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 داشتم قهوه درست می کردم. صدای خنده و شوخی بچه ها از تو هال می اومد. سورن صدام کرد.

 شورا -

 همینطوری که قهو ها رو تعارف می کردم ازم پرسید

 این هفته که با ما می ای؟ -

. م نمی تونمبا نگاهی که فقط خودش معنیش رو می فهمید جواب دادم: تو که برنامه من رو میدونی خیلی گرفتار

فنجون قهوه ام رو گرفتم دستم. هنوز داشت نگاهم میکرد. از همون نگاه های عمیق و دقیق که من همیشه ازش 

 فراری بودم. یه سیگار برداشتم و به بهانه ی سیگار خواستم از نگاهش فرار کنم. دستمو گرفت: کجا؟

 بهم نمی چسبه.نفس عمیقی کشیدم: رو تراس. تو که میدونی قهوه بدون سیگار 

 همین جا بکش -

ابروم نا خود اگاه رفت باال تعجب کرده بودم. سورن که شرط گذاشته بود برای همه که تو خونش کسی حق سیگار 

کشیدن نداره و حتی وقتی من رو تراس سیگار می کشیدم کلی غر میزد...حاال... پوزخندی زدم و فنجون قهوه م رو 

 برداشتم رفتم رو تراس.

 سرم اومد. گفت که بچه ها اصرار دارن که اینبار باشی. پشت

 خودم رو کنترل کردم که ازش نپرسم تو چی در عوض گفتم:

 تو که میدونی نمی تونم. -

 سرش رو انداخت پائین: شورا دوست دارم این سفر رو با هم بریم.

 نگاش کردم: باور کن کار دارم. بهانه نمی ارم تو برو خوش میگذره بهت.

 چیزی نگفت و رفت.

 

حدود دو سال بود که با هم زندگی می کردیم. زندگی...همزیستی ...هنوز هم نمی تونم رابطمون رو توی یه کلمه یا 

یه جمله تعریف کنم. شرایط خاص. نه عشقی بینمون بود نه رابطه ی دوست پسر و دوست دختری. فقط دو تا ادم 

ه بود و دوستی عمیقی که برامون ارزش داشت. خیلی زیاد. با هم توی ی خونه بودیم که شرایط ما رو کنار هم گذاشت

زندگی می کردیم اما ازادی هم رو نمی گرفتیم. شرط اصلیمون برای کنار هم بودن احترام به دنیای خصوصی بود. 

باهاش همراه  طبق قرار من سورن رو تو این سفر های اخر هفته همراهی نمی کردم. جوری وانمود می کردیم که من

نیستم و اون بدون خبر از من با دوست دخترهای رنگ و وارنگش میره. اما فط وانمود کردن بود. رو زندگی می 

کردیم. زندگی نه.. زندگی رو بازی می کردیم. به محض اینکه یکی از ما این یه بند این قرار نا نوشته رو لغو میکرد 

ق وعاشقی نه بچه. گرچه سورن میدونست که من دیوونه ی بچه هستم خود بخود این همزیستی تموم میشد.: نه عش

و ترجیح میدم اگه بچه ای داشته باشم پدرش سورن باشه اما این شرط رو داشتیم. کنار هم خابیدنمون فقط یه هم 

 اغوشی بود ...
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ن جرزنی کرده بودم اما حاال من با همه ی این شرط و شروط ها با همه ی احتیاطی که می کردیم حامله شده بودم. م

 ناخواسته. بدون برنامه ریزی قبلی....

 

از تو وان اومدم بیرون. حوله رو دورم پیچیدم همینطور که با دستم نم موهام رو میگرفتم یه نخ سیگار برداشتم و 

ه جلوی ک رفتم سمت پنجره طبق عادت نیم رخ لبه ی پنجره نشستم تکیه م رو دادم به قاب پنجره و به دود سیگار

 چشمام باال میرفت خیره شدم...

تصمیم گیری راحتی نبود. میخواستم این دو روزی که سورن نیست کارام رو بکنم و قبل از اومدنش برم. بین داشتن 

و نداشتن نداشتن و داشتن رو انتخاب کردم نداشتن سورن و داشتن موجودی که تو وجودم داشت رشد می کرد 

 نفس می کشید...

ی لباس پوشیدن نداشتم با همون حوله رفتم مسواک زدم و دراز کشیدم. چشمام رو بستم صدای باز و بسته  حوصله

شدن در اتاقم کسی که اروم کنارم زیر پتو لغزید و نفسهای اروم سورن. دستش رو انداخت دورم منو بخودش فشار 

سته گفتم سورن االن نه اصلن جون اینکه باز داد. اروم اروم دستش رو روی شکمم به سمت پائین سر داد با چشمای ب

برم دوش بگیرمو ندارم. اروم زمزمه کرد فک کردم خوابیدی. بعد با شیطنت گفت: حاال که بیداری اگه مشکلت اینه 

 خودم میبرمت حموم

هاش با نمی دونم چرا بهش نگفتم دوش بهانه س. امشب اصلن امادگی ندارم . ذهنم مشغول تر از اونی بود که بخوام

 همراهی کنم. مرتب بخودم میگفتم اخرین باره اخرین شبه این گرما رو بچش ذخیره کن اما فایده ای نداشت... 

 

 

 

برای بار دوم بلند شدم رفتم زیر دوش خندم گرفته بود مثلن سورن منو میخواست ببره حموم، حاال خودش نای 

یه قهوه واسه خوم درست کردم و برگشتم تو اتاق.  تکون خون نداشت. هوس کردم یکمی سر به سرش بذارم.

 سورن هنوز طاقباز روتخت بود چشماش بسته. یه سیگار برداشتم و رفتم باال سرش نشستم.

 با همون چشمای بسته گفت: شورا، برو رو تراس.

نمیتونم. از این جواب دادم: شرمندتم برادر اگه برده بودیم حموم یکمی انرژی داشتم که تا تراس برم اما االن 

 گذشته اینجا اتاق منه

و بعد با شیطنت دود رو فوت کردم تو صورتش. با عصبانیت چشماش رو باز کرد. از جاش بلند شد و سیگار تو دستم 

به اضافه ی پاکت سیگار رو گرفت و رفت سمت حموم و بعد صدای سیفون. ماتم برده بود تا حاال اینجوری ندیده 

 حساب شده بود. به دیوار تکیه داد و شل شد و سمت زمین سر خورد. بودمش همیشه حرکاتش

 با کالفگی دستش رو کشید تو موهاش . گفت شورا؟ نگاش کردم گفت داریم رو بازی می کنیم دیگه؟

نمی دونم چرا صدام در نمی اومد نتونستم جوابش رو بدم فقط سعی کردم جوری سرم رو تکون بدم که مفهومش 

 اشه. از جاش بلند شد رفت سمت در اتاق مکث کوتاهی کرد:تائید حرفش ب

 معذرت میخوام که عصبانی شدم

 و از اتاق رفت بیرون.

 

 اشنایی من و سورن در حد خودمون نبود اینکه میگم در حد خودمون یعنی باشخصیت اجتماعی و فردیمون جور نبود.
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دم. سال نو میالدی بود و من این تعطیالت هم نتونسته حدودن پنج سال پیش بود اون موقع من فرانسه دانشجو بو

بودم برم ایران با خارجی ها هم زیاد جور نبودم و از خوش شانسی تو شهری که من بودم تعداد ایرانیا از انگشتای 

دست بیشتر نبود. حوصلم سر رفته بود از بی حوصلگی رفتم تو چت روم ایرانی و زل زدم به صفحه ی عمومی. یادم 

ساله امریکا.  83ته بود که پی ام هام رو ببندم یه چد نفر پی ام دادن گفتم گپ نمی زنم یهو یکی پی ام داد: سورن رف

خندم گرفت ملت دیوانن طرف از دارغوز اباد سفال انالین میشه بعد فکر میکنه اگه بگه امریکا با دخترا با سر میرن 

 طرفش.

 جواب دادم: خوب چیکار کنم

-asl 

 سه تا شرط دارم اگه قبول کردی گپ میزنم گفتم 

 

 

 

 جواب داد: ها ها خندیدم. تو کی هستی که واسه من شرط میذاری. حاال بگو یکمی دیگه بخندم

 بهم بر خورده بود گفتم برات کارت دعوت نفرستاده بودم

 حاال بگو -

 + ادد نمیکنم

رو خدا منو ادد کن. نه جونم اونی که خواهش ادد رو میکنه هه هه اینو باش مثلن فکر کردی من میام بت میگم تو-

 من نیستم.

 + بعدی: عکس باید سند کنی

 گفت این بغل هست ببین

 حرصم گرفته بود گفتم ای کیو می گم ادد نمی کنم وقتی هم که تو اد لیستم نباشی چجوری عکست و ببینم

 جواب داد این مشکل خودته عکس من این بغله. شرط بعدی

گفتم ببین جوجه حوصله تو ندارم پی ام رو بستم و از روم اومدم بیرون میخاستم دی سی شم که پی ام داد حاال لوس 

دقیقه ای با هم گپ می زنیم بدون اینکه از هم چیزای  01نشو تو بیخیال شرطات بشو منم مودب میشم ویه 

 خصوصی مثل اسم و ادرس و اینا بپرسیم.

ردم. از همین جا سورن شد دوست من هر چی که بیشتر میگذشت از شخصیتش بیشتر خوشم نمی دونم چرا قبول ک

 می اومد.

از نظر من سورن یه پلنگ بود. همون وقار و غرور یه پلنگ. مغرور و با اعتماد به نفس باال. یک بار سر مساله ای بهم 

ه دونست که انققدر شخصیتش پلنگ گونگفت پلنگ به بیشه زار بر میگرده . برام جالب بود یعنی خودش هم می 

 است؟

 میدیدم که بر عکس اون غرور ذاتی و شخصیت محکمش ته دلش فوق العاده مهربونه 
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سه سال بود که همینطوری همدیگه رو میشناختیم. جز یه اسم و یه لوکیشن از هم چیزی نمی دونستیم تمام دونستنی 

از خودمون می گفتیم محدود میشد من نمی پرسیدم چون دوست نداشتم هامون از هم فقط به چیزایی که خودمون 

که در جواب سوالم نه بشنوم و سورن نمی پرسید چون نمی خواست که شرایطی ایجاد کنه که من در مورد زندگی 

خصوصیش کنجکاوی کنم. نا گفته و نانوشته خط قرمز ها رو برای هم مشخص کردیم. حتا مطمئن نبودیم که اسمایی 

 که خودمون رو با هاش معرفی کردیم واقعیه یا نه. گرچه اسم شورا روی من موند و اسم سورن هم روی اون...

....................... .................................................. ....................................................................... 

د که از ایران اومدم بیرون. دختر سوم و بچه ی اخر بودم. دو تا خواهر بزرگتر از خودم داشتم. که خوب سالم بو 83

االن هر کدومشون کلی شهرت و معروفیت پشت سرشونه. مامان راضی به رفتن من نبود. می گفت تو اگه اهل درس 

تا رشته ی مختلف رو خونده  8یده بودم. و مشق باشی همینجا میخونی تو ایران کم از این شاخه به اون شاخه نپر

تا دانشگاه حسابی  1واحد برای فارغ التحصیلی داشتم ول کردم. از  01بودم و هر سه تا رو ترم اخر وقتی کمتر از 

پذیرش گرفتم. فقط میخواستم از ایران فرار کنم از هر چیزی که منو یاد رضا بندازه. سایه ای که هنوز روی زندگیمه 

 رو تیره کرده.و زندگیم 

بلخره با تمام نارضایتی ها اومدم فرانسه. که ای کاش هیچوقت از ایران بیرون نمی اومدم. االن که فکر می کنم می 

 83بینم که بهتر بود میموندم. چه ایرادی داشت که خواهرم روش نمی شد منو بعنوان خواهرش معرفی کنه چون با 

 دم.سال سن هنوز یه مدرک لیسانس نگرفته بو

میخاستم خودم رو ثابت کنم اما به چه قیمتی اون روزها قبل از رفتن گاهی فکر می کردم که تا همین جا بسه مهم 

اینه که من، شورا، شورایی که از نظر همه یه دختر سرکش و تابو شکن بود، کسی که اصلن قبولش نداشتن تونسته از 

هترین مدرسه های فرانسه و بلژیک پذیرش بگیره. داشتم منصرف تا دانشگاه امریکا و دو تا ب 8مدرسه ای ای لندن 

 میشدم که یه جمله کار دستم داد:

 فهمیدی که طبل تو خالی هستی همه ی زندگیت شو اف هست. عرضه ی درس خوندن نداری.

های شکستم خورد شدم. تا اینجای راه رو اومده بودم. دیگه امکان برگشت نداشتم وگرنه سرزنش ها و کنایه 

بیشتری نصیبم میشد. با اینکه اصرار کرده بودم تا رفتنم قطعی نشده از فامیل کسی خبر دار نشه اما همه فهمیده 

بودن. بابا بقول خودش برای اینکه بتونه شرمندگیش رو بخاطر من ناخلف تسکین بده مامان برای پز دادن اینکه 

اره و خواهرام برای پز دادن با من. چیزی که این وسط مهم بلخره این دخترم هم داره مثل خاهراش برام افتخار می

نبود خودم بودم. این وسط فامیل رنگ عوض کردن همون زندایی که وقتی برای اولین بار انصراف دادم به بابا گفت 

 حاج اقا خودت رو ناراحت نکن ماشااله دو تا دختر داری که روسفیدت کردن همه که نیابد درس بخونن این لیاقتش

همینه حاال وقتی منو میدید می گفت شورا جون من هرجا نشستم گفتم که تو واسه این مملکت حیفی استعدادت هرز 

میره یا دایی کوچیکم که به مامانم میگفت لی لی به الالش گذاشتین این دخترت عقل حسابی نداره سر و گوشش می 

و میگفت دختر برو خودت رو رنگ کن االن باید بری جنبه تا گند باال نیاورده شوهرش بده حاال روبروم می شست 

اونجا کنکور بدی بعد معلوم شه قبول شدی یا نه بعد شروع می کرد که اره من به علی گفتم بابا جون اگه میخای 

 درس بخونی بفرستمت اینگیلیس و علی هم گفته نه...

ش راحت بودم. دغدغه هام و ناراحتیام رو بهش رفتم پیش پویا. دوست عزیزی که اول برام فقط یه مشاور بود . باها

می گفتم. گوش میداد و تا جایی که حرفه ش اجازه میداد راهنمایی می کرد. بهم گفت: برو نمون من موفقیت رو 
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سال به زور خانواده عمران خوندم چون از نظر پدرم روانکاوی نه شغل بود نه  4درت می بینم. گفت منو نگاه کن 

رو رها کردم االن فوق لیسانسم رو تو روانشناسی گرفتم و تا اون حدی موفق هستم که حتا لحظه  رشته. گفت خودم

 ای دچار تردید نمی شم. برو ... بکن... رها شو... من بهت ایمان دارم....

................................................ ............................................................................................... .. 

سال بعد از اشنایی با سورن بود که میخاستم برگردم ایران. درسم تموم شده بود و خوب دلم هم نمی خواست  8

دیگه فرانسه بمونم کشوری که دوستش داشتم اما نژاد پرستی مردمش رو نمی تونستم تحمل کنم برام سخت بود 

ها رو عرب بدونن. اینکه مجبور بودم بجای اینکه بگم ایرانی هستم بگم پِرس هستم تا بفهمن که ما نه  که ما ایرانی

عرب هستیم نه عرب زبان. مامان خیلی راحت گفت که حق برگشت نداری هر غلطی میخای بکنی بکن اما نباید 

 برگردی... 

 

 

 

تونم کلی خندید. گفت معلوم نیست چه بالیی سر خانوادت  وقتی به سورن گفتم میخوام برگردم ایران اما هنوز نمی

اوردی که تو این مدت اجازه ندادن برگردی ایران حتا یه بار حتا برای یه مسافرت کوتاه. گفت برگردی ایران که 

 چی بشه؟ فکر میکنی شرایط مثل قبله. و در نهایت تعجب بهم پیشنهاد داد:

 بیا امریکا

 بود. اما با کدوم پول؟ خونه، کار...ادامه داد: پیشنهاد وسوسه کننده ای

 اگه موافق باشی میتونی تو خونه ی من زندگی کنی و تا وقتی که کار پیدا نکردی من ساپورتت میکنم

 و با موذیگری گفت:

 بهتر از اینه که واسه موندن فرانسه بری زن ارش بشی

ازش بدم میاد میدونست که اما به جایی رسیدم که هر اسم ارش که اومد دلم میخاست جیغ بکشم میدونست چقدر 

 ان امکانش هست پیشنهاد ارش رو واسه گرفتن کارت اقامت قبول کنم.

بهم گفت نگران نباش من هستم اما شرایط رو که میدونی تنها همخونه ایم... نمیدونم چرا با وجود اینکه همدیگه رو 

تباطمون به اسکایپ محدود میشد بهش اطمینان کردم . درعین شناخت ندیده بودیم حتا عکس هم رو، با اینکه کل ار

کامل ازش نمی شناختمش. جزئیات زندگیش رو می دونستم و نمی دونستم. مثلن می دونستم که یه پارتنر فیکس 

داره و کلی دوست دخترای رنگ و وارنگ یه هفته ای. اما نمی دونستم بچه ی چندمه خواهر و برادری داره یا نه 

 ....اطمینان کردم، کارام رو درست کرد پذیرش دکترا برام گرفت و در نهایت دو ماه بعد من شده بودم همخونش..

.......................... .................................................. 

تو جای دیگه ای هستی جایی که  به خودم اومدم، هنوز از کارش شوکه بودم اما بخودم گفتم تموم میشه. دو روز دیگه

 نه سورنی هست نه دغدغه ای واسه اینکه تو این بازی جر زنی کردی.

به خیال خودم سر و ته قضیه رو با یه نامه هم میارم. صبح سورن قبل از رفتن باز هم پرسید مطمئنی نمی خوای بیای؟ 

برگردم. متوجه منظورش نشدم. گیج نگاهش کردم  جواب دادم اره. بغلم کرد منو بوسید و گفت: کار احمقانه نکن تا

 خندید و گفت زیاد فسفر نسوزون زود بر میگردم ورفت.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –شورا

7  

 

کل شنبه رو به جمع کردن وسائلم و نظافت خونه مشغول بودم نمی خواستم به این فکر کنم که چجوری به سورن 

 بگم چرا دارم میرم:

 سورن من حامله م دارم میرم...-

 می خوام باهات همخونه باشم بخاطر همین دارم میرمسورن دیگه ن -

 سورن نمی خوام فکر کنی که میخوام اویزونت باشم بخاطر همین دارم میرم-

 سورن ازت خسته شدم میخوام برم.

هیچ لغت دیگه ای جز رفتن تو ذهنم نبود. شب یه سر رفتم اپارتمانی که اجاره کردم. نگاهی به در و دیوار خونه 

 کردم:

عزیزم اینجا خونه ی ماست من و تو تنها. نمی دونم کار درستی می کنم که بدون پدر میخوام بدنیات بیارم یا نه 

ببخش که میخوام حق داشتن پدر رو ازت بگیرم. ازت بگیرم؟ همین االنش ازت گرفتم ازت گرفتیم. ما ... من و 

 سورن...

نستم که سورن شب بر میگرده ظهر رفتم به کافه ای که اکثر یکشنبه وسائلم رو کشون کشون تا دم در اوردم. میدو

وقتها میرفتم. همیشه مهمترین تصمیمات زندگیم رو تو کافه ها گرفته بودم چه ایران چه فرانسه چه اینجا. پشت میز 

 ) مثل همیشه؟(comme toujours?همیشگی نشستم. گارسن پسرک فرانسوی زبان الجزیره ای بود: 

و یه لبخند محو زدم. فنجون قهوه رو بین دو تا دستام گرفته بودم و به سفیدی کاغذ زل زده  سری تکون دادم

بودم.سخت ترین کار دنیا. توجیه کردن دیگری و تبرئه خودم ... یاد بابا افتادم همیشه می گفت یا یه کاری رو نکن یا 

پاش وایستی. اما من به کاری که می  اگه کردی اونقدر به عملت ایمان داشته باش که بدون ذره ای شک بتونی

 خواستم بکنم آیا ایمان داشتم؟

ساعت گذشت فنجونا ی قهوه و ته سیگار بود که روی هم اضافه میشد این وسط تنها چیزی که ذره  8نفهمیدم چطور 

 ای تغییر نکرد سفیدی کاغذ بود... 

 

 

 

بخورم. صدای سورن از جا پروندم: قرار به رو بازی کردن برگشتم خونه. مستقیم رفتم تو اشپزخونه تا یه لیوان اب 

بود نه بازی کثیف. لیوان از دستم افتاد. با خورد شدن لیوان انگار تمام اعتماد به نفس من هم خرد شد، ریخت. 

برگشتم سمتش: زود اومدی. پوزخندی زد و گفت: چیه انتظارش رو نداشتی گفتم که زود بر میگردم. نشست پشت 

 ی شنوم.میز: م

نا خود اگاه صاف استادم شاید میخواستم با فرم بدنم اعتماد به نفسی که نداشتم رو نشون بدم. گفتم حرفی برای 

 گفتن و شنیده شدن نیست. می بینی که دارم میرم.

 گفت: این اخر هفته قرارنبود جایی برم میدونستی که کشیک داشتم. اما رفتم فقط واسه اینکه فرصت داشته باشی

 عاقالنه تصمیم بگیری که متاسفانه تنها کاری که ازت بر نمی اد عاقالنه فکر کردن و تصمیم گرفتنه. منتظرم. دلیل.

 گلوم خشک شده بود. اما چاره ای نبود. سعی کردم بی تفاوتی رو بریزم تو صدام:

نم اما دلم نمی خواد فکر کنی نمی خواستم اینجوری بشه اما خوب شد. بخاطر تمام کارایی که برام کردی ازت ممنو

 که از اخالقت سو استفاده کردم .
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نگاهم کرد. نگاهش هشدار دهنده بود: یادم میاد که توافق کرده بودیم که هرکدوم از ما به هر دلیلی دیگه نخواست 

شماش م تو چبمونه بیاد و مثل یه ادم متمدن حرفش رو بزنه نه اینکه مثل دزدا فرار کنه. نفس عمیقی کشیدم زل زد

و گفتم: بر خالف قرار من حامله م و تحت هیچ شرایطی هم حاضر نیستم بچه رو از بین ببرم. برام عزیزی اما این 

بچه عزیز تر. دوست ندارم فکر کنی خواستم با یه بچه خودم رو بهت بند کنم. از اول هم هم خونه شدن من با تو 

 اشتباه بود و از اون بدتر رابطه داشتن.

 ید تموم شد؟پرس

 سرم رو تکون دادم.

چرا فکرکردی مجوز موندنت سقط بچه س؟یه ماهه که منظرم بهم بگی و درجواب نگاه گیج من گفت ما مردا هم  -

 تو بعضی مسائل سنسورهامون خوب کار میکنه.

 از جام بلند شدم: خوب قضیه حل شد دیگه من برم.

ماه تموم اونو نگه  9داری بخودت مربوطه این من نیستم که میخام  گفت حرفای من تموم نشده. میخای بچه رو نگه

 دارم. اما فکرکردی که چه جوابی برای خانوادت داری؟

تنها چیزی که برام مهم نبود همین بود. شونه هامو باال انداختم عکس العملشون برام مهم نبود اونا همیشه میدونستن 

کسی که فقط صرفن با یه چند تا جمله اجازه ی همخوابگی با من رو  که حاضرم با کسی بخوابم که دوست دارم نه

 پیدا می کنه و انگار با همون چند تا جمله جسم و روحم رو خریده و خودش مختاره هر کاری دوست داره بکنه.

 گفت مساله ی بعدی. یه زن حامله تنها . مشکلی پیش بیاد اتفاقی بیفته. میدونم که جز دوست چیزی برای هم

نیستیم. از بابت خودم هم مطمئنم که هیچ حس خاصی جز همون حس دوستی بهت ندارم. همونطور که تو نمی تونی 

برای زندگی من تصمیم بگیری من هم هیچ حقی نسبت به زندگیت ندارم اما ازت میخوام که تا بدنیا اومدن بچه 

خوب می تونم موقعیتم رو حفظ کنم و بود یا همینجا بمونی.میتونی خواهشم رو قبول کنی یا رد. مطمئین باش من 

نبود این بچه برام اونقدری اهمیت نداره که بخوام بخاطرش شرایط زندگیمو عوض کنم یا تو رودروایسی بمونم. 

ادعایی هم نسبت بهش ندارم. تمام و کمال مال تو هر چی باشه این تویی که داری زجر بدنیا اوردنش رو بجون 

 ظر من جنایته که یه موجود دیگه ای رو بیاری تو این دنیای مزخرفمیخری که البته از ن

نکته ی سوم در مورد کارت هست با توجه به سابقه بیماریت و حاملگی بهتره که دیگه سر کار نری. چون با یه زن 

 حامله میتونم کنار بیام اما با یه زن فلج نه.

ی رضا به من بود. مشکل مهره های کمرم که کل ستون فقرات و لعنتی یاد این مساله نبودم. این هم یکی از کادو ها

 گردن و زانوهام رو در گیر کرده بود.

ادامه داد: مساله ی اخر مربوط به سیگار کشیدنته لطف کن و بذار کنار اگه وجود و سالمتی این بچه برات مهمه که با 

نمی کنم چیزی جز خودت برات مهم باشه. حرکت پریشب پوزخندی زد و بقیه جملش رو اینجور ادامه داد فکر 

دیگه در مورد این مساله نمی خوام چیزی بشنوم این خرت و پرتا رو هم از جلو چشمم بردار دوست ندارم وقتی از 

 خواب بیدار شدم اینا هنوز اینجا ولو باشه و رفت تا به استراحتش برسه 
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کنه در ظاهر اختیار تصمیم گیری رو به من داده بود اما تو  هنوز تو شوک بودم ندیده بودم سورن اینجوری صحبت

تک تک کلمه هاش اقتدار و تسلط خود نمایی می کرد. میدونستم چاره ای جز قبول کردن ندارم. ناخوداگاه ذهنم 

کشیده شد به گذشته رضا کسی که ادعا میکرد من نباشم دنیا نباشه به چه راحتی من رو از زندگیش بیرون کرد و 

ورنی که از نظرش زندگی فقط دو روز بود و باید این دو روز رو با خوابیدن با دختر ها گذروند چه راحت من رو تو س

زندگیش نگه داشت. اون هم کسی با شرایط من. در برابر مردایی که اگه اجبار نباشه حتا منکر هویت بچه هاشون از 

ن رو که نسبتی باهاش نداشتم با بچه ای که حتا انکارش زنهاشون میشن، سورن کاملن متفاوت رفتار کرده بود. م

 نکرد پذیرفت.

سال  4سالم بود با رضا اشنا شدم اولین مردی که بهش دل بستم. با میل و رغبت خودم رو در اختیارش گذاشتم  88

 یانت میتمام تمام عشق و احساسم رو به پاش ریختم نه از روحم کم گذاشتم نه از جسمم. حس میکردم که بهم خ

کنه با من رو راست نیست بارها و بار ها بهش گفتم هر کاری می خوای بکنی بکن فقط من رو احمق فرض نکن. 

خیانت رو میتونم قبول کنم اما دروغ رو نه و هر بار می گفت که من توهم دارم. توهم... توهمی که بعد از هر بار 

و سرزنش می کرد که این مرد مردی که تو انتخابش کردی سکس به عفونت منتهی میشد. هر بار دکتر با نگاهش من

حتا دنبال شریک جنسی سالم نیست. که بلخره برات مشکلی ایجاد می کنه و این مشکل ایجاد شد. حرفای دکتر مثل 

پتک تو سرم صدا میداد. پاپیلوما. کشنده نیست اما هیچ درمانی هم نداره. رضا، رضایی که اول اشنایی می گفت من 

د تو نیستم خانوادت صد تا گربه هم داشته باشن به من نمیدن چجوری دخترشون رو به من بدن، حاال بعد از همق

شنیدن مساله ی بیماری منو متهم میکرد که به من چه معلوم نیست با کیا خوابیدی حاال داری منو مقصر میکنی. 

دست رو هر دختری بذاره جواب نه نمی  مارک فاحشگی بهم چسبوند و بعد اینکه االن من همقدش نیستم اینکه

گیره. دلم برای خودم سوخت من ساده ای که در کنار درس خوندن از صبح تا شب تو یه شرکت جون میکندم و ماه 

به ماه حقوقم رو میریختم به حساب رضا که مرد زندگی من زیر منت پدرش نباشه پاداشم این بود که مثل یه هرزه 

م که: بهت لطف میکنم هزینه ی ترمیم بکارتت رو میدم اونم زیرنظر خودم و دکتری که من با من رفتار بشه و بشنو

انتخاب میکنم دوست ندارم یه دختر تیغم بزنه. حرف زیادی هم بزنی میزنم زیرش و بعدبا فریاد ادامه داد بیا ثابت 

برات باز کردم گرچه اگه کار من  کن کار من بوده فقط یه هرزه ی تن فروش از این مریضیا میگیره من فقط راه رو

 بوده باشه.

برام بکارت جسم مهم نبود. یه تیکه پوست بی ارزش شخصیت ادما رو تعین نمی کرد.مهم بکارت روحم بود که از 

 هم دریده شده بود مهم غرورم بود که ذره ذره لگد مال شده بود.

 قبل با هم باشیم و تو در ازاش پول بگیری... ضربه ی نهایی رو وقتی زد که بهم پیشنهاد داد: میتونیم مثل

 نباید شکستم و میدید

با خودم تکرار میکردم در ازاش پول بگیرم...من دختری که پول ماهیانه ای که بابا بهم میداد اندازه ی کل حقوق رضا 

 بود در ازای رابطه پول بگیرم...

ود. وقتی صدای خودم رو شنیدم از سردی صدام زل زدم تو صورتش بی تفاوت حسی نسبت بهش در من نمونده ب

تعجب کردم: باشه موافقم اما بهتر نیست اول یه تسویه حساب تا اینجا داشته باشیم؟ باهات گرون حساب نمی کنم 

 سال و نیم. 4همون هفته ای دو بار در نظر می گیرم به مدت 

 بهش زدم و گفتم: در حد من نبود اما پشیمون هم نبودم از گفتن این جمله پوزخندی
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جنابعالی که انقدر مناعت طبع دارین و بخشنده این بهتره پولتون رو برای خانوادتون خرج کنین که مرجان مجبور 

نشه برای گرفتن پاداش!!! دو میلیون تومنی رئیس شرکتشون رو تهدید کنه و از دفترش اومدم بیرون. نفهمیدم چی 

تا پله رو رفتم پائین. کمرم میسوخت.باالی پله ایستاده بود و میگفت  06شد. یک ان فشاری رو پشتم حس کردم و 

 نمردی؟بلخره یه روز می کشمت... 

