دخترا ااوشی رفتار سنکنھ

 یول..من بھش اعتماد دارم..ستی برنامھ ھا ننیاھل ا..ستی نینجوری من ااوشیس..اه
 .. شک کردماوشیمن بھ س..من شک کردم.. نبودم مطمئنیلیخودم بھ حرف خودم خ

 ی؟وقتی چیعنی ی تصور کنیتونینم..یلیخ..ھی سختطی شرایلیخ.. گلوم و گرفتبغض
 کھ تو تمام یکس..یدونی متی و اونو مرد زندگی بعد از مدتھا بھش اعتماد کردکھیکس

 زی ری ھاھی گری شبھ صداھیحاال .. گاه محکمت و محرم رازتھی مدت شده بود تکنیا
 بیرفتار عج..دهی واسش بھت نمیحینوض چی و اونم ھیشنوی مشیزنونھ از تو گوش

 ..بای زبھی دختر غرھی..یشی دختر و تو دفترش متوجھ مھی و حضور ینیبیازش م
 اعتماد کردن واسم سخت گھی کھ دیمن.. بودمدهی چشانتوی کھ طعم خی؟منیکنی مچکار

 ..یلیخ.. سختھیلیخ.. بار شکستھ بودمھی کھ یمن..بود
 .. کھ بھت اعتماد کردمیمن..اوشی سچرا
 .. تا خوابم بردختمی اروم اروم واسھ خودم اشک رانقد
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 ..کردی نگاه ممونوی عروسی روبروم نشستھ بود و عکسااوشی کھ باز کردم سچشم
 کھ حس رموینگاه خ..ھی بددردیدو دل.. دلم کنھھی..خدا.. تو دلمختی غم عالم ردوباره

 ..ش و اورد باالکرد سر
 ..یبھتر..یسالم خانم_اوشیس
 ؟ی اومدیک..اره..سالم_
 ؟ی افتادمونی عروسادی..دمیتازه رس_اوشیس

 و با لبخند می ھم نشستی روبرواوشی کھ منو سی شدم بھ عکسرهی رو کاناپھ و خنشستم
 .. بھممیزل زد

 ..دمی کشقی اه عمبھ
 ..کشھی اه میخانم من واسھ چ_ اومد کنارو و اروم گفتاوشیس

 چشما بھ جز من نی ممکنھ ایعنی.. پر غرورشیچشم دوختم بھ چشما.. کردمنگاھش
 .. و حس کرده باشھی اگھینگاه عاشقانھ دختر د

 کنن؟ی می از من مخفوی چشما چنینھ ا.. خدانھ
 دی کھ دموی اشکیچشما..چقد دلم واسش تنگ شده بود.. ان پر از اشک شدھی چشمام

سرم و .. من مھلتش ندادمو خودم و انداختم تو اغوششیشد ولنگاھش پر از تعجب 
 ..از تھ دل شکستھ ام.. کردمھی گرنشویگذاشتم روس

 .. اومد پشت سرم و موھامو نوازش کرداوشی سیدستا
 دلت گرفتھ؟_ پشت گوشم و اروم گفتختی گرمش و رینفسا
 .دمیون م کھ االن تو اغوششدارم جیاز کس..بد جور ھم گرفتھ.. گرفتھ بوددلم

 .. و اروم تکون دادمسرم
  گرفتھ؟یاز چ_اوشیس

 .ی زندگنیاز ا..از تو..ی بگم از کشدی میکاشک
 بھ ینگاھ..رونیاز اغوشش اومدم ب.. زنگ خوردشی جوابشو بدم کھ گوشاومدم
 جکتی اون دوباره زنگ زد بازم ریول.. کردجکتی انداخت و با اخم رشیگوش
چرا جوابشو _ و خاموش کنھ کھ گفتمشیاز دوباره زنگ زد اومد گوش..کرد

  واجب باشھ؟دیشا..یدینم
 پشت گردنشو دی و کالفھ دست کشنییسرش و انداخت پا.. نگاھم نکرداوشیس

 ..ستیواجب ن..ستین_گفت
 ؟یدونیاز کجا م_

 .. کردنگاھم
 ..خب_اوشیس

 .. زنگ خورددوباره
 ..زل زده..رهیخ..نگاھم کرد.. شده بودیعصب

 ..امیاالن م_کتش و برداشت و گفت.. از جاش بلند شدعیسر
 ..رونی ناباور من از خونھ زد بی چشمای جلوو
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  ھمون دختره؟شی پشش؟رفتی پرفت
دلم گرفتھ .. نم نم بودی چشمام پر از بارونایجلو.. راه برمتونستمینم.. جام بلند سدماز

 ..غرورم..می زندگاددسری سرم میداره چ..بود
 .تختمون..اتاق عشقمون. تو اتاقمونرفتم
 .. و گذاشتمخوردی ممی و کھ بھ درد من و زندگی کنار دستگاه پخش اتاق و اھنگرفتم

 .مونیبھ عکس عروس.. روبرومواری رو تخت و زل زدم بھ دنشستم
 

  کنھیگر
 .. رفتھ بسھ تمومش کنگھی اون دیمونی اون نمشی پیتونی متو
  نشستھ تمومش کنگھی دیکیھ عشقھ تو تو دلت  کن تھ خطھیگر
 

   تنھاگھی دیمونی منجای انی براه نشچشم
  خونھادی نمگھی نکن اون دھیگر

 دونھی خوشھ فکر نکن حالتو مگھیدل داغون اون د..  ی از اون طفلکگھی بکش ددست
 
 گھی دیعنی..می خوشیروزا.. تموم شدیعنی..ایخدا.. کردمھی تھ دل گراز
 باختمش؟..شھیواسھ ھم..اد؟رفتینم
 

 اخھ اون واست زهیریاشکات م..شھی نمدای مثھ اون پیدونی منویاخھ ا..  یمونی متنھا
 ..شھی قلبتھ ھمیتو..زهیعز

 شتی کاش برگرده پیگیم..رهیگی مشیدلت ات..یفتی مادشی
 ..شھی نمیدونیاخھ م.. یاری طاقت بدیتو با..ی نداریراھ

 
 

  رفتھ بسھ تمومش کنگھی اون دیمونینم.. اونشی پیتونیتو م.. کنھیگر
 . نشستھ تمومش کنگھی دیکی رفتھ تو دلت گھید..تھ خطھ عشق تو.. کنھیگر

 .. خونھادیاون نم.. کنھی تنھا گرگھی دیمونی منجای انی براه نشچشم
 ..دونھی خوشھ فکر نکن حالتو مگھی دل داغون اون دی از اون طفلکگھی بکش ددست

 
 ..شھی نمدای مثھ اون پیدونی منوی اخھ ایمونی متنھا

 ..شھی قلبتھ ھمیتو..زهیاخھ اون واست عز..زهیری ماشکات
 
 ...اوشیس
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 پرستش و با اون حالش تو خواستمینم..اه.. دست از سر من بردارهخوادی الناز نمنیا
 شی از االن کھ انقد روحنمیاون از صبح و ا.. چش بود امروزدونمینم..خونھ تنھا بذارم

 . اخھ؟فکرم چند جا بودکردی مھی گریواسھ چ..داغون بود
 دوساعت اوب نتونستم یکیبھ جز ..رونیامروز از دفتر زدم ب.. دلم بذارمی و کجاالناز

 .. کھ تنھا باشم کھ بتونم فکر کنمیی جاھیرفتم ..تو دفتر بمونم
 یروزا..شی ده سال پادی.. اون موقع ھا افتادمادی.. ھم فکر کردمیحساب.. کردمفکر

 کھ بھم ی قشنگیحرفا.. کھ باھاش تجربھ کردمییجانایھ.. کھ با الناز داشتمیقشنگ
 ..ارزوھامون..قرار مدارامون..میزدیم

 ..یول
 پر از ارامش جانی ھیبھ جا.. کھ با پرستش داشتم ھمش پر از حس خوب بودییروزا

 خواستی و عشق داغ مجانی بخاطر سنم دلم ھدیاون موقع شا..خواستمی کھ میزیچ..بود
 با الناز جانیھ..خوادیفقط نگاه گرمشو م..خوادی االن دلم فقط ارامش پرستشو میول

 ..ھمش کاذب بود
 ..پرستشمھ..عشقمھ.. زنمھی واقعجانیھ
 .نھ االن..ی زمانھی یول.. عشقم بودی زمانھی..خواستمی کھ من الناز و نمرشی ززنمینم

 خدا نکنھ یول..رمیگی منھی و کادی بدم می از کسری دیلیخ.. دارممی قانون تو زندگھی من
 ..چھ برسھ بھ دلم راھش بدم..ادی محالھ بھ چشمم بگھید..فتھیاون طرف از چشمم ب

ھمون موقع کھ منو فروخت بھ پول و ..شیھمون ده سال پ.. واسھ من تموم شدستالناز
 ..شی خوشیرفت خارج پ

 ادی.. نداشتمدنشویانتظار د..فقط شوکھ شدم.. و رو نکردری با برگشتنش دلم و زاالنم
 .. حسرتشونو نخوردمیگذشتھ افتادم ول

 ی و دلرحمی مھربونی کھ تویدختر.. و قشنگمو ببازمبی کھ زن نجستمی نوونھی دمن
 کھ راحت یکس..ھیعشق و مھربون.. و معرفتھای کھ ھمھ وجودش حیکس..لنگھ نداره

 .. از گناه ھمھگذرهیم
 .. بره و نگران بشھیی دفعھ بوھی پرستش خوامینم.. جواب الناز و بدمی جورھی دیبا

 بار ھی کھ ییھمون جا..رفتم بام تھران.. خاموش کردمموی گوشرونی اومدم بیوقت
 ..کردی بود تا اون ارومم مشمی االنم پیکاشک..پرستش و اوردم و ارومش کردم

 ھوا ی روشندنی با دی بود ولرهی روشن خی از اون باال چقد بھ ادما و چراغادونمینم
 .. صبح شدهدمیفھم

اصال حواسم نبود کھ چند ساعتھ پرستش و تو خونھ تنھا .. گذر زمانو حس نکردماصال
 روشن کردم کھ ھمون مویگوش.. شدم و رفتم سمت خونھنیبا عجلھ سوار ماش..گذاشتم

 .. زنگ خوردعیموقع سر
 .. ندارهی کار و زندگنیا..اه
 ؟یخوای میچچتھ؟_

 .قلبتو_الناز
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 ..خورهیبدرد تو نم..تو قلب من فقط زنمھ_
 .. اولتاوش؟عشقی سیپس من چ_الناز

 بود ی بچھ بازھی.. اول؟عشقیریگی ملی خودتو تحویلیخانم خ_ زدم و گفتمپوزخند
 ھینھ مثل تو .. کھ وجودش معرفتھیکس..من زن دارم.. دخترنیبب..تموم شد رفت

 کھ باالسرمھ ییبھ ھمون خدا.. و صدات و بشنومنمتی ببخوامی نمگھید..نامرد
 کھ خودت بھ حال ارمی مسرت ییبال..ی برندارمی نحست و از رو زندگھیسا..قسم

 رفت تو کلت؟..یخودت زار بزن
 . و قطع کردمی گوشتی با عصبانو
 ..یعوض..اه.اه

 دهیتھ کش عشق و حالش بوده االن پوالش ی پی ده سال کدوم گورنی تو استی نمعلوم
 ..ستمی سالھ ن٢٠ اون پسر بچھ گھی من ددونھینم.. و مخ بزنھرهی بگیاومده تو سوار

 ..پرستش خونھ نبود.. ی صبح بود ول٨ خونھ ساعت دمی رسیوقت
 

 ...پرستش
 
 
 ..ومدی خواب بھ چشمم نمیچشمام سرخ بودن ول.. صبح چشم رو ھم نذاشتمتا

 ..مزاحم خودش و.. مزاحمش بشمخواستمینم..اوشی نزدم بھ سزنگ
بھ ..مونییایبھ ماه عسل رو..کردمی خوشمون فکر می و با بغض بھ روزارفتمی مراه

 .. نکردمھی گریول..ای عاشقانھ غروب دریلحظھ ھا
 من تو خونھ ستی نگران نی اصال حتیعنی.. ناجور کردمی صبح راه رفتم و فکرا٤ تا

 ..تنھام
خاموش ..زدمی نمی کاشکیول..ھش زنگ زدمب..وردی صبح دلم طاقت ن٥ ساعت

 خواستمی خاموش کرد؟من کھ نمگھی دیواسھ چ.. و خاموش کرده بودشیگوش..بود
 ..فقط نگرانش شدم..من..مزاحمش بشم

 تو چرا؟..اوشیس..یلعنت
 توش نبود یزی بود و چی معده ام خالیحالت تھوع ول.. داشتمجھیسرگ..ومدی مخوابم

 ..زدمیفقط عق م..
 ..کشمیراحت تر نفس م..کنھی خوب اونجا حالمو بھتر میھوا.. تو تراسرفتم
 کھ سھم یی وفایاز ب..دلم گرفتھ بود.. بودشیگرگ و م..شدی داشت روشن مھوا
 اعتماد کنم خدا؟بھ ی بھ کگھید..شھیباورم نم..چقد منو ساده فروخت.. من بودیشگیھم
 ..نھ..شھی نم؟باورمیچ
 ..کار باور کنم و نھ انتونمی منھ
 .. زنگ خوردمی فکرام غرق بودم کھ گوشتو

 .. بھ چشمم اشنا اومدی ناشناس بود ولشماره
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 بلھ_ و گذاشتم رو گوشم و گفتمیگوش
 زمیسالم عز_ایبرد

 ست؟ی چرا ول کن ننیا..اووف.. بستمچشمامو
  وقت صبح؟نی ای ندار؟کاری زنگ زدیواسھ چ_

 ..کشھیگاھش واسھ عشقش پر م..گھیدلھ د_ایبرد
 ..یزنیحالمو با حرفات بھم م_

 ..نمتی ببامی بخوامیم_ایبرد
 ..ی طرفاوشی با سی دراز تر کنمتی پاتو از گلیبخوا..یکنیتو غلط م_ داد زدمھوی
 ی زنش داره سر کنھی ببستی وقت صبح خونھ ننی ااوشیس_ خنده و گفتری زد زھوی

 کنھ؟ی مدادیداد و ب
 .ھست..ه..ستیچرا ن_

 ؟ی خانمیترسی نمییتنھا..ومدهیاز سر شب کھ رفتھ ھنوز ن_ و گفتدیخند
 ..ستادمی دفعھ پاشدم اھی ترس از
 ؟یدونیتو از کجا م_

 .. دم خونتونم عشقمشبیاز د_ گفتی با لحن لوسایبرد
 ؟ییتو کجا..تو_

 گھی ساعت دھی تا یول.. اومد مجبور شدم برمشی برام پیکار..ھول نکن گلم_ایبرد
 ..شتمیپ

 .١١٠ زنمی زنگ می بشیطرف خونھ من افتاب..یدھنتو ببند عوض_
 ..دیلرزیتموم تنم م.. قطع کردمو
  کنم؟یحاال چ. بودشاوشی سیکاشک.. چکار کنمدونستمینم
 .. نکنھیزی خدا ابروریوا.. پشت درادی دفعھ نھی

 صیدرست و غلط و اصال تشخ..کردیفکرم اصال کار نم.. صبح بود٦.٣٠ ساعت
 و برداشتم فمی و کدمی مانتو و شال پوشھی عیسر.. تو خونھ بمونمدمیترسیفقط م..دادمینم

 ھی ی و جلودمییتا سر کوچھ دو..دم خونھ ھم نبود..رونی از خونھ زدم باطیو با احت
 .. و گفتم فقط برهنی ماشوخودم و انداختم ت..ستادمیسمند زرد ا

 وقت صبح ھول کنھ واسھ قلبش نی ادمی ترسی ولنای برم خونھ مامان اخواستم
 ..خطرناکھ

 اوشی بھ سخواستمینم.. و کھ داشتم بھراد بودی کھ تونستم بکنم و کسی کارتنھا
 خوامی نمگھی عشق و حالش دیاون کھ منو تنھا اون وقت شب ول کرد رفت پ..بگم

 ..بھش روبندازم
 ..ی تو گوشدیچی خواب الود بھراد پیصدا

پرستش االن خوابھ ..ی کنداری کلکا منو از خواب بنی با ایتونی نماوشیس_بھراد
 ؟ی برداشتی واسھ چشویگوش

 ..بھراد_
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 .. دی خواب از سرش پردی مضطرب منو کھ شنیصدا
  شده؟ی؟چییتو..یپر_بھراد
 ..کمکم کن..بھراد_ گلوم و گرفت و گفتمبغض
  شده؟یچ_بھراد

 ..ایبرد_
 .گھی حرف بزن د؟دی چایبرد_ با شک گفتبھراد

 .. حرف بزنمینجوری اتونمینم..نمتی ببدیبا_
 ؟ییاالن کجا_ بھراد

 .یتو تاکس_
 اوش؟یپس س_بھراد

 .دونمینم_
 . ھمونجاامی بگو بیریکجا م.. بابای؟ای چیعنی_بھراد
 .. اونجاستگھی دقھی دقستی پارک و بھش دادم گفت تا بھی ادرس
 .. نشستمی خالمکتی نھی ی شدم و روادهی کنار پارک نگھ داشت و پراننده
 بھم و دیرس..زدینفس نفس م.. بھراد خودش و رسوندقھی دقستی از بکمتر
  شده؟یچ..یپر_گفت
 . کنار و اومد نشست کنارمدمیکش

 اوش؟یس_بھراد
 .. خاموشھشمیگوش..ومدهی ھنوز نرونی از خونھ زد بشبیاز د_

 دعواتون شد؟_بھراد
 .. زنگ خوردشیگوش..نھ_

  چشھ؟ایبرد..فھممینم_بھراد
 و ی اگھیکسھ د.. مجبور بودمیول.. بھ بھراد بگمشدیروم نم.. ترس اومد تو دلمدوباره
 ..نداشتم

 ؟یزنیچرا حرف نم..پرستش_ خم شد طرفم و گفتزنمی حرف نمدی دیوقت
 .شھیمزاحمم م..ایبرد..چندوقتھ ب..چند_ و گفتمنیی و انداختم پاسرم

 قلمبھ شده شیشونی رگ پتیبھراد از عصبان.. دفعھ سرم و اوردم باالھی و
 ..شدی باز و بستھ مشینی بیصورتش سرخ بود و پره ھا..بود

 ھ؟یحرف حسابش چ_بھراد
 خوادیم..گھیم_ کرد و با بغض گفتمدای شد دوقطره اشک از چشمام راه پی چدمینفھم

 ..با ھم..گفت..بره کانادا
 ؟ی گفتاوشیبھ س.. ناموسیغلط کرده ب_ بلند شد و داد زدتی دفعھ بھراد با عصبانھی

 ..نمشی کجا بود کھ بباوشیس.. و اروم بھ چپ و راست تکون دادمسرم
 . و دراوردشیگوش

 ؟ی زنگ بزنیخوای میبھ ک_
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 اوشیس_بھراد
 .. بفھمھخوامینم..نگو بھش..نھ بھراد_

 .پاشو ترو برسونم خونھ_ و گفترونینفسش و فوت کرد ب.. نگام کردرهی لحظھ خچند
 . خونھادی بخواستیم..ایبرد..نھ_ ترس گفتمبا
 . گرد شده زل زده بود بھ منی چشمابا
 .. دفعھھی دمیترس..رونی وقت صبح زدم بنی انیواسھ ھم_

 ..مکتی تو موھاش و نشست رو ندی دست کشکالفھ
 .. زنگ خوردمی موقع گوشھمون

 ..استیبرد_
بط فقط قبلش صداش و ض..جوابشو بده..نیبب_ باز کرد و گفتعی بست و سرچشماشو

 باشھ؟..کن
 ..گفتی می اگھی دزی لرزونم چی دستایول.. باشمی کردم قویسع.ھی قصدش چدمیفھم

 .. و بعدم ضبط صداکری و گذاشتم رو اسپی و گوشدمی کشقی نفس عمھی
 پرستش_ایبرد

 ؟ی زنگ زدیواسھ چ_
 .من پشت در خونت بودم..یستیخونھ ن_ایبرد

 از جونم یچ..شھی نمتیچرا حرف حال..کثافت..یتو غلط کرد_ دفعھ داد زدمھی
 ؟یخوایم

 .می با ھم حرف بزندیما با_ایبرد
 .. بگمااوشی نکن بھ سی کارایبرد.. ندارمی حرفچیمن با تو ھ_ 

 .ی تا االن گفتھ بودی بگیخواستیاگھ م_ایبرد
 ؟ی خودتو مرده حساب کندی بفھمھ بااوشی سیدونیم..دلم برات سوخت..وونھید_

باور کن ما با ھم خوشبخت ..زمی عزنیبب..ترسمی نمچکسین از ھم_ایبرد
 .با بچ..راحت و ازاد..من و تو..اونجا..شمیم
 ..ببند دھنتو..یخفھ شو عوض_ حرفشو گفتمنی بدمی پرھوی
 .. و قطع کردمی گوشو

 ..خی کھی تھی رونیاز داخل بدنم داغ بود و از ب..دیلرزی مدی مثل بتنم
 چند وقتھ مزاحمتھ؟_ گفتتی با عصبانبھراد

 ..روزیاز د_
 .. دنبالمایب_بھراد
 .. و رفت سمت خونھ مامی شدنی ماشسوار

 .. تو خونھادین..بھراد_
 .. پدر وی بھی عوضکنمیلھش م..خورهیگوه م_بھراد

 .. باالمی خونھ زد رو ترمز و با ھم رفتدم
 .. نبودیکس
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 .. بھ خودم بگوی داشتیکار..نترس برو تو..ستشی کھ نینیبیم_بھراد
 ؟یریتو کجا م_

 .. سره کنمھی شرف ی با اون بفمویبرم تکل_بھراد
 .. بھرادیمرس_

 ..بروتو_بھراد
 ..نیی و باز کردم رفتم تو و بھرادم رفت پادر
 .. شدماوشی دفعھ رخ بھ رخ با سھی تو خونھ کھ رفتمی کردم و داشتم مزونی اوفمویک
 ؟ی بودیتا االن کدوم گور_ اوشیس
 

 ..دمی لحظھ ھول کردم و ترسھیواسھ .. نداشتمدنشوی انتظار داصال
 و تا صبح نبودش اخمام رونی حرف از خونھ زد بی بشبی تمام دنکھی ایاداوری با یول

  داشتھ باشھ؟ی بھ تو ربطکنمیفکر نم_از کنارش رد شدم و با پوزخند گفتم..رفت تو ھم
 کھ نھ تنھا دیچنان دستم و گرفت و کش.. شدنمیھم..رهیگی مشی االن داره اتدونستمیم