 

 

 

احساس می کردم ستون فقراتم مهره مهره از هم باز شده. تمام قدرتم رو توی دستام جمع کردم و نرده رو محکم 

دم در شرکت فقز تا دم در. رسیدم دم در شرکت تلفن  گرفتم و نیروم رو ریختم توی پاهام. زمزمه میکردم فقط تا

و یه ماشین خواستم نمی خاستم با شکایت کردن بابت هل دادنم وضعیت رو پیچیده کنم. من دختری  088کردم 

بودم در مملکتی که همیشه من رو به چشم یک مجرم میدید. نهایت شکایت چی بود؟ عقد اجباری با کسی که الیق 

 هیچی نبود.

راننده گفتم نزدیک ترین دکتر منو ببره. تو فاطمی رفتم پیش دکتر کارگر زاده متخصص ستون فقرات. یک ماه به 

درگیر ازمایش و ام ار ای بودم و دومین کادوی زندگیم رو هم از رضا گرفتم. جابجایی مهره های پائینی کمر و دو 

من گرفت. حق ازدواج...حق بچه دار شدن...حق مهره ی گردن. عملن زندگی برام نموند. حق زندگی کردن رو از 

تفریح...حق ورزش و حتا غذا خوردن با میل خودم. بخاطراسیب جدی که به کمرم وارد شده بود جز روی زمین صاف 

دقیقه کل فعالیت بدنی من بود.نمی تونستم هیچ ورزشی انجام بدم و از طرفی باید وزن بدنم کاملن  41اونم نهایت 

اضافه وزن برابر بود با فلج شدن. استرس اسپاسم عضالنی همه ی اینها من رو قدم به قدم به فلج کنترل می شد. 

 شدن نزدیک می کرد...

....... .................................................. 

ت بود منتظر فرصاز جام بلند شدم. چمدون ها رو بردم تو اتاقم اما بازشون نکردم. تصمیمم برای رفتن عوض نشده 

 مناسب بودم.

 

 

امشب باز هم دوره ی همیشگی با بچه هاس. شایا و دوستش رعنا، امیر و زنش سپیده و ارتین و سرمه. از بین 

دخترای جمع سرمه رو خیلی دوست داشتم متین با شخصیت خانم ، سپیده مودی بود رفتارش بسته به شرایط داشت 

یاد خاهر بزرگم ایت مینداخت. رعنا هم غیر قابل تحمل بود با شایا بود و چشمش دهن بین بود از این لحاظ من رو 

دنبال سورن. سورن می گفت حیف که ادمی نیستم که با پارتنر دوستام رو هم بریزم وگرنه... برای من تنها چیزی که 

 ازار دهنده بود نیش و کنایه رعنا بود.

متخصص تغذیه و متخصص زنان در تردد بودم. ظاهرم نشون  تو سه ماه مرتب بین مطب متخصص ستون فقرات و

نمی داد که حاملم اما نمی دونم بچه ها از کجا فهمیده بودن.نیش سورن هم تا بنا گوش بنا بود. از حرصم وقتی از 

 کنارش رد شدم با اخم یه لبخند تحویل دادم که فقط باعث شد اون نیش باز تبدیل به قهقهه بشه... 
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سرم تا اشپزخونه اومد. از پشت بغلم کرد. دستش رفت زیر بلوزم روی شکمم: عسلی من چش شده. چرا پشت 

 عصبانی شدی؟

 خودمو از بغلش کشیدم بیرون: پوف این ادا ها بهت نمیاد. مجبوری تا خرخره بخوری؟

سورن با پوزخند گفت مشخصن تو حالت عادی از این اداها نداشت. صدای رعنا باعث شد که صاف بایستم. رو به 

 عسلتون فعلن شکرک زده قابل استفاده نیست. سورن بش جواب داد تا کی عسل شناس باشه؟

اها اونوخت شما که هفته ای با یه عسل جدید میاین اخر هفته دارین کورس عسل شناسی میگذرونین؟ بعد زل زد -

 تا تاثیر حرفش رو روی من ببینه.

 شنیدم. با خنده سورن رو هل دادم بیرون: از قلمرو من برو بیرون. به روی خودم نیاوردم که چیزی

سورن رفت اما نگاه تهدید امیزی به رعنا انداخت. رعنا لبهاشو به نشونه ی پیروزی جمع کرده ود و سورن رو نگاه 

 بکش.میکرد. ظرف ساالد رو گذاشتم جلو روش: میدونی که من حوصله ی ریز کردن ندارم لطفن زحمت اینا رو 

در همون حینی که کاهو ها و داشت خورد میکرد گفت نمیفهمم تو چی به این پسره خوروندی که انقدر هوات رو 

داره وگرنه سورن با کسی زندگی کنه؟ انیتای بدبخت خودش وکشت تا با سورن همخونه شه سورن زیر بار نرفت 

ساله  8و بره دنبال زندگیش اونوقت تو سر قضیه ی ازدواج و بچه دار شدن سورن بش گفت روش حساب نکنه 

داری باهاش زندگی می کنی االنم ادعا می کنی که ازش حامله شدی. دوستانه بهت بگم به سورن اعتباری نیست نمی 

تونی با یه بچه خودت و بش بچسبونی. هر هفته با یه باربی می اد بیرون اونوقت تو داری براش کلفتی میکنی و شدی 

رن اصن دخترایی با تیپ و قیافه ی تو رو نگاه نمی کنه. چقدر منتشو میکشی تا میزاره پیشش وسیله ارضاش. سو

 بخوابی...

همینطور حرف میزد و من سعی می کردم چیزی نگم دوست نداشتم بخاطر من جمعشون بهم بریزه... رعنا داشت 

میبینه جز من. یهو سورن گفت می گفت: اره همین سورن فقط کافیه من بهش یه اشاره بکنم دیگه هیچکسیو ن

سخنرانی تموم شد؟ متوجه اومدنش نشده بودم نمی دونستم چقدر از حرفا رو شنیده. رو به رعنا گفت شایا کارت 

 داره.

 

رعنا با حرص چاقو رو پت کرد و میز و رفت بیرون. سورن عصبانی داشت زیر لب غر میزد: دختره ی ج*** براش 

 دلش میذارم...  دارم داغ همین شایا رو به

 

 

 

ناخوداگاه ذهنم سمت اسم انیتا رفت. پس اسمش انیتا بود. سورن قبلن همون موقع که هنوز فرانسه بودم یه چیزایی 

ساله با هم هستن. این رو هم میدونستم که سورن بدون  6برام گفته بود. میدونستم که یه گرل فرند داره که حدود 

شنا میشه قبل از هر چیزی میگه که دوست دختر داره، نه دنبال جایگزین میگرده و نه استثنا وقتی با دختر جدیدی ا

قصد داره رابطش رو کات کنه. بخاطر ظاهر جذاب، پول و رفتار منحصربفرد سورن، تمام دخترها در وهله ی اول این 

ن که شاید بتونن کاری کن شرایط رو قبول میکردن. بعنوان یه زن متوجه میشدم که تمامشون به این امید هستن که

سورن رو برای خودشون نگه دارن. به سورن هم میگفتم جوری شده بود که با هر اشنایی جدید اخرش رو شرط 

بندی میکردیم. حتا موردی که نتیجش متفاوت باشه نبود و در نهایت مورد جدید بود که از میدون بدر میشد. 
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و بچه مشکل دارن سورن میگفت من شرایطم رو از همون اول  میدونستم که سر قضیه ی ازدواج، همخونه بودن

اشنایی هم بخودش گفتم هم خانوادش منکر دوست داشتنش نمیشم اما من مردی نیستم که بتونم بهش وفادار 

بمونم من از بودن با ادمهای مختلف لذت میبرم اما حق رو بهش میدم اگه ازدواج و بچه براش مهمتره من مانع 

یشم. ظاهرن این حرف رو به دخترک هم گفته بود. سورن میگفت اونی که حرف قطع رابطه رو میزنه خوشبختیش نم

 من نیستم دوست ندارم بهش صدمه بزنم با همین شرایط تا اخر باهاش میمونم اما ازدواج و بچه اصلن.

حق هم داشت اولویت با دخترک اما از روابط متعدد سورن خبر نداشت. اونقدر اعتماد داشت که حتا شک نمیکرد. 

اون بود. سورن میگفت اگه نمی خوام بفهمه تنها بخاطر اینه که نمیخوام فکر کنه تمام این سالها فقط برای جسمش 

 باهاش بودم که جسم بعد دو بار تکراری میشه.

ده بود که روقتی با سورن میخواستم همخونه بشم ازش پرسیدم مشکلی برای رابطه تون پیش نیاد و من رو مطمئن ک

هیچ اسیبی به اون رابطه نمیرسه. که من هم مثل بهار هستم. وقتی اومدم اینجا برام عجیب بود که هیچوقت ندیدم 

دخترک بیاد اینجا گرچه سورن اصولن کسی رو خونه نمیاورد. تمام قرارهاش توهتل بود. تنها کسی که شماره تلفن 

م. من بعنوان همخونه و انیتا بعنوان الیف پارتنر و االن بعد دوسال ادرس واسم واقعی رو میدونست من و انیتا بودی

 فهمیدم که انیتا مدتهاست که دیگه نیست.... 

 

 

 

رو به سورن کردم و گفتم بیخیال. هم سایزت نیست. دلم میخواست راجع به انیتا بپرسم. دلم نمی خواست حتا ذره 

بل اینکه بخوام چیزی بپرسم شنیدم که: پنج ماه قبل از اومدن تو انیتا ای من تو این قطع رابطه نقش بازی می کردم. ق

رفت قضیه ی بهار رو فهمید. در مورد بهار باز هم حق با تو بود. بعدن در موردش صحبت می کنیم و از جاش بلند 

 خنده شد که غذا ها رو ببره سر میز.پسرا براش دست گرفته بودن و ددی صداش می کردن. وسط شام و شوخی و

سپیده یهو گفت من نمی فهمم با چه عقلی این بچه رو نگه داشتین. هر چی باشه نا مشروع به حساب میاد. و پشت 

بندش زمزمه ی زیر لب رعنا رو شنیدم: عین این زنای خراب. سورن براق شد: یه دور دیگه حرفت و تکرار کن. 

دروغ میگم؟ ارتین خواست بحث رو با شوخی تموم کنه:  رعنا اینبار با صدای بلند و قیافه ی حق به جانب گفت مگه

شایا راستش و بگو نکنه تو و رعنا شبا نماز شب میخونین که مبادا به گناه بیفتین؟ ول کنین این طرز فکر رو. که رعنا 

. صدای مبا عصبانیت گفت: هر کار می کنیم حداقل انقدر شعورمون میرسه که قبل از ازدواج از این گند ها باال نیاری

سورن رو شنیدم : گند باال اوردن قبل از ازدواج و بعد از ازدواج نداره از طرف من به بابات واسه ی این گند استثایی 

دست مریزاد بگو. تا چند ثانیه رعنا نگرفت که چی شنیده. وقتی که صدای خنده ی شایا و امیر و ارتین بلند شد انگار 

شایا گفت این مرتیکه داره اینجور از این دختره ی بی کس وکار دفاع میکنه شوک شده. نفسش در نمی اومد رو به 

 بعد تو نشستی باهرهرت باهاش همراهی میکنی...

جو به هم ریخته بود. من، شورا، کسی که هیچوقت کم نمی اورد بیشتر از ظرفیتم تحمل کرده بودم. از جام بلند شدم 

جر بشم دستم رو گرفت و منو برد رو تراس. نفهمیدم بحث به کجا رسید. سرمه هم با من بلند شد. قبل از اینکه منف

سرمه داشت صحبت میکرد اما یک کلمه از حرفاش رو نمیشنیدم. دو کلمه تو ذهنم تکرار میشد.زن خراب...زن 

 خراب...

.............. 
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رو باز کردن خطبه ی عقد رو بابا، مرسده و کیارش ماماناشون با ازدواجشون مخالفن اینا هم خودشون رساله -

 سالم بود 03خوندن. مگه میشه؟....

اره. بدون اونم مشکلی نبود مهم خواست قلبیه دونفر قلبن همدیگه رو بخوان نسبت به هم حاللن.این قید و بندا -

هشو افقط واسه جلوگیری از سواستفادس. اینکه مردی با این بهانه به زنی نزدیک نشه وبعد از اینکه خسته شد ر

بگیره و بره... اما من و سورن قلبن همدیگه رو نمیخواستیم، میخواستیم؟ سورن برای من دوست بود. همراه بود. تو 

 غربت برادرم، پدرم ، پشتم بود...زن خراب...

 

 

دخترم عشق تو کتابا نیست واقعیت زندگیه چشم می بینه دل میخواد. مقدسه. این حق رو نباید از خودت بگیری -

سالم بود روزی که برای اولین بار پام رو تو دانشگاه  03اشق شو عاشقی کن اما با چشمای باز انتخاب کن...باز هم ع

سال بعد عاشق شدم زمانی که فکر میکردم اونقدر عاقل هستم که با چشم باز انتخاب کردم.  1گذاشتم. اما من 

شق هستم؟ باز هم نه... فقط تجربه ای دارم که به قیمت عاشق بودم؟ تنها جوابی که بهش رسیدم نه بود. االن چی عا

 زندگی بدست اوردم.

 زن خراب... رضا...پاپیلوما...سورن...

چند ماه از اشنایی با سورن میگذشت. یه بار ازم پرسید چرا دوست پسر ندارم.اصلن تا بحال داشتم و اگه داشتم 

این راز زندگی من بود که تنها پویا میدونست. دل رو به دریا  رابطم در چه حد بوده. هیچوقت دروغ یاد نگرفتم. اما

زدم و برای سورن گفتم از رضا از اشنایی از پاپیلومای لعنتی ونهایت دعوا. نمی دونم شاید به این امید که سورن 

زود داروسازه، امریکا هم هست شاید دارویی برای درمان قطعی این بیماری سراغ داشته باشه گرچه من اونقدر 

فهمیده بودم و برای درمانش تو ایران اقدام کرده بودم که دکترم هم تعجب کرده بود. با اینکه بعد درمان تو ایران 

دیگه مشکلی برام پیش نیومده بود اما حاضر نبودم ریسک کنم و با ارتباط با کس دیگه ای یک زندگی رو بخطر 

ردی کرده بود اما من زن، نخواستم در حق مردی نامردی بندازم.کسی که عنوان مرد رو یدک می کشید درحقم نام

کنم. اما برای سورن این ارزش داشت. اینکه اونقدر بهش اطمینان داشتم که راز زندگیم رو بگم و اونقدر صادق 

هستم که نخوام زندگی کسی رو بخطر بندازم...و بعد کمی در موردش توضیح داد و گفت هیچ نگرانی نداره عین 

دی میتونم زندگی طبیعی داشته باشم فقط ریسک سرطان کمی در موردم باالتره که این هم با چک اپ ادمهای عا

 سالیانه قابل کنترل و پیشگیریه

 

______________________ 

توضیح: پاپیلومای انسانی همون زگیل تناسلیه گه قسمت خارجی و گاهی داخلی دستگاه تناسلی رو در گیر میکنه و 

درمان برطرف میشه اما از اونجایی که یک بیماری ویروسیه ویروس همیشه در بدن میمونه. درست مثل معمولن با 

تبخال. برای اقایون هیچ خطری نداره. چه بسا خیلی ها مبتال باشن و ندونن اما برای خانمها منجر به سرطانهای واژن 

 طریقی قبل از ازدواج نمیتونه بفهمه طرفش مبتالو رحم میشه. اگه دختری قصد ازدواج داشته باشه یا بلعکس به هیچ 

هست یا نه مگر اینکه یه از اون شخص بخواد برگه ای مبنی بر عدم ابتال به کلیه ی بیماری های مقاربتی رو براش 

 سال جواب میده.متاسفانه تو ایران تنها برگه 86بیاره. البته واکسن پاپیلوما هست که تا جایی که من می دونم تا زیر 
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ی پزشکی مورد نیاز برای ازدواج عدم ابتال به اچ ا وی و اعتیاد هست غافل از اینکه بیماری های دیگه ای هم میتونه 

 به همون خطرناکی باشه 

 

 

 

 نمیدونم چقدر گذشته بود که سورن اومد دنبالم: اروم شدی؟ بیا تو بچه ها میخوان برن.

خودم رو حفظ کنم. موقع خداحافظی تا اومدم جمله ای رو که اماده کنم رفتم تو تمام تالشم این بود که خونسردی 

بگم سورن دستمو فشار داد و جای من گفت: هر کسی با عقاید ما طرز فکرمون یا نحوه ی زندگیمون مشکل داره و 

شیم یا شورا ت بمیبینه که نمی تونه احترام بذاره لطف کنه دیگه اینجا نیاد. دلم نمی خواد بخاطر درک پائین کسی اذی

 مجبور شه بخاطر حفظ ارتباط ما خودش رو از جمع جدا کنه.

یعنی فکرم رو خونده بود؟ از کجا فهمید که تصمیم دارم دیگه تواین شب نشینیا نباشم و وقتی اونا میان خونه ما من 

 خونه نمونم...

 دیگه ندیدم.هیچوقت نفهمیدم اونشب چطوری تموم شد چه اتفاقی افتاد اما رعنا رو هم 

سرم درد میکرد. با سردرد نمی تونستم بخوابم و تا نمی خوابیدم این سردرد خوب نمی شد. دنبال یه ارامبخش 

میگشتم تو جعبه ی قرصا که سورن اومد کنارم: خیلی واجبه؟ سرم رو تکون دادم که گفت برو کارات و انجام بده 

عد با یه سورنگ اومد سراغم: تاثیرش سریعتره و بعد وان رو پر االن میام پیشت. رفتم مسواک بزنم که دو دقیقه ب

 کرد... با گرمای اب و ماساژ خوابم برد...

......................... 

 

بحث بچه بود. سورن کاملن مخالف و من کاملن موافق اما نظرم این بود که بچه بچه س. چه از وجود خودت باشه چه 

کی بچه رو بدنیا اورده باشه وقتی این همه بچه ی بدون سرپرست هست که میتونی دیگری. اصلن چه فرقی میکنه 

بهش عشق بدی امنیت بدی چرا بچه دار بشی؟ سورن میگفت فقط میخام حس پرنتال رو تجربه کنم اما نه اینکه 

 خودم بچه دار شم و بچه و مادرش ازادی های زندگم رو بگیرن. گفتم یدونه اداپت کن.

ه که بیا من رو اداپت کن باورت میشه ددی صدام میزنه. عین یه بچه که از باباش راهنمایی میخواد بم بهار گفت -

 میگه ددی اینجوری شده بنظرت چیکار کنم....

 ساله سیاست جالبی داشت از راهی غیر از راه بقیه داشت تاثیر میذاشت 09دخترک 

ملن احساس میکنم که یه پدرم و اون دخترمه. وقتی سورن نفس عمیقی کشید: از بودن باهاش لذت میبرم.کا

 حمومش میکنم موهاشو شونه میکنم و میخابونمش. نمیدونم چرا االن از هر موقعیتی استفاده میکنم برم کانادا.

 گفتم منظور من بچه ی کوچیک بود نه ادم بزرگ

 میترسم. اگه پشیمون بشم؟ -

ه یکی انتخاب کن هزینه هاش رو تامین کن. ویکند ا رو باهاش برو + بچه رو که فوری بهت نمیدن. برو پرورشگا

بیرون اگه دیدی دوست داری بعد چند ماه کارای قانونیش رو انجام بده اگه خوشت نیومد به جایی بر نمی خوره 

 میتونی ساپورت مالی رو داشته باشی و همون برنامه ی اخر هفته واسه روحیه ی خودت هم خوبه...کودک درون
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سالش بود تو پارک نزدیک  4-88نمی تونم وابسته میشم من خودم رو میشناسم و بعد اینجور تعریف کرد که  -

ساله پیدا میکنه. میره نگهبانی کسی اما دنبال دخترک نمی اد دخترک رو میبره خونه. مادرش به  4خونشون یه دختر 

ه بیرون نمیاد.تمام وقتش رو با بچه میگذرونه و دخترک میرسه و این دو روزی که دختر بچه خونشون بوده از خون

روز وقتی مادر بچه پیدا میشه دلش نمی خواسته بچه رو بده. میگفت: باورت میشه گریه کردم؟ تو اون سن که  8بعد 

هچ حس پدری نداشتم انگار کسی داره یه تیکه از وجودم رو میبره وای به االن. اما پیشناهادت قابل تامله روش فکر 

 نم.میک

چقدر این ادم پیچیدگی داشت. دلم میخواست الیه الیه کنار بزنم و درکش کنم اما تا خودش نمی خواست 

 نمیتونستم... 

 

 

 

 می شود برخاست

 

 می شود از چارچوب کوچک یک میز بیرون شد

 

 می شود دل را فراهم کرد

 

 می شود روشنتر از اینجا و اکنون شد

________________________________ 

 تو منو نمی شناسی -

 خودت همکاری نمی کنی تا بشناسمت -

 دوست ندارم منو بشناسی... -

 همیشه همینطور بود. بحث به یه جمله ختم میشد: دوست ندارم منو بشناسی...

بهش  بت تماماما خود سورن سعی داشت منو بشناسه با زیرکی تمام، زیر و بم زندگیمو کشید بیرون و من هم با رغ

 I dont know youاجازه دادم... گرچه بعضی وقتا که ازش نظرشو میپرسیدم باز هم به یه جمله میرسیدم: 

 برای سورن طرز تربیت من جالب بود. عقاید بابا براش جالب بود.

.................... 

م. بابا عقاید خاصی داشت. به چیزایی ته تغاری بودم اما خیلی محکم تر باهام رفتار شد. زودتر از سنم بزرگ شد

اهمیت میداد که ندیدم کسی بهش اهمیت بده چه اونروزا چه االن... کالس دوم رو تموم کرده بودم که بابا برنامه ی 

ساعت باید میشستم پیش بابا و پیشش گلستان سعدی رو میخوندم بعد گلستان  8تابستونام رو عوض کرد. روزی 

سالگی شرو بخوندن عهد عتیق و عهد جدید کردم. کتابای بابا که دست  08منیژه.... و تو  کلیله و دمنه، بیژن و

نویس بودن. قران رو هیچوقت نخوندم. منظور از خوندن، خوندن مثل همه ی ادماست. یعنی رو خونی... من قران رو 

م ه تناقض رسیدم دنبال سواالفارسی خوندم. منتفر بودم از اینکه چیزی رو بخونم که نفهمم. فارسیش رو خوندم ب

سالم بود که تصمیمم رو مطرح کردم. چیزی  06دوئیدم تا بفهمم... و نهایت دیدم که دین دیگه ای رو ترجیح میدم...

 که شنیدم روند تحصیلی بابا بود:
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و نداشتم. ر بعد دیپلم رفتم دانشکده حقوق. سال اول رو که خوندم تردید کردم. اینکه شاید توانایی انجام مسوولیت

قضاوت سخته اینکه شاید حقیقت چیزی نباشه که به نظر میاد. ادما خدا نیستن که از تمام زوایای پنهان زندگی خبر 

داشته باشن. دوست نداشتم مدیون باشم تو زندگی بازی کردن با جان و ابروی مردم کار من نبود. این شد که 

دنبال فلسفه ی اسالمی که بفهمم این قوانین از کجا میاد تا چه حد  وحشت از اشتباه باعث شد تغییر رشته بدم و برم

سندیت داره. و درجواب سوالم که پرسیدم پس چرا هیچوقت از رشته ای که خوندی استفاده نکردی این جواب رو 

 مشنیدم: دلم نمی خواست که بچه های مردم رو شستوی مغزی بدم. از اینکه عقیده ای رو به کسی تحمیل کنم بد

 مومد.

 ادما باید برای پذیرش به نتیجه برسن

 وقتی انتخاب با دید بازه و پشتش دانش هست درسته

si tu veux trouver de l'eau, il faut d'abord trouver le soif 

 اونوقت این انتخاب درسته و اینجور بود که من دینم رو عوض کردم.

........................... 

بابات رو دوست دارم احساس می کنم ادم منطقی و رو شنیه کسی که بیشتر از انکه یه مرد متعصب سورن میگفت 

ایرانی باشه برای زنش و یه پدر با خصوصیات تمام پدرها، یه دوست خوبه. راست می گفت. من همیشه با بابا راحت 

رم باعث شد که من هیچوقت معنی بودم همیشه از حمایتش مطمئن بودم و شاید فرهنگ متفاوت و مکمل مادر و پد

دروغ رو نفهمم پنهان کاری رو درک نکنم. یادم میاد یه بار به وقتی به مامان گفتم تو اصلن میتونی راز نگهداری شد 

یه بار یه چیزی بهت بگم که مطمئن باشم به بابا نمیگی جوابی که شنیدم این بود: ما یه خانواده ایم چه معنی داره 

عضو خانواده مخفی بمونه. از نظر مامان خیانت این نبود که تو جسمی خیانت بکنی حتا پنهان کاری تو  مساله ای از یه

 یه خانواه خیانت محسوب میشد و چه بسا گناهش بیشتر.

سالش اونقدر اعتماد به نفس داره که بتونه نظرش 06من اینجور بزرگ شدم برای بابا این باعث غرور بود که دختر 

رو مطرح کنه. اینکه مثل باقی دخترا تا یه پسر یا مرد میبینن زود سرخ نمی شه و دست و پاش رو گم رو و عقادش 

ساله با تو که از نظر اجتماع جنس  06نمی کنه. راحت و ریلکس برخورد میکنه که نشون بده من، دختر بچه ی 

 برتری برابر هستم حتا باالتر. 

 

 

 

 شورا... -

 هوم -

 وندی؟چرا با من م -

رو تخت دراز کشیده بودیم. بی مقدمه پرسید. چرخیدم به پهلو دراز کشیدم دست راستمو جمع کردم زیر سرم. 

نگاش کردم. طاق باز خوابیده بود دستاش و بالش کرده بود زیر سرش. نگاهش به سقف بود. صورتش گرفته بود. 

 پرت شدم به اون سالها:

.................. 

 گرفتی با من بچتی؟ بگو چزا تصمیم
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 ناراحتت می کنه؟ اصراری ندارم -

 میگم چرا تصمیم گرفتی با من چت کنی؟ -

 تصمیم؟ یادت رفته قضیه چجوری به اینجا رسید؟ تصمیمی در کار نبود. من حتا تو رو نمی شناسم -

 you won't get itبی خیال -

 تو چرا قبول کردی اگه من تصمیم گرفتم؟ -

 نمی دی؟ چرا جواب -

 عزیزم چی رو جواب بدم. شاید به قول تو نمیگیرم. لطفن واضح تر بگو -

 واضحه چرا من؟ -

 چون احتیاج دارم با کسی صحبت کنم. چه تو چه کس دیگه -

-Really? 

 اره -

-Then find another person 

 اکی اذیتت نمیکنم مرسی که وقت گذاشتی بای -

 یادبگیر درست جواب بدی -

عزیزم تو اخه جذابی. ادم لذت میبره از اینکه با تو همصحبت میشه وای...نمی دونی چقدر خوبه وقتی ات گپ  -

 میزنم لحظه به لحظه به کماالتم افزوده میشه... دوست داشتی اینطوری جواب بدم؟

 اما دلیله تو چیه؟ U don't need to remind me %011اینا درسته  -

-.... 

- Last chance 

 تا دلیل اوردم هر کدوم رو دوست داری قبول کن 8خوب من  -

 اینکه کسی و نداری. حوصله ت سر رفته امممم... -

نه حوصله م سر رفته. ادمای زیادی هم هستن که میتونم باشون گپ بزنم اما تو رو ترجیح میدم چون رکی. در عین  -

در میاری از اینا نیستی که هر کاری بکنی اینایی که بخودشون  اینکه مغروری یا شاید ادای ادمای ادمای مغرور رو

 خفت میدن ناز دختر بکشن . از این شخصیتت خوشم میاد

 امم بذار یه چیزی بگم بدی میگیری. محبت در جواب محبت دوستی در جواب دوستی غرور در جواب غرور.... -

 تو چرا با من گپ میزنی؟ -

-..... 

....................... 

بحث همین جا تموم شد واقعن نمیدونستم چرا باهاش گپ میزنم یا اون چرا با من و االن بعد سالها دوستی دو سال 

زندگی و یه بچه بازهم سوال تکراری سوال مشابه. کاش میفهمیدم چی تو ذهنت میگذره. چی تو ذهنت میگذشت 

 وقت داشتی تحریکم می کردی بیام امریکا...

 کردم با پشت انگشتم صورتشو لمس کردم: دستم و دراز

 دوست دارم. همین نه دلیل دیگه ای دارم نه توضیحی -
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بغلم کرد: دوست داشتن دلیل نمیخواد. احساسی که پشتش منطق باشه واقعی نیست معامله س. چشامو بستم. بیدار 

رد خوابیدم زمزمه کرد خدایا این بودم هنوز. داشتم فکر میکردم. اروم دستش رو از زیر سرم کشید بیرون فکر ک

 روزا رو ازم نگیر اروم صورتمو بوسید و از اتاقم رفت بیرون.... 

 

 

 

سورن عوض شده بود. مسافرتای عجیب غریبش با ادمای تازه ای که اشنا میشد به شدت کم شده بود. اخر هفته ها 

میکردم و اگه نمی تونستم یا حوصله نداشتم  تبدیل به یه پیک نیک یه روزه شده بود که حتمن من باید همراهی

خودش هم نمی رفت و میموند خونه. سورن تو بیمارستان قسمت داروخونه کار می کرد و بخاطر همین هفته ای چند 

شب بهش کشیک می خورد. شیفت شب ها رو کنسل کرد. اگه قبلن ها در روز همدیگه رو موقع غذا خوردن می 

یم االن تمام بیرون رفتن هاش محدود به سر کار میشد .و بقیه ی وقتش رو تو خونه می دیدیم یا وقتی مهمون داشت

گذروند. وقتی ازش پرسیدم سورن حالت خوبه اتفاقی افتاده در جوابم گفت نه چطور مگه؟ تو بخودت نگیر یه کمی 

 م ادامه بدم...خستم میخام کمی از این همه هیجان و هیاهو بدور باشم تا بعدن با انرژی بیشتری بتون

وقتی میخاستم برم دکتر کارش رو تعطیل میکرد و همراهم می اومد. اگه قبلنا هفته ای یک یا دو شب تو اتاق من 

میخوابید االن هر شب تو اتاق من بود دلیلش هم این بود: اینطوری خیالم راحت تره اتفاقی اگه بیفته سریع متوجه 

 میشم.

کیلومتری محل کار من رد نمی شد هر روز منو  01رفتم تنها نبودم و سورنی که از عملن جز وقتایی که سر کار می 

هفته م بود که زمزمه هاش شروع شد که دیگه سر کار نرو. بشین خونه انقدر گفت و  86میرسوند و می اومد دنبالم. 

گاه رفتن و انجام کارای انقدر پیش هر سه تا دکترم غر زد که اونا هم قبول کردن و من خونه نشین شدم. جز دانش

 تزم کار دیگه ای نمی کردم.

یه روز وقتی داشتم از دانشگاه بر میگشتم راهمو کج کردم و رفتم یه چند تا لباس بچه خریدم که کاش اینکارو نمی 

کردم. سورن قیامت به پا کرد وقتی فهمید. اینکه به چه حقی تنهایی واسه موجودی که مال دوتامونه خرید کردم. 

ینکه اونم حق داره و دوست داره سلیقه ی اونم مطرح باشه تو همه چیز . عین بچه ها شده بود. ترسیدم . اینکه نکنه ا

بزنه زیر همه چیز اینکه بعدن مدعی بچه بشه. وقتی بهش گفتم جوابش عین یه مشت خورد تو صورتم: معلومه که 

که تو ازش سهم داری منم دارم. اگه تو مادرشی من مدعی هستم چون عنوان پدر بچه رو یدک می کشم. همون قدر 

 پدرشم. هیچ کس نمی تونه این حق رو از من بگیره.

باورم نمیشد که این حرفا رو بشنوم احساس می کردم که سرم کاله گذاشته. دروغ گفته تا مانع از رفتن من بشه. 

 اینکه من رو نگه داشته تا بچه بدنیا بیاد و اون رو از من بگیره.

گفتم: هیچ کس هم نمی تونه بچه ی من رو از من بگیره. تو قول دادی که مال من باشه. من بهت اطمینان کردم ... 

 نمی تونستم جلو خودمو بگیرم اشکام همینطوری می اومد و مرتب تکرار می کردم لعنتی لعنتی...

خوب نیست اصلن هر چی تو بگی  حالم خیلی بد بود. سورن دستپاچه شده بود هی می گفت شورا ارومباش برات

باشه؟ فقط اروم باش اما مگه میتونستم اروم باشم. بچه مال من بود تو وجود من بود با من نفس می کشید با من 

 زندگی می کرد با من غذا میخورد با من حس میکرد... 
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سورپریز  گرفتم بعدش برم نمیدونستم باید میرفتم. بایدمیرفتم. دو هفته بعد از این جریان جلسه دفاعم بود. تصمیم

 جدیدی تو راهه: بابا و مامان...

نفهمیدم سورن چجوری این کار و کرد کی که من نفهمیدم. یعنی حتا یه لحظه به این فکر نکرد که شاید من همه چیز 

شکلی که ابا و مرو دروغ گفتم شاید خانواده ی متعصبی داشته باشم همه ی اینا به کنار میدونست که بعد تصادف ب

بود که بابا و مامان رو دیدم ازشدت خوشحالی نمی  nailingبراش پیش اومده هیجان براش خوب نیست. موقع 

ساله که از اولین  7تونستم صحبت کنم حواسم نبود که با اون شکم وایسادم و نگاهشون میکنم. شده بودم شورای 

چقدر خوبه. اون موقع ها وقتی زنگ میخورد و سوار سرویس روز مدرسه برگشته خونه و داره احساس میکنه خونه 

میشدم که برگردم خونه اولین کاری که میکردم در اوردن مقنعه م بود و تو همون ماشین دفتر مشقمو در میاوردم 

 که زودتر مشقمو بنویسم تا تو خونه بیشتر مامان بابا رو ببینم.

به بعد بود و بقیه ی وقتا فقط اقبال کارگر خونمون رو میدیدم نمی  6منی که سهمم از دیدن مامان و بابا از ساعت 

تونستم وقت ارزشمندم رو با نوشتن مشق تو خونه تلف کنم. و همیشه عذاب صبح روز بعد سر صبحونه رو بجون 

 میخریدم:

دم پاک نوشته بوبابا قبل رفتن سر کار همیشه دفترام رو کنترل میکرد و من مجبور بودم بارها چیزی رو که بدخط 

کنم و دوباره بنویسم و گاهی مجبور میشدم کل مشقمو دوباره از اول بنویسم تو یه صفحه ی جدید اما برای من عالی 

بود این یعنی وقت بیشتری بابا پیشمه. گاهی هم که شیفت صبح بودم ومدرسم دیر میشد نمیشد دوباره بنویسم بابا 

تشکر از زحمات شما از انجام تکلیف شورا رضایت ندارم. و این یعنی  زیر مشقم مینوشت: سرکار خانم ایکس با

معلمم باید مشق روز قبل رو به اضافه ی تکلیف جدید برای روز بعد از من میخواست. بعد ها بابا توضیح داد که بچه 

 های من باید مسوول بار میومدن باید کاری که به عهدشونه رو به درستی انجام بدن.

 دم شورایی که بعد از یه روز طوالنی مدرسه، لذت بودن کنار مامان و بابا رو دوباره حس میکردم... حاال شده بو

 

 

 

تو اشپزخونه نشسته بودم و لوازم ساالد دور و برم بود با دقت و حوصله داشتم خوردشون میکردم . نوارهای باریک 

ه منو بابتش مسخره می کردن: سه ساعت وقت سانتی. ساالد مخصوص خودم. ساالدی که همیشه ایت و شبر 8-4

میذاری واسه درست کردن ساالدی که در عرض نیم ساعت خورده میشه. اما همیشه وقتی می اومدن خونه باید اون 

ساالد هم سر میز غذا میبود. مامان اومد تو اشپزخونه پیشم. هنوز هیچ صحبت خاصی نشده بود حتا اشاره ای هم به 

مامان شروع کرده بود و اخبار فامیل رو که بارها و بارها تلفنی شنیده بودم با اب و تاب بیشتری وضعیت من نکردن. 

رو در رو برام تعریف میکرد. از طالق و ازدواج دوباره ی نریمان پسر عموم اینکه عاشق یکی از دانشجو هاش شد و 

ن پست مهم دولتی رو گرفته. از مریم دختر چطوری ونوشه رو طالق داد. از پسر عمه م که با جانماز اب کشیدن فال

عمه م که شوهرش هفته ای یه نفر رو صیغه می کنه و میاره تو خونه و جلو چشم زنش باهاش میخوابه. از پسر عموم 

که بعنوان شاگرد اول رشته ... دانشگاه ... بورس کامل شد و رفت انگلیس و با یه بدن پر از تتو و پرسینگ صورت 

گشت ایران. و من هم فقط به این فکر می کردم که ماها هم سن بودیم. من، مریم، نریمان، امین و بدون مدرک بر

نازنین. و خنده دارتر از متولد یه سال بودنمون این بود که متولد یه هفته توی یه ماه بودیم. من قبلنا ماه تولدمون که 
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با شکمای گنده دارن در مورد بچه هاشون بحث می میرسید دو تا خواهر شوهر و سه تا جاری رو تصور می کردم که 

ادمای خوش شانسی 14کنن. االن هر کدوم از ما یه سرنوشت کاملن غیر عادی داشتیم. ماه ابان متولدین ماه ....سال

نبودن حتا زندگی نرمال رو هم تجربه نکردن. چه مریم سر به زیر که تو تمام عمرش جز شوهرش مرد دیگه ای تو 

د چه نازنین شیطون که اوازه ی دوست پسر های انچنانیش تو کل فامیل پیچیده بود. و من که یه زندگی زندگیش نبو

 نرمال اروپایی و غیر نرمال ایرانی رو تجربه می کردم.

سالها بود که ساالد خودمو درست نکرده بودم  "کاهو، خیار، گوجه، هویج، کلم، فلفل، پیاز، خیار شور، چغندر خام...."

یه ساالد پر از نوارهای رنگی سبز و زرد و نارنجی و قرمز...پر از ابلیموی تازه و  "دیگه ای هم توش میریختم؟ چیز"

 نمک و روغن زیتون. ساالد من سس نداشت. از سس ساالد متنفر بودم و این ساالد با سس اصلن خوشمزه نمی شد.

 م برای یه ساالد اونقدر وقت میذاری؟سر میز شام بابا با دیدن ساالد چشماش برق زد. گفت هنوز ه

سورن با تعجب نگاه میکرد. به بابا می گفت که تو این مدت اولین باره که میبینه من انقدر ظرافت تو کار خونه به 

خرج دادم راست میگفت برش های من مدل فرانسوی بود. درشت و سریع. شام با صحبتای عادی گذشت. انگار که 

یز عادی و همیشگیه انگار نه انگار که تو این جمع سورن و مامان و بابا برای اولین بار همدیگه این دور هم بودن یه چ

 رو دیدن و با هم، هم کالم و هم غذا شدن.

میز شام که جمع شد سورن اروم ازم پرسید بابا مشروب میخوره؟ گفتم نه. اما تو اگه میخوای بخوری موردی نداره. 

 جب رفت باال: تو خودت تا حاال جلو رو بابا خوردی؟میتونی. ابروش به حالت تع

................................... 

از سر کار اومده بودم خسته بودم یه راست رفتم تو اتاقم و از همونجا گفتم من خستم میخوام بخوابم واسه شام هم 

ار شو فرزان اومده اینجا میخواد شراب بخوره صدام نکنین. تازه چشمام گرم شده بود که بابا اومد تو اتاقم: شورا بید

تنهاس پاشو باهاش همراهی کن. میدونی که من اهلش نیستم. حرصم گرفته بود. از دست خواهرم که اونقدر سر 

این مساله به شوهرش غز میزد که اون مجبور میشد بیاد خونه ی ما واسه عیش و نوشش. اهل رفیق بازی نبود. کلن 

با وجود اینکه همیشه تو خونمون شراب داشتیم اما من جز تو مهمونیا اونم خیلی کم نمی خوردم. مرد خانواده بود. 

 بابا هم می دونست که ماها حد خودمون رو نگه میداریم و زیاد روی نمی کنیم تو خوردن.

ت نگیر سخفرانسه هم که بودم واسه جشنای مدرسه که میخواستم برم بابا میگفت برو دختر خوش باش. به خودت 

 لذت ببر.

............................ 

اوهوم. اما فقط وقتی که خودش بهم میگفت درغیر اینصورت به احترام اینکه خودش لب نمی زنه منم نمی خوردم.  -

 بر عکس خواهر ام و شوهراشون.

 پس منم نمی خورم -

 شونه امو باال انداختم و گفتم هر جور دوست داری 

 

 

 

هم نشسته بودیم و صحبت می کردیم. سورن یهو از جاش بلند شد و یه عذر خواهی کرد و به من گفت میشه یه دور 

لحظه بیای. نمی دونستم چی کار داره. اما با گفتن االن بر می گردم دنبالش راه افتادم. رفتیم تو اتاق سورن. هی این 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –شورا

2 1  

 

تونه. گفتم سورن الکی منو کشوندی اینجا که چی بشه؟ کالفه  پا و اون پا میکرد. معلوم بود چیزی میخواد بگه اما نمی

نگاهم کرد. نفس عمیقی کشید و گفت میخوام با بابات صحبت کنم فقط قول بده کولی بازی در نیاری. گفتم پس تا 

 حاال چیکار داشتی می کردی. اما ته دلم از معنی حرفش ترسیدم.

ونی اروم بشینی و گوش بدی منو با مامان و بابات تنها بذار. بعدن خواهش می کنم جدی باش. اگه می بینی نمی ت -

 وقتی خودمون بودیم هر چی خواستی بگی بگو اما االن کولی بازی در نیار.

 نه. تو هیچی نمی گی تا من چیزی نگم. یه کلمه حرف بزنی دستت دیگه به من نمیرسه. -

 حرف اخرته؟-

 اره-

 چرا؟ -

. تو بگو چرا؟ سورن فراری از مسوولیت. سورن خوش گذرون چرا این همه عوض شده؟ چرا اینو من باید بپرسم -

 داره شیرجه میزنه وسط زندگی پر از مسوولیت و زن و بچه؟ چرا؟

بلخره که چی. این اتفاق یه روزی باید می افتاد با یه نفری چه ایرادی داره اون روز االن باشه و اون ادم تو؟ با هم -

 م اخالق هم دستمونه همدیگه رو می شناسیمزندگی کردی

 پوزخندی زدم و گفتم : واقعن؟ من چقدر تو رو میشناسم؟

کم نیاورد: اونقدری که الزمه. اگه بیشتر نمی دونی حتمن نیازی نیست. لطف کن کولی نشو. من در هر صورت کار 

 خودم رو می کنم. بعد از اتاق رفت بیرون.

با لجبازی باعث استرس و هیجان برای بابا بشم. ترجیح دادم ساکت بمونم و شنونده و  چاره ای نبود. نمی تونستم

 بیننده باشم و سورن گوینده... 

 

 

 

پشت سر سورن از اتاق رفتم بیرون بر خالف انتظارم نرفت تو نشیمن راهشو سمت اشپزخونه کج کرد. پشت سرش 

 رفتم. به دیوار تکیه دادم و گفتم: سورن...

 هم کرد و گفت: نه چیزی نگو. فقط میخوام جمله هایی رو که میخوام بگم تو ذهنم اماده کنم.نگا

شونه هام رو باال انداختم و چیزی نگفتم. میدونستم فایده ای نداره. چیزی رو که بخواد میشه. ناخود اگاه یاد کن 

 "گفت بشو و شد"فیکون افتادم. 

پرسیدم تا کی میمونین. مامان گفت زیاد نمی تونیم بمونیم. مامان بزرگ رفتم پیش مامان اینا نشستم. از مامان 

حالش خوب نیست. باید زود برگردیم نهایت یه ماه. بعد بدون مقدمه پرسید چند ماهه ای؟؟ اولین بار بود که 

 هفته. بعد سواالی روتین: 83مستقیم اشاره به وضعیتم شد. گفتم 

 اذیت که نشدی؟ -

 نه -

 ه ناجور نبود؟ویارت ک -

 اصلن ویار نداشتم. -

 مرتب دکتر و سونو گرافی میری؟-
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 میرم -

 طبیعی باید زایمان کنی دیگه؟ -

 نه سزارین. بخاطر کمرم و تو دلم اضافه کردم و بیشتر بخاطر سابقه ی پاپیلوما -

 تو بلخره ما رو دختر دار می کنی یا نه. -

 عدن از سورن بپرسین.گفتم من جنسیت بچه رو نمی دونم ب -

 

خواهر بزرگ من بچه نداشت. یعنی نه خودش نه شوهرش بچه نمی خواستن و بچه دار نشدن. شبره یه دونه پسر 

داشت و تمام تالشای اطرافیان واسه قانع کردن زن و شوهر که دومی رو هم حامله بشه بیفایده بود. وقتی پسر شبره 

هفته ش بود شوهرش  1قبل از اینکه کسی بو ببره از حاملگی وقتی جنین  سه سالش بود شبره دوباره حامله شد و

براش کورتاژ کرد. من خیلی اتفاقی فهمیدم . ازم قول گرفتن زن و شوهر که به کسی نگم. مامان داشت غصه میخورد 

م که بی نداشتکه موقع زایمانم نمی تونه باشه. بعد یهو بی مقدمه پرسید: از زندگیت راضی هستی؟ جا خوردم. جوا

بدم. بابا ساکت نشسته بود و خودش رو با کتابی که همراش داشت مشغول کرده بود. نمی دونستم سورن چرا نمی 

 اد. به بهانه ی چایی بلند شدم.

سورن همونجور پشت میز نشسته بود. میخواستم چایی بریزم که بهم گفت انقدر ورجه ورجه نکن دختر حاال مامانت 

 ن همش دارم ازت کار می کشم. بشین خودم میریزم...اینا فکر می کن

 سورن میشه قبلش با هم صحبت بکنیم؟-

 من و تو با هم صحبت بکنیم؟ چرا؟ که منصرفم کنی؟ -

 نه که به یه نتیجه برسیم با هم -

 اوممم ... نامردی نداریم -

 نداریم-

اسایی رو که من و سورن خریده بودیم نگاه می بابا و سورن با هم مشغول صحبت شدن و من و مامان داشتیم لب

 کردیم. مامان می گفت جدی اصلن کنجکاو نیستی بدونی بچه ت دختره یا پسر؟

 گفتم نه.

 گفت پس همینطوری لباس میخرین دیگه

خندیدم: همینطوری همینطوری که نه. مثلن امروز میریم خرید من حس می کنم بچه دختره لباس دخترونه می خرم 

 وقت سورن لج می کنه که نه پسره باید لباس پسرونه هم بخریم یا بر عکسش.اون

 مامان گفت تو که گفتی سورن میدونه.

 اره میدونه. اما من که نمی دونم-

 مامان سرش و به حالت تاسف تکون داد و گفت وای به حال بچه ای که شما دو تا بخواین بزرگ کنین.

 دم:سوالی که رو زبونم بود رو پرسی

 مامان شما از دست من که ناراحت نیستین؟

نه مادر. انتخاب کردی. مثل همیشه. شاید برامون کمی سنگین بود وقتی گفتی با کسی زندگی میکنی اما وقتی تو  -

دوست و اشنا میدیدم که دختر پسرایی که مطابق رسم و رسوم رفتن سر زندگیشون و چجوری خودشون رو بیچاره 
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ن رو به باد دادن فهمیدم که خوب زندگی کردن به این چیزا نیست ادم باید وجدان و مرام داشته کردن و زندگیشو

 باشه حاال هر مسلکی داشته باشه باید ادم باشه. تو از زندگیت راضی هستی؟ پسر بدی بنظر نمی اد. 

 

 

 

 سال با هم اختالف سنی داریم 3من و سورن 

ا سورن ندیده بودمش هیچ تصوری از ظاهرش نداشتم. من سورن رو با رفتارش و در مورد چهره، من قبل از زندگی ب

 عکس العمالش شناختم و همونطوری هم دارم معرفیش می کنم تا زمانی که وقتش برسه ظاهرش رو توصیف کنم

_______________________________ 

 از زندگیم راضی بودم؟

..................... 

بلد باشن با هر کسی میتونن زندگی کنن تو زندگی اگه حتا یکیشونم بلد باشه که بازی کنه میتونه با  ادما اگه بازی -

 صبر و حوصله به اون یکی هم یاد بده. بد شانسی وقتیه که هیچکدوم بازی رو بلد نباشن

 یا اونی که بلده از ترس پیدا کردن رقیب نخواد یاد بده یا اشتباه یاد بده -

 ن خوب هیچوقت سعی نمی کنه که با استفاده از ضعف همبازیش برنده بشه.یه بازیک -

ماه از اشنایی من و رضا گذشته بود. نمی دونم شاید جوگیر تب تند بودیم تصمیم گرفته بودیم که با هم ازدواج  6

کنی جر باشی ، تقلب ن کنیم و تا اخر عمر با هم بمونیم. فکر می کردم که قوانین بازی رو بلدم. اعتماد کنی، رو راست

 نزنی، صد در صد برنده ای. اما افسوس که همبازی من بازی بدون تقلب رو بلد نبود.

......................... 

سورن بازی رو بلد بود اما به روش خودش. اونقدر نرم می اومد جلو و کم کم افکار و عقایدش رو تحمیل می کرد که 

 ی کردم خداست. خدای زندگی ادما هیچوقت اشتباه نمی کنه.با اینکه می فهمیدم اما فکر م

بودن با سورن برای من لذت بخش بود. اینکه میدیدم به من اعتماد داره. اینکه با من مشورت می کنه. اینکه تو 

مسائلی که من اصلن توش دخیل نبودم ازم راهنمایی میخواد و ساعتها مسائل رو با هم تحلیل می کردیم. لذت 

دم. ولو اینکه ارتباط ما ارتباط از راه دور بود. که همدیگه رو تا حاال ندیده بودیم و شاید هم هیچوقت نمی میبر

دیدیم. این راحتی ساده بدست نیومده بود. مدتها طول کشیده بود تا سورن بقول خودش پی ببره من تو زمینه ی 

 دلبری و عشوه گری تعطیلم.

رن تو زندگیم راضی بودم. سورن مغرور من که وقتی بش می گفتم خودت رو از زندگیم راضی بودم از یودن سو

من باید جنتلمن بمونم. اما باز هم گاهی با غرور خودش رو جلوی من  sureنشکن جلوی هیچکسی می گفت:

 میشکست. از ضعف بدم میومد. چه ضعف زن چه ضعف مرد...اما سورن ضعیف نبود. 

 

 

 

_________________ 

 ن همونطور مو شکافانه داشت نگاهم میکرد. گفتم خوبه. زندگی دیگه مثل همه ی زندگی ها.ماما

 01شب بود. مامان و بابا رفتن بخوابن. سورن گفت امروز خسته شدی تو هم برو بخواب گفتم االن؟  01ساعت 

 شب؟ قرار بود صحبت کنیم.
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 قرار بود. دیگه نیست -

 گیج نگاهش کردم چیکار کرده بود؟

گفت: من حرفی نزدم یعنی در واقع به نتیجه ای نرسیدم. چی می گفتم به بابات هر حرفی میزدم مسخره بود. بعد دو 

سال زندگی و بچه ای که چند وقت دیگه میخواد بدنیا بیاد به بابات بگم میخوام با دخترش ازدواج رسمی بکنم؟ نمی 

 پرسید برناممون چیه. گفت میذاشتی نوه ت هم بدنیا بیاد بعد؟ بابات خودش

فکر این رو نمی کردم که بابا پیش دستی کنه و زودتر با سورن صحبت کنه. بابا مثل همیشه غیر قابل پیش بینی بود. 

 حتا موقع ازدواجش با مامان هم غیر قابل پیش بینی رفتار کرده بود

.................... 

ه دختر از زن اولش و سه تا دختر از زن دومش و روایتی بود که پدر بزرگ پدری من خان بود. سه تا پسر داشت و ی

سالگی بابا تهران تنهایی زندگی  01یک دختر هم از معشوقه ش که ایتالیا زندگی می کنه. بابای من پسر دوم بود. از 

 حس باالکرد . درس خوند.پدر بزرگ من به تحصیل اهمیت میداد و بچه هاش رو ارباب مسلک بار نیاورد گرچه اون 

بودن تو رفتار بچه هاش کمی مشهوده. دختر هاشو مرد بار اورد. تا زن. عمه ی تنی من به عمه سرهنگ معروف بود. 

بابا بعد فوق لیسانسش رفت یکی از شهرای ایران برای سربازی و بعد کار. مامانم اون موقع معلم بود. تک دختر. 

ساله ی من رو می بینه. مامان تعریف می کنه که  81د که مامان سالش بو 86پدر بزرگ مادری فرماندار بود. بابا 

بابات هر روز با یه کت شلوار جدید و یه دسته گل دم در خونمون بود و هر روز جواب رد میشنید. دوست بابا 

تعریف می کرد که بابات هر روز دست من رو می گرفت و می برد دم مدرسه ی مامانت که ببین چه موهایی داره. 

صه بابا انقدر رفت و اومد تا بلخره تونست جواب مثبت بگیره. مامان می گفت اصلن نفهمیدم چی شد منی که خال

دنبال شوهر کردن نبودم اونوقت در عرض سه روز نامزد کردم عقد کردم و عروسی کردم. تو محرم. ارزوی جشن 

امان دست مامان رو گرفت و برد شهر خودشون عروسی به دلم موند. ارزوی پوشیدن لباس سفید. بابا بعد ازدواج با م

 و به مامانش اینا معرفی کرد: زنم

سالم بود که فوت شد. با ما زندگی میکرد. مامان  6من هیچکدوم از پدر بزرگام رو ندیدم. و مادر بزرگ پدری 

د پیش می اومهمیشه ازش تعریف می کرد. می گفت تو همه ی زندگی ها بحث پیش میاد تو زندگی ما هم بحث که 

 مادر شوهر طرف عروس رو میگرفت و جلو پسر می ایستاد.

بابا برای ازدواج خواهر هام سخت نگرفت. خواهر ای من خودشون انتخاب کردن. دو تا خانواده در جریان بودن اما 

ی  جلسه دخالتی نکردن تا دختر و پسر به نتیجه ی ازدواج رسیدن. بعد از اون خواستگاری در کار نبود فقط یه

 معارفه تا دختر و پسر با خانواده ی هم اشنا بشن.

..................... 

 شاید بخاطر یه همچین پیش زمینه ای انتظار نداشتم که بابا خودش بحث رو پیش بکشه 

 

 

 

...................................... 

و مشکلی با هم نداشتیم. رابطمون عوض اینکه به سه سال از اشنایی من و رضا میگذشت. سه سالی که هیچ بحث 

مرور زمان سرد بشه روز به روز گرمتر و گرمتر میشد. خواستن و عشق تو تک تک رفتارای رضا مشخص بود. همه 
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ی دور و بری هامون غبطه میخوردن بارهاو بارها دوست های رضا به من گفته بودن که خوش بحال رضا که تو رو 

یی که با رضا نقشه ی ازدواج می کشیدیم و خیال پردازی میکردیم و من منتظر بودم که رضا با داره. تو اون روزا

 مامانش اینا صحبت کنه یهو همه چی به هم ریخت.

یه مدت خانواده ی رضا تحت فشار گذاشت بودنش واسه ازدواج و رضا هم می گفت انتخاب اول من تویی. باید اینو 

ن تا با مامانش اینا صحبت کنه من تو خونه ی رضا نشسته بودم و سر خودم رو با درک کنن. روزی که رفت خونشو

جمع و جور کردن گرم کرده بودم. دل تو دلم نبود. یعنی چی میشه. رضا برگشت. از ظاهرش نیمشد چیزی تشخیص 

ینکه چقدر کوچیکه. اداد. وقتی با صدای خفه ای گفت شورا باید با هم صحبت کنیم. فهمیدم قضیه از چه قراره. دنیا 

میگن ادما به هم میرسن... گفت مامانم گفته هر کسی جز این دختره. هر کی رو بگی مخالفت نمی کنم اما این 

دختره اصلن. به لطف مرجان مادر و پدر رضا از جزئیات رابطمون خبر داشتن اما این به نفع من نبود. مرجان با من 

م که برادشون رو پسرشون رو جادو کرده بودم و داشتم اون رو از مشکل داشت. از نظر اونا من دختری بود

خانوادش دور میکردم. از نظر مرجان برای چی برادرش برای هر کاری تو زندگیش اول با من مشورت میکرد؟ ازش 

 پرسیدم یعنی چی هر کسی جز من مگه مامانت اینا من و میشناسن یا خانوادمو؟ گفت بابام میشناسه.

ن تو یه کاری با بابات مشکل داشته. هر کاری کردم چیز زیادتری نگفت گفت من نمی دونم اما حالتش به ظاهرن قبل

من می گفت که میدونه. کل دانسته هام رو جم کردم که یادم بیاد چیزی تو خونه راجع به بابای رضا شنیدم یا نه بعد 

خونمون رو بفروشه و اقای ... مشتری بود. خونه رو به نتیجه ای که رسیدم این بود که چند سال پیش بابا میخواست 

برای مدرسه غیر انتفاعی میخاست و بدون اینکه معامله ای انجام بشه یا اصلن خونه ی ما بفروش بره طرف با سند 

سازی داشت خونه رو صاحب میشد. اقای .... بابای رضا بود. رومو کردم طرف رضا پرسیدم قضیه ی نجفی درسته؟ 

 نگفت دیدم هیچی

سرش رو انداخت پائین و گفت من نمی دونم. نباید میشکستم. نگاهش کردم. گفتم رضا. سرش رو باال اورد. گفتم 

هر جایی دیگه رفتی خواستگاری دور من یه خط قرمز بکش روزی که جای دیگه ای رفتی از اون روز دیگه تو 

از روی ناچاری وقتی جای دیگه قبول نکردن  زندگی من جایی نداری چون دلم نمی خواد با کسی زندگی کنم گه

اومده باشه سراغ من. چه اطمینانی داشتم من ازاینکه رضا عاقبت برمیگرده طرف من و اونوقت نوبت منه که تالفی 

 کنم. ارتباطمون ادامه داشت. اما به سردی از طرف من. بهم برخورده بود. عاقبت اون روز رسید:

 استگاریشورا فردا شب دارم میرم خو-

تو دلم اشوب بود دنیا برام به اخر رسیده بود. اما نباید نشون میدادم که برام مهمه. روی تک تک کارایی که قبل از 

رفتن باید انجام میداد نظارت کردم. کت و شلوارش رو با هم خریدیم. دسته گل رو با هم رفتیم سفارش دادیم 

 بهرام.

نیم ساعت زودتر میفرستی خونه ی دختر؟ نمی دونستم دختر کیه اما یه رضا دسته گل رو با خودت میبری یا  -

در صد انجام میشه. این اخرین کاری  011جورایی هم میدونستم. رضا گفته بود خواستگاری فرمالیته س و قضیه 

ر مورد د بود که باید برای رضا انجام میدادم. رضایی که یه زمانی همه کس من بود. وقتی داشتم باهاش بحث میکردم

مراسم، یهو از کوره در رفت: بسه چقدر عذابم میدی. دارم زجر می کشم. تو یعنی برات انقدر راحته که بشینی و 

 نگاه کنی دوست پسرت داره ازدواج میکنه؟ چه دل خوشی داری که نظر هم میدی
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د. رضا تموم شد. اما برای برام راحت بود؟ اره. چون از همونروز که شنیدم هر کسی جز من برام همه چیز تموم ش

اون نه. رفت خواستگاری اما رابطش رو با من قطع نکرد کم هم نکرد این من بودم که ازش فرار میکردم. اون موقع 

شنبه یکی از شهرستان ها زندگی می کردم و اخر هفته ها برمیگشتم تهران. اما  4تهران نبودم بخاطر کارم شنبه تا 

برای همه تهران بودم برای رضا شهرستان. بارها و بارها بهش گفتم درست نیست. گفت  بعد این جریان اخر هفته ها

به مرور رابطمون رو کم کنیم اینکه توانایی این که یهو قطع کنه رو نداره. شیش ماه بعد بود که بهم گفت مساله 

مام ل رو داشته باشه. شیش ماه تمنتفی شده. دوباره برگشت. انتظار داشت بعد تمام این حرفا باز هم همون جایگاه قب

زجر کشیده بودم. یاد وقتایی می افتادم که جلو روی من با دخترک صحبت میکرد قرار میذاشت و وقتی ازش فاصله 

 می گرفتم که نباشم که نشنوم دستم رو میگرفت و مجبورم می کرد که بمونم که بشنوم.

 گفتم: یادته بت چی گفتم. یادش بود.

 رفتی دیگه بر نگرد؟ یادش بودیادته گفتم  -

یادته گفتم دو روز بهت فرصت میدم تصمیم بگیری تو گفتی نیاز به فکر کردن نداری تصمیمت عوض نمیشه؟  -

 یادش بود

 گفتم: االن نوبت منه که تصمیم بگیرم االن این منم که میتونم بگم اره یا نه.