 .. مال من نبودگھی کھ دی گرم و نرمیجا..نشیبرگشتم سمتش بلکھ با سر رفتم تو س
 .. زل زده بود بھمیبا اخم وحشتناک..ستادمی اصاف

  ربط داره؟یپس بھ ک_اوشیس
  خوش گذشت؟شبی؟دی اومدی کیراست..ستیبازم اونش بھ تو مربوط ن_

 در یمسخره باز_ گفتدهی بھم چسبی دستم و محکم تر گرفت و با دندونا برم کھاومدم
 ؟یبھت گفتم کجا بود..ارین

 ..رشی تی زدم تو چشمازل
 ..ی بودشبی کھ تو دییھمون جا_

 مگھ من کجا بودم؟_ کرد و گفتزی و رچشماش
 ؟یپرسیاز من م_ و گفتمرونی از دستش بدمی محکم کشدستمو

 ستادیاومدو روبروم ا.. اون فرز تر از من بودیول.. بلند ازش فاصلھ گرفتمی با قدماو
 .. بودستادهی ازم ای کمیلی با فاصلھ خقای و خودشم دقواریو محکم چسبوندم بھ د

 رونی سرخش و رگ گردن بیچشما.. تندشینفسا.. بودی ھم عصبیلیخ.. بودیعصبان
 ..ھین عصبایلی االن خاوشی کھ سگفتنی منایھمھ ا..زدش

 ادم حرف بزن نیع..حالم خوب نبود.. بام تھران بودمشبویمن تمام د_اوشیس
 ھزار بار ی کھ روزارمی سرت مییوگرنھ بھ جان خودت قسم چنان بال..پرستش

 ..ی مرگ کنیارزو
 گفت یوقت..قسمش.. کدوم منو نترسوندچی بلندش ھینھ لحنش و نھ صدا..داتشی تھدنھ

 ..یعنی.. مھمم ھنوزیعنی.. ھنوز قسم راستش منمیعنی..بھ جان خودت
 .. بھراد بودمشیپ_

 ؟یواسھ چ..بھراد_ شده گفتکی باری بھ سمت راست کج کرد و با چشماکمی سرشو
 .. مزاحمو واسم کم کنھھی شر خواستمیم_
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 ؟ی جرات کرده مزاحمت بشھ؟چرا بھ خودم نگفتیک_ اوشیس
 ینداختی ممونیاحم و از زندگ تو اون مزیکاشک.. پوزخند نشست رو لبمھی
 ..رونی تونست تورو از خونت بکشھ بی کھ نصفھ شبیھمون..رونیب

 ایبرد_
 شد کھ اصال یشیچنان ات.. لحظھ اش بودھی مالھ اوشی واسھ وصف حال سیعصبان

 ..رنی برداشت و از خونھ زد بشوی و گوشچشویفقط سوئ..رمینتونستم جلوشو بگ
 .. کردم گفتمشیعجب غلط.. تو سرم کنمیحاال چھ خاک.. گرفتمی گرناخوداگاه

 .. بگذرونری خودت بخایخدا
 ..دادی زدم بھ بھراد جواب نمزنگ
 زنگ زده بود فکر کرده بود اوشیس..ی زنگ زد خونھ و گفت کجا بودمامان

 .. خواب بوداوشیس..ی شدم بگم نھ مامان رفتھ بودم ورزش صبحگاھ؟مجبوریینجایا
 یلیخ..ومدهی ننجای گفت اشی منشاوشیوم شدن خاطر مامان زنگ زدم دفتر س از اربعد

 یکاشک.. رو فرستاده بودم واسھ بھرادای ضبط شده بردی صدانیتو ماش.. بودمدهیترس
 ..کشھی رو مایوگرنھ حتما برد.. گوش ندهاوشیس

 .. خاموش کردناشونوی بدتر شد کھ ھردوتاشون گوشی وقتھیقض.. شده بودمکالفھ
 اصال یوا.. بھراد روشن شدی باالخره گوشی از چند ساعت پر از استرس و نگراندبع

 .. بھم دادنارویانگار دن
 ..یسالم پر_بھراد

  خاموش بود؟تیچرا گوش.. توییکجا.. بھراد سالمیوا_
 .. بودمیکالنتر_بھراد

 ..ستادی اقلبم
 ؟ی واسھ چیکالنتر_

 ؟ی گفتانوی جراوشیتو بھ س.. اش مفصلھھیقض_بھراد
 ..منم گفتم.. شدی عصبانستمی ندیاومد خونھ د..مجبور شدم..اره_

  چکار کرد؟یاگھ بدون..ی کردیاتفاقا کار خوب_بھراد
 ..رتی ھمھ غنی دلم قنج رفت از اتھ
 شتھ؟یپ..االن_

 .. و روشن کرد زنگ خورد مجبور شد برهشی تا گوشیول..با من بود..نھ_بھراد
چرا انقد .. متنفرماوشی سیچقد از گوش.. زنگ خوردینتبازم اون لع.. زنگ خوردبازم

 ..دارهی بر نممونیچرا دست از سر زندگ..زنھی کھ بھش زنگ مھیک..خورهیزنگ م
 اد؟ی می کرهیکجا م..ھینگفت ک_

 راحت ای از بابت بردالتی خگھید..پرستش.. عجلھ داشتیلی خنکھیفقط مثل ا..نھ_بھراد
 تا پاسگاه خر ی چطوریاگھ بدون..ھی تو ھلفدوناوشی اقا سیاالن از صدقھ سر..باشھ

 ..کشش کرد
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کھ ..کھ رفتھ کجا..ستی ناوشیمھم نبود کھ س.. مھم نبودیچیھ.. واسم مھم نبودگھید
 واسم مھم خوامی نمیچی ھگھید..بھ درک بھ جھنم..ستی مھم نگھی دیچیھ..ھی کشیپ

 ..باشھ
 تو ذھنم چرخ دی فکر جدھی  ھمشی کردم ولی با بھراد خداحافظی چھ طوردمینفھم

تو دلم بذر شک ..یسختھ گفتنش ول.. اعتماد نداشتماوشیمن بھ س..خوردیم
 المیخ..دیترد..یتو دو دل.. ھمھ شکنیبا ا.. کنمی باھاش زندگتونمی نمینجوریا..دنیپاش

 امن الشی خھی طرفھ قضھی یباشھ وقت  ادامھ داشتھتونھی نمی زندگنیا..ستیراحت ن
 ..راحت نباشھ..نباشھ

 شب رفتنو نیا..انکار کنم.. رفتاراش و رد کنمنی اتونمی باور کنم نھ مانتشوی ختونمی منھ
 .. سختھیلیخ..نھ.. دررفتناشنیا..صبح اومدناش

 پابت دی بایول..حماقتھ..اشتباه محضھ.. خطاستدونستمیم.. کھ تو سرم بودیفکر
 ..کردمی مشی عملدیبا..کردمی باورش مدیبا..بھ خودم..کردمیم

 یول.. بھتر شده بودیلیحالش بھ نسبت خ.. مامانشیرفتم پ.. تو خونھ بمونمنتونستم
 ..میاوردی نمونی از گذشتھ بھ می و حرفنھی چرخ بشی پامیذاشتینم

 نی بازم ایول..میاوشی سونی رو مدنای و ھمھ اکنھی میخانم..کنھی کار نمگھی دمامان
 خطاھاشو تونھینم.. کم کنھیزی من چینی از دل چرکتونھی نمشیھمھ لطف و مھربون

 ..بپوشونھ
 .. بادمجونمھی کالس بود و مامان تو اشپزخونھ در حال درست کردن قشیستا

 ؟ی شدیچرا انقد زرد..یچرا رنگ بھ رو ندار..پرستش مامان_مامان
 ضعف کمی..صبحمم کھ رفتم ورزش.. مسموم شدمشبیفکر کنم د..ستی نیزیچ_

 ..کردم
 ..ی بخورکنمی دم میزی چھیاالن واست _مامان

 ..شمی خوب مالی خیب.. دمنوشا رو ندارمنیبخدا حوصلھ خوردن ا..نھ مامان_
 د؟ی بھش سر بزندیری چطوره؟خوبھ؟رابطش با مامانش بھتر شده؟ماوشیس_مامان

 ..کنھی قبول نماوشیس..نھ_
 .. بھش فکر کنمخواستمینم.. باشھاوشی نداشتم حرفامون حول و محور سدوست

  شد؟ی چشیخواستگار ستا..مامان_
خانوادشم ..خوادی مشوی ستایلیپسره انگار خ..زننی کھ ھرروز زنگ منایواال ا_مامان

 کھ پسره خوش بر و شیدید..ستی نلی می بنی ھم معلومھ ھمچشیستا..خوب بودن
 اوش؟یھ؟سینظر تو چ.. واالدونمینم..رو

 ..اوشی بھ سرسونی مادر من بحث و منیاخر ا.. بابایا
 ھی اوشیبھتم کھ گفتم س.. نبودنی خانواده بدیول.. روشون ندارمی شناختیلیمن کھ خ_

 کھ اومده مارستانی و تو بمانی پاوشمیس.. راجبشون نگفتنی بدزی چقینفر و فرستاد تحق
 ..ھیکار..ھی بچھ خوبگفتیم.. بودشدهی دادتتیبود ع
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 پسر یعنی کرد دشیی تااوشیحاال کھ س.. راحت شدالمیپس خ_ لبخند زد و گفتمامان
 .. واسھ بلھ برونانی گفتمشون اخر ھفتھ بدیشا..خداروشکر..ھیخوب
 بھ کردمی میسع.. مامان بودم و دستپخت خوشمزش و خوردمشی روز تا عصر پاون

 چرا بھ دونمینم.. تو دلمی چند ھفتھ ای بھ کوچولویحت.. فکر نکنمدمی و درد جداوشیس
 .. و بابا کردماوشیکھ س..شمی کھ دارم مامان مگمی نمچکسیھ

 .. ندارمیدی امی زندگنی چون بھ ادامھ ادیشا
 باشھ و بازخواستم کنھ اوشی سامی میانتظار داشتم بازم وقت.. خونھدمی بود رسغروب

 .. نبودیول.. بودمیکھ تا االن کدوم گور
چقد ..چھ قد بد..نمشینب..زود بره..ادی برید..ادی باشھ؟نینجوری ھمشھی ھمگھی دقراره
 ..چقد تلخ..سخت

 تونھی خونھ ھم نماطی خوب حی ھوایحت..رهیدلگ..چقد خونھ ساکتھ.. چقد سختھییتنھا
 دی من سفاهیچرا شب س.. منی ندارن دردایچرا تموم.. خدارمیچقد دلگ..سر حالم کنھ

 ..ھی ارامش من موقتشھیچرا ھم..شھینم
 ..خی دوش اب ریز.. با ھمون لباسا رفتم تو حمومی شکلھمون

 ی کاریوونگیبھ د.. محض نبودیوونگیاما د.. بودیوونگید.. اسفندی روزانی اخرتو
 ..خوردمی تکون نمی ولشدینفسم حبس م. بکنم نبودخواستمیکھ م

 و بندمیچشمامو م.. دل شده بودنکی با ھم خیاشکام و اب ..دمیلرزی مدی سرما مثل باز
 .. سختھییتنھا..گمی لب مریبازم ز
 یول.. تنم رفتیسرما..اب شد.. زدمخی رو تن ختمی دراوردم و اب داغ و رلباسامو

 ..دل تنھام.. امدهی دانتیدل خ.. زدھامخیدل ..ی دلم چیسرما
 سمت در کھ برم تو رفتمیداشتم م..رونی و از حموم اومدم بدمی لباسمو پوشحولھ

 .. اومدی کنیا.. خدایوا..دمی کشغی داغ بخورم کھ از ترس جی چاھیاشپزخونھ و 
 .. بوددهیروتخت دراز کش.. قرمزیبا چشما..خستھ.. بوداوشیس
چرا انقد .. نگاھم کردینی من پاھاشو از روتخت برداشت و با لبخند غمگدنی دبا

 ..ساکتھ
 ..دمی نشنی جوابی گفتم ولی لبری سالم زھی

کرم مرطوب کننده بھ صورتم و ..عطر زدم.. بدن زدمونیلوس..میشی ارازی کنار مرفتم
 ختھیموھام مرطوب و شلختھ دورم ر..با کاله حولھ موھامو خشک کردم..دستامو زدم

 ..بود
 تر از کینزد..سی تو فسیف..دمی و روبروم داوشی کھ برم لباس بردارم کھ سبرگشتم

 ..ور دیلیخ..دور بود.. دالمون نھیول..کی نزدیلیخ..شھیھم
 .. دلم ازش گرفتھ بودیول..نگاھش پر از خواستن بود.. خستھ بودچشماش

 از گناه ھمھ راحت شھی کھ ھمیمن.. لحظھ ھم فراموش کنم ھی واسھ ی حتتونستمینم
 االن کھ دلم ازش یحت.. بودمی کھ تمام زندگیمرد.. و ببخشماوشی ستونمیچرا نم..گذشتم

 ..شکستھ
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 .. شدم باالتردهیکش.. دور کمرم حلقھ شد و منو گرفت بھ اغوششدستاش
 ..شنی تر میچشمات خواستن.. حمومیری میوقت_اوشیس

 .. با حرفاشی عشق کندینبا..ادی خوشت بدینبا..نلرز احمق..دی لرزدلم
 .. و بستمچشمام

جنگل ..پرستش.. منبع ارامشمھیدونی میوقت..یبندی چشمات و بروم میواسھ چ_
 ..زنھی مشیدلمو ات.. االنشی سرخنی تو اچشمات

 ..دستام حلقھ شد دور گردنش..اوشی پھن سنھیافتاد رو س..سرم سبک شد.. داغ شدبدنم
چشمامو باز کردم و باز دلم پر .. کمرم در حرکت بودیدستاش رو.. چقد گذشتدونمینم

 ..از درد شد
 .. خستھ اشی شدم تو چشمارهی و اوردم باال و خسرم

 ..دوس..من..ستشپر_اوشیس
 اوشی سیکنی تا حاال عطر زنونھ استفاده میاز ک_ حرفش و با لبخند گفتمنی بدمیپر

 ..خان
لبخند رو لبم ..زدی خدا؟گوشم زنگ می چیعنی..ی چیعنی نیا..دیرنگش پر.. خوردجا

 .. دلم در حال کندن بودیول..بود
 ..دستاش از دور کمرم باز شد.. کھ از دور گردنش باز شددستام

 ..بھش حق ندم..رشینزنم ز.. باور کنم و انکار نکنمدیپس با..ھیواقع.. دارهقتی حقپس
 گھید..ستی و حالت دست خودت نیشی مجیاز اونا کھ با بوشون گ.. ھم بودی عطرچھ

 ..دمی زنونھ رو لباست دی تار موھی..زینتونستم بگم شوھر عز
 ..پرستش_اوشیس

 .. نکردمھیاما گر.. کردمبغض
 ..شھیحالم خوب م..ی تنھام بذارشھیم_
 ..باور کن..پرستش+اوشیس
 ..رونی برو بکنمیخواھش م..فقط ..یعال..ی تو خوبنکھیا..اوشی سکنمیباور م_

 ..نگاھش نکردم..ادینذاشتم جلوتر ب.. ترم کھ دستم و اوردم روبروشکی نزداومد
 ..نیھم..فقط بذار تنھا باشم.. خوامی ازت نمیچیھ_
 .. بذار حرف بزنمید لعنت_اوشیس
 ..رمی من می نراوشیس_
 ..ی خودت و عذاب بدیخوایم_اوشیس

 .. ازش گرفتمرومو
 ..اره_
 .. بغضم و سست شدن پاھامدنی در اومد و بستن چشمام و ترکدنی کوبی صداو
 
 
 ...اوشیس
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 منھ ریھمشم تقص..خرابھ..فھممیم..ش داغونھحال..کنھی متی داره خودش و انقد اذچرا
 ..ذاشتمی تو خونھ تنھاش نمشبی دیکاشک..ستیدوزه کھ حالش روبراه ن.. فکرهیب
 دوباره الناز دنی با دکردمی وقت فکرشم نمچیھ.. دردسراتنی تو روحت الناز با ایا

 ..انقد ازش متنفر بشم
 .. زدمی چھ گندیوا..گھیاخھ چطور فکر کرده من با بھ زن د..مھی ھمھ زندگپرستش

فقط خون جلو چشمامو گرفتھ ..دمی جا رو ندچیھ.. رو اوردای صبح اسم بردیوقت
قصدم .. کھ باالسرمھ قسمییبھ ھمون خدا..رونی از خونھ زدم بی چھ طوردمینفھم..بود

 دی بایول..دادمی مشویبر دده برا..دادمی مشوید.. برام مھم نبودیچیھ..فقط کشتنش بود
 .. کنمی تند تر رانندگشدیھمون باعث م.. داشتھظربھ زنم ن.. نبودیزیکم چ..کشتمشیم

 .. زدم بھ بھرادزنگ
 ..جونم داداش_بھراد_
 ؟یکجاست اون عوض_

 ادیمنتظرم ب.. عجلھ داشتنکھیمثل ا..تازه رفتھ باال..من دم دفترشم..اروم باش_بھراد
 ..نییپا
 ..کمینزد..نگھش دار_اوشیس
 .. و پرت کردم رو داشبوردی قطع کردم و گوشو

زدم رو ترمز و از .. خودمو رسوندم در دفترشی چھ طور و با چھ سرعتدمینفھم
 لباسمو تا دادم باال و ینایاست..نیکتم و دراوردم و انداختم تو ماش..رونی زدم بنیماش

گفتن بھراد از پشت سرم  اوشی سیصدا..در و محکم بستم و رفتم سمت دفترش
 ..ومدیم

 ..با توام..سایوا..اوشیس_بھراد
در دفترش .. رفتم باالیکی شدم و پلھ ھا رو سھ تا الی خیاسانسور و ب.. دوم بودطبقھ

 ..ومدی از تو اتاقش میی صداھی یول.. تو دفترش نبودیکس.. باز بودمھین
 دختره کھ رفتھ بودن ھیودش و خ..جناب تنھا نبودن.. بلھدمی دفعھ درو باز کردم کھ دھی

 ..!!!تو کار ھم
 .. بودندهیدندونام بھم چسب..واسم مھم نبود.. زدغی جعی منو بھراد دختره سردنی دبا

 ..ایس_ایبرد
با دو قدم بلند رفتم روبروش و مشت محکممو خوابوندم ..ارهی ندادم اسممو کامل بمھلت

 و منم رفتم سمت رونیبھراد کشوندش ب.. عقبدی زد و پرغیدختره ج.. چشمشیپا
 بخوره تو صورتش و گرفت و باون دستش اومد بزنھ ومدیبلند شد و مشتمو کھ م..ایبرد

 تو شکمش و اخش در اومد و افتاد رو دمیکوب  دادم و با پایتو صورتم کھ جا خال
 ..واری رو بلند کرد و چسبوندش بھ دایبھراد اومد تو اتاق و برد..نیزم
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با ..با ھمھ اره..ی دراز تر کردمتی پاتو از گلدمیشن_ تو صورتش و داد زد گفتمفتمر
 .. مھرنی معاوشیبا زن س..منم اره

 ..بزنم گردنتو بشکنم.. ناموسیاره ب_ داد زدمو
 ..اشتباه..اوشیس_ایبرد

 تو دھنش کھ خودش و بھراد با ھم پرت شدن رو دمی چنان کوبدمی و کھ شنصداش
 ..نیزم

 .. برم سمتش کھ بھراد نذاشتخواستم
 .. دارمی اگھی فکر دھیمن ..اروم_بھراد

 .. ھامو ماساژ دادمقھی و شقزشی دادم بھ مھیتک
 .. رفت نشست روبروشبھراد
 .. اوت کردگرنمیدوباره م..کردی درد مسرم

 ..ستی صدا واست اشنا ننیا_ دراورد و گفتشوی گوشبھراد
 ..پرستش_ایبرد

 ؟ی زنگ زدیواسھ چ_پرستش
 ..زدهی بھش زنگ می عوضنیا.. پرستشھی صدانیا..نیا

 .. مشت شدن و نفسام تنددستام
 ..من پشت در خونت بودم..یستیخونھ ن_ایبرد

 .. گفت؟خونھی چنیا.. خون تو بدنم متوقف شدانی لحظھ جرھی
 ..شھیمثل ھم.. پرستش بود کھ ارومم کردادی فری صداو

 ؟ی خوای از جونم میچ..شھی نمتیچرا حرف حال..کثافت..یتو غلط کرد_پرستش
 ریش..ی حساب کندی بگم و گرنھ خودت و مرده بااوشی نکن بھ سی گفت کاریوقت

 .. دوباره گرفتمیانرژ..شدم
 ذره ھی کھ یکس.. اشغالیایبھراد و ھول دادم و با لگد افتادم بھ جون برد.. شدمبلند

 ..نمھیام..لمھیدلم خوش بود وک.. تو جونش نبودیمردونگ
 .. جون تو تنش نبودگھی زدمش کھ دانقد
 ..دمیکشی تند تند نفس متیاز زور عصبان.. کناردمیکش

با زن .. ناموسیکثافت ب_داد زدم.. خواستم برم سمتش کھ بھراد جلومو گرفتدوباره
بزنم ..ی خوردیادیتو گوه ز..ینیشی پرستش من می پاریز.. کانادای بریخوایمن م

 ..ولم کن بھراد.. پدریب..دندوناتو تو دھنت خورد کنم
 ی چشماشو باز کنھ چھ برسھ کھ جوابتونستی از بس کھ کتک خورده بود نمایبرد

 ..واسھ حرفام داشتھ باشھ
 .. شماره گرفتمھی.. نکردمیتوجھ.. پاسخیچقد تماس ب.. دراوردممویگوش

 ری خینھ حاج..نمتی ببدی االن؟باییکجا..یسالم حاج..الو..اشتم کار دیبا سردار کاظم_
 ..خداحافظ.. اونجامگھی دقھیتا ده دق..شره ..ستین

 ؟ی چکار کنیخوایم_بھراد
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 ..ی چیعنی در افتادن اوشی بھش بفھمونم با سخوامیم_
  و گازیتا خوده کالنتر..نی تو ماشمی تن لشو بلند کردم و انداختیای کمک بھراد بردبا

 تا زدمشی جوربود و دستم باز بود انقد مطشیاگھ شرا.. بودمیھنوزم عصبان..دادم
 ضبط شده و شھادت ی سردار و صدای انداختمش جلویتو پاسگاه وقت..ادیجونش در ب
 .. نفس اروم بکشمھیتازه تونستم ..بازداشتگاه  رو انداختنای برددنیبھراد و شن