و نیم عمرم چی میشد تکلیف شیش ماه زجری که کشیدم؟  قصدم از همون موقع جواب منفی بود اما تکلیف سه سال

رضا عوض شده بود رضای شیش ماه پیش رفته بود و یکی دیگه جاش رو گرفته بود پسرک ساده ای که من 

میشناختم جاشو با یه مرد رند عوض کرده بود. مردی که به من مهر فاحشگی زد و بهم پیشناهاد داد که معشوقش 

 بفروشم...بشم که جسمم رو بهش 

................................ 

 سورن ازم پرسید به چی فکر میکنم. بهش گفتم به گذشته. هیچوقت فکر نمی کردم که اینجوری متاهل بشم 

 

 

 

 زندگی متاهلی. تا االن هم همین زندگی رو داشتم فقط اسمش فرق میکرد.

 

ه بود و چشماش بسته بود. اروم لباسامو پوشیدم و رفتم سمت از حموم اومدم بیرون سورن روی تختم دراز کشید

تخت. بدجور هوس سیگار کرده بودم. بعد جریان اون روز شاید فقط یکی دو نخ اونم دزدکی کشیده بودم. ظاهرن 

سورن خوابیده بود. رفتم تو اشپزخونه. در یخچال رو باز کردم و پاکت سیگار رو از توش برداشتم . برگشتم تو 

قم. سورن چشماشو باز کرد. فهمید. گفت ازت خواهش کرده بودم. جوابی بهش ندادم با یه نخ سیگار که اتفاقی اتا

نمی افتاد دکترم گفته بود که الکل نخورم و زیاد سیگار نکشم. منم که کلن اهل الکل و مشروب نبودم مگه اینکه 

گفتم امشب مجبوری تحمل کنی. رو تراس نمی  مجبور شم اما سیگار رو دوست داشتم. دراز کشیدم کنار سورن و

تونم برم. تو خونه ی ما، خونه پدری م، سیگار کشیدن چه برای زن چه برای مرد گناهی بود که هیچ بخششی 

 نداشت. سورن صدام کرد:

 شورا-

 هوم -
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 اون موقع که گفتی فکر نمی کردی اینطوری متاهل بشی به رضا فکر می کردی؟ -

 اره -

 قت پشیمون نشدی؟هیچو -

 از چی؟ -

از همه چی. از اینکه باهاش بودی. از اینکه انتخابش کردی و بعد از اینکه بینتون به هم خورد از اینکه باهاش رابطه  -

داشتی. هر چی باشه تو اون موقع ایران بودی نمی دونستی که ممکنه یه روزی از ایران بری. هنوز ویرجینیتی تو 

 جوری این تصمیم رو گرفتی؟ایران مهمه. اصلن چ

 کنجکاوی. -

 گیج نگاهم کرد.

یه چند ماهی از دوستی من و رضا میگذشت. زیاد با هم بودیم. خونش زیاد میرفتم. اما هیچوقت اتفاق خاصی  -

بینمون نمی افتاد کلن من تو این وادی ها نبودم. همیشه فکر میکردم کسی که برای زندگی انتخابش می کنم باید 

ین و اخرین مرد زندگیم باشه. اینجوری نبود که رضا بزور کاری کرده باشه. با هم صحبت کردیم و در موردش اول

تصمیم گرفتیم فقط دلم میخواست تجربه کنم اونطرف زندگی چه خبره. نه احساس نیاز می کردم نه چیز دیگه. فقط 

 هر دومون تجربه ی اولمون بود.کنجکاوی محض. رضا مرتب میپرسید مطمئنی من مطمئن بودم اون نه. 

 خوب اونطرف دنیای دخترونه چه خبر بود؟-

هیچی. بعد از همون بار اول پشیمون شدم. نه بخاطر بکارتی که از دست دادم بخاطر اینکه احساس کردم در حق  -

 رابر زورهمه ی دخترا ظلم شده. برام سخت بود منی که هیچوقت ضعف دخترونه نداشتم همیشه محکم بودم در ب

کس دیگه ای از پا در بیام. گذشتن از اون مرز سخته. اینکه حس میکنی اون لحظه هیچی نیستی. اولین بار، اولین 

رابطه جنگ نابرابریه. هر چقدر هم که قوی باشی هر چقدر هم که جوربی بزرگ شده باشی که یه دختر هیج فرقی با 

دیگه اسیری به تمام اعتقاداتت اندیشه هات و احساست دهن  یه پسر نداره اون لحظه اون حالت که تو دست یکی

 کجی می کنه. بعد از اون اولین بار این من بودم که نمی خواستم و رضا بود که اصرار داشت

 این حست فقط برای بار اول بود یا...-

روزی دختر دار شدم  فقط بار اول چون دفعات بعدی با بار اول فرق داره. همون موقع بود که تصمیم گرفتم اگه-

همون موقع تولد از دکترش بخوام که مساله ای به اسم بکارت رو براش حل کنه. دو نفر ادم وقتی از یه رابطه میتونن 

 لذت ببرن که شرایطشون یکی باشه.

 سورن یهو از جاش بلند شد و نشست:

 یعنی اگه بچه دختر باشه تو میخوای که... -

شد اما اینجا میدونم که دکترا این کار رو میکنن. اگه بچم دختر باشه مطمئنن وقتی بزرگ  اره. شاید تو ایران نمی -

 شد ازم تشکر هم می کنه

جدی نمی گی. من مخالفم تو حق نداری برای کس دیگه ای تصمیم بگیری. این من و تو نیستیم که انتخاب  -

 میکنیم. شاید بعد ها ازت گله کنه که چرا براش تصمیم گرفتی.

تو چی میدونی تو از حس یه دختر تو اون لحظه چی میدونی. تو پسر تو اون لحظه غرورت رو ارضا میکنی به قیمت  -

 شکست یکی دیگه. قدرتت رو در برابر ضعف دیگری به رخ می کشی. این چه لذتی برای یه دختر داره.
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ید تو زیادی حساسی. این مساله واقعن اما کسایی که من باهاشون بودم هیج کدوم مثل تو فکر نمی کردن. شا -

 اینجور که میگی ازار دهنده نیست

 ازار دهنده نبود؟ خودم رو دیدم که توی حموم زیر دوش ایستادم و روی زمین دریایی از خون از جاریه...

 برای تو شاید اما برای من بود.-

 در هر صورت من مخالفم اجازه همچین کاری رو بهت نمی دم -

 ه دختره که انقدر جوش اوردیپس بچ-

 شاید اما این یکی اگه هم دختر نباشه بعدی شاید دختر باشه از االن باید روشنت کنم -

بعدی؟ خندم گرفته بود سورن فراری از همه چی داشت به بچه دوم فکر میکرد و من به این که چجوری از زیر این 

 .... ازدواج در برم و قبل از تولد بچه از پیش سورن برم

 

 

 

روزای بودن مامان و بابا خیلی سریع گذشت. دو روز بعدش بود که با بابا صحبت کردم. گفت اگه خودم از این 

شرایط راضی هستم اصراری به هیچ چیزی نداره. تمام نگرانیش بابت این بود که اگه یه روزی من خواستم برگردم 

م نخوره. بهش گفتم اینجا چه ازدواج کرده باشم چه نکرده  ایران و اونجا زندگی کنم مارک حرومزادگی به بچه

باشم از نظر قوانین و دولت یه زن متاهل به حساب میام. در هر صورت تو کارت خانواده اسم من بعنوان مادر بچه 

ثبت میشه و اسم سورن بعنوان پدرش. بابا میفهمید من چی میگم از نظر خودش هم تا زن و مردی نخوان کنار هم 

مونن هیچ قانون و قید و بندی نمیتونه اونا رو کنار هم قرار بده. گفت همه ی اینا رو هم به سورن گفته. اما سورن ب

بوده که اصرار به ازدواج داشته. باورم نمی شد که سورن مساله رو جور دیگه ای به من بازتاب کرده باشه. سورن 

ه قیمت تحمل دائمی سایه ی یک زن تو زندگیش یا بقول تصمیم گرفته بود بچه رو کنار خودش نگه داره. حتا ب

تا رینگ الگانس که وقتی با هم  4خودش از دست دادن ازادی هاش. حلقه ای که سورن برام خرید شوکه م کرد 

 دستشون می کردم روش نوشته بود

trust love belive me یا .trust me believe love 

 می گرفتن... بسته به این که چجوری کنار هم قرار

سر دو راهی مونده بودم. تصمیم گیری سخت بود. بین احساسات متناقض دست و پا میزدم. سورنی که یه بار به من 

نفر بخوابه.... من هم زن زندگی نبودم از هر چیزی که محدودم کنه  011گفته بود که تصمیم قبل از خودکشی با 

شت. من با قوانین خودم زندگی می کردم. از نظر من وجدان مهم فرار میکردم قوانین برای من حکم زندان رو دا

ترین چیز بود و قوانینی که گاهی وجدان ادما رو زیر سوال میبره قوانینی که گاهی وجدان رو محکوم میکنه این رو 

دوست  رنمی تونستم تحمل کنم. تو قوانین من خیانت جایی نداشت طبق قوانین زناشویی ایرانی اگه تو با وجود شوه

اجتماعی مذکری داشته باشی تو خائنی. و طبق قوانین من دوست دوسته. چه مرد چه زن. سورن اما تا جایی که من 

سال اول زندگیش رو تو ایران بوده مردی که  81شناخته بودمش اینجور نبود اما هر چی بود یه مرد ایرانی بود که 

تضمینی بود که بعد ازدواج تبدیل به همه ی اون مردایی نشه شخصیتش با عرف جامعه ی ایرانی شکل گرفته بود چه 

 که عمری ازشون فراری بودم....
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باید تکلیف رو همین االن مشخص می کردم بعد از به دنیا اومدن بچه دیگه فایده ای نداشت. اون موقع من بازنده 

 وقعی گذاشته نشده بود.بودم. تبدیل به زنی میشدم که نادیده گرفته شده بود. به احساس و عقیده ش 

یه ماهی که مامان اینا بودن گذشت بدون اینکه دیگه در این مورد صحبتی بشه. ترجیح من این بود که تو اون شرایط 

 زیاد روی این موضوع حساس نشم تا مجبور نشم قبل از سنجیدن شرایط تصمیم بگیرم. 

 

 

 

رد به سورن گفتم بریم یه جا بشینیم و صحبت بکنیم. پرسید در مومامان و بابا رفتن. وقتی از فرودگاه بر می گشتیم 

چی. در مورد خیلی چیزا تمام ناگفته ها. اما جوابی ندادم طبق عادت شونه هامو باال انداختم و گفتم در مورد خودمون. 

و زود  یگفت میریم خونه صحبت می کنیم مگر اینکه تو دلت بخواد بیرون صحبت کنی یا بخوای یه هوایی بخور

خونه بر نگردیم. فکر کردم شاید بیرون گزینه ی خوبی نباشه. هنوز نمی دونستم چی قراره بگم و عکس العمل 

سورن چی خواهد بود. گرچه حتا اگر هم میدونستم چی میخوام بگم فرقی نمی کرد چون همیشه به محض اینکه 

گفتم و یا اگه همونا رو می گفتم به بدترین نحو و دهنم رو باز می کردم چیزایی غیر اونی که تو ذهنم بود رو می 

متفاوت ترین لحن می گفتم. برگشتیم خونه. سورن با شیطنت من رو همینطور که میرفتم سمت اتاقم نگاه کرد و 

گفت ازت راضی ام. نگاهش کردم منظورش چی بود؟ گفت چرا اینجوری نگام می کنی خوبه که با اینکه حامله ای 

می گفت جز شکمم که نشون دهنده لوبیای سحر امیزی بود که تو وجودم داشتم بقیه ی اندامم  چاق نشدی. راست

 فرقی نکرده بود.

 

 سورن گفت: اب، چایی، قهوه؟

 گفتم طبق معمول

 سرش و تکون داد و گفت یه بار شد چیز اسون تر رو انتخاب کنی.

ست شده نمی خورم. از نظر من قهوه ای که تو خونه پسرک تنبل. می دونست من قهوه ای رو که با کافی میکر در

 خورده میشه باید قهوه ی ترک باشه اونم تو قهوه جوش و با شعله ی مالیم گاز اماده شده باشه.

 حلقه هام رو از دستم در اوردم. گذاشتم روی میز:

 اینا یعنی چی؟ منظورت از این نوشته ها چی بود؟

 نفهمیدی.نفس عمیقی کشید و گفت: نگو که 

 گفتم میتونه یه جور خود شیرینی باشه جلو رو مامان و بابا

 اصراری به خود شیرینی ندارم دلیلی هم نمی بینم که بخوام نقش بازی کنم یا بر خالف خواسته م رفتار کنم. -

 مدعی شدی.اما ما با هم صحبت کرده بودیم. از روز اول قرار هامون رو گذاشته بودیم گرچه تو زیرش زدی و  -

پوزخندی زد و گفت: یادته بهت گفته بودم هر کاری بکنی رو تالفی می کنم؟ اونی که اولین بار زیر قرار زد من 

 نبودم تو بودی که حامله شدی.

 پس قضیه لجبازی بود.-

بچه حقم رو نه به اون شکل. اما خوب من هم از حقم استفاده کردم. تو حامله شدی بر خالف قرار. من هم نسبت به  -

 میخوام باز هم بر خالف قرار. با هم مساوی هستیم.
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 اما عمدی نبود. -

 وقتی بدون اینکه بگی قرصا رو قطع می کنی من چه فکری باید بکنم؟ -

 تو میدونستی که یه مدته قرص اذیتم می کنه. -

 در هر صورت نمی خوام راجع به چیزایی که اتفاق افتاده صحبت کنم. -

 گفت فایده ای نداشت در موردش صحبت میکردیم چون توانایی تغییرش رو نداشتیم. راست می

من میخوام برم. با فیلیپ صحبت کردم قراره برگردم فرانسه و تو همون مدرسه ای که خودم درس خوندم کار  -

 کنم.

 باشه اما بدون بچه.یادم نرفته که وقتی فرانسه بودی فیلیپ زیادی بهت لطف داشت -

ای اولین بار پشیمون شدم که چرا اون باید همه چیز رو بدونه. میدونست که بین من و فیلیپ چیزی نیست یه بر

 پیشنهادی داده شده بود و جواب من منفی بود اما خوب رابطه ی استاد و شاگردی سر جاش باقی مونده بود.

 سورن... -

 چند تا پیشنهاد بهت میدم. و حق انتخاب داری. -

نتخاب وقتی پیشنهاد دهنده تویی فکر نمی کنم معنی داشته باشه. این اجباره چون در هر صورت تمامشون به حق ا -

 نفع تو میشه نه من

 اول اینکه بمونی اینجا با هم زندگی کنیم عین قبل بچه هم پدرش رو داره هم مادرش رو -

 ل داشته باشی. بچه باید با نظارت من بزرگ شه.دوم اینکه باز هم اینجا بمونی اما اگه دلت میخواد خونه ی مستق

 سوم اینکه بچه رو بدی به من و بری فرانسه.

سورن من این بچه رو دارم احساس میکنم تو وجودمه تکون خوردنش رو میفهمم هنوز ندیدمش اما بهش  -

 وابستگی دارم . تو چی ازش تنها چیزی که دیدی یه شکم بر امده س و چند تا عکس

ربان قلبش شنیدم و تکون خوردنش رو حس کردم. تو فکر کردی شبا وقتی خوابیدی و دست من روی شکمته و ض -

من خوابیدم؟ میتونم بخوابم وقتی که چیزی از وجود من هم هست یه جای دیگه داره رشد میکنه و من احساسش 

تا یه یح میدم تنها باشم اما حنکنم؟ تو نمی دونستی من سریع وابسته میشم؟ یادت رفته که بهت گفت بودم ترج

 حیوون خونگی هم نگه ندارم چون خودم رو میشناسم میدونم که درگیر می شم؟ این که دیگه بچمه.

 

میدونستم هیچ راه فراری ندارم میدونستم که مجبورم به شرایط تن بدم مگر اینکه فرصتی پیدا کنم و از نبود سورن 

 استفاده کنم و برم... 

 

 

 

 بعد از اینکه انتخابم رو کردم؟گفتم 

 گفت اونوقت بسته به انتخابت من باید یه چیزایی رو بهت بگم.

 اولیش این بود که من بمونم اینجا و عین قبل با هم زندگی کنیم؟ -

اره اما مثل یه خانواده. ترجیح من ازدواجه اما اگه تو نمی خوای مهم نیست چون اسمش مهم نیست اما عملن  -

 .همونه



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –شورا

3 1  

 

راه سوم خود بخود از دور خارج شده بود. راه دوم هم راه خوبی نبود. اینکه بچه اصلن پدر یا مادر نداشته باشه خیلی 

بهتر بود تا اینکه نصفه داشته سهمش از پدر و مادرش نصف هفته باشه. یعنی همون پیشنهاد اول یا پیشنهاد نا گفته 

دادم. توان این رو نداشتم که بخوام انتظار فرصتی رو بکشم که شاید  ی چهارم خودم. بهتر بود که قضیه رو کش نمی

 هیچوقت پیدا نمی کردم. باید همین االن انتخاب میکردم و پاش می ایستادم.

 می مونم. -

 مطمئنی؟ -

 اوهوم -

 بدون کلک و نقشه؟ -

 بدون کلک و نقشه -

 دو تا از حلقه ها رو از روی میز برداشت.

 هم: چیدشون کنار

trust me 

 دستم رو گرفت و همون دو تا رو کرد دستم.

 گفت: یه سری چیزا هست که باید بهت بگم. چیزایی که خودت میدونی اما نمی دونی.... 

 

 

 

 از جاش بلند شد و رفت سمت تراس در رو کمی باز کرد. نفس عمیقی کشید:

یدونی منم میدونم اما من یکمی بیشتر از تو میدونم. بعد بار اینکه چجوری اشنا شدیم و به اینجا رسیدیم رو تو م -

اولی که با هم صحبت کردیم یه احساس خاصی داشتم. من کلن فقط ارتباطم رو با کسایی حفظ می کردم که امریکا 

بودن. کسی که بهش دسترسی نداشتم برام جذاب نبود. حتا اگه خوشگلترین دختر دنیا بود. ایدی مسنجرت همیشه 

الین بود. اما حتا یکبار هم بعد اون جریان برام پی ام ندادی. وقتی ای دی مسنجرم رو افالین می کردم و بعد می ان

اومدم میدیدم که یه مسیج که مشخصه برای همه فرستاده شده یا یه لینک ویدیو برام اومده همش فکر میکردم که 

ی مسیجی که برام فرستادی به حرف بگیرمت. این شد که من چقدر بدشانسم. اگه انالین بودم می تونستم به بهانه 

چراغ من هم دیگه خاموش نشد و مسیج های تو هم قطع شد. چند وقتی طول کشید تا فهمیدم که دنبال هم صحبتی 

با من نیستی و این مساله برام سنگین بود. من سورنی که کسی نمی تونست ازش بگذره نادیده گرفته شدم. غرورم 

گذاشتم و بهت مسیج دادم و خودم رو اینجور قانع کردم که میخوام تالفی بی تفاوتی رو در بیارم. اصرار رو زیر پا 

داشتم که با هم وویس کنیم و تو زیر بار نمی رفتی. اینجا بود که شک کردم. به اینکه با یه پسر طرفم پسری که 

قیق شدم از اصطالحات دخترونه و لوس بازی تو خیلی ماهرانه من رو سر کار گذاشته. تو کلمه به کلمه ی حرفات د

انتخاب کلمه ها خبری نبود. و شکم روز بروز به یقین نزدیک تر میشد.این دومین ضربه برای من بود. اینکه کسی 

من رو دور بزنه. حس کنجکاوی جاش رو به عصبانیت داد. برای اینکه بتونم عصبانیتم رو سرت خالی کنم نیاز به 

برای اینکه بتونم خردت کنم باید تو رو توی تله ی صحبت مینداختم اما تو خیلی خونسرد گفتی که موقعیت داشتم 

ویس نداری. و من فکر کردم که عالوه بر اینکه پسری دروغگو هم هستی باید به روش خودم ادبت می کردم. گفتم 

سی که ادعا میکرد دختره، شماره تلفن شماره تلفن بده. بعد گفتن این جمله از خودم متنفر شدم من، از یه دختر، ک



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –شورا

3 2  

 

می خاستم. کجا داشتم میرفتم؟ اما حرفی بود که زده بودم و تو خیلی راحت گفتی اصلن برات اهمیت نداره شماره 

تلفن. چون هیج احمقی نمی اد کلی هزینه کنه برای تلفن کردن به کسی که هیچ نقشی تو زندگیش نداره و هیچوقت 

ره تلفن دادی بهم و گفتی به لیست بقیه شماره ات اضافه کن. قسمت اولش رو ندید می گیریم نمی بیندش. دو تا شما

و تو میتونی مدعی بشی که یه دختر دیگه هم پیدا شده که تا شنیده تو امریکایی دهنش اب افتاده و عوض یه شماره 

جور خاصی بود با اینکه فقط چند تا تلفن دو تا شماره تلفن داده. حرصم در اومده بود. تو، رفتارت جواب دادنات 

کلمه بود که نوشته میشد اما من احساس می کردم که لحن داره. بی تفاوتی به من. تک تک جمالتت بهم دهن کجی 

 میکرد.... 

 

 

 

دقیقن یادم میاد سورن چی میگفت. اون موقع من فکر می کردم که جلوی این پسر از خود متشکر مغرور نباید وا 

ید فکر کنه که یه دختر کل زندگیش تو پسر خالصه میشه. پسری که با وقاحت تمام به من گفته بود قصدش بدم نبا

از چت کردن فقط پیدا کردن کیس برای س. ک. س. ه چون از یکنواختی بدش میاد. ازش خوشم نیومده بود. برای 

 ذاره.من مظهر یک ادم خائن بود. ادمی که متعهده اما به این تعهد احترام نمی

 

سورن ادامه داد: بهت تلفن کردم. دیدم که برخالف تصوراتم در مورد جنسیتت راست گفته بودی. وسط صحبت 

بودیم که اون یکی خطت زنگ خورد. بابات بود. از لحن صمیمانت خوشم اومد. راحت با بابات صحبت میکردی و 

ات ات نباشه. مخصوصن که با شیطتنی که تو صدشوخی هایی که معمولن بین پدر و دختر نیست. شک کردم شاید باب

بود چند باری حاجی صداش کردی. منی که فکر می کردم در مورد فرانسه بودنت هم دروغ گفتی. و این رو به 

باشه. فکر تالفی از نحوه ی صحبت کردنت و برخوردت با من یه لحظه  fakeخودت هم گفتم. اینکه شماره تلفنت 

چی پیشتر می رفتیم بیشتر فرو می رفتم. راحت برخورد می کردی. بدون نقاب بدون  ارومم نمی ذاشت. اما هر

ماسک. دلم میخواست ببینمت. اما نمی خواستم بیشتر از این ضعف نشون بدم. با تاسف فهمیده بودم نسخه ی 

ن یدیت. ورژدخترونه ی خودمی. از درخواستی که جواب منفی به دنبال داشته باشه متنفری. گیر دادم به عکس ا

بزرگش رو برام فرستادی. عکس یه دست که روی یه سری موی فرفری سفید بود و یه چیز سیاه مثل موش روش 

 بود. برام توضیح دادی دستت روی سگته و اون موجود سیاه توله ی دو روزه ی سگته.

 دستت خوش فرم بود و خوش رنگ.

ون مقدمه گفتم تو قد و وزن من رو میخاستی چیکار قد و با کشیدن بحث به قد و وزنت خواستم تحقیرت کنم. بد

میخوره. خیلی راحت گفتی با کس دیگه ای اشتباه گرفتم. تو هیچوقت همچین سوالی نپرسیدی و  bedوزن بدرد 

نمی پرسی. دلم میخواست که کمی در مورد ظاهرم کنجکاوی نشون بدی تا من هم بتونم به این بهانه ببینمت. اما 

ت بی تفاوت ترین چیز دنیا ظاهر من بود. شاید حس کرده بودی من به تالفی ساده قانع نیستم من طرفم رو انگار برا

له می کنم. اگه ضغیف باشه محوش می کنم و تو نمی خواستی ضعیف باشی. برای جذب کردن و ضربه زدن باید بی 

ک و بعد که وابسته میشدی حسادتت رو تحری خیال جذابیت ظاهریم میشدم باید از بقیه قابلیت هام استفاده میکردم.

 می کردم و بعد ضربه ی نهایی. اینکه خودم رو بصورت راز در بیارم برات در مورد تو فایده ای نداشت... 
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اینکه خودم رو بصورت راز در بیارم برات در مورد تو فایده ای نداشت و داشت. دوست داشتم اینجور فکر کنم که 

ه من بهت اوردم و هم بخاطر اینکه از من خوشت اومده وویس کامپیوترت رو درست کردی. دوست بخاطر فشاری ک

نداشتم که فکر کنم که این کار بیشتر بخاطر خانوادته. تو حق نداشتی جز من به کس دیگه ای فکر کنی. باید ذهنت 

و خودت بوجود اوردی. تحویل پروژه اونقدر درگیر من میشد که بتونم تمام کارهات رو تالفی کنم. اولین موقعیت ر

داشتی طراحی پله برای پارک جنگلی. گفتی که ذهنت قفل کرده و هیچ ایده ای نداری عکسای سایت و پالن هایی رو 

که داشتی برام فرستادی. و اضافه کردی که البته تو چیزی ازشون سر در نمی اری. نمی دونستی که من تو خونه ای 

وز پدر و مادر و برادرم در حال خراب کردن یه گوشش بودن تا یه چیز جدید جاش بزرگ شده بودم که هر ر

بسازن. اگه تو سنت شکنی کرده بودی و بر خالف خواهرات و کل دخترای فامیل رفته بودی سراغ مهندسی عوض 

ه نظر از اینکپزشکی من سنت شکنی کرده بودم و بجای اینکه مثل مادر و پدرم معمار بشم داروساز شده بودم. بعد 

خودم رو گفتم کاملن احساس کردم که دیدت نسبت به من عوض شده. گفتی کسی که زمینه ای تو معماری نداشته 

باشه نمیتونه همچین نظری بده. این قدم اول برای من عالی بود شاید کمی نسبت به من کنجکاوی نشون میدادی. 

به ایرانی بودنت افتخار میکنی و بهش مغروری. به چلنج  زیاد سخت نبود تا بفهمم یه ایرانی نژاد پرست هستی.

کشوندمت. تنها راهی که میشه یه دختر رو به حرف زدن و همصحبتی تشویق کرد زیر سوال بردن عالئق و عقایدشه. 

باید عصبانی بشه تا هم صحبت بشه و بتونی بشناسیش. معصومیت افکارت و بی شیله پیله بودنت داشت من رو از 

ودم دور میکرد اما هنوز اون ور انتقام جو قدرتش بیشتر بود. عادت کرده بودیم که با هم صحبت کنیم و در موضع خ

حین صحبت کار هامون رو هم سر و سامون بدیم. قدم دوم رو برداشتم. از چند بیت شعر از چند تا شاعر گمنام 

م زمزمه می کنم. همینکه شاهنامه رو شنیدی شروع کردم و به شاهنامه ختمش کردم. انگار که دارم زیر لب با خود

گفتی باورت نمیشه از این چیزا ها بلد باشم که به من نمی اد تو زندگیم جز خوشگذرونی کار دیگه ای هم انجام داده 

 باشم....

 

ل نبود. ودقیق و مو به مو یادم می اومد. راست می گفت اینکه به ادبیات عالقه ای داشته باشه اصلن برای من قابل قب

سورنی که تو هر بار صحبت می گفت منو هپی کن وگرنه حوصلم سر میره از صحبت کردن با تو، بر خالف تصور من 

 تنها دنبال هجویات نبود...

نشسته بودم و با دهن باز نگاهش می کردم. من خیلی قبل تر از این جریانات سورن رو بعنوان یه دوست پذیرفته 

اور بود که تو تمام مدتی که من به چشم یه دوست نگاهش می کردم اون فقط دنبال راهی بودم و برام غیر قابل ب

 برای تالفی بود.

 

نزدیکای غروب شده بود سورن گفت بریم رو تراس بشینیم؟ می دونست من موقع غروب رو دوست دارم . تو هر 

ه داره رنگی که تو هیج زمان دیگه تو هیج فصلی. موقع غروب چه افتابی در کار باشه چه نباشه همه چیز یه رنگ دیگ

 جا نمیشه پیداش کرد. غروب های همه جای دنیا متفاوت ترین قسمت شبانه روزن... 
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سورن ادامه داد: نمی دونستم چه بالیی سرم اومده از یه طرف فکر تالفی کم محلی هات و از یه طرف کنجکاوی 

اونقدر اعتماد کردی که بقول خودت تنها راز زندگیت رو برام گفتی داشت بیچارم میکرد. وقتی میدیدم که بهم 

نفر تو زندگی بوده باشم و هیچ مساله ای برام پیش نیومده باشه و  nداشتم داغون میشدم. این انصاف نبود که من با 

که حتا این  تتو فقط با یک نفر و مشکلی پیدا کنی که شاید احتمال پیش اومدنش محال باشه. اونقدر شناخته بودم

احتمال رو نمی دادم که شاید دروغ گفته باشی و با کسای دیگه ای هم بوده باشی. اونجا بود که حتا اون مقدار ناچیز 

اعتقادم رو بوجود خدا و عدالتش از دست دادم. عدالتی در کار نبود. خدای عادلی هم وجود نداشت اگه داشت نباید 

یرفتم فیالدلفیا دنبال کیس جدید بهم گفتی سورن نکن. با کسی که نمیشناسی اینطور میشد. یادته یه بار داشتم م

نباش من رو ببین. اتفاق یه بار می افته ظاهر یه ادم بیمار نشون نمیده. از کجا میخوای بفهمی. همه مثل من نیستن که 

ه کدوم خدا. خدایی وجود بیان بگن هی من مریضم تا االن شانس اوردی خدا زیادی هوات رو داره و من بهت گفتم ک

نداره. خدا منم. خدا تویی. هر ادمی برای خودش یه خداست. دلم میخاست می گفتم اگه خدا هست چرا حفظت 

 نکرد چرا نگهت نداشت. چرا خدای مهربون تو خدای عادل تو در مورد من عدالت رو به جا نمی اره.

رو بشناسم با خودم شرط کردم که اگه به نتیجه ی خوبی  ور انتقام جو رو کنار زدم. با خودم شرط کردم که خودت

رسیدم نذارم تو تنهایی بمونی تو، یه زن بودی با تمام احساسات زنانه انصاف نبود که بخاطر یه اشتباه، اشتباه که نه یه 

رو بهت  بد شانسی از تمام لذتهای زندگی محروم بشی. اما ور مغرورم کماکان سر جاش موند. اما باید جوری خودم

معرفی میکردم خودم رو جدای از اون چیزهایی که به هر ادمی وصله. تیتر و عنوان و خانواده. تو باید روح من رو 

میشناختی. تو دخترک معصومی بودی از نظر من. شاید جسمت دست نخورده بود اما روحت صاف و تمیز مونده بود. 