از .. من از ناموسم دفاع کردمی بود واسھ ضرب و شتم ولری خودم گی کھ پاھرچند
 ..حقم
 ھیشر .. انگار بارم سبک شده بودرونی اومدم بی وقتی ولمی معطل شدی ساعتچند

 ..کثافت و از تو جامعھ کم کردم
 ..یخوب حالشو جا اورد..حقش بود_بھراد
 .. بودمدهی کشی خوابیدو روز تموم ب.. ھم خستھ بودمیلیخ.. بودمخستھ
 ھمون موقع ی و کھ قبل از رفتن تو پاسگاه خاموش کرده بودم روشنش کردم ولمیگوش
 ..بازم الناز بود.. زنگ خوردعیسر

  شده؟یباز چ_
 ..نمتی ببدی بااوشیس_الناز

 ..امی تا بنیباشھ بش_ زدم و گفتمپوزخند
 ھیفقط .. امشبنیھم..رمیمن دارم م..تروخدا..اوشیس_ گفتعی قطع کنم کھ سرخواستم

 پرواز ١٢من ساعت ..اوشی سایب..یدونی ھست کھ تو نمییزای چھی..نمتی ببدیبا..بار
 ..فرستمیادرسو برات م..دارم

  بدونم؟دی باویچ.. قطع کردو
 .. برداشت رفتنشوی و ماشای و رسوندم در دفتر بردبھراد

من ..دلم واقعا براش تنگ شده بود.. پرستششیدوست داشتم برم خونھ پ.. بودممستاصل
 چیدرستھ ھ.. بودمی کھ ھمھ جون و زندگیواسھ کس.. زن وفادارم تنگ بودیدلم برا

 دیشا.. اونو عشقم ندونمشھی نملی دلنی ایول.. عاشقانھ نزدمیوقت مثل الناز بھش حرفا
نوع .. سالھ٣١ مرد ھی سالھ بودم و االن ٢١جوون  ھیاون موقع ..احساساتم عوض شده

 دوست دارم عشقم و با عمل نشون بدم تا با شتریب.. کردهرییاحساساتم حرف زدنم تغ
 .. غازھی صد من یحرفا

 خوشرنگ و ی موھانی پرستش باشم و سرم و بذارم بشی داشتم االن پدوست
 ..قی خواب اروم و عمھی.. بخوابمایخوشبوش و فارغ از ھمھ مشکالت دن

 .. بھم بزنھخوادی کھ الناز مییاون حرفا..ھی چھی قضدمیفھمی مدیبا..شدی نمیول
 ..خانم کالسشون باال رفتھ.. و با کالسکی ھتل شھی.. و فرستاده بودادرس

 یالب.. و رفتم تو ھتلدمیکتم و پوش..لباسامو مرتب کردم.. و دم ھتل نگھ داشتمنیماش
 .. بودستادهی پسر جوون اھی..رشی پذزیرفتم کنار م..خلوت بود

 .. اقادییبفرما_
 ..یالناز شکوھ.. ھستمنتونی از مسافریکیمن مھمون _
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 .. لحظھھی..بلھ_
 ..طبقھ دوم..٢٥١اتاق _ نفر حرف زد و رو بھ من گفتھی و برداشت و با یگوش
دوست نداشتم باھاش تنھا باشم .. و اروم براش تکون دادم و رفتم سمت اسانسورسرم

 .. ندارمنانی بھش اطمگھید.. عوض شدهیلی الناز خیھرچند از خودم مطمئن بودم ول..
 در بزنم خودش و در و باز کرد و کنار در نکھیقبل از ا..ستادمی اتاقش ایروبرو

 دی دامنھ کوتاه سفھی..فکر کرده من بچھ.. خرم کنھخوادیم..حدسم درست بود..بلھ..ستادیا
 .. بوددای از شکمش پیکی بود کھ خط باردهی پوشدیو تاپ دکلتھ سف

 .. منتظرتمیبتو ال_ کردم و گفتماخم
 ...کنمیخواھش م.. ساعتمیفقط ن..اوشیس_الناز

 .. برنامھ تموم بشھنی ھر چھ زودتر اخواستمیم.. جر و بحث نداشتمحوصلھ
 از یکی ینشستم رو.. بودیکیاتاق مجلل و ش.. کنار و رفتم تودی کشدی کھ داخممو
 ..ایصندل
 ..ارنی بگم بیخوری میچ_الناز

 ..پرستش تنھاست.. برمخوامیم..یچیھ_
 شدن تو رهی با خخواستیپاشو رو پاش انداختھ بود و مثال م.. نشستھ بودروبروم

 نگاه از خود ھی کھ مدتھاست کھ فقط من با دونستینم.. کنھخودیچشمام منو از خود ب
 .. جنگل سرسبز کھ فقط مال منھھی..شمی خود میب

 و ستادی شد رفت کنار پنجره ا ازم گرفت و از جاش بلندنشوی و لبخند غمگنگاه
 ؟یدوسش دار_گفت

 شتریب_ کردن الناز باشھ گفامتی قصدم اذنکھی دادم رو مبل و چشمامو بستم و بدون الم
 ..خوامشی مای تو دنیزیاز ھرکس و ھر چ

تو با ..ی کھ باھاش بھ اوج ارامش برسی نفر و دارھیخوبھ کھ .. خوبھیلی خنیا_الناز
 کھ ی پسر جوون بودھیتو اون موقع ..دمیفھمیم..ی حس و نداشتنیا..یمن اروم نبود

 ھمھ یتو با من تونست..ی و تجربھ نکردیدی ندزای چیلیخ..ی نداشتی خانوادت ازادیتو
تو عاشق من ..ی و لذت ببری تجربھ کنی کنس پا افتاده رو حشی پیزایاون چ

 خستتو روحی کن کھ خودتو باھاشون ارضای بودی نابیعاشق اون لحظھ ھا..ینبود
 دختر خستھ از ھی.. منیول..یفقط بھ من عادت کرد..یعاشق نبود..تو..یجوون کن

  راحتیلی پسر ساده پولدار کھ خھیبھ ..  تو پناه اوردممبھی زندگی تویتموم کمبودا
 و یکردی خنده من راحت واسم پول خرج مھیبھ تو کھ با .. دلش و بھ دست اوردشدیم

 کھ فقط ییدایرسورانا و مرکز خر.. داشتمدنشونی دی کھ ارزویبردی مییمنو جاھا
 ..دمیرسی از ارزوھام میلیبا تو بھ خ.. بودمدهیاسمشونو از دوستام شن

 نیا_ و گفتستادی عطر برداشت و پشت سرم اھی ششی ارازی می اومد و از روالناز
 ؟..ستیعطر واست اشنا ن
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 عطر نیدوست داشتم واسم از ا..ش بودمدهیخودم براش خر..اشنا بود.. گرفتمشازش
 عطر تن ی نھ بھ خوبیول..بوش خوب بود.. ھوا ازش زدم بھ دستمیب..شھیھم..بزنھ

 ..پرستش
 کی پشت سر بھم نزد؟ازیخب کھ چ_ کنارم و گفتمی صندلی و انداختم روعطر

 حالمو خواستمیمثال م.. رو شونم و از گردنم ردش کرددی بلندش و کشیموھا..شد
 ..عوض کنھ

 ..ومدمی ننجای خاطرات ادیمن واسھ تجد.. برمی بزنی نداریاگھ حرف_
 .. کھ من روش نشستھ بودمی دستھ مبلی رونشست

 کی انقد خودش و بھم نزدادی بفھمھ کھ خوشم نمیکاشک.. شدم و رفتم کنار پنجرهبلند
 ..کنھیم

 جور تشیموقع..یشتھ باشم ول روزا رو دانی بھترتونستمیمن با تو م..یپسر حاج_الناز
 .. سر خریب.. تجربھ کنمییشد و تونستم اون ھمھ لذت و تنھا

ھنوزم کھ ھنوزه دارم باھاشون خوش .. بھم دادیادیمبلغ ز.. بودی مامانت عالشنھادیپ
 .. منییایشھر رو..سی رو ول کردم و رفتم پاریھمھ چ..گذرونمیم
 با اونم یول..ولدار و پزشکم شدم پی سال بعد از رفتنم مثال عاشق پسر عموکی

 واسھ براورده ومدی رو زبونم میزیمثل تو تا چ..اون مثل تو نبود..نتونستم بمونم
 ادی.. یفقط گاھ..فتادمی نمادتی ادتیتو اون مدت ز..مثل تو مھربون نبود..کردینم

 یمشکل.. خوب بودمیزندگ..نیھم..دووری خوبمون لبخند رو لبم میخاطره ھا
راحت .. مثل خودشونیکیمنم شدم .. ھم تنھا نبودمیلی در واقع خیتنھا بودم ول..نداشتم

 ..ی و بنددیو فارغ از ھر ق
 ... بودمونشی مدوی زندگنی کھ ھمھ ایکس.. نفر بھم زنگ زدھی نکھی اتا
 .. برگشتم سمت النازدی شک و تردبا

 ..مادرت_ لبخند زد و گفتالناز
 

 حد از پرستش متنفره کھ نی مامان من تا ایعنی..دمیشنی م و کھیزی چکردمی نمباور
 .. دادهحیالناز و بھش ترج

 مامان من چکار بھ تو داره؟.. ھست؟حواستیگی می داریچ_
 ..یستی اھلش ندونمیم_ و گفتختی ابجو واسھ خودش رکی پھی.. بلند شدالناز

 .. سره رفت باالھی و
 ھیمامانت زنگ زد بھ منو گفت واسش _ و گفتستادی پنجره ای و کنار من روبرواومد
از خانواده .. ندارهی کھ وجھ مقبولیکس..ی اشنا شدی دخترھیگفت تو با .. بکنمیکار

سواد .. بار قبال ازدواج کرده و شوھرش طالقش دادهھی و ستی نیدرست درمون
 ی و خام کرده و ماوشی سگفتیم..ادهی نداره و حرف پشت سرش زیدرست حساب

 خوام از عشقشون یم.. و خودت و بھش نشون بدهایگفت ب..ودش و بھش بندازهخواد خ
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 و اون موقع زنھی و ماوشی دل سگھی مطمئنم دو صباح دگفتیم..مطمئن بشم
 ..شنی ممونیھردوشون پش

 بھم توی زندگخواستمی راستش نمیول.. واسم نداشتیکار.. مامانت بودمونی مدمن
 عشقشونو محک توننی گفت ھردوشون میبھ مامانت ھم گفتم ول..زمیبر

 نکھیمثل ا..دمی مامانت دی و تو چشمایمونیپش..رانی ادمی کھ من رسیموقع..البتھ..بزنن
 .. ھم نزدیخب حرف..ی کار نبود ولنی بھ ای راضیلیخ
 

 ی بازنطوری پسرش ای شد با زندگیچطور راض.. مامان منیعنی..شھی نمباورم
مگھ ..می بکنمونوی ما زندگذارنیچرا نم.. بلرزونھچطور دلش اومد دل پرستشو..کنھ
 ؟..شنی اشنا میچھ طور..کننی ازدواج می چھ جورھیبق

چطور باور ..اخ خدا..کردیسرم درد م.. دم دستم نشستمی صندلنی اولیرو.. بد شدحالم
 بھم ماشیچرا تصم..رهیگی ممی من تصمی واسھ زندگشھیچرا ھم..کنم کار مامانو

 .. خدایا.. کردهیی شکاھیمطمئنم تا االن پرستش ..موی زندگزهیریم
 نی زمیالناز روبروم رو..چشمامو باز کردم..مینی تو بدیچی پی عطر زنونھ ایبو

 .. کم بودیلیفاصلھ اش با من خ..نشستھ بود
 منو ی روزھی کمک کنم کھ یمن اومدم بھ کس.. بھمزمی و برتی زندگومدمیمن ن_الناز

 مونییاول اشنا..یتو از اول ھم انتخاب من نبود..اوشیس..بھ تموم ارزوھام رسوند
 ..ی ترقی پلھ ھای بود و بعدش شدحیقصدم فقط تفر

 ھیتو ..ی جذاب شدیلیخ..ی کردریی تغیلیخ.. تویول_ کرد و گفتفی و ظرصداش
 ..اوشی سیمرد جذاب

 .. رون پامی اروم دستش و گذاشت روو
 بلند شدم و با خشم رو بھ الناز ی صندلی از روعی شدم کھ سری کارش انقد عصبنی ابا

 واسم یی تو و اون بھ اصطالح مادرم چھ نقشھ ھاستیواسم مھم ن.. دخترنیبب_گفتم
 سراغ اون فرشتھ گھیمن کھ د..دمی من پرستش و از دست نمنکھیمھم ا..دنیکش

 رشتھ ارتباط ھم ھی بگو ھمون بھش دشی از طرف من اگھ دی ولرمی نمتیخوشبخت
 .. من بشھالی خیبھتره ب..ی کرد پارهیزد
 بودم کھ تو واسم عقده ی بچھ عقده اھیاون موقع من ..یدونیخوبھ خودت بھتر م.. توو

 دارم کھ واسھ نگھ داشتنشون جونمو ھم یمن زن و زندگ.. االنیول..یکردی مییگشا
رفتم ..شھیواست دردسر م..ی جذاب نباشیدنبال مردا..تو ھم بھتره..در ضمن..دمیم

جات _الناز کھ از ترس کپ کرده بودم و گفتم  قبل از رفتن رو کردم بھیسمت در ول
وگرنھ ممکنھ فردا بزنھ .. کھ ازش اومدمیی ھمون جارمی پرواز امشب منیباشم با ھم

 ..یدونیجرمش ھم خودت بھتر م.. دم اتاقتامیپسھ سرم و با مامور ب
 ..رونی و زدم بدمی در و محکم بھم کوبو
 
 ...رستشپ
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ھمھ ..ی و نداشتی ھمھ اونچھ کھ داشتینیبی میوقت..ینی خودت و شکست خورده ببیوقت
از ..ی کردمی با ھاش تقستوی کھ زندگیکس.. بودزی واست عزای دننی ای کھ تویزیچ

 ..یکنیدست رفتھ چکار م
 چکار ینی خودت و تنھا ببدنی دانتی بعد از دوبار شکست خوردن و خیوقت

 مشکالت پشت سر ی بھش کلدنی و واسھ رسی بار عاشق بشنی واسھ اولیوقت..یکنیم
 ی کنتی و اونجا با وجود اون احساس امنی باشدهی و تازه بھ ساحل امنت رسیبذار

 ؟یکنی چکار مینیب و پشت سرت بانتی و خدی شک و تردھی دفعھ ساھی یول
 ی کنیاد کن بھش اعتمیتونی نمگھی دی ولی و با تمام وجود دوسش داری کسیوقت

 ؟یکنیچکار م
 یدی کھ دی؟وقتی کھ اصال ارزش داره کھ واسش خودت و ناراحت کنیکنی فکر ماول

 چطور؟..یکنی حاال فکر می ببازتوی واسھ داشتنش ھمھ چیحاضر
 ..ی ھمھ نگراننی و جمعش کنم؟اصال الزمھ ای زندگنی ایچطور

 .. و دلشوره روی نگراننی اکردمیبا تمام وجودم حس م.. نگران بودممن
نگران قلب .. بودممی زندگدنیمن نگران از ھم پاش..بچھ ام..شوھرم.. خودم بودمنگران

اون از شوھر .. جمع کنھشوی زندگتونھی دختر نمنی مردم کھ ای مادرم و حرفاضیمر
 از ھمھ واسم ی اخرنیو ا..نگران از دست دادن عشقم بودم..ی دومنی از انمیاولش و ا

 ..مھمتر بود
 ..ی اگھی و با دختر داوشی تصور کنم ستونستمی مورچط

 ..اوشی سمیدردناک بود تصور تقس..کردی موونمی دفکرشم
 ..دیکشی مریقلبم ت.. عشق بودنی و بی کسی و بیی تنھافکر
واسھ جلب اعتماد از دست ..رمی بگمی تصمھیفقط تونستم ..ی زندگنی واسھ ادامھ امن

 ..رفتم
 بشھ و کیبھم نزد.. کرد باھام حرف بزنھی سعیلی خاوشی اون شب بھ بعد ساز

 ..حنیتوج..ستنی نحیبھ نظر من اون حرفا توض.. بشنومخواستمی من نمیول.. بدهحیتوض
 بده و لمی کھ کرده دروغ تحوی واسھ کارخواستمینم.. ازش دروغ بشنومخواستمینم

 کھ تموم ی و سردمی زرد زنونھ و عطر مالیمگھ تار مو.. سوال ببرهریصداقتش ھم ز
 .. انکار کردشھیتنش و گرفتھ بود و م

 .. کھاوشی سگھی عطر منو چنان مست کرد داون
 ..با بچھ..اوشی سیب..ارمی دووم بیچطور..چکار کنم.. خدااخ

 رابطھ و نی اصرار داشت واسھ درست شدن ایلی خلشیاوا.. سرد شدهیلی خرابطمون
 حرف یب.. کناردهیاونم کش.. شدمونی بعد از چند روز اونم پشی سرد خونھ ولیفضا

 ..میکنی میزندگ.. حرفی و بمیخوابیکنار ھم م..میکنی نگاه مونیزیتلو..میخوریغذا م
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 ی خواھرم ولندهی خوشحال بودم واسھ ایلی خنکھیبا ا.. بودشی ھفتھ بلھ برون ستااخر
؟رنگ .. بھ اون مرد اعتماد کنھتونھی چھ طور مشی ستایعنی.. گرفتھ بودیلیدلم خ

 .. کمرنگ شدهیلی من خیاعتماد تو زندگ
 و ھم ی و علنی بھراد و بھار و ثمخواستیم.. و دعوتش کرداوشی زنگ زد بھ سمامان
 و بھار و بھراد ھم با ھم ی خانواده علشی رفتھ بودن شھرستان پنی و ثمی علیول..بگھ 

 بھار اصرار داره کھ زودتر ازدواج یبابا.. کھ داشتنیدیسر مشکالت جد..قھر بودن
 .. و ندارهتشی کھ فعال موقعگھیکنن و بھراد م

 ..دهی بھار ھم داره اعتمادشو بھ بھراد از دست مدی شادونمینم
 خواستمیچون تعدادمون کم بود نم..دمی بھ خودم رسی حسابی حوصلھ نداشتم ولنکھی ابا

 .. بپوشمی مجلسیلیلباس خ
 یشمی سبز ی و دامن کوتاه زمستونیشمی مخلوط سبز ی با طرحای بلوز جذب مشکھی

 بزرگ و چرم فیک.. و دستمال گردن سبزیچکمھ بلند و براق مشک..دمیپوش
 .. تو صورتمختمی موھام و کج ریموھامو باالسرم بستم و جلو..سبز

رژ لب رنگ لب و .. و خط چشمملیر.. کھ ھمرنگ چشمام بودی سبز و دودھی ساھی
 رو سرم ی و نقره ای سبز و دودی از رنگای مخلوطی ساتنیروسر..ستشرژ گونھ 

 دی تو دیی کھ اگھ دامنم زد باال جادمی پوشی چکمھ ھام جراب شلوارریز.. دمیکش
 .. بودمیالع.. بھ خودم نگاه کردمنھیعطر زدم و تو ا..نباشھ

 من از حرکت دنی اومد تو اتاق و با ددیپوشی داشت کتش و مکھی در حالاوشیس
 .. خودم و مشغول کردمفمی و با کنیی من سرم و انداختم پای بھ من بود ولرهیخ..ستادیا

اخ کھ چقد دلم تنگ بود واسھ رفتن تو اغوش .. و پشت سرم احساس کردمحضورش
 اغوش تن کسھ نی ادی شانکھی فکر ای بده ولی فکرایواسھ رھا شدن از ھرچ..گرمش

 .. اوردمیشونی اخم رو پ ھم گرم کرده باشھی اگھید
 پرستش_اوشیس

 .. کردمنگاھش
 ..امشب_اوشیس
 .. شدرید..میبر_ حرفش و گفتمنی بدمیپر
 ..رونی داشت و برداشتم و از اتاق زدم بی کھ طرح سنتموی مشکی پانچوو
مگھ دست خودم ..کردمی مدی چکار بایبغض تو گلوم بودول.. تحملت باال باشھدی بایلیخ

 .. بشھ؟بشھ جھنمی شکلنی امی زندگخواستیمگھ دلم م..بود
 .. برداشت و رفت دم درنوی ماشچی حرف سوئی و برونی با اخم از اتاق زد باوشیس
بھ من چھ کھ ..ی و بلوز ذغالی جھنم کھ انقد خوشگل شده تو اون کت شلوار دودبھ

بھ درک کھ اخماش صورتش و انقد ..کنھی موونمیعطر مورد عالقھ منو زده و داره د
 ..اه..یپر جذبھ کرده و خواستن

 شھی ھم نسبت بھ ھمشمی بود تو صورتمو و اراختھیموھام ر..می ھم سوار اسانسور شدبا
 .. تو چشم بودیلیخ
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 ..موھات و بکن تو_ اخم کرده گفتاوشیس
 .. جلوتردمی و کشمی نگاھش کنم روسرنکھی ابدون

 ..بودن پخش صورتم ینجوری شل و ول بودن و ھمیلی من خی موھایول
 طبقھ دوممون و ھی ھمسانی کھ ماشمی سوار شمی و خواستنگی تو پارکمی ھم رفتبا
 ..کردی می سالھ مجرد کھ با مادرش زندگ٨_٣٧ مرد جوون حدودا ھی..میدید
 ٢٠ راه انداخت کھ انگار ی گرمی من چنان احوالپرسدنی سالم کرد و با داوشی سبا

 تو می باھاش نشستی و بعد از خداحافظنیی سرم و انداختم پایمن ول..میقیسالھ با ھم رف
 ..نیماش

 ..ھی عصبانیلی کھ معلوم بود خکردی می چنان پاشو گذاشت رو گاز و رانندگاوشمیس
 گمیبھت م_ گفتی بلند و عصبی لحظھ نگاھش کردم و کھ اونم نگاھم کرد و با صداھی

 یو گوشواره ھاتو ننداز بپوش کھ اون گردن یزی چھی..بکش جلو اون المصبو
 ..ی کردشیچھ خبرتھ امشب انقد ارا..رونیب
 ..  جلوتر و گره اشو سفت کردمدمی و کشمی حرف روسریب
 

 خوب شونیوضع مال.. دوست داشتنیلی و خشی ستامانیخانواده پ.. بودی خوبیمھمون
 ..اوشی نھ در حد و اندازه سیبود ول
درستھ ..نگاه پدرش مھربون و گرم بود.. و دوست داشتنشی ستامانی و خواھر پمادر

 ..ھینجوری معلوم بود اخالقش ای ولگرفتی مکمیخودش و 
 .. خودمیمی و دوست قدمانی پییدختر دا..دمی شراره رو دی مھمونیتو

 و بعد از اون شراره شنی پدر و مادرش از ھم جدا می ولمی بودی ھم محلھ ای سالچند
 ی و جذاببایدختر ز.. خبر بودمی ازش بگھین و من د شھرستارنیبا پدرش م

 و ومدی کھ فوق العاده بھش می عمل شده اینیب..ی ابدهی کشیپوست برنز و چشما..بود
 ی پھن و کوتاه قھوه ای بود و با ابروھاه کردیموھاشو نارنج.. پروتز شده جذابیلبا

در کل .. لیقد بلند بود و خوش استا.. ساختھ بودبای دختر جذاب و زھیروشن ازش 
 .. تو چشم بود مخصوصا کھ ھمھ حرکاتش با ناز بودیلیخ

 ..ھی کدمی زل زدن بھ ھم تازه فھمقھی بعد از ده دقی نشناختمش ولاول
 سالھ بود ١٤ _١٣ دختر ھی نکھیاون موقع ھم با ا.. و سربھ ھواطونی دختر شھمون

 .. تا دوست پسر داشت تو محلھ خودمون دو سھیول
 نبود ی مھمیلیخب اتفاق خ.. ذوق نکردمدنشی از دیلیاولش خ.. بغلش کردم دنشی دبا
 ..می نبودیمی با ھم صمیلیما ھمون موقع ھم خ..