یز رو دوست داشتم. وقتی می رفتم مسافرت و بهت میگفتم تا لکه ی سیاهی هنوز روش نیفتاده بود. من این روح تم

فالن تاریخ نیستم کاملن مراعات می کردی بودی اما نبودی. تا خودم پیش قدم نمی شدم ازت خبری نداشتم. این 

اخالقت رو دوست داشتم. بازی دوستی رو بلد بودی. دخترایی بودن که صرفن میشناختمشون اما به محض اینکه 

ردن که ممکنه کسی با من باشه تمام تالششون رو میکردن که عرض اندام کنن که به اون ادم کنار من چه شک می ک

واقعی چه فرضی، خودشون رو نشون بدن اما تو برعکس بودی. تا اون روزی که مسافرتم دو روز بیشتر طول کشید و 

 تو یه مسیج زدی که نمی خوام مزاحمت بشم کی می ای؟ حالم خوب نیست.

تو شرایط خوبی نبودم اما نتونستم اون لحظه جواب ندم. تمام اتفاقات احتمالی رو بجون خریدم و جواب دادم فقط یه 

طاقت بیار رفیق زود بر میگردم. با انیتا بودم. وقتی با انیتا بودم تلفنم همیشه خاموش بود جز اون سفر. انیتا -جمله

ید شرایط بد، بدتر شد. نمی دونم چرا ناراحت نبودم شاید ته دلم شک کرده بود و بعد که تلفن رو ازم گرفت و د

انتظار همچین چیزی رو میکشیدم. خسته شدم از اینکه انیتا من رو انقدر تحت فشار قرار بده و محدودم کنه که 

ز تمام ا مجبور بشم سرش کاله بذارم. تو زندگیم هیچوقت دروغ نگفته بودم و انیتا من رو مجبور کرده بود که بیشتر

عمرم دروغ بگم. بارها و بارها بهش گفته بودم که اینجوری عوض اینکه من رو داشته باشی من رو از دست میدی. 

ش کنم اما بجایی رسیده بود که دیگه ظرفیت تحمل بیشتر نداشتم. چرا نباید  hurtدوسش داشتم نمی خواستم 

و احوال پرسی دوستانه ی من رو با دوستاش تحمل کنه و سالگی امریکا بوده نتونه حتا سالم  04دختری که از سن 

بعد از هر دیدار یه جنگ اساسی داشته باشیم که من مجبور بشم پنهانی روابطی رو داشته باشم که بعضن تبدیل به 

روابط خاص بشه. چرا نمی تونستم راحت بهش بگم که این شوراس دوست من. از هم صحبتی باهاش لذت میبرم. 

قیه شاید رابطه ی دوستی ساده نبود اما بین من و تو که جز رابطه ی دوستی ساده چیزی نبود. چرا همین بین من و ب
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ارتباط اجتماعی رو هم از من دریغ میکرد؟ اونم تو کشوری که روزانه تو مجبوری با هزاران همجنس دست بدی و با 

یکایی و روشن فکر رفتار میکردم و اون در غیر همجنس روبوسی کنی. اما در مورد اون من باید مثل یک مرد امر

مقابل مثل یک زن حسود سنتی ایرانی که انگار تمام مونث های دنیا جمع شدن تا مردش رو از چنگش در بیارن. که 

این بی احترامی به من بود یعنی اونقدری به من و احساس من بخودش اطمینان نداشت. بودن با کسی که اعتمادت 

ه فایده ای داره؟ جر و بحثمون باعث شد که زودتر برگردیم. و رابطه ای که روز بروز سردتر نسبت بهش لرزانه چ

 میشد و فشار برای روشن کردن تکلیف روز به روز بیشتر.... 

 

 

 

 این قسمتی از داستان نیست و هست. این سلیقه هنری ماست البته اگه بشه این اسم رو روش گذاشت

 

کلیشه شده. اینکه قهرمان داستان چه دختر چه پسر الهه ی زیبایی ه. در حد یه استاد موسیقی  بعضی چیزا تو داستانا

به یه ساز احاطه داره و صدای فوق العاده گرم و عالی!!! مولتی میلیاردره و طرفش رو تا حد جنون دوست داره و 

ه که سم که شاید اینجور برداشت شهمیشه بی اعتنایی میبینه. بخاطر همین گاهی شک می کنم بعضی چیزا رو بنوی

دارم اب میبندم به داستان زندگیم یا هر چیز دیگه کل اشنایی سورن با ساز محدود میشد به دراوردن ریتم از 

سازهای کوبه ای مثل دف و ضرب. صداش اما خوب بود. خوب نه خیلی خوب صدای بازی داشت و تو خوندن ریتم 

صحبت می کرد رو دوست داشتم. از نظر مالی هم به اندازه ی یه داروساز در  رو رعایت می کرد. صدای عادیش وقتی

می اورد و از اونجایی که سالها تنها زندگی می کرد وضع مالیش رو به باال محسوب میشد. به چیزی که خیلی عالقه 

بودم و هیچ  داشت و روش کار میکرد خط ریز بود. اما من مثل باقی کارهای زندگیم به هر چیزی سرکی کشیده

ساله  1سالگی. اما چون برای یه دختر بچه ی  1کدوم رو به انجام نرسونده بودم. پیانو رو از بچگی شرو کردم 

دقیقه زجر به حساب می اومد نهایت دو سال به زور سر کالس نشستم و بعد دیگه  01نشستن یه گوشه حتا برای 

جلسه گیتار کل دانسته های  1ارمونیکا تو دوران دبیرستان و حتا کالویه های پیانو رو لمس هم نکردم. سه جلسه ه

موسیقی من بود. بر خالف خانواده ی مادری که همشون صدای خوبی داشتن من کلن ژن خانواده ی پدری رو گرفته 

نکه یبودم و صدام گرفته بود. صدای خوبی نبود اما اواز سنتی کار کرده بودم که بعد ها بخاطر سیگار کشیدن زیاد و ا

بقول استادم صدام خسته بود گذاشتم کنار. طراحی و نقاشی هم میکردم اما چیزایی رو که رو کاغذ می اوردم تنها 

خطوطی بود که روحیاتم رو نشون میداد جز طراحی مدل زنده که کاملن بش عالقه داشتم و روش کار میکردم. اما 

نظر استادام نقاشیام با اینکه اصول و سبک نداشت اما روح بقیه کارهام مثل رنگ و روغن و گچ خوب نبود. گرچه از 

داشت ترکیب رنگام به واقعیت خیلی نزدیک بود. و خطاطی میکردم برای دل خودم. نه با قلم نی با خودکار. برام یه 

و  دجور طراحی بود در اوردن حروف به شکلی که انگار با قلم نی نوشته شده. با اینکه تو خونه از نظر رفت و ام

دوست و رفیق از هر دو جنس محدودیتی نداشتم اما ترجیح میدادم که به تنهایی سینما یا کافه برم. و به ازای هر بار 

بودن با دوستام دوبار برای خودم باشم. رفتارم یه حس درونگرایی رو القا میکرد. که بعد ها این تبدیل به ویژگی 

روحی متالطم و در حال جنگ. برای کوچکترین خواسته هام و ساده خاص من شد. ادمی در ظاهر خونسرد و اروم با 

 ترینشون می جنگیدم. شخصیت مستقل و در عین حال کاملن وابسته به داشتن یه تکیه گاه یه همراه.
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حد و حدودم رو میشناختم خط قرمز ها رو رعایت می کردم و به قوانین احترام میذاشتم یاد گرفته بودم که جز این 

باشه. شاید گفتنش اینجا بی مناسبت باشه اما به محض اینکه کوچکترین تخلفی می کردم سریع مچم باز میشد: نباید 

دقیقه بود. تو عمرم چراغ  8یه بار با رضا داشتیم میرفتیم سر کار دیرمون شده بود و چراغ قرمز حافط تو کریم خان 

ی اولین بار به اجبار کس دیگه ای از یه قانون که اکثر قرمزی رو رد نکرده بودم. رضا به زور دستم رو گرفت و برا

مردم ازش تخلف می کنن تخطی کردم و اون سمت خیابون فوری بعد از رد کردن چراغ پلیس راهنمایی رانندگی 

جلومون رو گرفت و میتونم به جرات بگم که تنها عابر پیاده ای هستم که تو ایران بابت گذشتن از چراغ قرمز 

مسائلی از این قبیل باعث شده بود که کاملن به این باور برسم که تاوان کار خطا سنگینه خیلی سنگین  جریمه شدم.

 تر از قیمت واقعیش...

____________________________________________ 

شور ک برگشتم خونه و باهات تماس گرفتم از نظر روحی بهم ریخته بودی. چند تا دوست داشتی که با اینکه تو یه

اروپایی زندگی نمی کردین اما روابط صمیمانه ای با هم داشتین و اکثرن تعطیالت رو با هم میگذروندین. بخاطر یه 

سوتفاهم اون ها حرفایی بهت زده بودن که از نظر خودت وحشتناک بود. وقتی صدات رو شنیدم باورم نمیشد که این 

با بغض ازم پرسیدی که من ادم عوضی ای هستم نتونستم صدا مال همون دخترک شاد و سرخوش همیشگیه. وقتی 

جواب همیشگی رو بهت بدم اینکه نمی شناسمت چون میشناختمت. اینکه قضاوت دیگران تا این حد روت اثر بذاره 

برام قابل باور نبود. گرچه کارایی که دوستات باهات کرده بودن تو عالم رفاقت کار کثیفی بود. هنوز از این شوک 

نیومده بودی که شوک بعدی بهت وارد شد. تصادف بابات. وقتی اشک می ریختی و تنهایی تو این شرایط  بیرون

بودی ارزو میکردم که کاش تنها نبودی کاش میتونستی بری ایران و از نزدیک باباتو ببینی. این همه عشق به پدر 

 داشت جلو چشمات از بین می رفت و تو کاریبرام قابل تصور نبود. میگفتی که خواب دیده بودی و تو خوابت بابات 

نمی تونستی بکنی. گفتی که تو خواب التماس میکردی به ادمایی که دور و برتن که بجای نگاه کردن به داد بابات 

برسن و یهو معجزه اسا بابات نجات پیدا کرده بود. عصبانی بودی از اینکه مامانت خوابت رو جدی نگرفته بود و دو 

ات رو از الشه ی ماشینی که چیزی ازش باقی نمونده بود کشیدن بیرون. زنده موندنش برای همه معجزه روز بعد باب

بود و من غبطه خوردم به این همه عالقه ی تو به پدرت. ارزو کردم که اگه روزی بچه ای داشتم به این اندازه عاشقم 

 باشه.

برای دیدن بهار رفته بودم کانادا و انیتا شک کرده بود سه بار  روابط من و انیتا بر جا بود اما نه مثل قبل تا سفری که

سفر یه هفته ای برای دیدن فامیل تو دو ماه به اندازه ی کافی بهانه ی قانع کننده ای نبود و دو ماه بعد بین من و انیتا 

ار نه کنم اما اینب همه چیز تموم شد. وقتم ازاد تر بود و راحت تر میتونستم کنجکاویت رو برای شناختنم تحریک

برای ضربه زدن بهت برای اینکه یه دوست میخواستم که ورای خواسته های مادی و جسمی با من باشه. تو واجد 

 الشرایط بودی.

دختری که تو کشور ازادی زندگی کنه و تحت تاثیر قرار نگیره کمیاب بود. درسته که ندیده بودمت اما گاهی 

برام تعریف میکردی از پیشنهاد برای صرف قهوه که معمولن هر روز برات از جانب  اتفاقاتی که برات می افتاد رو

ادمایی که تو خیابون از کنارت میگذشتن بت میشد تا استادت تو دانشگاه. دلم میخواست کاش میشد ببینمت ولی 

اهی دای از ظاهر. گچیزی ته دلم میگفت که بدون اینکه ظاهرت خوب یا بد روم تاثیر بذاره باید کامل بشناسمت ج
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تصور میکردم که بعضی چیزا واقعیت نداره مگه میشد یکی که از نظر خودش چهره ای کاملن معمولی داشت هر روز 

 تو تراموا و خیابون و مترو به صرف قهوه دعوت بشه. 

 

 

 

ن حرف به خورشید سورن همینطوری کنار نرده های تراس ایستاده بود و اسمون رو نگاه میکرد. یه چند لحظه بدو

در حال غروب خیره شده بود و من هم غرق در فکر به سورن نگاه میکردم. بدون هیچ حرفی دست چپش رو باز 

کرد و کمی عقب گرفت. منظورش رو فهمیدم از جام بلند شدم و رفتم کنارش. دستش رو دورم حلقه کرد و سرم رو 

اه میکردیم. تو ذهن من خیلی چیزا غلت میخورد اما تو به سینه ش چسبوندم. بدون هیچ حرفی فقط به اسمون نگ

ذهن سورن نمی دونم. ظاهرش، چهره اش کاملن اروم بود. ارامش داشت. که به ادم این حس رو میداد که تو این 

لحظه ورای تمام دنیا داره فقط به یه منظره ی غروب نگاه میکنه. از روی تراسی که مشرف به یه فضای سبز جنگل 

نمیدونم چقدر گذشته بود که سورن اروم زمزمه کرد خیلی سر پا موندی. بریم تو خونه و در همون حال هم  ماننده.

 بوسه ای به روی موهام زد.

 

رفتیم تو خونه. روی صندلی خودم نشستم. حال اینکه بلند شم و چراغ رو روشن کنم نداشتم. فقط دستم رو دراز 

و روشن کردم. سورن روبروم روی زمین نشست. پاهاش رو حالت ضربدری کردم و نزدیک ترین اباژور به خودم ر

 جمع کرد توی شکمش و دستاش رو دور پاهاش حلقه کرد:

 

دیگه اونقدری بهت وابسته شده بودم و به صدات عادت کرده بودم که داشتم تمام حدود و قوانینی رو که تو  -

ا اینکه خواستی بری ایران. ایران رفتن تو برای من مساوی بود با زندگی برای خودم گذاشته بودم، زیر پا میذاشتم. ت

از دست دادنت. همینقدر که اروپا بودی برام خوب بود شاید هیچوقت نمی دیدمت شاید هیچوقت پام رو اروپا نمی 

یدادم. م ذاشتم اما بودنت اونجا به من یه حسی میداد که انگار نزدیکمی. انگار که اگه بر میگشتی ایران از دستت

ایران رفتن تو برای من به معنی از بین رفتن تمام چیزای خوبی بود که با بودن تو داشتم. نباید برمیگشتی به هیچ 

 قیمتی. 

 

 

 

بهت پیشنهاد دادم که بیای اینجا. گرچه فکرمیکردم که به سختی قبول کنی. جواب مثبت دادن به کسی که هیچ 

ت یه صدا بود همچین کار عاقالنه ای نبود. اما من میخواستم. باید میشد. و خوب چیزی ازش نمی دونستی و تنها برا

یه برگ برنده هم داشتم اینکه دوست داشتی دکترات رو از یکی از دانشگاه های حسابی امریکا بگیری. دو هفته ی 

ده وام که بیای اینجا. ندیتمام قبل از اینکه بهت پیشنهاد رو بدم با خودم فکر کردم. اینکه برای چی دارم ازت میخ

بودمت هیچ ایده ای ازت نداشتم. گاهی پیش میاد ادما به یه صدا به یه ادم مجازی دل می بندن و برای خودشون اون 

رو از نظر چهره تصور میکنن و بعد که همدیگه رو ، رو در رو دیدن ، یهو تمام اون احساس دود میشه تنها به این 

زمین تا اسمون متفاوته. نمی خواستم یه همچین چیزی برای تو، برای من، اتفاق بیفته.  دلیل که واقعیت با تصورات

بخاطر همین نیاز به فکر کردن دااشتم. چون تصمیم داشتم من برای ادامه ی زندگیت تصمیم بگیرم. و بعد خودم رو 

دارم با تو، با تویی که ادمای اینطور قانع کردم که تو فقط بعنوان یه دوست یه همخونه میای پیش من. و من حق ن
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زندگیت هر کدوم جوری باهات بازی کردن و ردی از زخم برات باقی گذاشتن، بازی کنم. تو نه قرار بود که یه 

انیتای دیگه برای من باشی و نه رفتارت مثل بهار بود. تو، خودت بودی و من این خودت رو ترجیح میدادم. همونطور 

اشتم. چیزی که همیشه ازش منتفر بودی. اینکه اگه کسی تو رو میخواد باید با تمام که بودی. قصد تغییرت رو ند

خوبی ها و بدیهات بخوادت. و میخواستم همونجور که تو با من رفتار میکنی باهات رفتار کنم. صادق و رو راست و 

کردم  ام سعی و تالشم روپذیرفتنت با تمام خصوصیاتت. چه خوب و چه بد. وقتی بعد از بحثای زیاد قبول کردی تم

که قبل از اومدنت همه چیز رو برات اماده کنم. برای من حکم یه مهمون رو داشتی که به دعوت من برای مدت 

نامعلومی داشت می اومد اینجا. دو تا اتاق بدون استفاده ی خونمو برات اماده کردم. دلم نمی خواست که فکر کنی که 

ی و هزینه های زندگیت تا موقعی که کاری در شان خودت پیدا کنی، با منه در ازاش حاال که قراره با من همخونه باش

 من ازت خواسته های نا معقولی دارم.

روزی که قرار بود برسی از صبحش دلشوره داشتم. یه ادم جدید توی زندگی من. در کنار من. منی که به تنهایی 

یه اپارتمان جدا می گرفتم؟ اینجوری دیگه ازادی های هم رو  عادت کرده بودم . فکر کردم: عاقالنه تر نبود برات

تهدید نمی کردیم. شاید تو اینجا با کسی اشنا میشدی و میخواستی باهاش زمانی رو تنهایی بگذرونی. اما دیگه وقتی 

ح ربرای اینجور فکر ها نبود. گذاشتم به عهده ی زمان. شاید که تو در صورت نارضایتی خودت دلبخواهت رو مط

 میکردی.

توی فرودگاه دنبال یه دختر متفاوت با تصوراتم میگشتم. متفاوت با تصوراتم بودی اما نه اونجوری که من فکر می 

کردم. ظاهر ساده. یه تی شرت و شلوار گشاد با یه کوله . تیپ کاملن اسپرت که اصلن دخترونه نبود. اما به شدت 

م. تمام ادمایی که از کنارت رد میشدن بر می گشتن و نگاهت جذاب و شیک. حاال معنی حرفات رو می فهمید

میکردن. اما تو انگار که برات عادی باشه توجهی نمی کردی. تازه می فهمیدم وقتی با خنده تعریف میکردی و می 

 گفتی که گاهی دلت میخواد بری از یکیشون بپرسی که ایا اشکالی تو ظاهرت هست یعنی چی. اون موقع من باور نمی

کردم. اینجا این سر دنیا کسی اون یکی رو نگاه نمی کنه. حداقل نه با اون شدتی که تو میگفتی اما اینجا داشتم 

میدیدم. خودم هم با وجود اینکه هنوز مطمئن نبودم خودتی یا نه محو تماشای دختری شده بودم که هیچ چیز خاصی 

دش کشیده بود. وقتی اومدی طرفم و گفتی سورن؟ شک تو وجودش نبود اما با این حال تمام نگاه ها رو سمت خو

کردم. ظاهرت با اون چیزی که در مورد سنت گفته بودی جور نبود. دختری که من میدیدم با وجود قد بلندش و 

سال کجا و نهایت  88سال؟ گفته بودی چند سالته؟  86سال بهش نمی خورد.  86استخون بندی درشتش بیشتر از 

 دم؟کجا. سر کار بو 86

خیلی ساده دست و دادی و گفتی بریم. تعجب کردم. پرسیدم پس وسایلت. خندیدی و گفتی به مسافرت سنگین 

عادت نداری و کوله ت رو نشون دادی و گفتی فقط همینه. سر در نمی اوردم. مگه نیومده بودی بمونی. گفتم بریم 

رزرو کردی ولی پشنهاد بیرون رفتن رو قبول  خونه یا قبلش دوست داری بریم یه جایی چیزی بخوریم. گفتی هتل

کردی. حرصم گرفته بود. هتل. اونوقت من اون همه برای همه چیز انرژی گذاشته بودم. بین غذا و نوشیدنی 

نوشیدنی رو انتخاب کردی و گفتی فقط جایی که بشه توش سیگار کشید. تعجب کردم. بعد برام توضیح دادی که 

باید حتمن تو محیط باز میبودی. تو محیط بسته ممنوع بود و تو هم اونقدر خسته ای که فرانسه برای سیگار کشیدن 

فقط دلت میخواد یه جا بشینی و از جات تکون نخوری. از سیگار متنفر بودم. ادم سیگاری برام غیر قابل تحمل بود. 

 ودم گفتم بهتر بره هتل. یکیاما تو کنارم بودی نزدیکم بودی جز بوی عطرت هیچ بوی دیگه ای نمی دادی. پیش خ
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تو خونه من سیگار بکشه؟ امکان نداره. نمی دونم چرا قبل از اومدنت این مساله رو فراموش کرده بودم. فراموش که 

نه اصلن در نظر نگرفتم. تمام اون شعار هایی که برای خودم میدادم اینکه همونجوری که هستی قبولت کنم دود شد 

ودم همون سورن خود خواه مغرور که به شکار جدید رسیده بود و این شکار جدید همون و رفت هوا. دوباره شده ب

 دقیقه های اول رفوزه شده بود. 

 

 

 

تو یه کافه نشستیم. تو همینطوری داشتی منو رو زیر و رو میکردی و من داشتم تو رو می سنجیدم. برام رفتار 

ت داشتی کار خودت رو میکردی. حرکاتت طبیعی بود. نه مثل خیلی از اجتماعی ادما مهم بود. تو اما خیلی اروم و راح

دخترا که به خودشون فشار میارن که درست عمل کنن. تو خودت بودی. وقتی متوجه نگاهم شدی خندیدی و گفتی 

چیزی شده؟ چیزی شده بود؟ نشده بود؟ چی باید جواب میدادم؟ فقط گفتم فکر میکنم قرار بود بیای خونه ی من. 

نه هتل. جدی شدی. صاف نشستی که بعد ها فهمیدم این یه حرکت عیر ارادیه. نا خود اگاه وقتی میخواستی حرف 

مهمی بزنی صاف میشستی. زل زدی تو صورتم و گفتی برای موندن تصمیمی نداری. که این فقط یه سفره برای 

سته س که بهش بگی وسایل رو ایران بفربررسی کردن. وسایلت اماده و بسته بندی شده س و دوستی فقط منتظر تما

یا اینجا. هتل هم صرفن بخاطر اینه که نمی خوای من رو و خودت رو تو معذوریت قرار بدی. گفتم مشکلی نیست 

اگه مشکلی بود بهت می گفتم. ولی وقتی گفتی که پس من بد متوجه شدم که سیگار کشیدن من تو ذوقت زده، 

ونی بودی که فکر میکردم. گفتی حتا اگه هتل هم نمی گرفتی اقوامی اینجا داری که جوابی نداشتم بدم. تیز تر از ا

نخوای مزاحم من بشی. بعد از اینکه یکمی در مورد مسایل عادی با هم صحبت کردیم اون حس بد اولیه از بین رفته 

ی و بیای خونه من. در بود سورن شکارچی جاش رو به سورن حامی داده بود. ازت خواستم که رزرو هتل رو کنسل کن

هر صورت محل زندگی هم تو تصمیم گیریت تاثیر داشت. شک و تردید از من من کردن هات میبارید. بدون اینکه 

دیگه چیزی ازت بپرسم رفتیم خونه ی من. اولین دختری بودی که پاش رو توی خونه ی من میذاشت. جز انیتا. اما 

و قبل از موندنت شرایطت رو گفتی و از من هم خواستی که بگم. جنگ اول تو شاید اومده بودی که بمونی. و موندی. 

 بهتره.

 

سورن داشت چیزایی رو میگفت که من با جزئیات بیشتری یادم بود. حافظه ی من تو بعضی مسائل زیادی خوب بود. 

ز م قسمتی اجوری که گاهی ارزو میکردم که کاش میتونستم بعضی چیزا رو فراموش کنم اما هیچوقت نتونست

خاطراتم رو فراموش کنم. روز فرودگاه رو یادم بود. بین اون همه ادم که تو سالن فرودگاه بودن نمی دونستم باید 

دنبال کی بگردم. سورن حتا شماره تلفنی هم بهم نداده بود که بتونم باهاش تماس بگیرم اسم و فامیلی هم ازش نمی 

ه خواست یه صدا با یه اسم مستعار اومده بودم یه کشور دیگه تو یه قاره دونستم. موقعیت مسخره ای بود من تنها ب

ی دیگه گرچه بیشتر سعی میکردم به این فکر کنم که فقط یه مسافرته. چه کسی منتظرم باشه چه نباشه. چشممو 

اه فرا رو نگساله میگشتم. یه دفعه یه نگاه سر گردون که تک تک مسا 41چرخوندم و بین ادما دنبال یه مرد حدودن 

میکرد توجهم رو جلب کرد. یه حسی بهم گفت که اون ادم نمی دونه دقیقن منتظر کیه. چون یه گوشه ایستاده و همه 

رو نگاه میکنه. رفتم طرفش و گفتم سورن؟ خودش بود. نگاهش نکردم. ارزیابیش هم نکردم. قبلش مطمئن نبودم 

ت با نگاه کردن بهش این تو ذهنش بیاد که دارم قیمت خودشه و بعدش هم حرکت درستی نبود. دلم نمی خواس
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گذاریش میکنم. اما اون خیلی راحت و عادی سر تا پای من رو نگاه کرد و بعد که قضیه ی نوشیدنی و سیگار پیش 

اومد حالتش عوض شد. تو دلم برای خودم سوت و دست زدم که از قبل هتل رزرو کردم وگرنه این رو چطوری باید 

دم. گرچه این جزو عادت من بود. هیچوقت موقع مسافرت خونه ی کسی چتر باز نمیکردم. همیشه هتل تحمل میکر

میرفتم و اوایل درسته که دوست و فامیل از این حرکتم ناراحت میشدن و بهشون بر میخورد اما بعد ها دیگه کم کم 

 با این اخالقم کنار اومده بودن. 

 

 

 

دم که یه جورایی ازم فرار میکنی. تمایلی برای صمیمیت و نزدیکی نداری. سرت تو تو همون هفته های اول فهمی -

کار خودت بود. برای من هم این خوب بود. متوجه شدم که کاملن مرزها رو رعایت میکنی و هیچ تهدیدی برای 

. هم داشتی ازادی هام نیستی. زندگیت خط داشت و نداشت. نظم داشت و نداشت. یه نامنظمِ منظم بودی. شیطنت

خیلی زیاد اما از نوع خودت. تازه داشتم می فهمیدم اون چیزایی که در موردت میدونم هیچی نیست. من هیچی ازت 

نمی دونستم. چطور فکر کرده بودم میشناسمت. این دختر غریبه ای که تو خونه ی من با من زندگی میکرد کی بود؟ 

اش عادت کرده بودم. کارم درست بود؟ دوستام تعجب کرده این دختر همون دختری نبود که من سه سال به صد

بودن که من با کسی همخونه شدم. ادم توضیح دادن نبودم و گذاشتم که اونا ازادنه هر چی دوست دارن فکر کنن و 

هاش ااونا هم تصور کردن که من بلخره کسی رو بعد از انیتا پیدا کردم و اون ادم اونقدر بهتر از انیتا هست که دارم ب

زندگی می کنم. مساله ی اخر هفته ها هم برام دردسر شده بود این بود که اینجور وانمود کردم که تو باهام همراه 

نیستی و من هم تحت هیچ شرایطی نمی خوام که تو بفهمی. قراری بود که گذاشته بودیم با هم. اما بعد از شیش ماه 

 ست که تو هم حسی به من پیدا کرده باشی و تو پیش قدم باشی.فهمیدم که نسبت بهت بی تفاوت نیستم. دلم میخوا

اما تنها چیزی که توی تو مشهود بود همون حس گریز بود. سعی کردم که با اوردن ادمای دیگه این حس رو بزنم 

ه ککنار. فایده ای نداشت تا اینکه اولین رابطه رو تجربه کردیم. هم تمایل شدیدی بهت داشتم و هم میترسیدم. این

این سکوت تو بعد از اولین رابطه ارامش قبل از طوفان باشه. صبح با ترس از خواب بیدار شدم. میترسیدم چشم باز 

کنم و اثری ازت نبینم. تا جایی که شناخته بودمت میدونستم که همچین کاری ازت بعید نیست. کاملن توانایی این 

. چشم که باز کردم تو اتاق نبودی. با عجله از جام بلند شدم. از رو داشتی که بذاری بری و دیگه اثری ازت باقی نمونه

اتاق اومدم بیرون. کل خونه رو گشتم نبودی. وسایلت بود اما خودت نبودی. فکر کردم اونقدر بهت برخورده که حتا 

ده دیک شقید تمام چیز هات رو هم زدی و رفتی. کالفه بودم و شکست خورده. اولین بار بود که دختری که بهش نز

 بودم به من حسی نداشت.

 

اولین هم اغوشی با سورن هم خوب یادم بود. نمی خواستم بهش وابستگی عاطفی پیدا کنم. از وابسته شدن و ضربه 

خوردن میترسیدم. رابطه م با سورن مثل تمام دوستای از جنس دیگه م بود. رو بوسی های سالم و خداحافظی. زیاد 

دم. تا اون روز شنبه. یه روز شنبه ی پائیزی بارونی دلگیر. لباس پوشیدم برم بیرون. سورن وقتم رو باهاش نمیگذرون

هم گفت که میاد بعد یهویی از یه بار سر در اوردیم. من زیاد اهل نوشیدنی نبودم. وقتی هم که میخوردم تاثیری روم 

سر به سرم میذاشت که کله پا میشی.  نمیذاشت بخاطر همین زیاد نمی خوردم. توی بار پا به پاش خوردم هی سورن

سنگینی من نمیتونم بلندت کنم. مجبور میشم همین جا بذارمت. یه دو ساعتی که گذشت برگشتیم خونه. من هنوز 
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خودم بودم اما سورن رو نمی دونم. تنها یه ان دیدم که تو بغلشم و داره من رو میبوسه. اونقدر شوک شده بودم که 

شون بدم. اما وقتی دیدم که سورن داره خیلی زیاده روی میکنه خودم رو از تو بغلش کشیدم عکس الغملی نتونستم ن

بیرون. بهش شرایطم رو یاد اوری کردم مریضی م رو و مستی اون رو. گفت مست نیستم میدونم چیکار دارم میکنم. 