 ..ھیگریشوھرت ھم ناکس عجب ج..ی ازدواج کردشھیاصال باورم نم_شراره
 ..گھی دادیبھ زنش م_ لبخند زدم و گفتمی ولومدی خوشم نیلی از جملش خنکھی ابا

 ..البتھ_ و گفت دیخند
 ..دی بھ ذھنم رسی فکرھی دفعھ ھی کھ می گرم صحبت بودگھی ھمدبا
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 پاش و کی مردونھ و شیلی بود و خمانیدر حال صحبت با پ..اوشی بھ سدی کشنگاھم
 ..د بومانی پی در حال گوش دادن بھ حرفایفیرو پاش انداختھ بود و با اخم ظر

 ؟یدوستش دار_شراره
 ..ھیدوست داشتن_

  نسبت بھ تو؟نھی اونم ھم؟نظریاون چ_شراره
بھ صحت جوابم .. االنیول..دادمی راحت جوابشو مدیپرسی سوال و قبال ازم منی ااگھ

 ..شک داشتم
 .. خودش بپرس؟ازیپرسیچرا از من م_
 ..مانی و پاوشی سشی پمی شراره رفتبا
اونا ھم بلند شدن و ..کردی با تعجب نگاھم مرفتمی من کھ کنارش مدنی با داوشیس
 .. بودمانی و شراره ھم کنار پاوشی کنار سدمیمن خودم کش..ستادنیا

 ..شراره..بامی و زیمیدوست قد..اوشیس..ھمسرم..کنمی میمعرف_
 .خوشبختم خانم_ با ھمون اخم جذاب گفتاوشیس

 مانی پییمن دختر دا.. خاناوشی سنطوریھممنم _ لبخند پت و پھن زد و گفتھی شراره
 ..ھستم
 ..نمشی ببخوامی موقع رفتن شمارمو دادم بھ شراره و گفتم کھ مشب

 .. دختر لوند و جذابھی.. بودنی انجام دادم شراره بھترخواستمی کھ می کارواسھ
 .. گفتمکی تبرمانی و بھ پدمی و خندون بود و بوسبای زیلی و کھ اون شب خشیستا

 داماد نی ھم بشھ دوممانی ماھھ باعث شد کھ پ٦ تی محرمغھی و صی نامزدحلقھ
 ..خانواده ذاکر

 .. از بابت دختراش راحت شده بودالشی خوشحال بود و خمامان
 .. بھم زنگ زدنی گذشتھ بود کھ ثمی از مھمونی روزدو
 .. زن برادر جانیچطور_نیثم
 ؟یمن خوبم تو چطور..سالم بر خواھر شوھر گرام_
 ؟چرا؟ی ندادیتو کھ ھنوز خبر بابا شدن داداشمو بھ کس..یراست..یمن کھ عال_نیثم
 .. خدایوا
 ..ھنوز بھ خودشم نگفتم..خب راستش..زهیچ_
ِچ◌◌◌_نیثم ِ ِ  ؟یِ
 م؟ی بعدم راجبش حرف بزنشھی منیثم..راستش..خب_
 ؟ی نگرانم کرد؟پرستشی چیعنی.. فھممینم_نیثم
 ..مینیبی رو مگھی ھمدیھر وقت اومد..ستی نیزیچ..نھ بابا_
  خوبھ؟اوشیس_نیثم
 .. خوبھی ھمھ چگمیاره بھت م_
 ی نیمراقب ن..امی زودتر بکنمی میسع.. باشھی نگران شدم ولنکھیبا ا.. خوبلیخ_نیثم

 ..عمھ ھم باش
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 کارم یعنی.. تموم بشھی بازنی حاال؟دوست دارم ھرچھ زودتر انی کنم با ثمچکار
 رقمھ چی صاحابو چکار کنم کھ ھی دل بنیا..یول..خطاست.. اشتباھھدونمیدرستھ؟م
 شھ؟یاروم نم

اونم گفت تا ..نمشی ببخوامیگفتم م.. زدم بھ شراره و ادرس خونھ رو بھش دادمزنگ
 ..نجاستی اگھی ساعت دکی
 یکوتاھ.. باز بودیلی گرد بود و از پشت خقھیتاپش ..دمی پوشی بلوز و دامن سرخابھی

 شی و ارادمی پوشدموی سفیصندال..ومدی مدمی سفینم بود و بھ پاھادامن تا رو
 و زیخونھ تم..عطر زدمو موھام و دورم ازادانھ رھا کردم..خوشرنگ ھم انجام دادم

 ..ارمی بدست بموی زندگخوامیمن م.. باختمودمو شراره فکر کنھ خخواستمینم..مرتب بود
 .. زنگ واحدمون اومدی اشپزخونھ بودم کھ صداتو

 .. باالادی خبر داد کھ مھمونمون اومده و منم اجازه دادم بی نگھبانقبلش
 .. و با ارامش رفتم و درو بروش باز کردمدمی کشقی نفس عمھی

 .. بودستادهی روبروم ای و سبد گل بزرگبای با لبخند زشراره
 .. توایب..سالم شراره_

 ..زمیسالم عز_شراره
 ..دی داخل و گونم و بوساومد

 ی سرش بود و موھای شل و وال با ساپورت و شال مشکنی از ای نارنج مانتوھی
 کردم شییراھنما.. زده بود یناخناشو الک پرتقال.. بودختھی دور صورتش رشوینارنج

 ..تو سالن و نشست رو کاناپھ
 شربت انبھ اومدم و ینی در حال کنکاش خونھ بود و منم از تو اشپزخونھ با سچشماش

 ..روبروش نشستم
 ؟یکنیخب چھ خبر پرستش خانم؟چکارا م_رهشرا

 .. خودت بگو؟ازیتو چ..دمی انجام نمیکار خاص..یمن کھ زندگ_
 کار ی شرکتھی یبابا تو.. شھرستانمی مدت رفتھیمن و بابا ..راستش_شراره

 و از بابا خواستن کھ ی زد تو دبیندگی نماھیھمون شرکت ..کارش کھ رفت ..کردیم
 شھی می ماھھیفقط من ..میکنی می زندگی االن دبنیما ھم ھم..رهی اونجا رو بگتیریمد

 ..بھ مامانم ھم بھ دوستام سر بزنم ھم..رانیکھ اومدم ا
 ؟یازدواج کرد_
 ؟ی؟خوشبختی چکار؟تو چخوامیبعدم اقا باالسر م..رهی منو بگادی میک..نھ بابا_
 .. االنی کھ بودم ولشی ھفتھ پھی نی ھمھ؟تای جوابم چدونستمینم
 ؟ی کھ کمکم کنخوامیم..من..خب راستش..اره_

 ؟یچھ کمک_ نگام کرد و گفتوانی لی از باالخوردی کھ داشت شربت مشراره
 دونستمی نمی حماقتھ ولکنمی کھ می کاردونستمیم.. دست و اون دست کردم نی اکمی

 بود کھ دلم اروم نیفقط قصدم ا..من.. برمشی قراره تا کجا پدونستمینم..چقد
 .. خستھ شده بودمیاز دو دل.. دل بشمھی خواستمیم..رهیبگ
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 ..و عاشق خودت کن..اوشیس_
 ؟یچ_ تو گلوش کھ بھ سرفھ افتاد و بلند گفتدی چنان پرشربت

 کار و نی ادیچطور با..شدمی موونھیداشتم د..چشمامو بستم.. گفتنش ھم سخت بودیحت
 ..کردمیم

 ..ت پسرتنھ دوس.. شوھرتھ ھااوشی؟سیگی میحواست ھست چ_شراره
 .. امتحانش کنمخوامیم..من..یمنم نگفتم واقع..دونمیم_
من .. شرارهنیبب. راحت شھالمی خخوامی نھ؟مای بھم وفاداره نمی ببخوامیم

 ..فقط..بچمو دوست دارم..من.. دوست دارممویزندگ..شوھرمو دوست دارم..خوشبختم
 ..یتو حاملھ ا_ حرفمو گفتنی بدی پرشراره

 .. زل زد بھ شکممو
 ی فقط دوسھ دفعھ برخوامیم.. بفھمھدی نبای کسیول..اره_ و گفتمنیی و انداختم پاسرم

 وا اوشی سنمی ببخوامیفقط م..یری خودم میھر دفعھ ھم با اطالع قبل..اوشیسراغ س
 ..نیھم.. شرارهیدیفھم..نی نھ؟ھمای دهیم

 .. معلومھ کھ دوستت دارهاوشیس.. پرستشیول_شراره
 عطر و ی از بودونستیاون چھ م.. بھ عالقشم شک داشتمی حتگھید.. فشرده شدقلبم
از شب رفتن و صبح .. شوھرمی تو گوشی زنیواشکی ی ھاھیاز گر.. زنونھیمو

 .. نگاھشیاز سرد.. کس ازش خبر ندارهچی کھ ھیی خبر رفتنش جایاز ب..اومدنش
 ؟یکنیکمکم م_

 .. فھممتینم..پرستش_شراره
 نھ؟ ای یھست_ رفت باال و گفتمصدام

 ..اگھ بفھمھ..ترسمی ماوشیاز س..فقط..کنمیکمکت م..معلومھ_شراره
 ..اگر بفھمم..ممیمن عاشق زندگ..بھت گفتم شراره..فقط..نترس_
 ..بعد..اول بھم اعتماد کن_ حرفامو گفتنی بدیپر
 
 

 ی راھچی بازم مثل قبل شد ھم نتونست ھشھی می نشستن و فکر کردن کھ چطورساعتھا
 ..و نشونم بده

 کدوم اعتماد حرفش و گفت؟بای و مدم؟راستشیپرسی ازش مرفتمی مدیبا..کردمی کار مھچ
 ..کردمیباور م

در توانم بود؟نھ بخدا ..انتی دو دفعھ خدنی از دتونستم؟بعدیدمش؟میبخشی مدیبا
 ھیتجربھ ..دمی کشی پدریب..دمی کشادی زیمن سخت.. مثل قبل بشمتونستمینم..نبود

 یدیتا اوج نا ام..چشمامو ازم گرفتن..دمی دانتیخ.. عشق و پر درد و داشتمیازدواج ب
 .. خفتیدرد خوار.. تھمتھدرد طعن..دمیدرد کش..طرد شدم..رفتم
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دل ..ستمیدختر ن..ستمیمگھ من ادم ن.. سنگھ؟ازی دل من چم؟مگھی من کمگھ
 ؟بخدایکنی مدهایچرا ھمش من؟چرا خدا امتحاناتو فقط رو من پ..احساسات ندارم..ندارم

 .. کوتاه خدایلی من خیدوره خنده ھا..خستھ شدم..دی دلم ترکگھید
تحمل .. شدهلی تکمگھی دتمیظرف..می بگذرم کھ شده ھمھ زندگی از گناه کسی جورچھ

 .. بھتره بگم انتظارش و ازش نداشتمدیشا.. و ندارمیکی نیا
 حالت تھوع ادیامروز ز.. بود و تو اشپزخونھ در حال اماده کردن شام بودمغروب
 ..بھتر بودم..نداشتم

 .. اطالع نداده بودی بود؟چرا نگھبانیک.. زنگ در اومدیصدا
 دی چند روز کھ با کلنیبر خالف ا.. بوداوشیس.. نگاه کردمی پشت در و از چشمرفتم

 و منتظره من در و براش باز زنھیزنگ م..لی بار شده مثل ھمون اوانی تو اومدیم
 ..کنم

 .. برم استقبالش؟منیعنی االن نی اخب
 با اوشیس.. در و باز کردمیبھ اروم.. تو موھامدمی مرتب کردم و دست کشلباسامو

 ..دستاش پر بودن..پس منتظر نبود.. روبروم بوددی پر از خریدستا
 گذاشت رو اپن دارویرفت تو اشپزخونھ و خر..  سالم اروم گفتم کھ جوابش بلند بودھی

 ..و رفت تو اتاق
باھام حرف ..شمی پموندی حداقل می ولکردی اگھ کمکمم نمیاون موقع حت.. گرفتدلم
 بوسھ رو موھام و ھی ھی خالیجا.. لحظھنیتو ا..االن..کردیاز پشت سر بغلم م..زدیم

 کھ قبلش ممکنھ کجا بوده باشھ و با کنمی فکر می وقتدی کشریقلبم ت..کنمیگوشم و حس م
 .. وی ھمھ دورنی انمی ندارم ببست و دوشھی پر از اشک م؟چشمامیک

 ..نکی تو سختمی ھا رو روهی رو جابھ جا کردم و مدایخر
 کھ ی گردقھی یتکپوش جذب مشک.. اومد تو اشپزخونھاوشی کھ سدمی غذا رو چزیم
 داشت ی مشککی سوختھ کھ بغلش دوتا راه باری ھم باز بود با شلوار قھوه ایلیخ

 کننده وونھی دلم و اون حس دیھمھ فضا..کردی موونمی عطر گرمش دیبو.. بوددهیپوش
 ..چقد دلتنگش بودم خدا..گرفتھ بود

  اورده؟ی سبد گل و کنیا_اوشیس
 .. سمتشبرگشتم

 .. دوستھی_ شدم تو چشماش و گفتمرهیخ
 ؟یک_ گفتتی با ھمون جدوشایس
 ..شراره_
 ..رابطتو باھاش کم کن.. ازشادیخوشم نم_اوشیس

  گفتم؟ی چیدیشن_ نزدم کھ بلند گفتیحرف
 اد؟یچرا ازش خوشت نم_ نگاھش کردم و گفتمدوباره

 ؟یالزمھ بدون_اوشیس
 ..دمیالزمھ کھ پرس_
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 یلیخ..کنھی ممی کھ زنم خودش و ازم قایواسھ من.. ناز و عشوه دارهیادیز_اوشیس
 ..ستیخوب ن

 ..رونی چشمک از اشپزخونھ زد بھی با و
 تو دی من ھمش بایعنی.. بھ شراره فکر کردهیعنی.. اون خودشیعنی بود؟ی چمنظورش

 .. فکر نکنھیدست و بالش باشم کھ بھ زن
 ھ؟یمنظورت چ_

 شتریب.. خانم کوچولویدیمنظورمو فھم_ تو اتاق خواب گفترفتی کھ مھمونجور
 ..ریشب بخ.. شام خوردمرونی من بیراست.. باشتی زندگمراقب

 
 .. رو کھ پختھ بودم و چپ کردم تو سطل زبالھیی تمام غذاتی زور عصباناز

 رونیمنو تو خونھ تنھا گذاشتھ کھ شام ب.. خوردهرونیشام ب..شام.. شعوری بپسره
 .. داشتھی قرار کاردیشا..دی؟شایبا ک..بخوره

 .. برداشتم و شماره بھراد و گرفتملموی موبایگوش
 ..اوشی داداش سی بانویسالم بر پر_بھراد

 ..سالم بھراد_
 .. زن داداشیچطور_بھراد

 بھار خوبھ؟اوضاعتون چطوره؟..یمرس_
 مطمئن یلی من خیول..میفعال کھ اتش بس اعالم کرد_ و گفتدی کشقی نفس عمھی بھراد

 ..ستمین
 ؟ی لج کردیواسھ چ..ی نداریتو کھ مشکل مال_

 ..ستی پول نیھمھ چ_بھراد
 ھ؟یپس چ_

 با ھمھ نکھیا..اون از اخالق من خبر داشت.. کھ نامزدشمیبھ من.. جو اعتمادھی_بھراد
 نی سنگکمی دی افتاده کھ مرد باادشی چرا االن دونمینم..خندمی و مگمیانقد راحتم و م

 چھ خبر؟..الشی خیب..بھم اعتماد نداره..باشھ
بھار ھم بھ .. اعتماد نداشتماوشیمنم بھ س..زدی اعتماد تو سرم زنگ مکلمھ

 .. بھار و درک کنمتونمیم.. مھمھیلیاعتماد خ..بھراد
  تو؟ییکجا..پرستش_بھراد

 ؟ی بوداوشیامشب با س..حواسم نبود..دیببخش_
 نھ چطور؟_بھراد

 خبر بوده؟ چھ نمیخواستم بب..دیرفت خواب..کردیاومد خونھ سرش درد م..ینجوریھم_
 ی سر اومد کارخونھ و زودھیفقط ..ومدیدفتر کھ ن..دمشیاز صبح اصال ند_بھراد
 ..رفت
 گنده راه نفستو ی پاھی یکنی انقد برات سختھ کھ حس مدنی وقتا نفس کشیگاھ

 ..دنی واسھ نفس کشنھی سنگنتیس..بستھ
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 .. بھرادیمرس_
  دکتر؟می دنبالش برامیاالن کجاست؟خوبھ؟ب_بھراد

 ..بھ بھار سالم برسون..ممنون..شھیبھتر م..دهیخواب..نھ خوبھ_
 اوشی کھ با سمیشگیھمون پاتوق ھم.. خودمی خوشبوی گالشی تو تراس پرفتم

دعوا ..از دختر و پسر بودنشون..از تعداد بچھ ھامون..میگفتی مندهی و از امینشستیم
 ..شمی فقط با اون اروم منجایمن ا.. سر اسماشونمیکردیم

 حرف نیبا ا..ی شدم از کارم ولمونی لحظھ پشھی در و براش باز کردم ی وقتوزامر
گرم .. عوض شدهاوشیاخالق س..دوباره نظرم عوض شد..اوشیبا رفتار س..بھراد

 ..ارهی دلمو بدست بکمی حداقل واسھ جبران اشتباھش خوادینم..ستین
 ..بوق سوم بود کھ جوابمو داد.. گرفتمشماره
 ..جانم پرستش_شراره

 ..من مراقبتم.. باشھادتی..فردا برو دفترش..شراره_
 یکم کار.. بفھمھاوشی کھ سی از روزترسمی م؟منیمطمئن..پرستش_شراره

 ؟یکنی می ابروش بازتشی با غرورش شخصیدار..ستین
 بھ ی ولدمینفس کش.. زنونھ تو گوشم بودزی ری ھاھی گری فقط صدای بستم ولچشمامو

 . من حق داشتم..مینی تو بدیچی عطر گال عطر زنونھ پیجا
فقط از اونجا ..خودم در دفتر حواسم بھتون ھست.. صبح١٠فردا ساعت ..مطمئنم_
 ؟یدیفھم.. قرار بذاریی جای پارکیتو..رونی بارشیب

 ..ی تو بخوایھرچ..ستیواسھ من مھم ن.. باشھیول.. ھنوز مخالفمنکھیبا ا_شراره
 ..دی نگھ دارنجایاقا لطفا ھم_

 بد بود کھ دو دفعھ باال یامروز حالم بھ قدر.. نگھ داشتاوشی دفتر سی روبرونیماش
فقط اس ..ی و چھ جوردمی پوشی چدمینفھم..رنگم ناجور زرد بود و داغون..اوردم

 .. رسوندمعی گرفتم و خودمو سرنی ماشدیشراره کھ بھم رس
 دنبال من دیشا.. نگاه بھ دور و اطرافش انداختھی..دی من شراره ھم رسدنی رسبا
 ..گشتیم

 بود با دهی پوشی جلو باز مشکی شل و والنی مانتو از اھی.. بودقھی دق١٠.١٠ ساعت
 بلوز جذب ھی مانتوش ریز..ی و نقره ایشال مشک..ی نقره ای با طرحایساپورت مشک

 شتری بشھی و از ھمرونی بود بختھی رشوی نارنجیموھا.. بوددهی باز پوشقھی ینقره ا
 پوزخند ھی.. بودیعال.. کرده بودلی تکمپشویت  ھمی و کفش نقره افیک.. داشتشیارا

 ..پسر کش..زدم
 داره یاون باال چھ اتفاق.. االننکھی کردم ذھنمو منحرف کنم از ای بستم و سعچشمامو

 و اوشی کھ دل سخندهی میچھ جور..کنھی می دلبری شراره داره چطورای..فتھیم
 پروتز یبھ لبھا..بھ چشماش.. شده بھشرهیخ..کنھی اصال نگاش ماوشیس..ببره

 .. بذارهری تاثاوشی سی روتونھی شراره مزی عطر ھوس انگیبو..شدش
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 و رهیانقد کالفھ شدم کھ دستم رفت رو دستگ.. مردهاوشمیس.. کردمیچھ حماقت.. خدااخ
 من برم؟..کجا خانم_ شم کھ راننده گفتادهیخواستم پ

حالم ..گر گرفتھ بودم..نجای از ادمشیدی میکاشک.. بوداوشی بھ پنجره اتاق سنگاھم
صبرم ..ایخدا..نیی پاانی بذاشتمیاشکام پشت پلکام بودن و بزور نم..اصال خوب نبود

 ..بده
 .. اروم شدمینجوری ادیشا.. دراوردمفمی شاه مقصودمو از تو کحیتسب
  پس؟انی نمچرا

 از در رفتیاز راه م با نکھی در حالیی بھ در بود کھ شراره با لبخند دندون نماچشمم
 مدت فکرمو مشغول نی کھ تمام ایزی اون چکردمیدعا م..رونیساختمون اومد ب

 کھ ی تو کت شلوار مشکاوشی پھن سنھی قامت بلند و سیول..ادی جلو چشم نکردهیم
 .. زد تو تموم احتماالتمیشگی بود با اون جذبھ و اخم ھمدهیصبح پوش

کنار شوھر .. منی شدن و شراره نشست جانی اگھ بگم با ھم سوار ماشارهی مبغض
 ..من
 بھ اطرافش بندازه ی نگاھنکھی و از پارک دراورد و بدون انی حرکت ماشھی با اوشیس

 ..گاز داد و رفت
 .. تونستم بھ راننده بگم بره دنبالشفقط
 محکم اوشی سکردمیچرا فکر م..رونی بادی شراره تنھا از اون در مکردمی فکر مچرا

 جذبھ و غرور یچرا دوست داشتم شراره بگھ کھ کم اورده جلو..رفاست  حنیتر از ا
 ..اوشیس

 ھم زود یلی بد شانسو کھ خی نی نھی رو شکمم کھ ھنوز صاف بود و اثار دمی کشدست
حاال ..بدموقع اومد.. زود اومدیلیخ..سوزهیدلم واسھ بچم م..دادیاومده بود و نشون نم

  بچھ چکار کنم؟ھیمن با 
 ستادهی خلوت ایلی پارک خھی یجلو.. گشتماوشی سنی دنبال ماشستادیا کھ راننده

 نگاه من ررسی نشستن کھ تو تیی جاقایدق.. شمادهی پنیالزم نبود از ماش..بود
 .. واضح بودی بود ولادیفاصلھ نسبتا ز..بود

 .. زنونھفی کھیبا فاصلھ ..مکتی نھی نشستن رودوتاشون
شراره حرف ..یی جاھی پاشو انداخت رو پاشو با اخم زل زده بود اوشیس
دستش و گذاشت رو .. و دادیدستاشو با ناز تکون م.. بودحیلبخنداش مل..دیخندیم..زدیم

 ..اوشی سیبازو
 با اخم از رو جاش اوشی کھ سمیشونی و عرق سرد نشست رو پرهی رفت رو دستگدستم

 بھ شراره گفت و رفت سمت یزی چھی.. پشت گردنشدیدست کش..بلند شد
شراره حرف .. نگاھش نکرداوشیس..ستادی راھش ایجلو.. دنبالشدییشراره دو..نیماش

 .. شدننی ھم سوار ماشاسرش و اروم تکون داد و ب.. زل زد بھ چشماشاوشیس..زدیم
 کرد و براش بوق زد و ادهی خونھ پھی ی شراره رو جلواوشیس.. رفت دنبالشراننده
 ..رفت
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 شدم و رفتم ادهی پنیاز ماش.. بره تونداختی مدیشراره داشت کل.. راننده گفتم نگھ دارهبھ
 .. من نشست رو صورتشیلیصداش زدم تا برگشت س..پشت سرش

 ..  زده دستش و گذاشت رو گونشرونی از حدقھ بی چشمابا
 .. گفتھ بودم؟بھتی بھش دست بزنیحق نداشت_

 یو خواست بره تو کھ بازوشو گرفتم و سعاخم کرد .. از تعجب کھ دراومدحالتش
 ..کردم برش گردونم

 .. چکار کنمدونمیم..شیبھ من سپرد_ و با اخم نگاھم کرد و گفتبرگشت
 ..دی نگاھش و ازم دزدو

 ..شترینھ ب.. و کھ بھت گفتم و بکنیکار
 راه ی بحث فلسفنمی کھ بششھینم.. برم مخش و بزنمخوامیم.. چکار کنمیگیم_شراره

 ..بندازم باھاش
 .. تند شده بودنفسام

 ن؟یکردی میاصال دوساعت اون باال چھ غلط.. ندارهیبھ تو ربط_
 دزد و نی ای و ندارتشیفشارت باالست؟اخھ گلم تو کھ ظرف..ھیچ_ و گفتدی خندشراره

 ؟یاری در مھی چای بازسیپل
 ؟یکردیاون باال چکار م..پرسمی مگھی باره دھیفقط _

گفتم ..ومدینم..رونی بمی کنم برشیفقط تونستم راض..یچیھ_ اخم کردو گفتشراره
 ..راجب پرستشھ اومد

 بعدش؟_
 ..فقط..دهی وا نمای راحتنیبھ ا.. سفتھ و سختھیلیخ..خب_شراره

 .. دلم نکنمری بھ حال خراب و درد زی کردم توجھیسع
 ..شب منتظر تماسمھ.. شدن گفتادهیفقط موقع پ_شراره

من چکار .. کردمیچ..فتادمیداشتم م..واری دادم بھ دھی زدم و تکخی بستم و تن چشمامو
 .. شراره نھ خدایجلو..فتمی نیکاشک..کردم
 دمی دستش کشریدستم و از ز.. کرد کمکم کنھی بغلم و گرفت و سعری و زاومد

 .. نگاھش کنمی حتخواستمینم..رونیب
 .. و فقط گفتم برهنی و رسوندم بھ ماشخودم

 یی بالھی برم و دمیترسیم.. برم خونھخواستمینم..رفتی مجیشرم گ..دیکشی مریدلم ت ریز
 ..ارمی بچھ بنیسر خودم و ا

 .. بودنرونی بشی و ستامانیپ..تنھا بود.. مامانشی خونھ پرفتم
  تو؟؟چتھیدختر تو چرا انقد رنگت زرده؟چند روزه حال ندار_مامان

 ..ادهی زتمی فعالکمی..ستی نمیزیچ_
چکار ..یری ھم کھ نمیی جای؟کالسیخونی درمای یری کار م؟سریتیچھ فعال_مامان

 ..ادهی زتیی کھ فعالیکنیم
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اونم حتما .. حق دارهاوشیس.. ھنرمیب.. عرضھ امیچرا من انقد ب.. مامانگھی مراست
 ھی زنھی باھاش حرف منھیشیم..دوست داره سواد زنش در حد و اندازه خودش باشھ

 .. پلمھی دھی.. داره و اونوقت منسانسیخوش فوق ل.. بارش بشھیزیچ
 شھ؟یم..شھی نمانتی بھ خلی دلنای ایول
 .. خونھ ھم ھستیکارا..میریبازار م.. کردمدای پدیدوست جد..رمیورزش م..نھ مامان_

 کم اوشینجا؟سی ادیایچرا نم_ گفتکردی جوشونده واسم درست مھی کھی در حالمامان
 د؟ی نداری شده؟مشکلدایپ

قلب .. از مشکالتم بھ مامان بگمخواستمینم.. از دل پر درد دخترشدونستی چھ ممامان
 .. مامان طاقتش و ندارهضیمر

 ..می منو مامان تنھا بودنھار
  اعتماد رفتھ رو بھ دست اورد؟شھی میچھ جور..مامان_

 چند روزه گمی شده پرستش؟میزیچ_ و گفتدی دست از غذا خوردن کشمامان
 ؟ی کرددای مشکل پاوشیبا س..یساکت

 ..بھ شوھرش اعتماد نداره.. کردهدای از دوستام با شوھرش مشکل پیکی..نھ مادر من_
اگھ .. نباشھنانیاگھ اطم.. زن و شوھرنیمخصوصا ب..ھی اعتمادی درد بنیبدتر_مامان

 .. جھنمشھی متیزندگ.. قلبت تخت نباشھالیخ
 ..قبل کنھ؟مثل نانی اطمیخب چکار کنھ؟چھ جور_

 یلی اکثر مردا رو خیول..البتھ نھ ھمشون..ستنی نی ادهیچیمردا موجودت پ_مامان
بازم ..دنیچی زنا پیول..یاری بدست بیتونیدل مرد و راحت م.. بدست اوردشھیراحت م

 .. بدست اوردن قلب و احساسشون سختھیول..نھ ھمشون
 زنش نھی ببدیالبتھ با..ارهی زنشو بدست بنانی اطمتونھی راحت نمیلی دوست تو خشوھر

 ..صاف.. مثل کف دستای دهیچیپ..از کدوم دستھ است
 بدست شھیدل مردا رو راحت م.. جملشھی ی من رفتم پی ولزدی حرف ممامان
 یلی بگم امروز خدیکال با..دمی ترسمی بار تو زندگنی اولتونھ؟واسھی شراره میعنی..اورد

 ..یلیخ..مونمیپش
 .. خونھ مامانم اومد دنبالمدی فھمیبھم و وقت زنگ زد اوشی بود کھ سغروب

 مامانتھ خوب بود؟_ گفتمی کھ شدنی ماشسوار
 ..اره_
 دیاز عموت و وح.. خب خستھ بودمیول.. باال و خودم بھش بگمامی بخواستمیم_اوشیس

 قاتی تو تحقنکھیمثل ا.. کھ کردهیدی و تھدیزیعموت و بھ جرم ابرور.. کردمتیشکا
 ابروش ی کرده کھ بدی کھ اون روز عموت در خونتون مامانت و تھددهی شنرمردهی پھی
 فرناز یبا بابا.. مدرک جور کردمدمیواسھ وح..اه سر بره پاسگھی دیمامانت با..کنھیم

 یبھ من ربط.. بندازمریباباشو کھ فعال نتونستم گ..قھیعت..تو کار قاچاق بودن
 ..یب حسارهیپاش گ..شھی می داره دادگاھدی وحیول..نداره
 ..قاچاق..ی چیعنی..شدی باورم نماصال
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 اقتی لیپسره ب.. خوبش شددی وحیول..کنھی بخواد میھرکار.. رو کھ با مامانھ عمو
 ..یعوض

 .یدیزحمت کش..ممنون ..کنمیبا مامان صحبت م_
 بھی غرھی بود کھ از نیمثل ا.. کردهی نبود کھ انگار شوھرم واسم کاری جورلحنم

 ..تشکر کردم
 از عی زد بغل و سراوشی باال کھ سووردمی و رو شد و داشتم مری لحظھ دلم زھمون

 .. خوردم و اوردم باالی و ھرچنیی پادمی پرنیماش
دستمال بھم .. دلم و گرفت و کمرمو ماساژ دادری شد و اومد و زادهی پعی سراوشیس

 ..دور لبمو پاک کردم..داد
  شد؟ی؟چیخوب_اوشیس

 ..فتمی قراره امروزش با شراره بادی نکھی تا قبل از ایول.. بودنیری شنیو ا.. بودنگران
 ..خوبم_
 چرا؟..پرستش_اوشیس
  چرا؟یچ_ کھ نھ تنفر بود و نھعشق زل زدم تو چشماش و گفتمی نگاھبا
 ..یعوض شد_ اوشیس

 .. زدمپوزخند
 ..عوض چطور؟کدومش بھتره واست_

 .. بھ چشمام بودرهیخ.. تدادجوابم
 ..اوشیس_

 .. ارادستی بیلیود خ بمعلوم
 ..جونم_اوشیس

 ..احمق نشو..دلت نلرزه..ی پرادیخوشت ن..نیی و دوختم بھ پاچشمم
 حواست کجاست؟_

بھ صدات گوش ..یچند روز بود حرف نزده بود_ باھام کمتر کرد و گفتفاصلشو
 .. کردم رفتیقاط..حواسم رفت بھ چشمات..کردمیم
 .. و روشو ازم گرفت با پوزخند دو تا دستش و گذاشت پشت سرشو
 ؟یشی خود می طور از خود بنی ای و کھ بشنوی ھرکسیصدا_
 .. دست خودم نبودیول..دونستمیم.. تلخ بودمیلیخ

 ھ؟یمنظورت چ_چشماشو تنگ کرد و گفت.. و با اخم نگاھم کردبرگشت
 .. باشتی مراقب زندگشتریب..یدیمنظورم خوب فھم_

 شم کھ بازوم و نیخواستم برم سوار ماش.. دادملی خودشو بھ خودش تحوحرف
 ..اخم کرد..نگاھش کرد.. زنگ خوردشیاومد حرف بزنھ کھ گوش..گرفت

 ..ی معطلش بذاری جورنی استیخوب ن..یدیچرا جوابشو نم_
 کنمی متویزندگ..ی بکنیادیغلط ز..پرستش_ کرد و گفتشتری دستاشو دور بازوم بفشار
 ..حواست و بھ کارات بده..جھنم
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  بکنھ جھنم؟موی زندگدی بای چ؟واسھی چیعنی..دمی و نفھممنظورش
 یلی نگام کنھ خنکھیبدون ا.. زنگ خورد اوشی سی خونھ بازم گوشمی شب تا رفتاون

 ... ساعت اونجا بودکیخونسرد رفت تو تراس و تا 
واسھ از دست ..مییواسخ تنھا..ختمیری پتو اشک مری اتاقم زی فکر تنھا تویمن ب.. منو

 .. جمع کنمموی انقد عرضھ ندارم شوھرم و زندگنکھیواسھ ا..اوشیدادن س
 شنھادی چھ پنی ندارم ای دختری و رواوشی کھ طاقت نگاه سیاخھ من.. کردمحماقت

 کھ با بار اول نیا..تازه من بھش گفتم دو سھ دفعھ بره سراغش.. بود دادمیمسخره ا
 ..داغون کرد و از پا انداخت منو ینجوریا

 .. اون شب تو اتاق نمونداوشی بود کھ سنی تر از اون ابد
 داشت اروم ی کھ سعیی خنده ھای صدادنی ساعت حرف زدن با تلفن و شنکی از بعد

چند لحظھ باالسرم .. کھ مثال اتاق عشقمون بودیکینگھشون داره اومد تو اتاق تار
حضورش و کنار ..شدمی طاقت تر میدمبیشنی منظمش و کھ می نفسایصدا..ستادیا

 .. چشمامو باز نکردمی ولکردمیتخت حس م
 بی و دستاشو گذاشت تو جدیپرده رو کش..ستدی حرف رفت کنار پنجره ایب

 دادن بھ ھی واسھ تکرفتی و مردونھ بود کھ دلم ضعف مکیژستش انقد ش..شلوارش
 یول.. عطرشیاسھ حس بوو.. شدن از بازوشزونیواسھ او..دشیقامت تنومند و کش

 موقع ی بی زنگانیا..دی خوره شک و تردنیا..االی فکر و خنیا.. فاصلھ ھانیا..فیح
 ..تلفنش

 بھ دمیشا..بھ شراره..زی ری ھاھی اون دخنر با گر؟بھی ککنھ؟بھی فکر می بھ چیعنی
 ..کنھی ھنوزم بھ من فکر میعنی..من
 .. شد پسیچ.. مرد قرار بود عاشق من بشھنی اایخدا
 حرف از اتاق زد ی شب بیاھی زل زدن از پنجره اتاق بھ سقھی از چند دقبعد

 ..قلبامون دور شده.. شدهادیچقد فاصلمون ز..دلم گرفت..رونیب
 . برم دکترخواستمیامروز م.. نبوداوشیس.. شدمداری با سردرد از خواب بصبح
 ..رمی بگیمی تصمھی بعد راجبش ھی چھ طورتشیوضع.. چند ماھمھنمی ببدی بااول

 کار نیاصال چرا ا..اوشی بره سراغ سگھی دخوامینم.. بھ شراره ھم بگم تمومش کنھدیبا
 تو نھی محبت شراره بشخوامینم.. بودیمی چھ تصمنیاخھ ا.. شده بودموونھید..و کردم

 .. رو تنمشونھی فکرشم عرق سرد میحت..اوشیقلب پاک س
داشتم دکمھ ..موھامو خشک کردم و اماده شدم.. رو مرتب کردم و دوش گرفتمخونھ

 . زنگ در اومدی کھ صدابستمی مانتومو میھا
 .. و رفتم و در و باز کردمدمی کرم رنگمو رو سرم کششال

 کردم یسع..ستادی لحظھ نفسم اھی دمی چھار چوب در دی خوشحال شراره و کھ توچھره
 ..بھ خودم مسلط باشم
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 زم؟ی عزیچطور_رهشرا
 ؟یکنی چھ کار منجایتو ا_

 ی مبالی رفت و رونباری تعارفش کنم کفشاشو در اورد و اومد داخل و انکھی ابدون
 .. اون سالن نشستیسلطنت

 نجا؟ی ایخوای میچ..با تو بودم_ و گفتمستادمی اروبروش
 ..ی شربتھیاالن .. چھ طرز برخورد با دوستتھ نیا_شراره

تو واسھ _ خودمو کنترل کنم گفتمکردمی می کھ سعی حرفش و در حالنی بدمیپر
منم باھات کار ..ی چند کھ بھتر کھ اومد؟ھری خوای می؟چیومدی ننجای ایمھمون
 ..داشتم

 ی پاشو با لبخند موذیکی داد بھ مبل و پاشو انداخت رو اون ھی تکشراره
 ..شنومیم_گفت

 .. سراغ شوھرمی برخوامی نمگھید..تمومش کن_
 ..دی خندشراره

 و گذاشت ی شماره گرفت و گوشھی بزنھ ی حرفنکھی دراورد و بدون الشوی موبایگوش
 و چشمام دی تنم چنان لرزاوشی سی صدادنی و بعد از چند لحظھ با شنکریرو اسپ

 .. شد کھ حس کردم کل بدنم لمس شدهاهی سیطور
 بلھ؟_اوشیس

 ؟یخوب..اوشیسالم س_شراره
 ؟یکنیچکار م..تو چطور..اره..سالم_اوشیس

 ..نمتی ببخوامیم..اوشیس_ تو صداش و گفتختی ناز رشراره
 زم؟یکجا عز..باشھ_اوشیس

 ؟یھرجا تو بگ_شراره
 ..مراقب خودت باش.. دنبالتفرستمیادرستو اس کنم راننده رو م_اوشیس

 ..یبا..زمیباشھ عز_شراره
 ..خوشحال بود..دیباری مطنتیون ش کھ ازشییبھ چشما.. زل زده بودم بھ شرارهفقط

 ..متاسفم..بکش کنار پرستش_شراره
 

 من انقد اد؟چرای داره سرم میچ.. کردمی چمیمن احمق با زندگ.. چکار کردممن
 دوست نی تو صورت اندازمیچرا تف نم.. بزنم تو گوشششمیچرا بلند نم..ارومم
فقط زل زدم ..چرا من انقد ساکتم..کنمی نمھیگر..زمیریاشک نم..کشمی نمغیچرا ج..خائن

 .. بھ ظاھر دوستنی ابندهی و فری ابیبھ چشما
 نی ایوقت..دست ما نبود.. خبیول.. بشھینجوری اخواستمیمن نم..پرستش_شراره

 کھ قلب و احساس ادما دست خودشون یکردی فکر منجاشمی بھ ادی بای و دادشنھادیپ
 انتی خخواستمینم..من..نھی بشدیبا کھ ننھیشی می وقتا تو دلیبعض..مھره..ستین

 ..اوشیخب س.. یوا..کنم
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 ؟ی برشھیم_
 ؟یخوب..پرستش_شراره

 .. و اروم تکون دادمسرم
 خودش و دیشا..پنچر شده..دهی اونم بادش خوابنکھیمثل ا.. و برداشتفشی شد و کبلند

 ..ی کشسی و گسی گھی.. زنونھ اماده کرده بودی جنگ و دعواھیواسھ 
 ..پرستش_شراره

 تنھام بذار_
مامانم _ گرفتھ ام گفتمی بھ در بود کھ با صداکینزد.. حرف از سالن رفتیب
 نبود کھ ی مرداوشیس..سختن.. نھاشونیبعض..انی مردا راحت بدست میبعض..گھیم

 ؟یتو چکار کرد..اوردمیمن راحت بدستش ن..ادیراحت بدست ب
 ..خداحافظ..و استفاده کردممن از حماقت ت_ بعد از چند لحظھ سکوت گفتشراره

 نزدم یکیرفت؟شراره رفت و من ..رفت.. شدن در بھ ھم از جا پروندمدهی کوبیصدا
 اوشیچرا سر داشتن س.. نزدمغیچرا ج..چرا داد نزدم..چرا موھاشو نکندم..تو گوشش

 ..دمینجنگ..دعوا راه ننداختم
 ی سالمھ ول٢١ھمش ..م وا دادمیاول زندگ..کم اوردم..کشش ندارم..چون خستم..معلومھ

تو ..خوده خرم باعث شدم ببازم.. کم اوردمکنمیاعتراف م.. داشتمی سختیتجربھ ھا
 .. کردممشی تقدی و شوھرم و دو دستبی دادم دست رقدونویخودم م.میزندگ
 کھ اون ھمھ شک ارزشش و کنمیفکر م.. نابود شدهمیزندگ.. تموم شدهی کھ ھمھ چاالن

  ببازم؟ینجوریداشت کھ ا
 ..ختمی داغ ری چاوانی لھی..سردم بود.. تو اشپزخونھرفتم
 مزه مزه ی تلخمو بھ ارومی و چای متحرک و چوبینشستم رو صندل.. تو تراسرفتم
 ..کردم

 کشمی داغو می چای و بوبندمیچشمامو م..ترسمی ھمھ ارامش خودم منیاز ا..ترسمیم
 . اشک ندارمیول.. کنمھیدوست دارم گر..کنمیحسش م..باال
بچھ من و ..واسھ بچم.. برم دکترخواستمیم..زی رو مذارمیم..خورمی نمموییچا
 ..دختر تاج سرمون..مونیواسھ پسر کاکل زر..مونی نین..اوشیس

بلند شدم و طول و عرض تراس و قدم .. بودخودیاومدنش ب.. بچھنی داره اگناه
 .. بوداطی اندازه حشتری کھ بیتراس بزرگ..زدم

از ھمھ ..دوست داشتم متنفر باشم..دیچرخی و کلمھ تنفر تو سرم مرفتمی حرف راه میب
 اوشی چرا از سیول.. متنفر بودمدیاز وح..اوشیاز ادما از مردا از خائنا از س

دلم براش ..دلم ازش شکستھ..فقط..ستمی ازش متنفر نیول.. کردانتیاونم بھم خ..ستمین
 ..تنگ شده

 یاھیضعف داشتم و چشمام س.. خودم کھ اومدم افتاب در حال غروب بودبھ
 .. بھ غذا نداشتملیم..رفتنیم
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 نوشتھ بود ی قودی اسکیدکتر واسم فول..کم خون بودم..رفتی مجیسرم گ.. تو اتاقرفتم
 ینجوریا..گھی جعبھ قرص دھی ی توختمی چون ھمشون تو بستھ بودن ھمھ رو ریول

 .. کنار تختیدوتا قرص خوردم و جعبھ رو گذاشتم رو عسل..راحت تر بودم
 ..واری دی شدم بھ عکس ازدواجمون رورهیخ

 رو حس ی منم خوشبختنکھیمھم ا..یستی با من نگھی دستیمھم ن..اوشی نداره ساشکال
 .. خوب بودیھر چند کم ول..کردم
 و نیی بره پای بغض لعنتنی تا اکشمی از تھ دلم نمغی جھیچرا .. تفاوتمی من انقد بچرا