رنه من هم یه ادم بودم. یه زن پای همه چیزش هم ایستادم. اما من شک داشتم. از نظر من مست بود. نمی فهمید. وگ

سال سرکوبش کرده بودم و حتا توصیه ها و دستور های دکتر هم نتونسته بود  1بودم. احساس داشتم. احساسی که 

منو از تصمیمم برگردونه. دکتر گفته بود که سرکوب ناراحتی روحی و روانی میاره. خود سورن هم این رو بارها برام 

بود و خوب خودم هم میدونستم اما حاضر بودم که اون بیمار روحی و روانی که همه ازش گفته بود. پویا هم گفته 

میگفتن رو داشته باشم اما زندگی و سالمتی کسی رو تهدید نکنم. کمی دیگه تقال کردم و نهایت این سورن بود که 

د نه چیز دیگه ای. روز بعدش پیروز شد. برای من تنها مساله ای که مهم بود خطری بود که پارتنرم رو تهدید میکر

صبح که از خواب بیدار شدم سورن خواب بود. نخواستم بیدارش کنم. براش یه یادداشت گذاشتم که میرم بیرون 

 قدم بزنم و تا ظهر بر میگردم. 

 

 

 

 براش یه یادداشت گذاشتم که میرم بیرون قدم بزنم و تا ظهر بر میگردم.

 

....................... 

اد داشت رو طبق عادت خونه ی پدری چسبوندم به اینه دستشویی. و اروم بوت هام رو پوشیدم و یه شال نازک هم ی

برداشتم و از خونه رفتم بیرون. بی هدف راه می رفتم و به وقایع شب قبل فکر میکردم. احساس گناه داشتم. من، 

ه بودم وسط زندگی کسی دیگه. وقتی من خودم به مقصر بودم. منی که از خیانت بیزار بودم حاال خودم شیرجه زد

عقایدم پایبند نبودم چطور میتونستم از بقیه توقع احترام به عقایدم رو داشته باشم. اون شیش ماه مثل یه فیلم زنده از 

جلوی چشمام با دور تند رد میشد. سعی کردم مسایل رو حالجی کنم. چی باعث شده بود که جلوی سورن وا بدم؟ 

قتی گفت پای همه چیز وایساده کوتاه اومدم؟ بهش مدیون بودم؟ بودم. اما این دلیل نمیشد که بخاطر دینی که چرا و

به گردنم داشت خودم رو در اختیارش بذارم. خودش بود که پیشنهاد داد من باهاش زیر یه سقف زندگی کنم. من 

ن اجاره کنم. تمام احساس م رو زیر و رو کردم که که میخواستم از همون روز اول برم هتل و بعد برای خودم اپارتما

و خورده ای ساله با موقعیت اجتماعی خوب، شرایط مالی روبراه  41شاید ناخواسته گرفتار شده باشم. گرفتار یه مرد 

و ظاهر عالی. اما نه گرفتار نشده بودم. هیچ اثری از عشق یا احساس مشابه تو خودم پیدا نکردم. وقتی بهش فکر 

ردم قلبم فشرده نمیشد. با دبدنش هیجان زده نمی شدم و از دوریش دلتنگ. اما نه. وقتی نبود دلم براش تنگ میک

میشد. بود و نبودش توی خونه برام مهم بود. اما بعد خودم رو اینطور قانع کردم که دو تا جوجه رو هم کنار هم نگه 

حساسی داشته باشم اما مطمئن بودم که اسم این حس عشق داری بهم انس میگیرن ما که دو تا ادمیم. باید بهش یه ا

نیست. کالفه شده بودم نمی تونستم فکرم رو متمرکز کنم. یه نفس عمیق کشیدم و چشمام رو بستم و سعی کردم به 

هیچ چیزی فکر نکنم. بعد از یه نفس عمیق دیگه چشمام رو باز کردم و دور وبرم رو نگاه کردم. صبح یک شنبه 

کسی نبود دور و برم خلوت بود و همه جا ساکت بود. برای اینکه تمرکزم رو از دست ندم شروع کردم با . 9ساعت 
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صدای بلند با خودم صحبت کردن و قدم به قدم از لحظه ای که از هواپیما پیاده شدم و تا همین امروز صبح وقتی که 

 از خواب بیدار شدم رو برای خودم مرور کنم.

دن مدارک و مهر ورود و وقتی که وارد سالن شدم. یه لحظه دلم میخواست بیخیال همه چیز بعد از مراسم چک کر

بشم و تاکسی بگیرم و مستقیم برم هتل و بعد برای سورن پیغام بذارم که از اومدن منصرف شدم. اما کار احمقانه ای 

ومدم. و خوب اینجوری خوب نبود. بود چون اگه واقعن منتظرم بود میتونست بره و با یه چند تا سوال بفهمه که ا

اصلن هم خوب نبود تمام اعتمادی که برام مهم بود بقیه بهم داشته باشن، از بین میرفت. چند لحظه یه جا وسط 

جمعیت ایستادم و ادما رو نگاه میکردم. سورن چیزی از ظاهر خودش نگفته بود. دوستی داشتم که عقیده داشت 

قیافه نیستن. سورن رو یه ادم قدکوتاه کچل با شکم گنده تصور کردم. تیپ مردای خوش صدا به هیچ وجه خوش 

کاملن حاجی بازاری. گرچه به اون صدا این ظاهر نمی اومد. صداش به مردی می مونست با ظاهر قدرتمند. حس می 

کردم اون اقتداری که تو صداش هست و اون لحن محکمش همونظور که تو شخصیتش هست باید تو ظاهرش هم 

باشه. تصور میکردم که یه ادم قد بلند با چهره ی معمولی اما به شدت زن پسند باید منتظرم باشه. و دعا میکردم که 

چشماش رنگی نباشه گرچه حس میکردم که اون مرد مردیه با چشمایی به رنگ ابی متمایل به طوسی. با موهایی که 

چشم میچرخوندم: اون که اون گوشه ایستاده همون کمی تو قسمت شقیقه شاید کمرنگ شده باشه. در همون حال 

که ریش داره شاید اون باشه. وای قیافه ش شبیه این برادراست. اما نه یکی باهاشه و میرفتم دنبال ادم بعدی. تا 

اینکه یه گوشه دیدم کسی ایستاده خوش بختانه نه قدش کوتاه بود نه پیر بود نه چاق. خوشبختانه؟ ظاهر یه هدوست 

یه جاست فرند چرا باید مهم باشه؟ متناسب. متعادل. قد بلند. پوست گندمی اما نقریبن روشن. یه شلوار جین عادی 

پوشیده بود با یه بلوز مردونه که استیناش رو تا نزدیکیای ارنج داده بود باال و با سوئیچ توی دستش بازی میکرد و 

که سورن همیشه بین زن ها و دختر ها دنبال کیس  تک تک زنا و دخترا رو از نظر می گذروند. بعد فکر کردم

میگرده اما پس چرا این ادم نگاهش هرز نیست. چرا هیز نگاه نمیکنه. پس این نمی تونه باشه. اما یه حسی بهم 

میگفت خودشه. ادمی که توی صحبت کردن کاملن مراعات میکنه. اونم صحبت با یه دختر از پشت یه صفحه برقی 

کلمه ی ناجوری از دهنش در نیومده نمی تونه هرز نگاه کنه. پس شاید خودش باشه. زیاد ولی هیچوقت هیچ 

نتونستم نگاه کنم چون همونوقت سرش سمت من چرخید. وقتی برای بررسی و حالجی نبود. اروم و سر به زیر رفتم 

تش رو خوبی. دست راسطرفش. جلوش ایستادم و گفتم سورن؟ لبخندی زد و گفت سالم. دستم رو بردم جلو و گفتم 

از سوئیچ ازاد کرد و گفت چقدر متفاوت با اونچیزی که تو ذهنم بود. و من فکر کردم که اصول رو بلده. تا وقتی که 

من دست پیش نبردم دستش رو دراز نکرد. کنار هم راه رفتیم. تا شونه هاش بودم و پیش خودم تخمین زدم قدش 

تیم و گارسون اومد سفارش بگیره با بد جنسی ساکت موند. میدونستم که باشه. توی کافه که نشس 031باید حدود 

فکر میکنه من انگلیسیم بلد نیستم. یعنی خودم اینو گفته بودم اما خوب در حد رفع نیاز میتونستم یه چیزایی به هم 

ردم و بعد با نیش کببافم و من هم با بدجنسی تمام رو به گارسن گفتم اسپقسو پیلیز و اسپقسو رو خیلی غلیظ تلفظ 

باز زل زدم تو صورت سورن. نگاهم تو چشماش افتاد. سیاه بود. سیاهِ سیاه. حتا قهوه ای تیره هم نبود. ته ریش 

داشت. فکر کردم خوبه که زیادی نخواسته با خودش ور بره که انگار یه خبره ایه. میدونستم دقیقن همینجوره و 

من فکر کنم برای من خودش رو درست کرده اما فکر کردم شاید عادت به نخواسته اونقدر متفاوت بیاد بیرون که 

داشتن ته ریش داره. شاید اون هم فکر میکنه که بعضی از مردا وقتی سه تیغه و چپه تراش میکنن شبیه به کله پاچه 

 ی کز داده میشن که من همیشه فکر میکنم شبیه ماتحت مرغ پر کنده... 
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سیگار سرگرم کرده بودم و سعی میکردم نگاه هاش رو نادیده بگیرم. اما اون دست بردار نبود. خودم رو با قهوه و 

نمی دونم به چی فکر می کرد که همونطور خیره شده بود به من و نگاهم میکرد و نمی کرد. برای عوض کردن اون 

د. نباید قبول میکردم. شرایط ازش پرسیدم چیزی شده. و اون موقع بود که بحث رفتن به خونش رو پیش کشی

درسته که قبل تر از این هم همخونه ی پسر داشتم اما یه پسر خارجی رو نمی شه با یه مرد ایرانی مقایسه کرد. 

روابط برای مرد ایرانی تعریف نشده س. اما بعد که اصرارش رو دیدم قبول کردم اما بعد از گفتن تمام اون چیزایی 

ه جساب این گذاشتم که خودش رو در برابر مهاجرت من به امریکا مسئول که میخواستم. دلیل اصرارش رو ب

میدونه. همون موقع بهش گفتم که فقط بعنوان یه دوست یه همخونه یه غریبه باهاش زندگی می کنم. مخل زندگیش 

ر تونه نف نمی شم همونطور که توقع دارم اون هم پاش رو از خطوط فراتر نذاره. قبول کرد. گفت غیر این باشه نمی

که این قرار داره بهم میخوره میرم. و  -فقط احساس کنم-دومی رو قبول کنه. بهش گفتم روزی که حتا احساس کنم

اون بهم اطمینان داد که خودش اصلن خواستار زندگی با کسی که عنوان دوست دختر رو یدک می کشهه نیست. 

می دونم که بتونی در برابر کسی با جذابیت من مقاومت چون محدودیت میاره و با بدجنسی اضافه کرد: البته بعید 

 کنی.

زندگی کردن با سورن، حتا با وجود اینکه خیلی سعی میکردم خودم رو از زندگیش کنار بکشم، نا خواسته من رو 

وارد روابط اجتماعی جدیدی کرد. خوب طبیعتن وقتی مهمون نداشت من نمی تونستم خودم رو توی اتاقم حبس کنم 

ین شد که دوستاش روابط ما دو تا رو چیزی غیر از اونی ک در واقعیت بود تفسیر کردن و سورن هم خیلی راحت و ا

پذیرفت. نمی دونم شاید به چشم یه بازی نگاه میکرد که گاهی جلوی دوستاش برای تصمیم گیری ها از من 

زم هر جور خودت مایلی و اگه برای میپرسید که نظرت چیه و من هم مثل یه شاگرد خوب بهش جواب میدادم: عزی

 بار دوم پرسیده میشد، می فهمیدم که باید نظرم رو بگم.

از اواخر ماه سوم بود که متوجه شدم رنگ نگاه سورن فرق کرده. رابطمون با هم خوب بود. وقتی با هم خونه بودیم 

در می اوردیم. اما از ماه سوم چهره  کنار هم اوقات خوبی داشتیم. فیلم میدیدم. بحث میکردیم و گاهی حرص هم رو

جدیدی از سورن رو دیدم. وقتایی که خونه بود ترجیح میداد همش دور و برش باشم و تا می رفتم تو اتاقم صدای 

اعتراضش بلند میشد. وقت اشپزی، خرید، جم و جور کردن خونه... همش دور و برم بود. تا جائیکه گاهی صدام در 

ا که تنها بودی چیکار میکردی. و اون هم جواب میداد نمی دونستم داشتن یه همخونه اونم از می اومد که اون موقع ه

نوع لطیف انقدر خوبه. شاید باید همون موقع می رفتم. اما اشتباه کردم و موندم و پیش خودم میگفتم دو تا ادمیم با 

ستانه باشه. هیچوقت فکر نمی کردم که هم زندگی میکنیم و سر یه سفره غذا میخوریم. طبیعیه که باید روابط دو

روزی اتفاقی از نوع دیگه بینمون بیفته. سورن برای من همون حامی بود. دلم نمی خواست از دستش بدم . یه دوست 

خوب، یه تکیه گاه و یه مایه ی دلگرمی. اینکه بدونی کسی هست که هر جا و هر لحظه بهش تکیه کنی و پشتت رو 

 خالی نکنه. 
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م کم داشتم کالفه میشدم. به هیچ نتیجه ای نرسیدم که چرا کار به اینجا رسید. اینکه بشینم و خاطرات رو شخم ک

بزنم و بگم کاش اینکار و کرده بودم و اون کار رو نه فایده ای نداشت. مساله این بود که من االنن تو این نقطه 

ونه و دوست باشیم و االن این قرار بهم خورده. تنها نتیجه ایستادم. با پسری همخونه م که قرار بود فقط با هم همخ

ای که گرفتم این بود که تو شرایط خاص نتونسته خودش رو کنترل کنه هر چی باشه گاهی اوقات غریزه به منطق 

شده بود. و خوب بارون هم شدت گرفته بود و من هم سردم شده بود. برگشتم خونه.  0غلبه میکنه. حدودن ساعت 

گرفتم اتفاق شب قبل رو از ذهنم پاک کنم. درسته که سورن با خیلی ها میپرید اما از نظر من یه مرد متعهد  تصمیم

بود و من نباید وارد زندگی زن دیگه ای میشدم. راحت ترین راه این بود که از سورن جدا بشم. اما این راه بچگانه 

طه ی دوستی با سورن بود. این چیزی بود که من به هیچ ترین راه هم بود. و خوب اولین نتیجه ش از دست دادن راب

 عنوان دنبالش نبودم.

برگشتم خونه. به محض اینکه در رو باز کردم با قیافه ی عصبانی سورن مواجه شدم: معلوم هست صبح روز تعطیل 

 تو این هوا کجا رفته بودی؟

بینمون افتاده ناراحته و یه جوری با این عصبانیت گذاشتم به حساب اینکه خودش هم از جو بوجود اومده و اتفاقی که 

داره خودش رو خالی می کنه. شونه هام رو باال انداختم و گفتم: پیاده روی. بعد ادامه دادم: یادم نمی اد که تو 

 قرارامون بازخواست کردن همدیگه هم بوده باشه

 تو قرارمون خیلی چیزای دیگه نبود که االن بینمون پیش اومده -

 هم برخورد. صاف ایستادم و زل زدم بهش. داشتم به این فکر میکردم که مگه من خواستم...ب

تا خواستم اعتراضی بکنم صداش رو شنیدم که میگفت من عصر پرواز دارم. یه چند روزی نیستم. کار ضروری پیش 

 اومد رو تلفنم پیغام بذار.

م که صبحانه بخورم ساعت یک بعد از ظهر. پشت سرم جای گفتن هر چیز دیگه ای بهش گفتم چیزی خوردی و رفت

اومد و گفت که تا من قهوه رو اماده کنم میز رو میچینه. نه اون صحبتی از اتفاق دیشب کرد و نه من دلم میخواست 

 در مورد اشتباهی که جفتمون کرده بودیم صحبت کنم.

................... 

 یبا صدای سورن بخودم اومدم: خسته که نشد

 سرم رو به عالمت نه تکون دادم و گفتم بیشتر گیجم تا خسته

 نفس عمیقی کشید و گفت: امشب افتادم رو دور حرف زدن اگه االن نگم شاید بعد ها دیگه نخوام تعریف کنم.

. 

. 

 اولین بار بود که دختری که بهش نزدیک شده بودم به من حسی نداشت. نبودنت اونقدر شوکه م کرده بود که

همونجا روی کاناپه ی کنار پنجره نشستم و به چشمم به در بود و یه چشمم از پنجره به بیرون. همش از خودم 

میپرسیدم بر میگردی یعنی؟ و هی بخودم قول میدادم که اولین بار و اخرین باری بود که بهت نزدیک شدم. فقط 

نبودم اما یه حسی منو سمتت میکشید. برگردی دیگه هیچوقت نزدیکت هم نمی شم. دوست نذاشتم عاشقت هم 

باید با این حس مبارزه میکردم. پیش خودم فکر کردم بودن هام با ادم های مختلف و تنوع طلبی هام اینجا داره کار 
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دستم میده. تصمیم گرفتم که یه مدت نباشم تا هر دوتامون یجوری بتونیم این مساله رو هضم کنیم. گرچه از اتفاق 

 ون هم نبودم. شاید اگه زمان به عقب بر می گشت باز هم همونکار رو انجام میدادم. پیش اومده پشیم

 

 

 

سر میز دل رو به دریا زدم و گفتم بابت دیشب ازت معذرت میخوام اما نه متاسفم نه پشیمون. فقط یه کلمه در جواب 

 شنیدم : چرا؟

متاسف نیستم؟ چرا باهات خوابیدم؟ چرا باز هم متوجه منظورت نشده بودم. چرا چی؟ چرا معذرت میخوام؟ چرا 

دلم میخواد این مساله بینمون تکرار بشه؟ و یک مشت سواالتی که میتونست بعد از این چرا بیاد توی ذهنم قطار شد. 

 پرسیدم: چرا؟ با همون لحن سوالی خودت. چرا چی؟

ینکه متنفرم از اینکه بین دو نفر ادم باشم. ا از جات یلند شدی و دستات رو تکیه ی میز کردی و گفتی: میدونستی که

زندگی یه همجنس رو بهم بزنم. دختری که با هزار تا دلخوشی زندگیش رو برات گذاشته. اینکه تو بی وجدانی بی 

مسئولیتی تعهد نمی فهمی چیه چرا من باید این وسط ضربه ش رو بخورم. نفهمیدم چی میگی. بعد از چند ثانیه تازه 

د که تو از اتفاق بین من و انیتا خبر نداری. پس ناراحتیت از این بود. پرسیدم فقط همین؟ یعنی اگه از نطر تو یادم افتا

من متعهد نبودم دوست دختر نداشتم این مساله رو قبول میکردی. نمی دونم چرا منتظر بودم بگی اره. شب قبل 

ا در کمال تعجب گفتی دنبال رابطه ی عاطفی نیستی و رفتاری ازت ندیده بودم که بخوام فکر کنم که بدت اومده. ام

اگه هم باشی من اخرین نفری خواهم بود که ممکنه بخوای باش باشی. تحمل این رو نداشتم خورد شدم. به جمله تو 

اگه روزی دیدی که پیشنهاد رامین رو قبول کردم بدون که نه از روی عالقه بوده "ذهنم تکرار میشد از سالهای دور: 

و این جمله ی تو دقیقن همون بار معنایی رو  "نه عشق. فقط اینکه هیچ راه دیگه ای برام نمونده و مجبور شدم.و 

 داشت فقط ظاهرش عوض شده بود.

رفتم تو اتاقم و شروع به جمع کردن وسائلم کردم. نه بلیطی داشتم نه مقصدی. اما حس میکردم که له شدم دقیقن 

که بعضی ها با یک زن میکردن. که شاید خودم هم همچین کاری رو کرده بودم تو  همون رفتاری با من شده بود

زندگیم و االن داشتم تقاص میدادم: استفاده از بدن کسی و دور انداختنش. درسته که خودم قدم پیش گذاشته بودم 

 سواستفاده شده. بدون درسته که تو اول زیر بار نرفته بودی اما این من بودم که حس میکردم بهم تجاوز شده. ازم

هیچ حرفی از خونه اومدم بیرون. اول گفتم برم فرودگاه و سوار اولین پرواز شم اما بعد تصمیم گرفتم با ماشین برم 

کجا؟ نمی دونستم. توی اون یه هفته خیلی فکر کردم و به تنها چیزی که رسیدم این بود که بر خالف تصورم اون 

ای از عشق داشته باشه. نه. عاشقت شده بودم و تو من رو نمی خواستی. برات فقط یه تمایلم بهت میتونه یه ته مایه 

 لینک فرستادم :

http://www.youtube.com/watch?v=vSf_c...e_gdata_player 

 

 

 غمگین چو پاییزم

 از من بگذر

 شعری غم انگیزم

 از من بگذر
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 سر تا به پا دردم

 د ر د م...

 د ر د م...

 د م...د ر 

.................................. 

وقتی این لینک رو از سورن گرفتم نفهمیدم منظورش چیه. گوش دادم. بار ها و بار ها. میدونستم معنی خاصی داره 

 اما نمیفهمیدم سورن ادمی نبود که بخواد برای من لینک بفرسته اونم این شعر خاص. خاص از این نظر که ...

 

 بی خبر بسوزم ، چون شمعی تا سحر بسوزمبگذار ای 

 بگذار ای بی خبر بسوزم ، چون شمعی تا سحر بسوزم

 

 دیگر ای مه به حال خسته بگذارم ، بگذر و با دل شکسته بگذارم

 دیگر ای مه به حال خسته بگذارم ، بگذر و با دل شکسته بگذارم

 بگذر از من تا به سوز دل بسوزم....آه ،

 ق بی حاصل بسوزم در غم این عش

 

 

 

یه هفته از رفتن سورن میگذشت. جز همون پیغامی که ازش گرفته بودم هیچ خبر دیگه ای ازش نداشتم. غرورم 

 اجازه نمی داد که باهاش تماس بگیرم از طرفی هم ذهنم مشغول چیزی بود که برام فرستاده بود. تنها برداشتی که

این همخونه بودن پایان بده. نمی دونستم باید چیکار کنم. بمونم امریکا؟  کردم این بود که اون تمایل داره به

برگردم فرانسه یا قید همه چیز رو بزنم و برم ایران؟ تنهایی تصمیم گرفتن گاهی خیلی سخته. مامان و بابا هم گزینه 

ره کنی درست تی خوبی برای مشورت نبودن. نپرسیده جوابشون رو میدونستم: خودت میدونی کاری که فکر می

 انجام بده و اینجوری اگگه تصمیم اشتباهی گرفته میشد میشنیدم که:خودت کردی خودت خواستی.

توی تراس ایستاده بودم و با ماگ قهوه م و سیگار درگیر بودم. یه شنبه بود. به یه شنبه ی قبل فکر میکردم. و اینکه 

ش احترام میذارم و حاضرم سرما رو تحمل کنم و روی تراس  با اینکه سورن نیست باز هم تو تنهایی به قوانین خونه

 بایستم تا اینکه تو خونه بخوام سیگار بکشم.

 

نشستم روی زمین و تکیه م رو دادم به نرده های تراس. میدونستم که سورن اگه امروز نیاد تا هفته ی بعد هم ازش 

ته و خوش میگذرونه اونوقت من یه هفته ی خبری نمیشه. پیش خودم فکر کردم اون االن با کیس جدیدش نشس

تمومه نشستم به چیزای الکی فکر میکنم. نفس عمیقی کشیدم و چشمام رو بستم. نمی دونم چقدر گذشت که تو 

همون فکر و خیال خوابم برد. چشم که باز کردم یادم نبود کجام. چه وقت از سال هست چه وقت از روزه. احساس 

. موقعیت مکانی م رو نمی تونستم تشخیص بدم. یه جورایی این حس رو داشتم که تو میکردم که تو زمان شناورم

اپارتمانم تو فرانسه هستم اما دور و برم شبیه اپارتمانم نبود. سعی کردم که موقعیت سنجی کنم. خوب هنوز خواب 

ه بودم. خواب که از سرم پرید بودم. خوابم هم یادم نمی اومد احتمالن تحت تاثیر اون خوابی که یادم نبود،هنوز موند
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و حواسم سر جاش اومد متوجه سورن شدم که روی تخت من خوابیده بود. کی اومده بود؟ چرا یادم نبود. تا دیروز 

روی تراس رو یادم بود اما بقیه ش یادم نمی اومد. سابقه نداشت که سورن تو اتاق من بخوابه. جز ... جز همون شب. 

م؟ امکان نداشت اینجور هوش و حواسم رو از دست بدم. من همیشه سعی میکردم هوشیار یعنی باز هم گند زده بود

بخوابم و یه چیزایی همیشه جزو پرنسیپ هام بود و همیشه به خاطر میسپردم. بدون معطلی سورن رو تکون دادم. یه 

تو بغلش. اون لحظه دو تا  غلطی زد و زیر لب غرغر کرد که بذار بخوابم خسته م. و بعد دست دراز کرد و منو کشید

چیز اومد تو ذهنم. اول اینکه ایندفعه اون خوابه و نمی دونه من ، من هستم نه یکی از اون کیس هاش. دوم اینکه 

بدبخت شدم و رفت و دیشب دسته گل اب دادم که اینجور عادی بغلم کرده. سریع از جام بلند شدم و پریدم تو 

سام رو در اوردم . همون لباسای دیروزم تنم بود. معمولن من با لباسی که تو روز حموم. در حموم رو قفل کردم و لبا

تنمه نمی رم توی رختخواب. در واقع شبا بدون لباس میخوابم. خیالم تا یه حدودی راحت شد که ظاهرن اتفاقی 

 ... نیفتاده اما اینکه کی اومدم توی تختم و سورن توی تخت من چیکار میکرد برام حل نشده بود.

 

 

 

از زیر دوش اومدم بیرون و حوله م رو پوشیدم و از حموم اومدم بیرون و لباس پوشیدم. رفتم تو اتاق خوابو باال سر 

سورن ایستادم. اروم صداش کردم. با اینکه دوش هم گرفته بودم اما هنوز خوابم میومد. تعجبی هم نداشت ساعت 

رن رو بیدار کنم که بره تو اتاقش بخوابه. صداش کردم: سورن، اینجا تازه یک بعد از نیمه شب بود. میخواستم سو

چرا خوابیدی؟ برو سر جات. منتظر جواب بودم. اینکه باز غرغر کنه اما در کمال تعجب دیدم دستش رو دراز کرد و 

خوابید.  و باز هم منو کشید روی تخت و زیر لب گفت شورا انقدر سر و صدا نکن بگیر بخواب. و منو گرفت تو بغلش

نمی تونستم تکون بخورم. خواستم دستش رو از دورم بردارم اما حلقه ی دستاش دورم محکمتر شد. صورتم سمت 

سینه ش بود. گفتم: بذار اقلن بچرخم اینجوری نمی تونم نفس بکشم خفه میشم. دست چپش رو بلند کرد و بعد که 

ون دستش رو دورم گذاشت و اروم گفت حسابی که من پشتم رو بهش کردم دست راستش رو گذاشت زیر سرم و ا

 منو ترسوندی با اون استقبال گرمت حاال بذار بخوابم. نفهمیدم چی میگه ترس؟ استقبال؟ حالش خوب بود؟

 

......... 

دلم برات تنگ شده بود اما هر جوری بود تحمل کردم. جفتمون نیاز به فرصت داشتیم برای هضم شرایط بوجود 

شنبه عصر رسیدم خونه. وقتی کلید انداختم و در و باز کردم از سکوت و تاریکی خونه تعجب کردم. فکر اومده. یه 

کردم حتمن رفتی بیرون. دوش که گرفتم و از حموم اومدم بیرون تلفنم رو برداشتم و رو گوشیت زنگ زدم. صداش 

ی نبود. نگران شدم. کجا بودی که حتا از تو اتاقت می اومد. رفتم سمت اتاقت. گوشیت زنگ میخورد اما ازت خبر

تلفنتم همراهت نبرده بودی. دنبال یاد داشت همه جا رو گشتم: رو در یخچال، اینه دستشویی پشت در ورودی و 

دهن عروسکی که باالی بار اویزون بود. اما بعد به این نتیجه رسیدم که: احمق. مگه میدونست تو میای که بخواد 

مم به در نیمه باز تراس افتاد. اومدم سمت تراس. تو اون حالت که دیدمت ترسیدم. فکر یادداشت بذاره؟ یهو چش

کردم حالت بد شده بیهوش شدی. اودم سمتت. صدات کردم. تکونت دادم و اینبار واقعن ترسیدم. خوابت سنگین 

نه. همه ار و نبض ومعاینبود. همیشه با کوچکترین صدایی از خواب بیدار میشدی بغلت کردم و اوردمت تو اتاقت. فش

چیز طبیعی بود. اما پس چرا بیدار نمیشدی؟ فکر کردم شاید ارام بخش خوردی. اما توی تراس چرا خوابیده بودی. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –شورا

4 8  

 

نفسات منظم بود. کنارت خوابیدم. دلم خیلی برات تنگ شده بود. اما میدونستم که االن وقتش نیست که بخوام 

 باهات صحبت کنم.... 

 

 

 

م هفت ساعت رانندگی بی وقفه که زودتر به خونه برسم و استرسی که بهم وارد شده بود تمام توان و خسته بود

انرژی م رو ازم گرفته بود. احساس میکردم که تنها چیزی که میتونه ارومم کنه بودن تو تو بغلمه. بیخیال عکس 

رصم گرفت. زور نبود. نمی خواستم برم. العملت شدم و کنارت خوابیدم. وقتی صدام کردی که برم سر جام بخوابم ح

 زور بود باید منو کنار خودت تحمل میکردی...

بوی موهات عطر تنت بیخوابم کرده بود. اما نمی خواستم چشمام رو باز کنم. باز هم اون وسوسه ی بودن باهات 

غر زدی: مگه خوابت  سراغم اومده بود. سرم رو توی موهات فرو کردم و نفس عمیق کشیدم. خودت رو جم کردی و

 نمی اد بگیر بخواب.

................................ 