 ..کنمی نمھیچرا گر..شکونمی نمیزی چھیچرا ..نمزیچرا داد نم..خفم نکنھ
 ی ارهی دایقرصا..ختیجعبھ قرصا چپ شد و ر..دمی پھلو خواببھ

 ..دمی چشمام گرم شد و خوابدمی کھ رس١٥ بھ ٣ ٢ ١..شمردمشون..قرمز
 
 
 انقد یول..زدی مادیفر..زدیصدام م..دادی تکونم میکی.. تو گوشمدیچیپی میی صداھاھی

 صدا ھی.. چشمامو باز کنمنکھی ایحت.. تکون بخورمتونستمیخستھ و کرخت بودم کھ نم
 دنیدلم واسھ شن.. اشنا بودیلیصدا بھ گوشم خ..ادیبا فر..با نالھ..اوردیبود کھ اسممو م

 ..بود اسمم از زبونش تنگ شده
 .. تو صورتمزدیم..زدیصدام م.. بوداوشیس
 ..خت شدمخدا بدب..پرستش..پرستش_اوشیس
 ..شدمی از حرفاش متوجھ نمیچیھ..دمیفھمی نمیچی من ھیول

 سرخ و صورت یچشما..دمی نگران و باالسرم داوشی پلکمو باز کردم کھ سی الاروم
 .. بودمشدهی ندی شکلنیتا حاال ا..فوق العاده نگران

پرستش ..پرستش_با ضرب بلندم کرد و گفت..ستادی بازم از حرکت امھی نی پلکادنی دبا
 ..مارستانی بمی بردیپا شو با..پاشو..نمتیبب..یخوب..زمیعز

 حرف دیچرخی زبونم نمی حتینکنھ مامان؟ول..دمی؟ترسی واسھ چمارستانیب
 جلو چشمام چشمک دی سفی ستاره ھایاھی سنی و تو ارفتی میاھیچشمام س..بزنم

 .. و حالت تھوع داشتمرفتیدلم ضعف م..سرم معلق بود..زدنیم
 ..با توام..نبند چشماتو_ تنم و لرزونداوشی سادی فری چشمامو بستم کھ صدادوباره

  شده؟یچ_ گفتمی خفھ ای صدابا
 اری حال بسنیچشماش سرخ بودن و در ع.. بودیعصبان.. ھول کرده بوداوشیس

 ..وحشت زده
 .. باالاری بی خوردیھرچ.. باالاریب..ی بود کردی چھ کارنیا_ داد زدی بلندی صدابا
 کنھ؟ی کارارو منی ایواسھ چ.. چشھدمیفھمینم.. تو کمرمزدی محکم مو

 یی و گرفت و کشوندم سمت دستشوبازوم
 .. باالاریھمشو ب..انگشت بزن تو حلقت..دھنت و باز کن_اوشیس
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 داغون یلیمخصوصا کھ حالم خ..اوردمی از کاراش سر در نمیچی بودم ھجی گانقد
 ..شدیپاھام داشت سست م..بود

 ..تی عصبانای از ترس بود دونمینم.. بودسی خاوشی سیچشما
 .. من نرفتمیول..نگام کرد..ستادمی کھ ایی تو دستشوبردمی داشت مبزور

اورژانس خبر ..ی خودتو بکشتن بدیخوایم..وونھی داالید _ گفتی عصبی صدابا
 ..زود باش..کردم

 ..دمی واقعا ترسگھید
 ..ستی نمیزیمن چ_
 ..ستی نتیزی چیگیبازم م..یاون ھمھ قرص خورد..ستی نتیزیچ_اوشیس
من فقط دوتا ..کدوم قرصا_ خودم و کنترل کردم و گفتمی بد بود ولیلی حالم خنکھی ابا

 ..خوردم
 و ھم لی فی کھ تو خوردیینایبعدم ا..اون ھمھ قرص..بھ من دروغ نگو_ داد زداوشیس

 .. باالاریب.. نکن پرستشوونمید..یفیچھ برسھ بھ تو کھ انقد ضع..ندازهیاز پا م
 ..دهی جعبھ قرصارو دنیا..ی وایا

 .. باالاری کھ بزدیفقط داد م.. حرف بزنمدادی ھم نمامون
 ی نسبتا بلندی و با صدارونی بدمی کھ تو تنم بود دستم و از دستش کشی تموم زوربا

 دی اسکیمن فقط دوتا فول..جعبھ نبودهاون قرصا مال اون ..اروم..اوشیس_گفتم
 ..خوردم

 .. اون جعبھ؟پسیچ_نگام کرد و گفت..ستادی لحظھ از حرکت اھی اوشیس
 .. حرفامنانی اطمی و اروم تکون دادم بھ معنسرم
 .. لحظھ حس کردم خون بھ صورتش برگشتھی واسھ

چشماشو بست و دستاشو گذاشت رو سرش و ..نی و سر خورد رو زمواری داد بھ دھیتک
 ..دی کشقی نفس عمھی

 نگرانم بود؟..دلم واسش سوخت..ھول کرده بود.. بوددهیترس.. بودی عصبانچقد
 دونستی میعنی.. کار و بکنمنیمگھ احمقم کھ ا.. کردمی فکر کرده بود من خودکشیعنی

 ؟.. کردمی خودکشیمثال واسھ چ
 یره گرفت و گذاشت رو گوشش و با لحن خستھ اشما.. دراوردبشی و از جشیگوش
نھ ..گوشم کر شد.. داد نزنوونھید...نییای بخوادینم..اورژانس و رد کن..بھراد_گفت
 ..فعال..دمت گرم داداش..اره..گھی جعبھ دھی بوده تو دی اسکیقرص فول..بابا
 ..ھمھ رو نگران کردم.. خدایوا
  کردم؟ی خودکشیچرا فکر کرد_

بعد از چند لحظھ از رو .. سرش و تکون بده نگام کردنکھی باز کرد و بدون اچشماشو
 ..کنمی کھ بھت شک میکنی میی وقتا کارایچون بعض_ بلند شد و گفتنیزم
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 نکھیا.. شراره بھش گفتھ با من حرف زدهیعنی..می بھ ھم بودرهیخ.. بودستادهی اروبروم
 حس ھی لحظھ ھی.. کردمی خودکشانینکنھ فکر کرده من بخاطر ا.. بودهنجایامروز ا

 .. بودن بھم دست دادیاضاف
 ..طالقم بده_ کھ گفتمرفتی حرف نگاھش و ازم گرفت و داشت میب
 کھ واسھ من و قلب پر طپشم انگار چند ساعت کشدار گذشت ھیبعد از چند ثان..ستادیا

 دم؟ی؟نشنی گفتیچ_ کج کرد و چشماشو تنگ کرد و گفتکمیسرش و ..برگشت
االن کھ داشت تند ..چرا قلبم از کار افتاد..چم شده پس..م و قورت دادم دھناب

 .. کردنخیدستام چرا ..زدیم
 ..طالقم بده_ عزمم و جزم کردم و گفتمھمھ

 ده؟یمد جد_ زد و گفتپوزخند
 .. دمده شدهگھینھ اتفاقا د_
 ھ؟ی اغھی چھ صگھیپس چھ مرگتھ؟طالقم بده د_اوشیس

دستاش و دور کمرم جمع ..چرا االن دوست دارم برم تو بغلش.. گلوم و گرفتبغض
 نتونھ مارو از ھم یچیکھ ھ..ھی بره دردم چادمی کھ رهیکنھ و منو انقد سفت بگ

 .. خودمونیحت..جداکنھ
 ..حرف دلم..حرف منھ..ستی نغھیص_
 و ترسناک یصورتش فوق العاده عصبان..ستادی اومد روبروم ای کوتاه و ارومی قدمابا

 ..بود
 ؟ی بکنی چھ غلطیطالقت بدم کھ بر_اوشیس
 .. تو رو راحت کنمخوامیم.. بکنمخوامی نمیمن غلط..نترس_

 یعصب..کردنی موونمی کھ دی مغرور و جذابیھمون چشما.. زدم تو چشماشزل
 دی فھمشدی مدشونیسابی کھ بھم مییاز دونا.. مشت شدشی تندش از دستایاز نفسا..بود

 ..کھ االن مثل کوه اتشفشانھ
 ؟ی منو راحت کنیخوای گفتھ من ناراحتم کھ تو میک_اوشیس
با من رو راست باش ھرچند کھ ..ی کنتی خودتو اذیلی خخوادینم_ زدم و گفتمشخندین
 .. واست سختھدونمیم

 زی رزی ری پر از ستاره ھاکردمی کھ نگاه ماوشیتو صورت س..رفتی مجی گسرم
 ..یتم بھ دستھ صندلدستم و گرف..بود
 ؟ی خستھ شدیاز چ_اوشیس
 و از من و مشکالتم انقد خستھ یموندی اگھ تو پام میدیفھمی میکاشک..وونھید..وونھید

 ازش یزی غرورم چگھی دی بدونیکاشک..موندمی باھات ماستی دنایتا دن..یشدینم
 کھ تو ھم مثل اون رمیپس زودتر م..دیمثل وح..ی خردش کنینمونده کھ تو ھم بخوا

 .. بازم طرد بشمخوامینم.. خراب شھشمیپ تی ذھنری تصوخوامینم..ینامرد پسم نزن
 ..اوشی مانعت بشم سخوامینم.. خستمی زندگنیاز ا_
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 کنترل یلی داره خودش و خدمیفھمیم.. تو چشمام در رفت و امد بودچشماش
 ..دمی نگاھش نترسدروغھ اگھ بگم از.. کرده بودنخی و دنیلرزیدستام م..کنھیم
بھ درد منم ..مونھی نمتیزن زندگ..ارهی کھ اسم طالق و بیزن_اوشیس
 ..دمیطالقت م..ی تو بخوایھرچ..باشھ..خورهینم
 .. با خشم نگاھشو از چشمام گرفتو

 داشت شتری بکردی و کھ از صبح بعد از رفتن شراره تو گلوم بود وداشت خفم میبغض
 ..راه نفسم و گرفتھ بود..دادیخودش و نشون م

 .. گذارهری شراره انقد تاثیعنی.. شدمیراحت تسل.. راحت کوتاه اومدچھ
خوبھ حداقل شراره ..کردی ممی و گستاخ شراره جلو چشمام بود و عصبی وحشیچشما

 .. کھ دلم بسوزهستیمثل فرناز زشت ن..خوشگلھ
 ..ی اگھی و با دختر داوشی فکر سیچطور تحمل کنم حت..اخ
 شد و با افتادنم دستھ ی پاھام خالریز..ضعف داشتم..دیلرزیتموم تنم م.. بد بودالمح

 ...  داده بودم ھم افتاد وھی کنار سالن کھ بھش تکی چوبیصندل
 ھی..دمیشنیفقط صدا ھا رو م..کردمی حس نمیچیھ.. حالیسست و ب.. کرخت بودتنم

دوست داشتم چشمامو باز ..کردی مدادی نفر داشت داد و بھی..دادی داد و بیصدا
 نی پلکمم سنگیحت..تونستمی نمیول..نمی اشنا رو ببی صدانی اریدوست داشتم تصو..کنم
 ..ھی خالرم تو سکردمیحالت تھوع داشتم و حس م..بود

 ..واضح و واضح تر..شدی واضح مصداھاداشت
 .. بوداوشی سیصدا

اشو باز نکنھ زندت چشم..زارمی زندت نمیبھ عل..ی خوردیچھ گوھ..شراره_اوشیس
فقط ..الزم نکرده.. منم باور کردمیتو گفت..ھوشھیاالن دوساعتھ ب..خفھ شو.. زارمینم
 ..نمتی نبگھید

 ؟یکردی دعوا میبا ک..چتھ پسر ..اوشیس_ بھرادی در اومد و بعدم صدایصدا
 . االنکنھ؟دوساعتھیچرا چشماشو باز نم_ کالفھ گفتاوشیس

اصال حواست بھ .. داشتھدیضعف شد.. گفتی دکترش چیدیمگھ ند..اروم پسر_بھراد
تو چطور ..الغر شده.. چشماش گود افتادهی پادمشی امروز دھیبابا من ..زنت ھست

 ؟یدینفھم
 .. بھمختھی ریھمھ چ..داغونم بھراد_اوشیس

 د؟ی کرددای پیمشکل_بھراد
 نی ادکترش گفت.. راحتالتمیخ..شھیدرست م_ گفت کھ بھراد گفتی چاوشی سدونمینم

 .. ندارهینگران..ادی تموم بشھخودش بھوش مھیسرم دوم
 دکترا رفتن؟_اوشیس

بھار ھم سر ..ادی بکنھی داره جمع مرازی از شچارهیب.. کردوونمی دنی ثمنیا..اره_بھراد
 ..ادیمن تو سالنم تا بھار ب..راھھ
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بخاطر ..دهی نشون می خودھی خان داره اوشیس..چھ عجب..ھوشمی من دوساعتھ بپس
 اره؟ی خواد از دلش در بیحاال بعد چطور م..من با شراره دعواش شد

 تالش کردم پلکام تکون یلیخ.. چشمامو باز کنمخواستمی نمی بودم ولاریھوش
 و سرد دخترونھ فی ظری نشست رو دستااوشی دست مردونھ سیکھ گرما..نخوره

 ..ام
 و بده کھ نانی اطمنیتا بھم ا.. گرما بودم تا تموم تنم و گرم کنھنی محتاج اچقد

 ..شھیمثل ھم..ھست
 .. تو گوشمدیچی پفشی اروم و ضعیصدا

 خستھ ؟انقدیری می شد؟چرا دارینجوری ا؟چرای شدیچ..خانمم..پرستش_اوشیس
 با گھیچرا د..خب برو..ی برذارمیم..یسالم..یاروم..یاگھ بدونم با رفتنت خوب..یا

 بلھ بھت دادم تا تھش یگفت..یتو بھ من قول داده بود..؟پرستشیکنی مینجوریخودت ا
 ..اخرش.. بود تھشنیا..ھستم
 حس ھی ی لب توری زکردی کھ زمزمھ مییجسمم از حرفا..روحم.. تنم وجودمتموم

 پرنده بودم کھ تو اسمونا واسھ خودش اوج ھیمثل .. بودیعال..خوب بود
 کنمیاحساس م..من اون حس و دارم.. داره اون پروازیچھ لذتفکرشو بکن ..رهیگیم

 ..رمیگی می و انرژشھیحرفاش مثل خون داره وارد بدنم م
 

 زنگ شیتو حس خوبم بودم کھ گوش..کردی دستامو نوازش ماوشی سدست
دوباره زنگ خورد بازم قطع شد بار سوم کھ زنگ خورد ..صداش قطع شد..خورد

 باھات حرف ی تو؟چھ طوریگی میچ_ گفتی نسبتا ارومیجواب داد و با صدا
بھت  من؟من..فقط دعا کن چشماشو باز کنھ..ومدهی ھنوزم بھوش ننیبب..زدم؟حقتھ

 نیا.. برو سر اصل مطلبھوی ؟گفتمی بھش گفتی چ؟بعدشینجوریگفتم ا..گفتم
بھراد ..نجای ایای بیپا نش..الزم نکرده..ییھوی..ینجوریا..قرارمون نبود شراره

دختر ..نھ ..فھمونمی بھش می جورھی..زنمیخودم باھاش حرف م..نجاستیا
 .... زنگ نزنگھیفعال د..کنھیدرک م..ھیمنطق

 
 و خودش بھم یچ.. درک کنمدی باوی چی حرفا؟من منطقنی ای چیعنی خدا؟دمیشنی میچ
 یترکم کنھ؟من غلط بکنم منطق.. برهخوادی اروم اروم بھم بگھ مخوادیم..فھمونھیم

 ..باشم
 چقد یگاھ.. بودقھی ھمش چند دقنیری لذت شنیچرا ا..موبکنمی زندگیذاریچرا نم..ایخدا

 .. خوبھی خبریب
با .. چشممو باز کردمیپلک زدم و اروم ال.. شدمی دستم عصبی حس دستش روبا
 تلفنش برام ی پای کھ باور حرفادمی تو نگاھش دی بازم چنان شور و عشقی چشمادنید

 ..سخت بود
 ؟یخوب..یپر_اوشیس
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 ..کنھی داره بھم ترحم مکردمیاحساس م.. بھم دست ندادی حس خوباصال
تعجب ..رونی بدمی دستش کشریدستمو گرفت کھ دستمو از ز.. و اروم تکون دادمسرم
 ..کرد
 ..ومدی حرف زدن بھراد با تلفن میصدا

 ؟یکنیبھراد و صدا م_
 ؟یخوای میزی؟چیچکارش دار_اوشیس
 ..بھراد_ گفتمی نسبتا بلندی صدابا
 چتھ تو؟_اوشیس

 .. از چند لحظھ دو تقھ بھ در خورد و بھراد اومد توبعد
 صبح و یخو ھمون قرصا.. امروزمونی کشتیپر.. بابایا_ لبخند مھربونش گفتبا
 و مشخص فمونیبابا تکل..ارمی می ھبرمی امبوالنس و منی من ایھ..یرفتی میخوردیم

 ؟ی ھستیموندن..کن
 راستش من واسھ خودم ارزش یول..دیببخش..زحمت شدم_ گفتمیبخند کمرنگ لبا

 دهیفا.. بودنکی صبح ھم ھمھ فولیقرصا..دمی ارزش نمی بیزایچونم و واسھ چ..قائلم
 ..نداشت خوردنشون

  ھستن؟ی ارزش کی بیزای اون چانای بپرسم احشھیم_ زد و گفتی لبخند موذبھراد
 شی ستایزنیزنگ م..بھراد..الشی خیب.. باشنیزی چدیشا.. ھستنی گفتم کسیمن ک_
 .. دنبالمادیب

 ؟یواسھ چ_بھراد
 .. برم خونھ مامانخوامیم_
 ؟ی داریمگھ مشکل_اوشیس

 .. نکردمنگاھش
 ..اونجا راحت ترم_
 ..صداش بلند بود..شھی می معلوم بود داره عصباوشیس
 ..یمونیتو خونھ خودت م..یری جا نمچیھ_

 مش..پرستش..اروم..اوشیس_بھراد
  ھست؟یپرستش مشکل.. اروماوشیس_بھراد
 سره ھی فمویچرا تکل..اون..رفتی نمرونیحرفاش از سرم ب.. تو گلوم بودبغض

دلمو ..زنھی قشنگ میحرفا..ھم واسھ من شده اقا باال سر..ھم با شراره است..کنھینم
 ..کنھی موونھید
 .. برمخوامیفقط م..نھ_
 ؟یری جا نمچیھ_اوشیس
 ؟ی منو مجبور کنیتونیتو نم_ اخم نگاھش کردمو گفتمبا
 کنمی قلمش مرونی بی خونھ گذاشتنیپاتو از در ا.. چون شوھرتمتونمیم_اوشیس

  فھمھ؟؟ریش.پرستش
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 ..رونی از اتاق زد بتی با عصبانو
 اونجا خوادی بمونم کھ شراره ھم میی جاتونمینم.. بمونمتونمینم..گھی زور مفقط

 .. باختمموی زندگی دستیخاک بر سر خودم کھ دست..بمونھ
 م؟ی حرف بزنیخوایم_بھراد

 ..شکستمیم..شدمی ملیذل..شدمی خرد منی از اشتریب..گفتمی میچ
 .. نھیعنی و اروم تکون دادم سرم

 ؟ی بریخوایواقعا م_بھراد
رش شبا  حضوی حتکھی وقترفتمیکجا م..دی قطره اشک از چشمم چکھی حرف نی ابا

 ..مھی زندگتمی رنی نفساش قشنگ تری کھ صدایوقت.. ارامشمھھیکنارم ما
 ادیبھار تو راھھ داره م.. اروم شھرونی ببرمشیم_ گفتزنمی حرف نمدی دیوقت

 اوشی سگھی دزنھیحرف ھم نم.کالفھ است.. مدتھ داغونھھی اوشیپرستش س..شتیپ
 ..مدارا کن.ستیسابق ن

 ..رونی رفت بی با لبخند مھربونو
 
 

 ..نجای انیبش..نی بشایب.. دختریبا خودت چکار کرد_بھار
 خورده و نخورده یھر چ.رونی اومدم بییبا کمک بھار از دستشو..رفتی مجی گسرم

رفت تو .دی و بھار روم پتو کشدمی سالن دراز کشی کاناپھ تویرو..بودم و اوردم باال
 ..رونی اومد بینی سھیاشپزخونھ و با 

 .. و بخوردمشکی شربت گالب بنیبلند شو اول ا_بھار
 ..رهی نمنییاز گلوم پا..ستیبخدا حسش ن_

 ؟یکنی رو نمی نکنھ حاملھ ایپر..نمیبخور بب_بھار
 .. فکر کنمدی پررنگ

 ؟ی زودنیبھ ا..حاملھ کجا بود..نھ بابا_
اھا .نمی جلو ببایب.. حاملستی شکل زناافتی قیول_ با شک نگام کرد و گفتبھار

 ..مژه ھاتم تاب برداشتھ..نایا
  داره؟ی بھ حاملگیمژه ھام چھ ربط_

 ..دارهیتاب بر م..گردهی حاملھ مژه ھاشون برمی زناگھی مشھیمادر بزرگم ھم_بھار
 .. من خودشون برگشتھ بودنی مژه ھایول..چھ جالب_

 .. زشتشی مژھانی با ارهیگی می اافھیخوبھ تو ھم چھ ق_بھار
بھ اضافھ .. خوردمدمشکی شربت خنک گالب بوانی لھی ھزار دنگ و فنگ باالخره با

 ..چھی سوپ ماھکی کاسھ کوچھی اناناس و ی ھاکھیچند دونھ ت
 ..خوردی مچی تو دلم پھمش

 .. باالارمیاالن ھمشو م_
 ..ی شدتیدختر شکل م.. باالیاری باشھ بیزی چھیبذار حداقل ..اشکال نداره_بھار
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 ..خدا نکنھ..زبونت الل_
 بخوابھ ی کشیشبا پ..شھی مالی عی باوشی بچمون سیریبم..یگیراست م..یاخ_بھار

 گھ؟ید
 .. زدم تو سرشیکی

 ..وونھیخفھ د_
 .. شدهالی عی االنشم بنی ھماوشی کھ سدونستینم
 ارمی ھمھ رو بکردمیفکر م.. کھ بھار بھم داد حالم بھتر شدییزای ھمھ چنی خوردن ابا

 .. نشدمیچی خدارو شکر ھیباال ول
 ..دییجوی بود و تند تند ادامس مدهی دراز کشمیی کاناپھ روبروی روبھار

 ..سرم رفت..اروم_
 . شدمیعصب..دیببخش_بھار

  چرا؟گھیتو د_
 .بھ نظرت چرا؟از دست بھراد_بھار

 .یکنی متشی اذیدار..دوست داره.ھی پسر خوبیلیبھراد خ. نکنیبھار ناشکر_
 رفتار نی رنگنی سنگکمی سختشھ یلی کردم؟ختشی تو؟من کجا اذیگی میچ_بھار

شروع ..کنھی مدای باھاش احساس دختر خالھ بودن پعی سرنھیبی و میکنھ؟ھر دختر
با خودم بھ دختره ..می بودرونی بگھی با ھم دشیبابا چند وقت پ.. و خندهی شوخکنھیم
 بود واسھ ی ا بشکھھی دختر پ؟حاالی خوشتی چطورگھیبھش م..ندازهی مکھیت

 ..اما من طاقتش و ندارم..کنھی میخب درستھ اون شوخ..خودش
 . بھرادی گرفتھ بود از دست کاراخندم

 نی ھمفتھی تو دانشگاه شیگیمگھ نم..ی اخالقش اشنا نبودنیمگھ تو از اول با ا_
 نیا.. بجز خودتپروندهی مکھی بھ ھمھ دخترا تیگفتیم..ی شادش شدھیاخالقش و روح

 ی باشی شوخنی کھ اون ھمھ ای باشدهی تا االن فھمدیبا..ھی با بقی واسش فرق داریعنی
 ..از رو دل مھربونشھ..غرضھ

 رفتاراش ھمھ از دونمیدرستھ من م..تونمینم.یکنیبھتر منو درک م..یتو دختر_بھار
 ازش ای دهی بھراد داره بھش نخ مکنھیفکر م..دونھی اون دختره کھ نمی ولھی شوخیرو

 ی و روی نگاه مات دختری وقتکشمی می پرستش چھ زجریدونینم..ومدهخوشش ا
 . از دستش بدمامخویمن نم..ھیبھراد پسر جذاب..نمیبیبھراد م

 . وال من کجا و بھار کجایول. منو داشتینگران. گرفتدلم
 زمان بر یکاشک. خودمی عقلی و باختم بھ باوشیمن س. من از دست رفتھ استیزندگ

 .زاروی چیلی جبران کرد خشدی مدیشا.. بھ عقبگشتیم
 شی خونھ پبرمشیم.ستی حالش خوب ناوشیس_ شب بھراد اومد خونھ و گفتاون

 .خودم
  شده بھراد؟حالش بده؟یچ_

 . دوباره عود کردهگرنشیفقط م..خوبھ_بھراد
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 نجا؟ی ھمشیاریچرا نم. خونھ خودتشیبری میواسھ چ_
فقط . کھ ببرمش واسھ خودمخوامیمن. واسھ ھردوتون بھترهینجوریا..ی پرنیبب_بھراد

 .فکر کنھ. اروم شھکمیبذار . امشبھھی
 ؟یبھ چ_

 .بھ تو بھ خودش بھ رابطتون_بھراد
 ؟یدونی میزیچ_

 یزیچ..شتھیبھار پ.نی ھردوتون ارومترینجوریا.. نگفتھیچیھ.نھ خواھر من_بھراد
 ی اھی ثانمیث.. طرفاستنیخونھ من ھم..نجامی اعی سردی زنگ بزنھی بھ خودم نیخواست

 .. حواسش بھتون باشھسپارمی ھم میبھ نگھبان.نجامیا
 ؟ی الزم نداریزیچ_ کرد بھ بھار و گفترو

 .نھ_ شد بھش و اروم گفترهی خبھار
 و شی لخت و مشکی موھانی بدیدست کش.کالفھ بود.. بھ بھار بودرهی ھم خبھراد
 .خداحافظ.دیدرم قفل کن..دی داشتی کاردیزنگ بزن_گفت

 . وقتھیحالش بد نشھ ..برهی تا صبح خوابم نمینجوریمن کھ ا.. رفتنش افتادم رو مبلبا
  برم خونھ مامانم؟خوامی میزنی می زر الکی واسھ چی ندارشویتو کھ طاقت دور_بھار
 نیا.. بگمی مشکالتمون و واسھ کسخواستمینم.. از غرور خرد شدمدونستی چھ مبھار
 ..ده بودھنوز تموم نش.. ما دوتا بودیزندگ

 یاز مشکالتش با بھراد گفت و مشکل بھراد ھم ب.. وقت بھار واسم حرف زدری دتا
اونا تازه نامزد . بھار بھ اون بود وگرنھ مشکل جشن و ازدواجشون بھانھ بودیاعتماد

 . خونده شده بودتی محرمغھی صنشونیکرده بودن و ب
 فرستادم واسھ امی پھی میبا گوش.. کردم خوابم نبردی ھرکاردی شب کھ بھار خواباخر

 .بھراد
 حالش چھ طوره؟_

 ؟یتو خوب..دی از من پرساوشمی کھ سھی سوالنیا_بھراد
 ی ناراحت باشم از دوگانگای شی خوشحال باشم از نگراندونستمینم

 .دمشیفھمینم..رفتارش
 .من خوبم_

 .نگرانش نباش. ارومترهی ولزنھیحرف نم. خوبھاوشمیس_بھراد
 .ممنونم بھراد_
 

 بود نھ حالت ی خبرجھینھ از سرگ.. شدم حالم بھتر بودداری کھ از خواب بصبح
 بودم و بدون بالش گردنم خشک دهی کاناپھ خوابی چون رویول.. بھتر بودمیلیخ..تھوع

 ..بھار ھنوز خواب بود..شده بود
 .. حالمو عوض کردیحساب.. دوش اب داغ گرفتمھی تو حموم و رفتم
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 پشتش ھمش قھی باز قرمز ھم کھ قھی تاپ ھی و ی جذب مشک شلوارھی و رونی باومدم
 ازهی خمھی کھیموھامو با سشوار خشک کردم کھ بھار در حال..تور بود ھم تنم کردم

 ..  اومد تودیکشیگنده م
 .ایحوصلھ دار. حمومی رفتیچھ خبرتھ اول صبح..ھوو_بھار

 خوابم نی از اشتری ھمش خواب بودم بروزید..گھی صبحھ د٩. کجا بودیاول صبح_
بھار کش موھاشو باز کرد ..ومدیاز خودم بدم م.. دو دفعھ اوردم باالروزیبعدم د..بردینم

 ؟یخوب..یپر_و از دوباره بست و گفت
 چطور؟..اره_

 ؟ی تنھا بمونیتونیالبتھ اگھ م..امی برم و بشھیم.. کار دارمییمن جا..یچیھ_بھار
 بھ زحمت شبیتو ھم د..زمی راحت عزالتیخ.. شده؟من خوب خوبمیگفتم چ..اره بابا_

 ..برو بھ کارت برس..یافتاد
 مونی من و بھراد بعد عروسشایتو ھم ا..فمھیوظ..وونھی نکردم دیکار_بھار

 ..یمونی من مشی پیایدعوامون شد م
 ..دی با ھم خوش باششھی ھمشایا..خدانکنھ_ و گفتمدمیخند

اھل درد ..دیبا ھم حرف بزن.. نکنتی و اذاوشیانقد س_ و گفتدی جلو و گونمو بوساومد
 ..ی سبک شکمی کھ حداقل یستیدل ھم ن

 .. و تا دم در بدرقھ اش کردمدیلباساشو پوش.. راحت شھالشی زدم بھش کھ خلبخند
 .خداحافظ..مراقب خودت باش_بھار

 .. سالم برسوننایبھ ما مان ا..زمیخداحافظ عز_
 کھ مشگلشون حل شایا..ادیقعا بھ بھراد موا..ھی مھربون و خوش قلبیلی دختر خبھار
 ..بشھ
 خنک و ری بزرگ شوانی لھی ھا رو از تو سالن جمع کردم و رفتم تو اشپزخونھ و پتو

 .. دوست دارمیلیخ..شکالت تلخ خوردم
 دونستمی بود و نمفیصداش ضع.. زنگ خوردلمی موبای کھ گوشخوردمی مری شداشتم

 .. نکردمداشیدوبار زنگ خورد و اخر پ..از کجاست
 .. کجا گذاشتمشومدی نمادمی

 و ریغامگی و خوردم کھ تلفت خونھ زنگ خورد تا اومدم برسم بھش رفت رو پرمیش
 .. تو خونھدیچی پنی نگران ثمیصدا

 یچیھ.ھی عصبانیلیخ. خونھادی داره ماوشیس..رونیتروخدا از خونھ بزن ب..پرستش_
 .مرگ من از خونھ برو.ستینجلودارش 

  شده بود؟ی؟چی چیعنی.وسط سالن مونده بودم. تلفن قطع شدو
 ھ؟ی اخھ عصبانیواسھ چ.دنی شروع کرد تند تند کوبقلبم
 .. برش داشتمعی لرزون سری با دستانباری دوباره زنگ خورد کھ اتلفن

 الو_
  اومد؟اوشی؟سیھنوز خونھ ا..پرستش_نیثم
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  شده؟یچ..نھ _
 یچی داغ کنھ ھکھیدونیم..ھی عصبانیلی خاوشیس.. فعالستیوقت ن_نیثم
 .برو پرستش..فھمھیبکشدت ھم نم..فھمھینم
 . شده؟دق کردمیچ..اخھ چرا_
  فعال برو.. بھتگمیم_نیثم
 ترسناک اوشی ستی شده؟عصبانی چایخدا.تنم داغ کرده بود.بازم قطع کرد. 
 ی فعال جلو روش افتابنکھی ا کارنیبھتر.ستی نشی تو اون لحظھ حالیچیھ..بود
 در ی برداشتم و اومدم تو سالن کھ صدافموی تو اتاق و مانتو و شالمو کدمی پرعیسر.نشم

 .ھال اومد
 و فک منقبض شده روزشی دی بھ خونھ نشستھ با ھمون لباسای با چشمااوشیس

 .. بودستادهیروبروم ا
 ..دنی و قلبم تند تند کوبدنی شروع کرد لرزدستم

 ..اوشی مشت شده سی شدم بھ دستارهی از دستم افتاد و خلباسام
 
 .سالم..س_ گفتمدمی کھ خودمم نشنیفی لرزون و ضعی صدابا
 .دمی ازش انقد ترسی ولھی عصبانی از چدونستمی نمنکھی چرا با ادونمینم

 . بودمشدهی ندی حد عصبنی تا حاال تا ااخھ
اصال خوب ..خواستمی و نمیکی نزدنیا. عقبرفتمی جلو و منم ناخوداگاه مومدیم

 تو اتاق و ی سمت راھرودمیی برگشتم و دوعی سرشھی قدماش داره تند مدمید..نبود
 ..واری اتاقمون بودم کھ مچ دستمو گرفت و چسبوندم بھ دکینزد
 رخ بھ رخ ھم ی فاصلھ اچی ھیب..دیکشیتند تند نفس م..کردمی ترس داشتم سکتھ ماز

 ..میبود
حال بچم _ شکمم و گفتی رودی تو چشمام در گردش بود کھ دستش و اروم کشچشماش
 چطوره؟

حاال چکار کنم ..نیاخ ثم.. بوددهیفھم..بچم.. رو سرمختنی رخی سطل اب ھی کردم حس
 ..خدا
 بچھ؟کدوم بچھ؟..ب_ دھنم و قورت دادم و گفتماب
 ؟ی کردشی کھ االن سھ ھفتھ است ازم مخفیھمون_اوشیس
 در اتاق و باز کرد و منو ھل داد داخل و خودشم اومد تو و در و محکم تی با عصبانو

 .بست
 ؟کھی راجب من فکر کردیتو چ_ و گفتستادیاومدم روبروم ا.. بودمستادهی اتاق اوسط

 ..من گاگولم؟من نفھمم؟اره
 جکتیھر سھ بار ھم ر.. بار دو بار سھ بارھی.. زنگ خوردشی حرف بزنم گوشاومدم

 ..کردیم
 .. و انقد منتظر نذاریطفل..یدیچرا جوابش و نم_ زدم و گفتمپوزخند
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 نیثم_ و گفتکری و گذاشت رو اسپی زد تو چشمامو دندوناش و بھم چسبوند و گوشزل
 ..زنگ نزن

 ..تروخدا..اوشیس_ گفتی تو اتاق کھ با نگراندیچی پنی ثمیصدا
 ..ستیاالن وقتش ن_اوشیس
 .یدونیمن فکر کردم م.. کردمیدا چھ غلط خیا..ی ھستیداداش االن عصب_نیثم
 .. بزنھی بھ من حرفیمگھ من ادمم کھ کس.. بدونمدی باویمن چ_اوشیس
 ..جون من..یداداش_نیثم
 ..زنگ نزن..نیقسم نده ثم_اوشیس

 . و قطع کرد و پرت کرد رو تختیگوش
 ی راحت بر؟کھی بچھ منو بکش؟کھی بھ من نگ؟کھی بکنیخواستی میچھ غلط_اوشیس

 ..یبچھ منو بکش..اره_واسھ حماقت خودت؟ و بلند داد زد..یریطالقتو بگ
 ..بغض داشتم..چشمامو بستم..دی لرزادشی ستون بدنم از فرچھار

 ..اون بچھ منم ھست_ گفتمی لرزونی صدابا
 . و نادونفی زن ضعھی..ی مادر بچم تو باشخوامینم..ستینھ بچھ تو ن_اوشیس
 .ی بزن حرفینجوری با من ایحق ندار_
حرف نزن کھ اگھ بخاطر بچھ تو شکمت نبود تا االن ..پرستش حرف نزن_اوشیس

 . نبودنی وضعت ای باال سرم قسم اگھ حاملھ نبودیبخدا.یزنده نبود
 خواستمیم..ھ؟ارهی چیدونی م؟اصالی بکنیخواستی چکار مگھید..نیبدتر از ا_

 ..ھم از دست تو راحت شم ھم بچت..بکشمش
 .. طرف صورتم داغ شدھی دفعھ ھی کھ
 یکنی مجای بیلیتو خ_اوشیس

دستم و گذاشتم رو .. از شوھرمیلی سنیاول..نشستم رو تخت.. پر از اشک شدچشمام
 ..گونھ داغ کردم

نفسش و فوت کرد .. پشت گردنش و رفت کنار پنجرهدیدست کش.. بودکالفھ
 .. شدهمونیمعلوم بود پش.. اروم بشھخواستیم..رونیب

 ؟یکنی مینجوریچرا ا_اوشیس
 قطره اشک از ھی.. نگھش دارمنی از اشترینتونستم ب..گرفتی داشت راه نفسمو مبغض

 ..چشمام افتاد رو گونھ ام
 .ی دوستم ندارگھیچون د_
 

 ؟یگی می انصاف من دوست ندارم؟معلوم ھست چیب..من_ سمتمو گفتبرگشت
 موضوع بچھ ؟اگھی انکار کنستیالزم ن..یدوستم ندار..اره_ و اوردم باال و گفتمسرم

 برم خوامیم..کشتمیمطمئن باش بچمو نم..می مزاحمت باشخواستمی کردم چون نممیرو قا
 . تویب.. بزرگش کنمییو تنھا

 .یکنیتو غلط م_ داد زدھوی
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 .انقد سر من داد نزن_
 بھ یزنی گند میدار..یچون ھنوز بزرگ نشد..یچون بچھ ا..زنمیداد م_اوشیس

 ؟یکنی فکر نمیکنی کھ میی راجب کاراکمیچرا ..مونیزندگ
 می از بچگکشمی نمگھیخستھ شدم د..اوشیمن من خستم س_دیلرزی می بلند بود ولصدام

 ھفتھ ماه ھی قشنگ من ھمون ی روز خوش نداشتم ھمھ روزاھی..کشمیدارم زجر م
 .نیعسلمون بود ھم

 . شدنی بستم و اشکام جارچشمامو
 .ستی نیچی من و شراره ھنیب_اوشیس
چشمامو باز .از ھردوشون.. گرفتبی نفرت عجھی اسم شراره تموم تنم و دنی شنبا

 متنفرم ازتون_کردمو گفتم
 . و جلو راھمو گرفتدی زودتر رساوشی سمت در کھ سدمیی دوو
 کجا؟_اوشیس
 بھ تو چھ؟_
 .دھنتو ببند بروتو_اوشیس
 .بروکنار..خوامینم..بندمینم_
 . برو توگمیم.. نکنمیعصب_اوشیس
 وفا از اون شراره یاز تو ب.خورهیحالم ازت بھم م.. برمخوامیم..خوامینم_ زدمادد

 .تو رو دستش سپردم. کردمنانیمن من بھش اطم..خائن
 ھیفقط .. درصدھی. چقد کارت اشتباه بودیدونی؟میگی می چیفھمیپرستش م_اوشیس

 درصد فکر ھی فقط شدمی عاشقش مگمینم.. من بھش عادت کنمیدادیدرصد احتمال م
 منم مردم ادمم ممکنھ خطا ستمی نغمبریپرستش من پسر پ. بھش وابستھ بشمینکرد
 ی من دست از پا خطا نکردم ولم کھ باالسرمھ بھ جون بچمون قسییبھ اون خدا.بکنم

 دهی خدا فرصت مبخشھی خدا می واسھ جبران پریجا نذاشت.. دیلغزیبھ فرضم کھ پام م
اخھ المصب تو کھ . پاره تنمویریبچمو ازم بگ یخواستیم.ی بدیخواستیتو نم

 . من عاشق بچمیدونستیم
 ..زمیری حواسم نبود دارم گولھ گولھ اشک ماصال

تو اغوش گرمش کھ دلم .. و پرت شدم تو اغوششدی با خشونت دستمو کشاوشیس
 ..ونی بود و چشمام گرنشیسرم رو س..دیکشیواسش پر م

 ..خواستمی قلبت و می صدادنیشن..خواستمیمن بغل م_
 
 . سرمو بوسھ زدی موھامو روی البالدی دست کشاوشیس
 .با ھردومون.. پرستشیبد کرد_اوشیس
 . شراره گفتیمن اشتباه کردم ول_
 .ھیشراره دوست خوب_اوشیس
 .. برداشتمنشی تعجب سرم و از رو سبا
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  تو رو از من گرفت؟اونیچ_
 .رهی تو رو از من بگتونھی نمچکسیھ_اوشیس

 رو ھی بھم قضی دفتر بودی جلوی تاکسی کھ اومد شرکتم و تو توی روزھمون
کم .ی رو شروع کنی بازنی باور کنم با من ھمچتونستمیباورم نشد اصال نم.گرفت

خواستم بھت زنگ بزنم اما .ی نشونھ گرفتھ بودتموی نبود تو غرورم و شخصیزیچ
تو پارک کھ . کارتنیبا ا پرستش واقعا خرد شدم.نمی بباموی بیاون گفت تو دم در

 ی بکوبم تو دھنش ولیکی خواستمی رو بازوم مدی دست کشیوقت.اصال اعصاب نداشتم
 .ینیبی ما رو می کنم چون تو داریگفت نقش باز

 خونھ مامانت ی حالت بد شد تا برسدمی تو صورت شراره دی در خونشون زددمید
  کھ چرا؟کردمی فکر منیپشت سرت بودم و بھ ا

 نیا.ی اعتماد باشی انقد بھ من بنکھیفکر ا.اصال انتظارشو ازت نداشتم.غون بود داحالم
 ھم یلی حال خنی در عی اعتماد شده ولی بھم بیلی پرستش خگفتیم. شراره بوددهیا

 .ستی نیچی منو اون ھنیب.. خونھ و اون حرفا رو بھت بزنھادیقرار شد ب.دوست داره
 .یعنی شدی باورم نماصال

 .نی کردیکی شما دوتا دست بھ یعنی_
 
 نی ھمیدرستھ حالت بد شد ول..میاری تا تو رو بھ خودت بمی کردیکیدست بھ _اوشیس

 ی بازنی بھ ای بخوایوگرنھ معلوم نبود تا ک..حرفھا بود کھ تو رو بھ خودت اورد
 . خودش نامزد دارهچارهیشراره ب..پرستش..یمسخره ادامھ بد

 ..ستی نشیدگ تو زنی اون کھ گفت کسیول_
 . رانی تو اشھی ماه نامزدنیاخر ا.. کنھزی ھمھ رو سوپراخواستھیم_اوشیس
 ..یول.. شد اصالیچرا؟چ.. شوک بودمتو
  دل خانم با بنده صاف شد؟گھید_اوشیس
  کردم؟ی بازنی اصال چرا شراره رو وارد ای پرسینم_
 یچی بھ من ھگھی وقتھ کھ دیلیتو خ_ و گفتمی و لبھ تخت نشستدی دستم و کشاوشیس
 ؟یگینم

 . ھنوز دلم ازش گرفتھ بودی شدم از حرفش ولشرمنده
 شب تا صبح ھی ی وقتی شوھرت بشنوی زنونھ از گوشی ھاھی گری شبونھ صدایوقت_

 زرد و بلند زنونھ و عطر زنونھ رو تن شوھرت ی تارموی وقتادیشوھرت خونھ ن
 یکنی میبی باھاش احساس غرھفتی فاصلھ منتونیب..ینی ازش ببی سردینشستھ باشھ وقت

 .ی تو عوض شداوشیس.ی کنور حرفاشو بایتونینم..ی براش حرف بزنیتونیو نم
 موضوع نیتو بخاطر ا_ اولش با تعجب و بعد با پوزخند نگام کرد و گفتاوشیس

  بھم؟یختیری و می زندگنی ایداشت
 مونی پشی سر موضوع شراره اشتباه کردم خودمم زودگمیبازم م.. بارم گفتمھیمن _

 .من بھت شک کردم..دمی مورد بھ خودم حق منی تو ایشدم ول
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 شب ی زنونھ از کجا اومده؟چرا نگفتی مونی ای نگفت؟چرایدیچرا ازم نپرس_اوشیس
باھات حرف ..شتی پامی بی تو گذاشت؟اصالی داد نزد؟چرای تا صبح کجا بویرفت

 چقد فکرم مشغول دمی کشی روزا چھ دردنی ایدیدردل کنم از دردم بگم تو فھم..بزنم
 .دهی برام نقشھ کشمی خراب شدن زندگواسھ  مادرمدمی فھمی وقتدمی کشی چیدینفھم..بود

 اوش؟ی شده سیمادرت؟چ_ تعجب نگاھش کردم و گفتمبا
 و بعد از چند دی کشقیاه عم ھی رو صورتش و دی چشماشو بست و دستاشو کشاوشیس