 شورا-

 هوم-

 از من ناراحتی؟ -

 چطور؟ -

 نمی دونم -

 از خودم بیشتر ناراحتم. نه. عصبانیم -

 چرا؟-

 کارمون درست نبود. -

طم متفاوته و تو مذیقه نیستم از این نظر اما تو مگه چیکار کردیم؟ دو تا ادمیم که یه سری نیاز داریم. حاال من شرای -

 چی؟

 من هیچی. نمیخوام درگیر بشم. -

 درگیر نشو. اما خودت رو هم تو فشار نذار -

 سورن....عصبانی شدم. بهم برخورد. برگشتم طرفش: منظورت چیه؟ در مورد من چی فکر کردی؟ -

 ن.هیچ فکری نکردم فقط میگم که اینکار و با خودت نک -

 سال اینجوری زندگی کردم و اتفاقی برام نیفتاده نه روانی شدم نه عقده ای بعد از این هم چیزی نمی شه 1 -

 یعنی ... -

 یعنی نه. یعنی دیگه هیچی نگو. -

همه اینا فقط بخاطر اینه که من گرل فرند دارم؟ اگه بهت بگم که هیچ مساله ای برای اون رابطه ی من پیش نمی اد -

 چی؟

 که بشم یکی مثل اون کیسای موقت؟ مرسی نمی خوام -

 ببین بد برداشت نکن. دیدی من تا حاال در مورد اونا بد حرف بزنم یا بشون توهین کنم؟ -
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راست میگفت. سورن با ادمای زیادی بود اما همشون ادمایی بودن از رده های اجتماعی باال هیج کدومشون هرزه 

 پارتنر رو داشتن.نبودن. براش عنوان سکس 

 

 نه اما با توجه به اینکه نمی خوام بیفتم تو رابطه ی عاطفی یعنی باید سکس پارتنر کسی باشم و من اینو نمی خوام -

امتحان کن. من نه یکی دیگه. تا کی میخوای اینجور خودت رو تو فشار بزاری؟ اصلن من چیزی نمی گم. همون  -

ن چی؟ اون هم بیراه میگه؟ اصلن چه ایرادی داره که رابطه عاطفی پیدا کنی؟ یه دوستت پویا. اون که بی غرضه. او

بار ریسک کن اگه دیدی که داری اذیت میشی خودت رو بکش بیرون. اما جسارت داشته باش. فرار نکن. یه بار 

 ضربه خوردی قرار نیست همیشه ضربه بخوری

دی قبول میکنه با یه ادمی که سابقه ی یه بیماری مثل پوزخندی زدم: اونوقت میشه به من بگی دقیقن کدوم مر

 پاپیلوما رو داره، باشه؟ یا نکنه منظورت اینه که نگم؟

 اتفاقن باید بگی. -

 خوب به نظرت کسی قبول میکنه بدون این که فکرای ناجور بکنه؟-

 کسی که اطالعات پزشکی نداشته باشه نه.قبول نمی کنه. -

 پس بگیر بخواب. -

خواستم رومو بکنم اونور تا بخوابم دیدم که سریع بغلم کرد و صورتش رو اورد جلو و گفت اما من که گفتم پای تا 

 همه چیز ایستادم و بعد فقط گرمای لباش رو احساس می کردم...

 صورتم رو کشیدم کنار: سورن

تو هستی و من هم ...هر چی  ش ش ش هیچی نگو فکرای منفی رو بریز دور فکر کن تنها کسی که تو زندگی منه -

 که خودت میخوای. یه مدت اینجوری به رابطمون نگاه کن بعد اگه دیدی که نمی تونی کنار بیای هر چی تو بگی...

 

 

و اینجوری شد که هم اغوشی های من و سورن شروع شد. و من فقط حواسم بود که عاشقش نشم و بچه دار هم 

 ن احساس مالکیت....نشیم....بدون عشق، بدون بچه، بدو

_______________________________  
 

 

 

 سورن ساکت شد من هم از مرور گذشته دست کشیدم و نگاهش کردم: خوب گفت همین بقیه نداره

گفت  believe loveبعد دوباره دستم رو گرفت تو دستش حلقه ها رو در اورد و دو تای دیگه رو کرد دستم: 

وار بودم که تو هم یه همچین حسی به من داشته باشی تمام کارایی که کردم بخاطر این بود که من دوستت دارم. امید

بهت فرصت بدم تا اگه عالقه ای به من داری نشون بدی اما هر بار عکس العملت حرفات کارات، خردم میکرد. من 

به عشق پیش کسی که عالقه ای بهت  یه مردم. اونم یه مرد ایرانی برام سخت بود که بیام اعتراف کنم. اونم اعتراف

نداره. االن اگه می بینی خودم رو شکستم و برات گفتم بخاطر یه چیزه. دلم نمی خواد تنها کسی رو که حاضر شدم 

وجودم رو روحم رو و زندگیم رو باهاش تقسیم کنم به زور و با تهدید کنار خودم نگه دارم. بچه که بدنیا اومد ازادی. 
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ونطور که میخواستی.رفت تو اتاقش و من هاج و واج مونده بودم. اومد دست چپم رو گرفت حلقه ی میتونی بری. هم

 foreverسومی که هیچکدوم از اون قبلیا نبود دستم کرد: 

 بعد هم انگار که اتفاقی نیفتاده گفت: شام چی بخوریم؟

شدم و رفتم سمت اتاقم. باید فکر میکردم.  گیج بودم و شوکه. گفتم من شام نمیخورم. میرم تو اتاقم و از جام بلند

 باید تصمیم میگرفتم. اینبار باید درست تصمیم میگرفتم.

 شورا -

 برگشتم سمتش: هوم؟

تموم شد. همه چیز تموم شده تو تا قبل شروع صحبتای من وقت داشتی. فرصتت رو سوزوندی. نمی خوام بعد ها  -

بودی وبهم ترحم کردی. در موردش دیگه نه فکر میکنیم نه حرف  هر ثانیه فکر کنم که تحت تاثیر حرفای من

 میزنیم. این بعد از ظهر رو از زندگیت حذف کن.

اما مگه میشه حذف کرد؟ چه توقع بیجایی. شونه هام رو باال انداختم و زل زدم تو چشماش وگفتم زیادی خوشخیالی. 

ت سرگرمم کردی ونذاشتی غصه ی رفتن مامان اینا رو فقط خسته م میرم استراحت کنم. در ضمن مرسی که با حرفا

 بخورم....

جمله م تموم نشده بود که فهمیدم باز هم بدون فکر حرف زدم. چشماش یه ان یه هاله از غم گرفت: خوشخیال 

 نیستم.فقط گفتم که یه موقع ذهنت رو در گیر مسایل جزئی نکنی.... 

 

 

 

 ندارن؟ سورن اومد تو اتاقم: پرنسس شام میل

 نه میخام دوش بگیرم بخابم -

 ابروهاش به عالمت تعجب باال رفت: حالت خوبه؟

 اره فقط یکمی خسته م -

 پس من میرم وان رو پر کنم -

 دو دقیقه بعد برگشت و گفت پس چرا نمی ای؟

 با تنبلی از جام بلند شدم: برو شامتو بخور خودم میتونم -

شوخی نیست تو هم که کلن روی زمین صاف و خشک سر میخوری چه برسه تو  بازوم رو گرفت و گفت نه حموم

 حموم اونم با این شرایطت. دو هفته دیگه تموم میشه. میدونم خسته شدی...

 

روی تخت غلت میزدم کالفه بودم خوابم نمیبرد. سورن هم نیومده بود. تو این شیش هفت ماه بدجور به بودنش 

 دت کرده بودمکنارم روی یه تخت خواب عا

 

از اتاق بیرون رفتم سورن تو هال نبود میخواستم برم تو اتاقش سرک بکشم که سایه ش رو روی تراس دیدم. در رو 

 که خاستم باز کنم دستم رو دستگیره خشک شد. باورم نمیشد. یعنی این سورن بود که داشت سیگار میکشید؟
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تاقم. یه حس عذاب وجدان داشتم واقعن من این ادم رو له کرده بدون اینکه سرو صدایی کنم اروم برگشتم سمت ا

 بودم؟ اونجور که خودش میگفت؟

 

حدود نیم ساعت بعد صدای موبایلش اومد و زمزمه ی اروم سورن. به کسی که پشت خط بود داشت میگفت که نمی 

 تونه بیاد ...

 

به دریا زدم بالشتم رو برداشتم و از اتاق باز بیرون  منتظر بودم هر لحظه کنار خودم احساسش کنم اما نیومد دل رو

رفتم. اروم در اتاقش رو باز کردم و زیر نور کمرنگی که اتاقش رو روشن کرده بود دیدم که طاق باز خوابیده و 

دستش رو روی صورتش گذاشته. بی صدا رفتم کنارش دراز کشیدم. اولین باری بود که روی تخت سورن تو اتاقش 

 خوابیدم...کنارش می

 

 دستش رو برنداشت تکون هم نخورد فقط گفت چی شده که تخت خواب ما رو قابل دونستین؟

دست ازادش رو صاف کردم وسسرم رو گذاشتم روش و سعی کردم با هل دادن خودم تو بغلش وادارش کنم یکمی 

 تو امشب چرا نیومدی پیشم؟ بچرخه سمتم و تو همون حین تالش گفتم اه لوس نشو دیگه. خوابم نمی بره. اصلن

برگشت سمتم و بغلم کرد: باید به بدون تو خوابیدن عادت کنم. تو هم همینطور. با خودخواهیم تو رو هم بد عادت 

 کردم. معذرت میخام.

 توقع نداشتم.یعنی واقعن همه چیز تموم شد؟

 . از جام بلند شدم و زیر لب زمزمه کردم ببخشید که خلوتت رو بهم زدم.. -

 

 

 

از اتاق سورن بیرون اومدم. بالشم رو توی اتاقش جا گذاشته بودم یه کوسن از روی مبل برداشتم و رفتم روی زمین 

کنج دیوار نشستم. پاهام رو جم کردم تو شکمم. عادت قدیمی خونه ی پدری که سالها بود از سرم افتاده بود. داشتم 

ازه ی کافی توی یه روز بهم شوک وارد کرده بود. شوکی که ادم عادی فکر میکردم سورن چه بی مالحظه س . به اند

رو از پا میندازه چه برسه به یه زن حامله. این رفتار اخرش دیگه برام قابل هضم نبود. تو شرایطی بودم که هیچ کاری 

زارینم بود. باید وقت سنمی تونستم بکنم مجبور بودم تا بدنیا اومدن بچه صبر کنم. یعنی دقیقن تا دو هفته ی بعد که 

 میرفتم...

نمی دونم جایی خونده بودم یا از کسی شنیده بودم که دو تا ادم شبیه هم نمی تونن با هم کنار بیان. و االن داشتم به 

چشم میدیدم. من و سورن جفتمون غد و مغرور بودیم. اما اون خودش رو جلوی من شکست و من حتا حاضر نبودم 

ش بشکنم. االن هم دیگه فایده ای نداشت. اما اگه فایده داشت میخواستم؟ اونقدر بهش عالقه ذره ای خودم رو پیش

داشتم که بخوام باهاش بمونم و زندگی کنم؟عالقه بعنوان یه همراه زندگی. پذیرفتنش بعنوان شریک زندگی. نه 

ا این نکرده بودم نمی خواستم ب اینکه به چشم یه دوست بهش نگاه کنم... نمی دونستم. به این جنبه از احساس فکر

دید نگاهش کنم. دلم برای بچه ای که به دنیا نیوده بود هنوز میسوخت. قربانی حماقت و خودخواهی دو تا ادم شده 

بود که خودشون رو عقل کل میدونستن. اون موقع که تصمیم گرفتم بچه رو نگه دارم پیش خودم چی فکر کردم؟ 

 دم حامله م....روزش بود فهمی 01من که وقتی 
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با صدای در اتاق سورن سرم رو از رو زانوم بلند کردم. منو ندید. رفت سمت اتاقم یه کمی پشت در مکث کرد و بعد 

انگار که پشیمون شده باشه برگشت سمت اتاقش. اما پشت در اتاق خودشم مکث کرد. کالفه دستش رو روی سرش 

خودشم نرفت راهش رو سمت اشپزخونه کج کرد و چند ثانیه بعد کشید و نفسش رو با صدا بیرون داد. توی اتاق 

 بوی سیگار فضا رو پر کرد...

سالگی داشت تجربه میکرد. و باعثش  48از خودم بدم اومده بود. مردی رو میدیدم که اولین سیگار عمرش رو تو 

 فقط من بودم.... 

 

 

 

ند شم و برم پیش سورن اما بخاطر اون طرز نشستن احمقانه نتونستم طاقت بیارم بغض کرده بودم. خواستم از جام بل

تمام کمرم درد گرفته بود. با احتیاط و به سختی از جام بلند شدم و رفتم تو اشپزخونه. سورن سرش پائین بود و به 

م نزیر سیگاری جلو روش زل زد بود. سرش رو باال نیاورد. تو همون حالت گفت: چرا نخابیدی. نمی تونستم حرف بز

 اگه صحبت میکردم اشکام سرازیر میشد. از جاش بلند شد و رفت سمت پنجره. پنجره رو باز کرد و همونجا موند:

 

وقتی فهمیدم حامله ای یه حس عجیب داشتم. هم خوشحال بودم هم نه. خوشحال بودم از اینکه بلخره من هم میتونم 

هم میتونم پدر یه فرشته کوچولو باشم و خوشحال  حس پدری رو تجربه کنم. خوشحال بودم چون میدیدم که من

نبودم چون هنوز این فکر با من بود که بوجود اوردن بچه احمقانه س و من هیچ منطقی هنوز براش پیدا نکردم. اما 

کم کم داشتم می فهمیدم که چرا همه ی مردا بخاطر این مساله غرق غرور میشن. واقعن جای غرور هم داره حس 

اینکه تو باعث بوجود اومدن یه موجود میشی انگار تو خدا هستی و داری خلق میکنی. واقعن حس قشنگ پدری. 

خدایی میکردم. وقتی فهمیدم شوکه شده بودم خیلی اتفاقی فهمیدم . وقتی که داشتم باهات تلفنی صحبت میکردم و 

این نمی تونست باشه وگرنه صدایی که پشت زمینه ی صدات می اومد مثل صدای یه مرکز پزشکی بود. چیزی جز 

حتمن قبلش به من میگفتی که میخوای دکتر بری یا ازمایشگاه با هر جای دیگه. منتظر بودم که بهم بگی. دوست 

داشتم که بیام خونه و به من بگی سالم ددی. اما اون شب خبری نشد. نه اون شب و نه شبهای بعدش. ترسیدم. اینکه 

ر دار نشم. و احتمال این رو هم دادم که شاید اشتباه می کنم. دقیق شدم. تو همه ی نکنه بخوای کورتاژ کنی و من خب

حرکاتت و حالت هات. مطمئن شدم که حامله ای اما چرا نمی گفتی؟ تمام رفت و امدهات رو زیر نظر گرفتم که نکنه 

جاره بودن که یه اپارتمانی که ا یه وقت دست به کار احمقانه ای بزنی. تا اینکه یه روز از اژانس مسکن پیغام گذاشته

کردی اخر هفته اماده س. اون موقع بود که فهمیدم چرا چیزی نگفتی. من تو چه خیالی بودم و تو، توی چه حال و 

هوایی. اشفتگی ت رو میدیدم. سر در گمی ت رو حس میکردم اما دلم میخواست که شروع کننده تو باشی نه من. 

بهت خیلی سر بسته گفتم که میدونم میخوای چیکار کنی اما تو به اندازه ی کافی فرصتش رو بهت دادم. قبلش هم 

 اسمارت نبودی که بفهمی من منظورم از اینکه گفتم کار احمقانه نکن چی بود.

وقتی برگشتم و با چمدونات توی سالن رویرو شدم فقط خدا رو شکر کردم که خودت خونه نیستی. وقتی برگشتی 

رل کردم که باهات اروم صحبت کنم. باز هم داشتی طفره میرفتی. یعنی انقدر برات پذیرش این خیلی خودم رو کنت

 مساله که من هم نسبت به اون بچه حق دارم سخت بود؟
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دلم میخواست اون بچه من و تو رو به هم از نظر احساسی نزدبکتر کنه اما تو همش تو فکر رفتن بودی. حتا 

ر رفتارم رو تغیر روش زندگیم رو. به امید اینکه بتونم به مرور زمان نظرت رو خوشحالی من رو نمی دیدی. تغی

عوض کنم تمام و کمال حق رو به تو دادم. هر چی گفتی قبول کردم فقط و فقط برای اینکه اینجا باشی و من بتونم 

جالت و استرسی با کاری کنم. هر کاری تونستم کردم. که این اخریش تو رو در واسی قرار دادنت بود. با چه خ

پدرت تلفنی صحبت کردم . وقتی اومدن هر بار که چشمام به پدرت می افتاد دلم میخوست از خجالت محو بشم. اما 

 همه چیز رو به جون خریدم که به یه نتیجه ای برسم. به نتیجه رسیدم اما .... چه نتیجه ای...

 روش رو کرد طرف من: شورا نگاهم کن

 سرم رو اوردم باال

گفت من رو باور نکردی. اجساسم رو باور نکردی. ولی ازت میخوام این مساله رو باور کنی. از روزی که فهمیدم دارم 

پدر میشم، از روزی که احساس کردم منم یه خانواده دارم، از اون روز تعهد رو با تمام وجودم درک کردم. از اون 

 روز دستم جز تو به هیچ کس دیگه ای نخورده... 

 

 

 

گفت من رو باور نکردی. احساسم رو باور نکردی. ولی ازت میخوام این مساله رو باور کنی. از روزی که فهمیدم دارم 

پدر میشم، از روزی که احساس کردم منم یه خانواده دارم، از اون روز تعهد رو با تمام وجودم درک کردم. از اون 

تا یه بار هم وسوسه نشدم، حتا یه بار هم دلم نخواست که برم روز دستم جز تو به هیچ کس دیگه ای نخورده...ح

 طرف کس دیگه ای. حتا با این شرایط ت که محدودیت داشتیم حتا یه لحظه به این مساله فکر نکردم...

هیچ چیزی نمی تونستم بگم انگار لبهام رو به هم دوخته بودن. توانایی گفتن حتا یک کلمه رو هم نداشتم. فکر نمی 

م دلیل اون همه تغییراتش، کنسل شدن مسافرتای گاه به گاهش اینه. خودشم مقصر بود وقتی یه بار ازش کرد

 پرسیده بودم گفته بود که یه مدت میخواد از هیاهو به دور باشه....

ستم ننمی دونم چرا اما تو صورتش یه حس انتظار میدیدم. انگار منتظر یه حرکتی از طرف من بود. اما من چیکار میتو

بکنم؟قبل از شروع صحبتاش تصمیم گرفته بودم بمونم. و بعد از تموم شدن صحبتاش به من گفت برم. وقتی با این 

 صراحت به من گفت که دیگه همه چیز تموم شده انتظار چی داشت؟

وب من سورن رو دوست داشتم. بیش از حد. اما به روش خودم. سورن برای من همه کس بود. با تمام خصوصیات خ

و بدش قبولش داشتم. نمی تونستم ناراحتی ش رو ببینم. اونوقت خودم باعث تمام درگیری های ذهنی ش و ناراحتی 

 هاش شده بودم. تو یه جمله من زندگیش رو به هم ریخته بودم.

؟ یاز جام بلند شدم و رفتم پیشش. سرم رو به شونه اش تکیه دادم. دستش رو دورم حلقه کرد و گفت: باور میکن

 باور میکردم. هر چیزی که میگفت رو باور میکردم. حتی اگه غیر قابل باور ترین بود.

 ازم پرسید کی میخوای بری؟

 گفتم که، می مونم. -

اون موقع که گفتی میمونی برای اینکه انتخاب دیگه ای نداشتی. اگه تو پیشنهاد های من رفتن هم بود بدون تردید  -

 همون بود. دوست داشتم اگه قراره بمونی فقط و فقط به خاطر خودم باشه. نه چیز دیگه ای. تنها گزینه ی انتخابی ت

 اما االن دارم انتخاب میکنم.-
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 دلت برام سوخته؟ گفتم که متنفرم از اینکه بهم ترحم بشه. -

وترم رو اوردم. کامپیدستش رو گرفتم و بردمش تو اتاقم. دفتر یادداشتای روزانه م رو از بین کتابای کتابخونه در 

روشن کردم و یه فایل رو براش باز کردم. فایلی که متن تمام لحظه هایی رو که باهاش تکست کرده بودم رو پی دی 

 اف کرده بودم ونگه داشته بودم.گفتم :بخون.

ستم دفتر و کنار زد.: برام اهمیتی نداره که تو خلوت خودت در مورد من چی نوشتی. اون چیزی رو که میخوا

 هیچوقت تو رفتارت ندیدم.

کالفه شده بودم. راهی دیگه به ذهنم نمیرسید. اون حس انتظار توی چهره ش توهم بود. تنها راه باقیمونده رو باید 

 انتخاب می کردم: تا اخر هفته سعی میکنم برم.... 

 

 

 

 ....تنها راه باقیمونده رو باید انتخاب می کردم: تا اخر هفته سعی میکنم برم

 

از بچگی برای خودم همیشه یه گوشه داشتم که توش خیالبافی میکردم، شاد بودم، غصه میخوردم و گاهی هم 

 حسرت.

اولین گوشه ی تنهایی من زیر تختم بود. دو تا باطری قلمی، یه سیم و یه چراغ کوچیک کل نور دنیای من بود. دنیایی 

بود که از سه طرف تا زمین رسیده بود.با بزرگ شدنم مجبور  به وسعت فضای زیر تخت که دیواراش رو تختی ی

 بودم جای جدید پیدا کنم:

 پله ی سوم راه پله ای که میرفت طبقه ی باال،

فضای کوچیک محصور بین پذیرایی ناهار خوری و پاسیو که بهش می گفتیم هال کوچیکه و دیواراش از زمین تا 

 گرفته تا مجموعه چند ده جلدی فرهنگ نامه و...سقف کتاب بود. از کتاب هانس خوش شانس 

تو دوران دبیرستان شد یه قسمت از اتاقم، زیر پنجره بین تخت ودیوار جلوی مبل یه نفره میه سنگ مرمر داشتم یه 

 متر در هفتاد سانت میرفتم روش میشستم زانوهام رو جمع میکردم توشکمم و سرم رو میذاشتم روی مبل...

ایران فضای زیر کتابخونه م بغل شوفاژ روبروی یه تلویزیون فلت که تو پاین ترین نفقطه ی دیوار  و اون اواخر تو

 وصل بود بین یه عالمه بالش و کوسن و کاغذ و فیلم و نوشته...

اما اینجا چی؟ لبه ی پنجره ی اتاقم که گاهی روش نیمرخ میشستم و تکیه م رو میدادم به قابش و اسمون رو نگاه 

م. دلم میخواست برم لبه ی پنجره بشینم از گوشه ی جدید چند ساعت پیش خوشم نیومده بود. یه نگاهی به میکرد

خودم کردم ومردد سمت پنجره رفتم. وسوسه ی اینکه امتحان کنم با این وضعیت لبه ی پنجره بشینم اومد سراغم... 

 ای سورن میخکوبم کرد:صندلی و برداشتم گذاشتم لب پنجره میخواستم برم روی صندلی که صد

 داری چیکار میکنی؟-

 برگشتم سمتش. بالشم دستش بود و داشت می اومد طرفم:

 دیوونه شدی؟ میخوای خودت رو پرت کنی پایین؟ -
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از زور خنده روی صندلی پهن شدم. من کجا بودم و اون کجا سیر میکرد...سعی کردم براش توضیح بدم اما بدتر شد 

ت و از اتاق منو برد بیرون. وسط سالن دستم رو از تودستش کشیدم بیرون ونشستم روی با حرص دستم رو گرف

 مبل:

 تو اتاق تو نمی ام -

 تو اتاق خودتم حق نداری بری -

 چرا؟ میرم.-

 با من بحث نکن-

 تو دخالت نکنی بحث پیش نمی اد -

..... 

وی همون مبل، نشسته خوابیدیم. جوری دستش رو شده بودیم دو تا بچه که با هم دعوا میکردیم. اون شب رو ر

 دورم انداخته بود وبغلم کرده بود که نمیتونستم تکون بخورم....

 

 

صبح داشتم صبحانه رو اماده میکردم و تو این فکر بودم که به بابک تلفن بزنم واسه خونه که سورن اومد. انگار نه 

پشت بغلم کرد و دستش رو گذاشت رو شکمم و مثل هر روز منتظر انگار اتفاقی افتاده مثل هر روز منو بوسید از 

سالم لوبیای سحرامیز شد. بعد خودش رو پرت کرد رو صندلی. شونه هام رو باال انداختم و منم مثل خودش رفتار 

 کردم. مثل روزای قبل دیروز.

 م:بعد از صبحانه داشتم تو دفتر تلفن دنبال شماره بابک میگشتم که اومد باال سر

 به کی میخوای تلفن کنی -

 ها؟ بابکِ عمو حسین. خودم که نمی تونم برم دنبال خونه.-

 ابروش به عالمت سوال رفت باال: خونه؟ واسه ی چی؟

 توقع نداری که تو خیابون بخوابم؟-

 خودش رو زده بود به اون راه یا واقعن یادش نبود که بهم گفته باید برم؟

 و گفت: مامی بیا کارت دارم گوشی تلفن رو ازم گرفت

 مامی؟ این چش شده؟

یه کاغذ و خودکار گذاشت جلو روم و یدونه هم جلو خودش. گفت اسم انتخاب کنیم مسابقه ی اسم. مامان بی ذوق 

که هنوز اسم انتخاب نکردی...اون هنوز داشت حرف میزد و من با دیدن قلم وکاغذ و خودمون دو تا،یاد مامان و بابا 

م که همینطوری روبروی هم میشستن ومسابقه ی شعر راه مینداختن و شعر میگفتن. بعد ایرادای شعر هم افتاد

رومیگرفتن واخر سر سر اینکه یکیشون اون یکی رو مجاب کنه که سروده ی اون قشنگ تره با هم بحث میکردن و 

هم زیر لب غر میزد و تو همون حالی که بعد قهر میکردن. مامان کاغذ شعرش رو پاره میکرد و میرفت تو اتاقش بابا 

خوره های کاغذ رو بر میداشت وسعی میکرد کنار هم بذاره صدام میکرد: شورا چسب بیار باز مامانت بش 

 برخورده....یه ان فکر کردم نیم ساعت دیگه یعنی ما هم سر اسم دعوامون میشه؟ 
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 کاغذ و قلم رو گذاشتم کنار:

ون رو بابا انتخاب کرد. اما همیشه لحظه هایی بود که نازنین صدا میشدیم. من، ایت، شبره حتا اسم ما رو، هر سه تام

مامان. بسته به این که اون لحظه کدوممون نیاز به ناز کردن و لوس شدن داشتیم. تو بقیه ی موارد، اونای دیگه اسم 

سم واقعیم صدا میکردن. غیر از اون وقتا من خودشون رو داشتن جز من. تنها دوره ی دانشجویی م بود که من رو به ا

همیشه و برای همه شورا بودم. گاهی به مامان اینا غر میزدم که تمام چیزای اصلی زندگی من رو گرفتن و تقلبی ش 

رو برام ثبت کردن. چه تاریخ تولدم، چه اسمم. اما همیشه هر وقت به کسی می گفتم اسمم شوراس باید براش 

شورا یعنی چی. نمی دونستم اسمم از شوریدگی می اومد یا از شوری یا از خود شور. فقط توضیح میدادم که 

 میدونستم که شورا هستم همین.

 اسم رو تو انتخاب کن...

 با تعجب نگاهم کرد. چشماش از خوشحالی برق میزد:

 جدی میگی؟

ای که بچه م رو نگرفتم تو بغلم بدونم  اره فقط یه چیزی هم اسم دختر هم پسر. میدونی که نمی خوام تا لحظه ی -

 دختره یا پسر.

 اگه حق انتخاب داشتی کدوم رو انتخاب میکردی؟ -

 پسر -

 چرا؟-

نمی دونم چجوری دلیلم رو بگم فقط اینکه از نظر من دختر بدنیا اومدن ظلمه. دختر به دنیا اومدن بین این ادما  -

 دختر ندارن.... حیفه. این ادما این دنیا این جامعه لیاقت

اما من بر عکس تو. همیشه دلم یه دختر میخواست. یه دختر که به همه ی اون ادمایی که تو میگی نشون بده که  -

 چقدر فراتر و پاک تر از اون چیزی هست که بقیه میبینن. اسم دختر رو من انتخاب میکنم. پسر رو تو بگو

 هو بخت -

 اسم رو زیر لب زمزمه کرد:

 ت م....ن. خوشم میاد از اهنگی که این اسم با فامیل من پیدا میکنه. من اسم دیده و اوا رو دوست دارم.هوبخ -

 سورن... -

 جانم -

 حرفم رو قورت دادم. دلم نیومد حال خوشش رو خراب کنم. از جام بلند شدم و گفتم چیزی میخوری برات بیارم؟

 فراری بودم:ذقیق نگاه کرد. از همون نگاه هاش که ازشون 

 مطمئنی که همین رو میخواستی بپرسی؟ -

 سعی کردم زیر ماسک خنده گمراهش کنم اما نتونستم. نفس عمیقی کشید و گفت:

 دیشب که درست حسابی نخوابیدیم. قهوه و چایی ممنوع. من میخوام یکمی بخوابم. تو هم بهتره استراحت کنی... 
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ل میکرد، منتظر بودم ببینم به کدوم سمت میره. انگار که تمام اینده رو این انتخاب همینطور که نگاهم سورن رو دنبا

 سورن رقم میزنه.

رفت سمت اتاقش. با قدمهای محکم و بدون تردید. صدای بسته شدن در مثل یه سیلی خورد توی صورتم. موندن 

 دیگه جایز نیست. باید برم....

. 

. 

. 

دلم. ناخوداگاه خم شدم و به کاناپه چنگ زدم. قدرت حرکت ازم گرفته شده بود. یهو درد وحشتناکی پیچید زیر 

انگار کسی میله ای فرو کرده بود تو بدنم مشغول کند و کاو درونم بود. از زور درد نفسم بریده شده بود. خیس عرق 

میشد دور اندامم.  شده بودم که درد جدیدتری هم اضافه شد. یه نفطه توی کمر که درد ازش پخش میشد و حلقه

انقباض و حرکت جنین... خدایا وقتش که االن نیست... ترسیده بودم. درد از این بیشتر هم میشه؟ لعنت بهت 

ساعت بهم وارد شد این وضعیت قابل پیش بینی بود. منی که در حالت  84سورن...با این همه استرسی که توی این 

کردم... با درد و احتیاط سعی کردم روی کاناپه دراز بکشم. سعی عادی با کوچکترین فشار عصبی اسپاسم پیدا می

کردم ذهنم رو اروم کنم. به درد فکر نکنم. اما تمام اینها به جیغ خفه ای ختم شد که بصورت نامفهوم سورن رو صدا 

 کردم...

 اما صدا انقدر بلند نبود که از در بسته ی اتاق اونطرف تر بره.