 .الناز برگشتھ بود_لحظھ گفت
 چرا؟..دی اومدن اسم الناز بازم تنم لرزبا
 یکی. عشق مارو محک بزنھخواستھیمثال م..ادیمادرم ازش خواستھ بود ب_اوشیس

 ششیبار اخر ھم ازم خواست برم ھتل پ.ھر دفعھ ردش کردم.. اومد سر راھمیدوبار
 مامانمو گفت و از خاطرات انیجر. و بھم بگھیمھم زی چھی خوادیچون گفت م

الناز .. بودمدهی خرسش بود کھ خودم وای عطرشھی عطر ھمون شیاون بو..گذشتھ
پرستش باور کن .. رو لباسمختھیاحتماال از موھاش ر.. مو داشتزشیھمون موقع ھم ر

 اومد ادمیتازه صبح .. بام تھران بودمومدمیاون شبم کھ خونھ ن.. نکردمانتیمن بھت خ
 .خورمیقسم م.. بودنیھمش ھم..ذاشتمی تنھات مدیکھ نبا

 
 یمن با ندونم کار..شدمی داشتم اب می از خجالت و شرمندگاوشی سی حرفادنی شنبا

 ..کردمی خراب ممونویداشتم زندگ
 نابود مونوی کارم داشتم زندگنیمن با ا.. راه نگفتھ بودی بنمی مامانت ھمچنکھیمثل ا_
 .. باور کن منشاویس..کردمیم
 تمی اذیلیخ_ کرد و گفتکی دستشو انداخت دور کمرم و منو بھ خودش نزداوشیس

 بھ خودت دیبا.. باور کن الزم بودیول.ی شدتیخودت ھم اذ.. پرستشیلیخ..یکرد
 ینجوری ادی شاگفتمی الناز و مھیاگھ ھمون اول بھت قض.. منم بودریالبتھ تقص..یومدیم
 ..شدینم

 ..چقد بھش فحش دادم..شراره رو بگو_ و گذاشتم رو شونشو گفتمسرم
 با ھم در تماس یباور کن ما ھمش چند دفعھ تلفن..ھی پاک و دلسوزیلیدختر خ_اوشیس

 ..میبود
 حاملھ ام؟.. یدیاز کجا فھم_
 حالت بد روزی بود ددهیفھم.. گفتکی امروز صبح بھم زنگ زد و تبرنیثم_اوشیس

 .. خبرمی من بدی دی کپ کرد وقتچارهیب.. روھی قضدمیشده فکر کرده بود من فھم
  بچمو بکشم؟خوامی میچرا فکر کرد_
 .. نکھی قصدت ادی خبرم گفتم شای ماھھ بھی دمی فھمیوقت.. ماھھھی یبابا_ گفتنیثم

 .. واسھ من موندشیبازم شرمندگ.. از گفتنشی شد حتناراحت
 و دستش و گذاشت رو دی اروم منو خوابوند رو تخت و خودشم کنارم دراز کشاوشیس

 .. من االن بابا شدمیعنی_ بستھ گفتیشکمم و با چشما
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 .پی جذاب و خوشتی باباھی_ و گذاشتم رو دستش و گفتمدستم
 ؟یدی قول مھیبھم _اوشیس

د  اومشی سوال برات پی شک کردی شدریھر وقت ازم دلگ_ کردم کھ گفتنگاھش
 .. واسش داشتمی جوابھی دیشا..ازم بپرس. وقتچیھ..قضاوت نکن

 وقتھ متوجھ یلیخودم خ.. اشتباه کردمیلیمن خ.اوشیس_ سمتش و گفتمبرگشتم
 ذھنم خستھ اوشی سی کردم ولیبچگ.بد قضاوت کردم..شدمراجبت زود قضاوت کردم

 یتو از گذشتھ من خبر دار.تونمی نھ نمنی از اشتری بکشمی نمکنمیدارم اعتراف م.است
واسھ .. مشاور صحبت کنمھی و با برم  الزم باشھدیشا. ندارمی تحمل سختگھی دیدونیم

دوستم داشتھ .. انتظار دارمھی از تو فقط ی ولکنمی می ھر کاری زندگنینگھ داشتن ا
 . ھم دوستم داشتھ باشیلیخ.باش

 دختر ھی بھ نظرم دمید نی ثمشی شدت و پیاول کھ عکس نقاش_ تو چشمام گفترهیخ
 .دی زده نا امخی نگاه ھی با یجذاب بود

 یوقت.. باھات اشنا شدمشتریبعد ھا کھ ب.. بھ دلم افتاد کمکت کنمی شد ولی چدونمینم
از جسمت ..ازت خوشم اومد.. کردمدای پتی نسبت بھت احساس مسئولدمیمشکالتت و د

 اعتراف کنم کھ خوامی االن میول..بھت عالقمند شدم..روحت نگاھت چشمات
جا ..پختھ شده.. نگاه نبودھی من مال قھپرستش عال..خوامتی از جونم مشتریب..وونتمید

 .. فسقل بابا رونیھم تو رو ھم ا..دوست دارم..خوامی رو می زندگنیمن ا..افنتاده
 .. چشمامی صدا روی و بزی ریو بعد از اون بوسھ ھا..دی شکممو بوسی اروم روو

 خوب تو یحس دوست داشتن با ارزش بودن مھم بودن ھمھ حسا ی خوب عاشقحس
 دنینفس کش..بدون تو_دلم جمع شدن و باعث شدن کھ اروم تو گوشش زمزمھ کنم

 .استی کار دننیمزخرف تر
 
  خوشگل شدم؟اوشیس_
 ..ی شدختی ری ھم بیلیخ..نھ_اوشیس
 .دماغمو کھ فکر کنم باد کرده..نگاه کن شکممو..جون من..گھیا لوس نشو د_
 .. ماھتھ مامان خانم٨..گھی دھیعی من طبزیخب عز_اوشیس
 .. گرفتنھیاخھ االنم وقت عروس..اه_
بھراد کھ از .. کردمی دوتارو راضنیپدرم دراومد من ا.. ول کن باباگھیتو د_اوشیس

 بھرادم نیا..یدت از دلش خبر دار لبخند بھش بزنھ بھارم کھ خوھیخداش بود بھار 
 .. داره المصب بھ خودم بردهیغرور خرک

 . غرورتمنیعاشق ھم_ و گفتمدمیخند
 گھی دمینیما ا_اوشیس
حاال کھ .دماغم..یوای شدری کردم جو گفیباز من از تو تعر_ زدم تو بازوشو گفتمیکی

 ادتھی یوا..شعوری اون شراره بیاون از نامزد.. گرفتھشونیمن حاملھ شدم ھمھ عروس
 ..اه اه.. خورده بودم و اوردم باالی ھر چرونی بمیتا اومد..اوشیس
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 . بد قلقھکمی دخمل بابا نیا_اوشیس
 رونی بادیبذار ب_
 ..یبھ دخترم کمتر از گل بگ_ اخم کرد و گفتاوشیس

 گل باباشھ..گمیخب خودم بھش م_ گفتدی منو کھ دی اخمویچشما
 ؟ی دوستم ندارگھی دکنمی فکر میکنی مینجوری ااوشیس_
  دوست دارم؟یکردیمگھ تا حاال فکر م_اوشیس_
 اوشیس_
 .. خودم بشمختی ریقربون خانم زشت و ب..جان_اوشیس
 ..دی کھ خودش از ترس رنگش پردمی بنفش کشغی جھی

 .. نکنھتی منو اذگھی تا اون باشھ دحقشھ
 ترسمیمامان م_

 ؟یترسی میقربونت بشم از چ_مامان
 ام؟ی دفعھ بھوش نھینکنھ _
 ھیخو چ.. چشم غره بھم رفت کھ کال خفھ خون گرفتمھی از پشت سر مامان اوشیس
 ..گھی دترسمیم

 .. کنممانی زایعی فکرشم بکنم کھ طبتونمیاصال نم..نمھی سزارامروز
 تو اون رنی ھزار نفر میروز..ترس نداره کھ.. قربون اون فندقت بشم یالھ_شیستا

 دکترا رو واست جمع نی بھتراوشمونیداداش س. نترسیچیز ھا..رونی بانیاتاق و م
 .کرده

 گفتیچقد بھم م.. مغرورهاوشی سکردمیاون موقع چقد فکر م.. عمل چشمم افتادمادی
 بھار و یدو ھفتھ بعد از عروس..مارستانی ھمون بمیاومده بود..ری بخادشی..غوی جغیج

 ..  تازه از ماه عسل برگشتھ بودنایطفل..بھراد بود
 مایمامان سروش ھمھ بودن بجز مامان س..نی و ثمیعل..بھار و بھراد..مانی و پشیستا
 ..روزهیو ف
 اروم اوشی خودم برم تو اتاق عمل سی بخوام با پاھانکھیقبل از ا.. استرس داشتمیلیخ

 ھی نیا..رونی بدیای اتاق بنی با دخترمون ھردوتون سالم از اخوامیم_در گوشم گفت
 .دیگونم و بوسو اروم .. دستوره

 دستور گوش بدم باعث شد کھ بھ نی بھ ادی حتما بانکھیحس ا..نانی ارامش و اطمحس
 ..رونی بمیای من و دخترم ھردومون سالم بدیخودم بقبولونم کھ با

 
 .. مامانکنھیدلم درد م..یا.. دلمیا_

 دختر و نی ای چکار کرداوشی سیوا.. دردانی اھیعیخب طب..دردت بھ جونم_مامان
 انقد لوس شده مادر؟

مامان دختر لوست _ گفتکردی می کھ دختر تپلش و بغل کرده بود و باھاش بازاوشیس
 ..کنمیمن فقط دختر خودمو لوس م..و گردن من ننداز
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 یا.. دلمیا..اره..حاال کھ نو اومد بھ بازار کھنھ شد دل ازار..باشھ..ی بدیلی خاوشیس_
 ..کتفم
 پدر اون فسقل خالھ رو رد یاقا..ھیھوشی از عوارض بنایا.. انقد غر نزنیپر_شیستا

 ..دلم ضعف رفت براش..ادیکن ب
حواست و بھ دختر بابا _ و گفتشی دخترش و گذاشت تو بغل ستااطی با احتاوشیس

 ..بده
 ؟یکنی می حسودی بانو؟دارھیچ_ اومد باال سرم و اروم گفتو

بھ دخترتم؟دوتاتون .. کردناتیقربون حسود_ و گفتدیخند.. و اروم تکون دادمسرم
 .. منی زندگیتنھا زنا..دیرو تخم چشم جا دار

 ..چقد جملش قشنگ بود..یاخ
 .. احساساتموننی انداخت بتی پارازنی ثمغوی جغی جیصدا

 .. فسقل عمھ رونمیبده بب.. بشھتی مخملی عمھ قربون چشمایالھ_نیثم
اصال .. دست بھ اون دستنیاز ا مامان ھم ملی جنیا.. مالقات بود و اتاق غلغلھزمان

 ..نمشینذاشتن خودم بب
 .. جوونمیا..گری جنی اھی عجب عروسکیوا..خوامی منای از ایکیبھار منم _بھراد

 ..رهیچھ قربون صدقشم م.. دارم رو دخترمرتیمن غ..حواستو بده ھا..یھو_اوشیس
 ..کنمیماچشم م.. چشت درادنکھیواسھ ا_بھراد

 .. دراوردغشوی کھ جدی گردنش و بوسری زو
 ..دمی بچمو ندیچیاصال ھ.. حرف زدمای دمی درد کشای ساعت ھی من اون کال

 ستادهی کرده بودن ساکت ای عقد محضرشی با ستاشی داماد تازه وارد کھ ھفتھ پمانیپ
 ..کردی نگاه مشی ستایبود و بھ قربون صدقھ رفتنا

 ..شونینھ زندگ برن سر خوشی ستای شده کھ بعد از سبک شدن درساقرار
 کھ تھران شدی کارش درست نمیعل.. شکراب بودنشونی مدت بھی ھم کھ ی و علنیثم

 کھ می شرط کردی تو قول دادگفتی مکردی ھم قبول نمنیثم..رازی شرفتنی مدیبمونھ و با
 با چند نفر صحبت کرد و کارشو درست ھینطوری اوضاع ادی داوشمیس..میتھران بمون

 .. راه بندازنشونوی شد جشن عروسر من قرامانی ھم بعد از زانایا..کردن
 کھ تو چھار چوب ی کسدنی در حال سر و صدا بودن کھ در اتاق باز شد و از دھمھ

 ..در بود تعجب کردم
 نگاه یبا لبخند مھربون..شدیاصال باورم نم.. سبد گل بزرگھیبا .. اومده بودمای سمامان

 جمع و ی معذرت خواھھیاخم کرد و با ..دی کشاوشینگاھم بھ س..کردیبھ نوه اش م
 بھ مامانش ی لبری سالم زھیالبتھ انقد ادب و شعور داشت کھ قبل از رفتن ..ترک کرد

 ..بگھ
فقط موند مامان کھ .. کردن و رفتنی کم کم خداحافظھینجوری اوضاع ادنی ھمھ دیوقت

تا ..پرستش مامان_ کرد و رو بھ من گفتاوشی با مامان سی گرمیلی خیاحوالپرس
 ..امی من برم نماز خونھ نمازمو بخونم بشتھیمادر شوھرت پ
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 منو و نوه اشو کی نزدی ھای از صندلیکی ی نشست رواوشی رفتن مامان مادر سبا
 ..گرفت بغلش

 ..دمیدی و تو نگاھش می بود و برق شادخوشحال
 ھ؟یاسمش چ_ لبخند گفتبا
 انیپرن_

 اوشی بچھ سدنید.. داشتمدنشوی دی چقد ارزویدونینم..ادیبھش م_ گفت زد ولبخند
 .. نوه امھنیاول..و

 .. بھم دست دادی خوبحس
  مگھ نھ؟ی اومدن الناز خبر دارانیاز جر_امای سمامان

 ..دادمی بود جواب نمی ادبی بیول.. نھ بھش فکر کنم نھ راجبش حرف بزنمخواستمینم
 بلھ_

  نھ؟ھی عصبانیلی خاوشیس_مای سمامان
 ..شھی نمی راضیول..دنتونی دادی کنم بشی کردم باھاش حرف بزنم و راضی سعیلیخ_

 از تو خوشم دیمن اولش شا..یدونیم..اشتباه کردم پرستش..حق داره_مای سمامان
 ی وقتیول..ی بندازاوشی خودتو بھ سیخوای مکردمی فکر میول..ناراحت نشو.ومدینم
الناز .. شده بودری دی نسبت بھت عوض شد ولدمیود.. باھات اشنا شدم با خانوادتشتریب

 تونھی نمیچیاگھ عاشق ھم باشن ھ.. دارهیرادیبا خودم گفتم چھ ا.رانیاومده بود ا
 وابستھ نشدن چکدومشونی تا ھی اول کارنیاگرم کھ ھوسھ چھ بھتر ھم..جداشون کنھ

واسھ ..اوشی کردن سی واسھ راضی ولدونمیم.اشتباه کردم..راھشونو از ھم جدا کنن
 تشی اذیلیخ.. گناه دارهیبچم طفل. بکنمیببخششم حاضرم ھر کار

من فقط ..ی درکم کنی بتوندی شایپرستش تو ھم امروز مادر شد.تھناخواس..کردم
 . نگران بودمینگران بودم اشتباه کردم ول

 ھرچند کھ کنمینو درک ممامان حالتو.دینگران نباش_ گذاشتم رو دستش و گفتمدستمو
شما کھ .دی منو بخشاوشی کردم سادیمنم اشتباه ز. احساس مننی زوده واسھ ایلیفعال خ

زمان ..کشھی کھ دلش واستون پر مفھممیمن از نگاھش از حرفاش م.دی خود داریجا
 .شھ  کمتشیعصبان. اروم شھدیبذار..خوادیم

 ؟یدوسش دار_مای سمامان
  و؟اوشیس_

 گم؟یبچتو م. از نگاھتدونمیاونو کھ م_مای سمامان
 .پاره تنمھ..معلومھ_

 شھیھرچند کھ من ھم. دمی کشی چی خبری ده سالھ تو بنیبب_ کرد و گفتبغض
 .دمشیمن ده سالھ کھ نبوس..یول.دورادور مراقبش بودم

 .دی قطره اشک از چشمش چکھی و
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 ی دل بزرگ و مھربوناوشیس.شھیمن مطمئنم درست م..دی نکنتیمامان خودتون و اذ_
 .داره

 فشی جعبھ از تو کھی و گذاشت تو تختش و انیپرن.. دلش اروم شددی کھ دلبخندمو
 ری زنجھی کوچولو و ی تا النگو٦ واسھ منو نی و سنگکی شی طالسی سروھی..دراورد

 ..انی واسھ پرنکادیو ان 
 .شای ارهیقدمش خ..مبارکت باشھ_مای سمامان

 .می بھ زحمت نبودیراض_
 فمھیوظ_مای سمامان

 . نوه ھاتونھی بقی رورشایا_
 .شھی راستش بچش نمروزهی فی ولدی کھ شانیاز ثم_ و گفتدی کشقی اه عمھی

 واقعا..یعنی.. کردمتعجب
 کلمھ ھی جواب ھمشون ی خرجش کرد ولیلی دکترا بردش خیلیسروش خ_مای سمامان

 نھ..بود
 چکدومی باباش ھتی فکر کردم کھ نھ پول سرش و نھ موقعنیبھ ا. واسش سوختدلم

 وقت چی خداشاھده ھی شکوند ولیلیدرستھ دل منو خ. بکنھینتونست واسش کار
 . کھ خدا بھ دلش رحم کنھشایا.واسش بد نخواستم

 و ستی و ناراحن نھی ازمون راضنکھیا.. داشتمی حس خوبمای از رفتن مامان سبعد
من مطمئنم . خوب بودنیا.. نگھ دارهی و راضاوشیکھ س کنھیتازه تالشش ھم م

 . دلش واسھ مامانش تنگ شدهاوشمیس
 و یاتاق اختصاص. وقت اونجا موندری تا داوشیھرچند کھ س. موندشمی شب مامان پاون

کم کم . برهمی کردشیبزور راض. رودارش کرده بودمارستانی بیسھامدار بودن تو
 . باالزدی حسودم میداشت اون رو

 یلیالبتھ االن خ..شدی مییبایدختر ز.. باباشو داشتی چشمای شکل من بود ولانیپرن
 .گفتنی منوی ھمھ ھمیمعلوم نبود ول

 مامان؟_
 جانم؟_مامان

  بگم؟ی چھی_
 .بگو_مامان

 ؟ی از عمو رو چکار کردتتیشکا_
 اومد دای ویول.. کنمتی ازش شکاخواستمیاولش م_ و گفتدی کشقی نفس عمھی مامان

 .شمیپ
 دا؟یو_ تعجب گفتمبا

 با دی چند وقت قبل بھ اصرار باباش و وحگفتیم. ناراحت بودیلی خیطفل..اره_مامان
گفتن .. بھم زدنوی و باباش اونا نامزددی کھ سر مشکل وحشھی نامزد مشونیپسر ھمسا

 کھ با من ی کارقایدق..میکنی وصلت نمستی کھ ابرو واسشون مھم نیما با خانواده ا
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 و دنی کھ براش حبس بردیوح.. افتاده تو جاضھیمر  مامانمگفتیم. انجام بدهخواستیم
خودم دختر تنھا چھ ..شمی کس و کار میاگھ اونم بره زندان ب.. ازادهقھی وثدیبابامم با ق

 گھیھرچند کھ د. دادم ازادش کردنتیرضا. بشمضمی کمک حال مامان مریجور
 ..نمی کدومشونو ببچی ھختی رخوامینم
 . شکریالھ_ ھمھ عدالت خدا فقط گفتمنی ھمھ صبر خدا و انیو دلم بھ ا من تو
 
 .رمی معده اشو بگی بذار ھوااوشیس_
 .. دخمل بابا رونیبده من ا_اوشیس
 ماھھ بود کھ خودش و تو دل ھمھ جا کرده ٣ انی کردن با پرنی مشغول بازاوشیس

 . از خندهرفتی مسھی و اونم ردادی قلقلکش ماوشیس.بود
 .ولش کن..سست کرد بچم_
 و ھردو غشھ خنده ومدی و اونم خوشش مانی و با سر رفت تو شکم پرندی خنداوشیس

 .بودن
 دنشی دیمامانت خوشحال شد رفت..اوشیس_ و گفتمدمی رو تخت دراز کشانی پرنکنار
 اره؟

 .دلم واسھ عطر تنش تنگ شده بود_اوشیس
ھرچند کھ حس من کجا .. دخترمھیاالن کھ خودم مادر ..کنمیدرکش م_ زدم و گفتملبخند

 . کجادهی سال پسرشو ند١٠ کھ یو مادر
 و کنار نجای االن انکھی مھم ایول.می خطاھا داشتیلی خمونیما ھممون تو زندگ_اوشیس

من خوشبختم .مادرمو دارم.دخترمو دارم. من تو رو دارمنھیمھم ا.می اگھیھمد
 . ھم خوشبختمیلیخ.پرستش

 ؟یھنوز دوستم دار..اوشیس_
ھمھ .یمیھمھ زندگ..وونھید_ شد و گفتکمی و گذاشت رو تخت و نزدانی پرناوشیس

 . شما دوتاستیتالش من واسھ خوشبخت
 ؟ی دوستم داری کمکنمیحس م_ لوس کردمو گفتمخودمو

  لوس کنم؟انی تو رو ھم مثل پرنیخوایم_ و گفتدیخند
 .. باباجلیج_شکمم و قلقلکم داد و گفت اروم تکون دادم کھ با سر اومد تو سرمو

 ..دمیخند..وونھید
 .ی من شده بود و چشماش خمار و خواستنی دندون نمای محو خنده ھااوشیس
 .دوست دارم عشقم_ گفتیزی ری صدابا
 .منم_

 .. دراومدانی پرنغی جی دفعھ صداھیکھ .. صورتم کرد وکی و نزدصورتش
شما دوتا _ و گفتدشی بغلش کرد و بوسعی سراوشیس.کردی مھی و گرکردی نگاه ممارو

 د؟یکنی میدختر چرا انقد بھ ھم حسود
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واسھ داشتن . جمع سھ نفرهنی پر از عشق واسھ داشتن ایلبخند. من لبخند زدمو
 اومد و رونی سر بلند بشی زندگی کھ از ھمھ امتحانامیمرد جذاب و خواستن.شوھرم

 کلمھ ھی ھمھ لطف و کرم خدا نیمن بھ ا بود و بازم جواب مونی زندگیدخترم کھ گرما
 . شکریالھ..بود

 
 
 .انیپا

 . گرمتونی از ھمراھممنون
 .٦٩ بانو سحر
 ٩٢ بھمن
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