روز زودتر  01اشه؟ اگه ماه ها رو گم کرده باشم؟ امکان نداره دکتر با اطمینان سزارین رو اگه دکتر اشتباه کرده ب

هفتگی تعین کرده بود و هنوز دو هفته تا سزارین باقی مونده بود... درد میرفت و هر بار با شدت بیشتری بر  83از 

کردم فاصله ی بین هر دو درد متوالی رو  میگشت. سعی کردم کالسهای امادگی زایمان و تمرینها رو به یاد بارم. سعی

 اندازه بگیرم اما نمیشد. بریده بریده اما کمی بلندتر صداش کردم: سو.....ر....ن........

چشمام بسته شده بود گوشهام جز تپش شدید قلبم و صدای بلند و بریده ی نفسهام چیزی نمیشنید. دهنم خشک 

 بود... پس چرا نیومد؟ چرا نشنید؟ 

 

د ناگهانی میرفت و میاومد هیچ نظمی بین دوتا انقباض نبود. میدونستم که باید علیرغم درد شدید سعی کنم تا را در

برم و دوش ابگرم هم به کمتر شدن درد کمک میکنه اما میترسیدم از جام بلند بشم و نتونم تعادلم رو حفظ کنم و 

میخوردم زمین... اما باید کاری میکردم. سورن که  بخورم زمین. بقول سورن من تو شرایط عادی روی زمین صاف

صدام رو نمیشنید باید میرفتم پیشش. تو اون شرایط بخودم بد و بیراه میگفتم واسه دکور خونه. خنده دار بود اما 

فکر میکردم که این همه درس خوندم و خیر سرم تخصصمم طراحی و دکور خونه س اما االن تو این شرایط 

د زدم. فاصله ی کاناپه تا نزدیکترین دیوار حداقل یه متر و نیم بود و من حتا یه سانت هم نمیتونستم میفهمیدم که گن

قدم بردارم. به سختی از جام بلند شدم و سعی کردم اول صاف بایستم. جرات نداشتم قدمهام رو بلند بردارم. فکر 

رو زمین بردارم. اروم اروم سمت دیوار حرکت کردم میکردم اگه پاهام از یه حد خاصی بیشتر باز بشه بچه رو باید از 

و وقتی فاصله با دیوار به حدی رسید که با دستهای کشیده تونستم لمسش کنم حس میکردم که قله فتح کردم. 

انرژی نمونده بود. اروم اروم خونه رو دور زدم. ظاهرن راه رفتن کمی موثر بود اما درد همونجور مونده بود و فقط 
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ی بین انقباض ها بیشتر شده بود اما شدتش بیشتر شده بود. عرق از سر و صورتم جاری بود. بعد یه عمر  کمی فاصله

به نظرم. رسیدم پشت در اتاق سورن. سعی کردم درد رو از روی صدام بکنار بزنم. در رو باز کردم و به چارچوب در 

 تکیه دادم و اروم صداش کردم:

 سورن-

درد تو صدام مشخص نباشه اما سنگینی نفس رو صدام فشار می اورد. دوباره صداش کردم: با اینکه خیلی سعی کردم 

 سورن

 غلتی زد و زیر لب یه هوم گفت

 میشه کمکم کنی و وان رو برام اماده کنی؟-

 االن؟ نیم ساعت دیگه بلند میشم. -

بود و انقباض ها باهمون شدت. فکر نیم ساعت؟ فکر کردم بیخود اومدم و ازش خواستم که کمک کنه. درد هنوز هم 

کن سورنی نبود و تنها بودی. شخصیت مستقلت کجا رفته؟ چرا انقدر وابسته شدی؟ چرا سورن شده دست و پات؟ 

زیر لب تشکری کردم و خواستم برم که خودم حموم رو اماده کنم که یهو سورن گفت صدات چراگرفته برگشتم 

رو دید از جاش بلند شد و اومد سمتم: چرا این شکلی شدی؟ چرا این همه سمتش دیدم نشسته رو تخت و تا صورتم 

 عرق کردی؟ چی شده؟

 صداش نگران شده بود و کمی بلند و عصبانی.

 یه کمی درد دارم نمیدونم طبیعیه یا نه-

 از کی دردت شروع شد؟ چرا صدام نکردی؟ -

 شنیدینمیدونم. از همون موقع که اومدی تو اتاق. صدات کردم ن -

 سریع ساعت رو نگاه کرد و گفت دو ساعته که داری درد میکشی؟

سریع دستم رو گرفت و نشوندم روی تخت و شروع کرد سوال پرسیدن و تو همون حین هم مشغول شماره گرفتن 

 شد. 

 

 

 

ن گرفتسریع دستم رو گرفت و نشوندم روی تخت و شروع کرد سوال پرسیدن و تو همون حین هم مشغول شماره 

 شد.

 هنوز درد داری؟.....شدتش زیاد شده یا کم؟ ......انقباض چی؟ .....فاصله ی بینشون؟ .....-

تند و پشت سر هم میپرسید و من نه مهلتی برای جواب دادن داشتم و نه جونی. نفسش رو همراه با گفت لعنتی با 

 شدت بیرون داد و باز شروع کرد به شماره گرفتن:

 ا جواب نمیده؟ بریم بیمارستاناین دکترت چر-

 نه خوبم. االن وقتش نیست -

 با عصبانیت نگام کرد و دوباره با تلفن مشغول شد:

 الو ارتین؟ -

..... 
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 خوبم یه مشکلی پیش اومده واسه شورا-

.... 

 نمی دونم. رو به من کرد: خونریزی؟-

 سرمو تکون دادم: فکر نکنم چیزی حس نکردم فقط درد دارم

 نه، میگه انقباضاش نا منظمه. مسکن تزریق کنم؟-

.... 

 شل کننده عضالنی؟ چی؟

..... 

 مشکلی پیش نیاد...

...... 

 از اتاق رفت بیرون و من فقط شنیدم که گفت بچه به جهنم خودش طوریش نشه. ...

له زمینه بود: چون با یه زن حام بچه به جهنم...عین ناقوس این سه تا کلمه تو سرم نوسان میکرد با جمله ای که پیش

 میتونم کنار بیام اما با یه زن فلج نه.... 

 

 

 

 برگشت تو اتاق. دستم رو گرفت و با احتیاط بلندم کرد:

 وزنت رو بنداز رو من. بخودت فشار نیار... -

 ، بچه ی اون....و من فقط ابروهای تو هم گره خوردش رو میدیدم و با خودم میگفتم. بچه به جهنم...بچه من

اونی که گفت احساس خدایی میکنه...خدای بچه م ، بوجود اورندش به همین زودی از خدایی، از خدا بودن، کنار 

 کشیده بود....کم اورده بود...

 اشکم میریخت اما نه از درد جسمم. از دردی که توی قلبم بود...

و در اورد. دستش رو گذاشت روی شکمم. نفس نمی کشید. رفتیم سمت حموم. اروم تکیه م داد به خودش و لباسام ر

 همونطور زیر لب پرسید از اتاق که رفت بیرون تا االن باز هم انقباض و گرفتگی داشتم؟

 فقط یه بار اما شدید -

 میتونی سر پا بایستی؟ -

 رو پشت پاهام رو ماساژ منتظر جواب نشد و نشوندم روی صندلی یه مشت ژل و کرم اورد و از تیره ی پشتم تا کمرم

 داد. گفت که ترجیح میده داروی تزریقی اخرین راه حل باشه و بعد اروم بلندم کرد و رفتم تو وان...

 نگاهش به صورتم افتاد: هنوز درد داری؟ خیلی؟ بریم بیمارستان؟

 گفتم: نه. بخاطر یه بچه که بهتره بره به جهنم بیمارستان برای چی....

 . یک ان بدون حرکت موند...صورتش تیره شد

و یهو فهمیدم که نباید می گفتم... که اون هم پا به پای من استرس داشته.... که اون هم همون فشاری رو تحمل کرده 

 که من...شاید بیشتر از من...

 و توی یک لحظه منفجر شد:
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....تو که همیشه میگفتی مادری به این نمی فهمی. شرایطت رو درک نمی کنی. یه بچه به همه ی این چیزا می ارزه؟  -

نیست که فقط بچه بدنیا بیاری. به اینه که برای یه بچه مادری کنی... یادت رفته؟ ...منِ کوفتی چی داشتم که خودت 

رو به این روز انداختی؟ ....که دلت خواست اگه بچه ای باشه من پدرش باشم؟ من... می ارزید؟.... می ارزه؟... به این 

 یسک؟... به این همه درد؟...همه ر

اگه ناغافل بدنیا می اومد؟اگه زایمان زودرس بود؟ به اینا فکر کردی؟ اگه اعصاب پا کمرت اسیب دیده باشن؟ اره 

 بچه به جهنم. بچه ای که بخواد سالمتیت رو تهدید کنه ...به جهنم...

 از تند و منقطع شد...دوباره درد پیچید تو کمرم و زیر دلم. صورتم تو هم رفت. نفسام ب

 دست پاچه اومد طرفم:

 چی شد؟ اروم باش.... سعی کن ریلکس کنی به خودت فشار نیار تا تلفن کنم بیمارستان.... -

 

 

 

روی تخت من دراز کشیده بودیم و من داشتم به حرفهای دکتر و روانکاو فکر میکردم و از خودم میپرسیدم استرس 

ول سورن رو در نظر نگرفتم پس چه اهمیتی داره اگه از این بچه بدش بیاد. منتظر فرصت و ناراحتی برای چی؟ از ا

بودم که برم خود سورن بهم گفت میتونم برم. سر هیچی بهم ریخته بودم. سر چیزایی که خواسته م بود داشتم به 

تو فقط یه همخونه ای. از بچه م اسیب میرسوندم. نباید ناراحت و عصبی میشدم. برای خودم تو ذهنم مرور کردم: 

 اول همخونه بودی ولی قرار نیست تا ابد همخونه باشی.

نفس عمیقی کشیدم. به سورن نگاه کردم که با همون ژست همیشگی ش طاقباز کنارم بود: ساعد دست راستش روی 

تاق خیره صورتش، دست چپش زیر سر من و پای راستش خم شده... سرم رو دوباره برگردوندم و باز به سقف ا

 شدم. سورن زیر لب پرسید: خوبی؟ یه هوم و گفتم و پرسیددم چرا نخوابیدی. بعد یه مکث طوالنی گفت:

 معذرت میخوام.-

 تقصیر تو نبود من بی دلیل حرص خوردم -

 شورا-

 هوم-

با  ای که بودیم. بیا این یه ماه رو حذف کنیم. تمام حرفامو و پیشنهادم رو فراموش کن. بشیم همون دوست و همخونه

 هم میمونیم تا هر وقت شد. نظرت چیه؟

 نمیفهمت. متوجه منظورت نمیشم. -

 با هم صحبت کنیم؟ -

 که....؟ -

 رو راست بدون لجبازی منطقی و اروم-

 اکی-

 قول میدی خونسرد بمونی و عصبی نشی؟-

 سورن...-

 قول؟-
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 همین عصبی شدن معنی نداره این چند روز فقط شوک بودم -

 سر جاش نیم خیز شد و سرش رو خم کرد طرف صورتم و پرسید:

 احساست به من چیه؟ -

 نمیدونستم چی باید بگم. مسلمن دنبال این نبود که بش بگم عاشقشم یا ازش متنفرم.

 گفت

 میخوام دقیق بگی وقتی من میام تو ذهنت همراه خودم چی میارم برات؟-

 شرایط دارهسخته. االن دیگه بستگی به  -

 و قبلن؟ -

حامی، دوست، برادر، پدر، همرا، تکیه گاه،دوستت داشتم خیلی زیاد. فوق العاده برات احترام قائل میشدم. ...اما  -

 االن یه مرد مغرور خودخواه که هنوز هم دوستش دارم و هنوز هم برام مهمه

 چجور دوست داشتنی؟-

. دوستمی دوست خیلی خوب. اونقدری که حاضر نیستم این رابطه خراب برام مهمی. دلم نمیخواد ازم رنجیده شی -

 بشه برام مهمه که همیشه همینجوری کنارم باشی

 ازت بخوام بمونی قبول میکنی؟ -

 میخوای بمونم؟-

 می مونی؟ -

 اوهوم -

 بخاطر بچه؟ -

 نمی دونم -

 پس واسه ی چی؟ -

 شاید عادت کردم بهت-

نگهشون داشتی؟ از روز اول که نمیدوستی قراره یه روزی با هم زندگی کنیم و بشیم پدر و مادر  اون فایل ا... چرا -

 یه بچه؟

 نمی دونم چرا. اما برام مهم بود که داشته باشمشون. یادته بی دلیل قهر کردی؟ -

 بی دلیل نبود-

ماه  6فن کنم . اون یه ساعت بعد با هم صحبت کردیم و من یه کاری برام پیش اومد و قرار شد یه ساعت بعد تل-

 ماه فقط فایل ا و نوشته ها رو زیر و رو میکردم که بفهمم چرا و نفهمیدم 6بعد رسید. توی اون 

 حس کردم سرکارم گذاشتی حرفات و شرایطت برام منطقی نبود. بهم برخورده بود.-

 چرا همون موقع نگفتی چی شد که بعد شیش ماه برات منطقی شد-

. همون موقع گفتم که احساس میکنم سرکارم. ولی قرار یه ساعت بعد رو گذاشتم و توی اون یه ساعت به  گفتم -

این نتیجه رسیدم که جرمت نابخشیدنیه. وقتی مدرسه ت رو عوض کردی و رفتی پاریس فهمیدم که قضیه جدی تر 

 اونیه که گفته بودی

 االن بهم اطمینان داری-
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 در حد خودت.-

 یعنی چی؟-

تا اون اندازه ای که خودت فکر میکنی الیقشی نه بیشتر نه کمتر. در همون حد هم دوست دارم. کلی بگم تمام -

 احساساتم نسبت بهت در حد خودته. مرزش رو تو تعیین میکنی نه من.... 

 

 

 

م. کلی بگم تمام تا اون اندازه ای که خودت فکر میکنی الیقشی نه بیشتر نه کمتر. در همون حد هم دوست دار-

 احساساتم نسبت بهت در حد خودته. مرزش رو تو تعیین میکنی نه من....

ت دوباره به حال "تمام احساساتم نسبت بهت در حد خودته. "جمله ی اخرش به این معنی بود که چیزی ازش نپرسم

 قبلیش برگشت و باز دست چپش رو گذاشت زیر سرم. پرسیدم ساعت چنده.

 م هم نیست. فعلن جفتمون فقط به استراحت نیاز داریم. گلی قراره بیاد و یه مدت اینجا بمونه.نمیدونم. مه -

اسم گلی رو چندباری ازش شنیده بودم. بار اولی که شنیدم بعنوان خواهرش به من معرفی کرده بود و در جواب من 

 نی منه.که گفته بودم فکر میکردم فقط یه برادر داری گفته بود فکر کن خواهر نات

 االن؟ با این وضعیت فکر میکنی میتونم مهمون داری کنم؟ -

 مهمونی نمیاد. من که نمیتونم بمونم خونه باید برگردم سر کار-

 خودش کار نداره؟ شوهر بچه.... نمیتونه که اونا رو ول کنه بیاد اینجا.... -

 اجازه نداد صحبتم تموم شه:

شوهرش که یجورایی نوه ی خودش میشه یه مسئولیتایی داره.حاال بگیر  خودش خواسته بلخره در قبال نوه ی-

 بخواب

 نوه ی شوهرش؟ یعنی چی؟

 سورن گلی کیه؟ مگه نگفته بودی...-

 بخواب --

 خوابم نمیاد.-

 خوب؟ -

 تو چرا هیچوقت چیزی از خودت نگفتی. چرا نمیگی؟ گلی مامانته یا خواهرت؟ -

 سال بزرگتره میتونه مادرم باشه؟ 8به نظرت زنی که از من  -

 پس....-

سالش بود که با بابام ازدواج کرد. از همون موقع هم من به همه ی دوستام گفتم خواهرمه. میدونی که نامادری  81 -

 ساله ترکیب خوبی نیست تو ایران...دیگه بیشتر از این چیزی نمیگم تو هم کنجکاوی نکن  07ساله با ناپسری  81

 

 

 

ساله  6-41ی اومد. اولین و تنها نفری که من از خانواده ی سورن میدیم. یه خانمی که طبق حرفهای سورن باید گل

 میبود اما بیش از اندازه جوون به نظر میرسید.
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ساعت دقیق رسیدنش رو نمیدونستیم. بقول سورن تفاوتی هم نداشت چون اون فرودگاه برو نبود. وقتی دلیلش رو 

 قتی ببینیش دستت میاد که چرا.پرسیدم گفت: و

و حاال من روبروی گلی ایستادم و دارم سعی میکنم تعجب و بهتم رو زیر چهره ی خندونم پنهان کنم. گلی. گلی که 

سورن میگفت. گلی که نامادریش بود و تنها سه سال ازش بزرگتر بود یه خانم کاملن محجبه بود. با حجاب کامل اما 

تاده بود و داشت حال و احوال میکرد. وسط جواب دادن به هیجان های گلی بودم که کاملن شیک جلوی من ایس

 سورن کالفه گفت: فکر نمیکنی که ایستادن زیاد واسه شورا خوب نیست؟ نمیخوای بری لباست رو عوض کنی؟

ت که نکرده رو من که انتظار داشتم به گلی بربخوره با لحن خندون و صمیمی ش بیشتر متعجب شدم: بابا شدن بهت

 هیچ بدتر از قبل شدی.

خب همه که مثل تو پیشرفت نمیکنن. یکی هم مثل من باید باشه تا تعادل و توازن دنیا بهم نخوره. و با پوزخند به  -

 گلی نگاه کرد. گلی همونطور که شونه باال مینداخت پرسید: اتاق همیشگی؟ و جواب گرفت: اوهوم.

 اینجوری باهاش صحبت کردی؟گلی که رفت به سورن گفتم چرا 

 با هم این حرفا رو نداریم. بعد هم تو نگران نباش اون از کسی نمیخوره.-

 

 یه نیم ساعت بعد گلی برگشت با شالی که روی سرش بود.

 سورن گفت : نه مثل اینکه اینبار دیگه شورش کردی

 اشنا بشم وقتی اینجایی نمیذاری. گلی بی توجه به حرف سورن گفت: کار و زندگی نداری؟ میخوام با زنت

زنت.... زن تو... زن سورن...نفرتم و احساس بدی که این صفت ملکی همیشه برام داشت و به من حس یه شی که 

صاحبی داره رو القا میکرد، رو ندیده گرفتم و پشیمون که چرا از سورن نپرسیدم که در مورد خودمون چی گفته، با 

 م و یه لبخند که میگفت نگران نباش در جواب نگاهم گرفتم... نگرانی به سورن نگاه کرد

 

 

 

گلی زن راحتی بود. کنارش معذب نبودم . حس میکردم بیشتر مثل یه دوست یا شاید خواهربزرگتره برام تا نا 

 مادری مردی که بچه ای ازش داشتم....

سوالی در مورد رابطه ی من با سورن نکرد و  چیزی که بیشتر بهم ارامش داد، برخوردش بود. کوچکترین اشاره یا

من متوجه شدم که همه چیز رو میدونه. کمی از خودش و سورن تعریف کرد. اینکه تا چه حد با هم نزدیک بودن و 

 هستن اما االن در عین راحتی و صمیمیت سورن مقابلش قرار گرفته.

 بی مقدمه از جاش بلند شد و پرسید: سورن کی بر میگرده؟

تا من برم "ی دونستم. بعد یه مدت مرخصی برگشته بود سر کار و احتمال زود برگشتنش بود. چشمکی زد و گفت نم

 "خودت میتونی بری یا بیام کمک؟ "و اضافه کرد "دو تا قهوه بیارم با یه سورپریز تو هم برو رو تراس

 با لبخند سرم رو تکون دادم و گفتم میتونم برم.

بودم که گلی با سینی قهوه که روی چند جلد البوم بود، اومد. در حینی که قهوه ها رو روی میز  تازه رو صندلی نشسته

 میذاشت گفت: سورن بفهمه رفتم تو اتاقش و البوماش رو اوردم اعدامم میکنه.
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شه، از اابروهای باال رفته از تعجبم رو که دید، اضافه کرد: اتاقش تو خونمون. هیچ چیزی که براش یاداور گذشته ب

 اون خونه بر نداشت...

دست برد و البوم اول رو برداشت و زیر لب زمزمه کرد بار اول این البوم رو یه سال بعد از ازدواجم دیدم و االن برای 

 بار دوم با تو دارم میبینم.

، اسم پزشک بود، گواهی تولد. اسم مادر 1البوم رو باز کرد و داد دستم. صفحه ی اول یه کارت کرم رنگ سایز آ

تاریخ شاهنشاهی دو هزار و پانصد و بیست و ...جنسیت، وزن، دور سینه ، قد و تاریخ و ساعت تولد و سمت راست 

 جای دو پای کوچیک ابی رنگ...

نام مادر با مداد قرمز رنگی شده بود و اثار پاک کنی که سعی در محو کردن رنگ قرمز از روی جوهر ابی رنگ 

 .داشت هم مشخص بود..

ورق زدم صفحه اول یه عکس رنگ و رو رفته ی قدیمی از نوزاد چروک و سرخ گریان که توی حوله ی سقیدی 

پیچیده شده بود تو بغل زنی بدون صورت که تنها لباس تنش نشون میداد پرستاره و زیر عکس نوشته بود اتاق 

 زایمان، ده دقیقه بعد از تولد...

تم. توی تمام عکسها چهره ی زنی رنگی شده بود و از تاریخی که سن سورن به عکسها رو نگاه میکردم و جلو میرف

 شیش ماهگی رسیده بود چهره ی زنی مسن یا چهره های جوون متفاوت در کنار سورن دیده میشد.

 اون زن خط خطی شده مادر سورن ه -

 با بهت نگاهش کردم که چرا خط خطی شده؟

بعد انگار خودش جواب رو بدونه زیر لب -یا این قبیل چیزا مگه نگفته؟ برات از خانواده ش، خاطرات بچگیش-

 گر چه اون ادم غد و مغروری که میشناسم... -گفت:

وقتی سورن شیش ماهش بود مادرش رفت. ظاهرن سورن رو هم نمی خواست. سورن هیچ تصوری از مادرش -

ساله بوده معلم  3عریف میکرد انگار سورن که نداره. هیچ خاطره ای. من دقیق نمیدونم اما اینجور که پدرش ت

ساله ی دیگه سورن رو بخاطر نداشتن  3مدرسه روز مادر شروع به صحبت میکنه و همکالسی ها یه مشت بچه ی 

مادر اذیت میکنن و بعد این عکسای خط خطی کنار کلی عکس پاره و مچاله شده تو اتاقش پیدا میشن...دنیای بچه ها 

 خیلی بیرحم. دنیای بی رحمیه. 

 

 

 

سالم بود ازدواج کردم. با پدر سورن. دانشجوی سال اول معماری بودم و پدر سورن چند باری بجای یکی از 

استادهامون که از دوستاش بود اومده بود سر کالس. استاد نبود و تدریس نمی کرد یه دفتر مهندسی جمع و جور 

 داشت.

 

ماه تمام پیله کردم هر کسی رو که  6کتیه که میشه خیلی چیزا ازش یاد گرفت. با همون دو سه بار فهمیدم که ارشیت

میشناختم واسطه کردم تا بتونم باهاش کار کنم. قبول نمی کرد. میگفت زیاد پروژه قبول نمی کنه که بخواد کارمندی 

 اد.داشته باشه و در نهایت در جواب این همه سماجت من کار فاز دو کردن یه پروژه رو بهم د
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سالم شده بود و  09ساله. منم تازه  06-01تو رفت و امدهام به شرکت، سورن رو دیدم.یه پسر فوق العاده شیطون 

خیلی شیطون بودم. دیگه شده بودیم پای شیطنتای هم. گاهی می گفت که کاش خواهرم بودی و گاهی گله میکرد 

من رو با دوست پسرم دید پیشنهاد داد که با دوستم  که کاش جای کارن برادرش یه خواهر داشت و نهایت روزی که

 بهم بزنم و سعی کنم با پدرش ازدواج کنم.

 

خنده م گرفته بود از افکار بچه گانه ش. پدرش مرد ارومی بود. سرش تو کار خودش بود در سال دو تا پروژه بر 

و من رو دخترم صدا میکرد. مریدش  میداشت. پروژه های خاص. هر کاری رو قبول نمیکرد. دو برابر من سن داشت

 شده بودم. اما اینکه بخواد شوهرم باشه نه. دقیقن همون حس پدر و فرزندی. استاد و شاگردی.

 

گاهی اصلن مالحظه ی دختر بودن من رو نمیکرد. میگفت یا نباید قبولت میکردم یا االن که قبولت کردم باید ازت یه 

قبال چیزی که میسازه مسوول ه یه استاد در قبال شاگرد و یه پدر در قبال فرزند. معمار مسوول بسازم. یک معمار در 

می دونستم که خودش پا به پای عمله و بنا کار میکنه و من رو هم مجبور میکرد کار کنم کچکاری دیوار چینی باالی 

 داربست رفتن نیمه و کالغی درست کردن... اما پیشهاد سورن مسخره بود. 

 

 

 

پیشنهاد سورن مسخره بود من همسن برادر بزرگ سورن بودم. پسری که ندیده بودمش و فقط اسمی ازش اما 

شنیده بودم. اما در کمال ناباوری خودم، یک سال بعد با پدر سورن ازدواج کردم. هیچوقت پشیمون نشدم من 

 کردم. مسافرتای مجردی شیطنتای دخترونه رو شیطنتای خاص دهه ی بیست سالگی سنم رو خونه ی شوهر تجربه

پارتی های دوستانه...همه ی اطرافیان فکر می کردن که من خواهر بزرگتر سورن هستم و شوهرم فقط پدری هست 

ساله داره...نسبت به بچه های شوهرم نه حس مادرانه  81سالگی دختر  41که خیلی زود ازدواج کرده و تو سن 

کم بیشتر با هم دوست بودیم و خوب چون سورن رو بیشتر میدیدم داشتم نه حس نامادرانه. بخاطر اختالف سنی 

 باهاش صمیمی تر بودم

 اما االن به نظز میاد با هم مشکل دارین -

ساله با من چل و خورده ای ساله کلی فرق کردیم و از نظر  81یه کمی اونم بخاطر تغیرات رفتاری جفتمونه. من  -

 دالیلش حجاب منهسورن این تغیرات غیر منطقیه. یکی از 

البوم دیگه ای رو باز کرد و عکساش رو نشونم داد. باورم نمی شد دختر تو عکسا همین زنی باشه که روبروی من 

نشسته. پوشش کاملن متفاوت بود. عکسایی تو موقعیتای متفاوت با لباسهایی متفاوت.. لیوان های مشروب و لباسهای 

 کاملن باز...

 ملن تغیر کردم میگدره و سورن این تغیر رو نمی تونه بپذیره.سال از روزی که کا 01 -

اگه سیگار رو میذاشتی کنار خیلی مفید تر بود تا اینکه بخوای گونی بکشی رو خودت و االن تو این سن از منی که  -

ا ی من بحکم دوست، نا پسری، همخونه ی قدیمی یا هر چیزی دارم رو بگیری. این کارت توهین به منه که تو خونه 

 این برخوردت داری می گی که به من اطمینان نداری...

نفهمیدم سورن کی اومده بود و از کی داشت نگاهمون میکرد. گلی خیلی خونسرد نگاهش کرد و گفت توهینی در 

 کار نیست بی اعتمادی هم نیست فقط من از نظر عقیده تغیر کردم همین
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و به میز رسوند و البوم اولی رو برداشت. با یه پوزخند و سرسری سورن چیزی نگفت و با دو قدم بلند خودش ر

 عکسا رو نگاه کرد و رو به من گفت شناختت کامل شد؟ و البوم رو پرت کرد روی میز و رفت...

 مات مونده بودم. گلی زیر لب گفت پسره ی دیوونه.

 من برای سزارین برم. اون روز دیگه هیچ حرفی در اون زمینه زده نشد و سه روز بعد قرار بود

.... 

عمل شدم و پسرم به دنیا اومد... سورن از خوشحالی رو پا بند نبود ولی در حین خوشحالی میشد رگه هایی از ناراحتی 

 رو هم تو چهره ش تشخیص داد. اسم پسرم رو بالش گذاشتیم... 

 

 

 

بود... تو همون اخرین روزها وقتی سورن خونه دو ماه از تولد بالش می گذشت و روزای اخری بود که گلی پیش ما 

نبود اومد و باز به بهانه ی قهوه و سیگار رو تراس با من صحبت کرد. شاید حرفهای گلی از تمام اصرار های دیگران 

نزدیک برای تصمیم گیری جدی و منطقی موثر تر بود. گلی فقط همین رو گفت که هیچ کاری به عقاید شخصی ما 

و با هر چیز دیگه ای نداره. چون این چیزا کاملن شخصیه و کسی حق دخالت نداره. اما این رو هم دیدگاه مذهبی 

گفت که بهتره ازدواج رسمی در کار باشه چون بارها و بارها سورن از ترس و دلهره ش گفته. اینکه با توجه به 

، یشه و هر عصری که از سر کار میادتصمیمات قبلی من مبنی بر رفتن از پیش سورن، هر صبجی که از خواب بیدار م

این دلهره همراهشه که ببینه من رفتم. نیستم و چیزی براش باقی نمونده. گلی گفت که سورن میترسه فردا روز 

پسرکش تو البومای کودکیش عکس پدرش رو خط خطی کنه... به گلی گفتم قصد ترک کردن سورن رو ندارم. و 

مساله اطمینان داره وقتی یکبار به چشم رفتنت رو دیده...گفت با توجه به  اون جواب داد که سورن چقدر به این

 دهنیتش باید این رو یه جوری بهش اطمینان بدی

گلی راست میگفت بارها و بارها این حالت نگرانی سورن رو دیده بودم. شبا که بیدار میشدم تا به بالش شیر بدم و یا 

باال سرم و همیشه هم بهانه ش این بود که اومدم کمکت و با نگران  ببرمش عوضش کنم یهو میدیدم سورن اومده

شده بودم اتفاقی افتاده باشه. در روز به بهانه ی بچه و اینکه کاری ندارم ساعتهای طوالنی پشت تلفن با من صحبت 

 ارش انجاممی کرد و حتا وقتی هم کاری برای انجام دادن داشت تلفن رو قطع نمی کرد من پشت خط میموندم تا ک

 بشه....

ازدواج کردیم بلخره. ازدواج رسمی. درسته که با هم مشکل داشتیم و داریم اما جفتمون سعی میکنیم جوری کنار 

بیایم. ازدواج ما تنها جنبه ی اطمینانی برای سورن بود وگرنه از نطر من هنوز سورن همون همخونه ی غد مغرور 

ه م بود. دوستش دارم متفاوت از دوست داشتن قبلی اما هنوز هم نمی دوست داشتنیه که تو غربت همه ی خانواد

 نونم ادعا کنم که عاشقشم... 

 

 

 

 پایان

  8108اکتبر  83شورا. 
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


