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 میمر
 دانشگاهم کار ي پروژه ي روروقتیشب قبل تا د. ومدی خوابم میلی بخوابم، خشتری بتونستمی مکاش

 رختخواب موندن ي توشتریب. دادمی ملی نامه تحوانی پادی دانشگاه بود و باي کردم، ترم آخرم تویم
.  رفتمیی از جام بلند شدم و به دستشوی حالی و بیبا کرخت.  شدی مرمی نبود، داشت کم کم دزیجا

 . بعد از شستن صورت و مسواك و وضو گرفتن به اتاقم برگشتم
 ستادم،ی انهی آيجلو.  بستمموی مشکي مانتوي حوصله دکمه های و بدمی پوشي ارهی تی آبی لشلوار

 . برق لبم زدمهی رنگ دادم و کمی چشممو یکرم ضدآفتابمو زدم با مداد مشک
 سرم محکم کردم و همشون رو ي باالپسی با کلدیرسی کمرم منیی موج دارمو که تا پاي قهوه ايموها

 سر و صدا ی بشهی سرم انداختم و مثل همي چادرو روفموبرداشتم،یک.  پنهان کردمی مقنعه مشکریز
 .  نگاه به اطراف انداختمهی.  آمدمرونیاز اتاقم ب

 . رمی بدون صبحانه به دانشگاه مدی فهمی بود و نم مامان خوابخداروشکر
 از موی دود گرفته نشستم، گوشي شهی کنار شی صندليرو.  سر کوچه رفتم و منتظر اتوبوس شدمبه
 شدم ادهی باآرامش پم،یدی موردنظرم رسستگاهیبه ا.  شدمی مشغول خوندن رماندموی کشرونی بفمیک

 هب.  دیبخشی می صبح اواسط خرداد ماه بهم طراوت و تازگيو به سمت دانشگاه راه افتادم، خنکا
 .  بوددهی صبا زودتر از من رسشهیمثل هم.  رفتمیشگیطرف پاتوق هم

 .یسالم صبا خانوم:  تبسم بهش سالم کردمبا
 . خودمونیمیبه سالم مر:  رنگشو به من دوخت ی چمني چشماصبا
 . ادی بدم م،یمیبهم نگو مرصدبار بهت گفتم ! کوفت:  ابروهام نشوندم نی بیاخم
 . رو امروز عشق استیمیاستاد کر. الیخیب: جواب داد طونی و با شدی بلند خندصبا
 . دمی براش کشي امروز چه نقشه ا،یاگه بدون:  زدمي خندکج
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 دانشگاه زبون زد ي بود که غرورش توي ساله ا33-32 ي پسرمون،یسی ،استاد برنامه نویمی کراستاد
 و موی کردی متشی سرکالس چقدر اذدونهی ما، خدا مپی اکيطنتای شیسوژه اصل. شده بود

 . میدیخندیم
 ترم ؟ياری سرش بیی چه باليخوای بار منی ادهیورپر: دی پرسدهی باال پري باز و ابروهاشی با نصبا
 .یکنی برا خودت دردسر درست ميآخر

 . خورهی بر نمیی به جای شوخکمی:  تا بنا گوش باز شدشمین
 . هم اومدندنی شکوه و نازننی بب،یمیمر:  چشماش کنار زدي از جلوشوی مشکي موهاصبا

 . ما کامل شدپی پت و متم اومدن و اکنی نگاهشو دنبال کردم، باالخره اری مسبه
مگه . تموم شدم. کن شیچشاتا درو! يهو: زد پشت گردنم یکی نی لبخند بهشون زل زدم که نازنبا

 ؟ي بهم زل زدينطوری که ايخودت ناموس ندار
 بزنم؟ داشتم به دی که تو رو دي مگه تحفه انمیبعدشم برو بب. اول سالم:  چشمک به شکوه زدم هی

 .ی چشم مشکي پسراي برارمی می که من مي آخ قربون دوست پسرم بشم، واکردم،یشکوه نگاه م
 خودم ی دختره بوق نگاه کننیشکوه جان اگه به ا. کی علرمیگ:وخت  چشماشو به من ديای درنینازن

 .  کنمیبا دستام خفت م
 ما به زن و شوهر نی و شکوه بنینازن.  خفه کردن درآوردي دستاش گردن شکوه رو گرفت و ادابا

 .   دوست دختر شکوهشدمیمعروف بودن و منم م
 می برای محل نذار بنای به ازمی عزنینازن:  به گردنش دادي انداخت و قرنی نازني دستشو دور بازوشکوه

 . سرکالس
 نی که داشت در کنار نازنيشکوه با قد بلند.  زدمیمنم در جوابش تبسم.  چشمک بهم زدهی یواشکی

 . دنیرسی به نظر مییبای زوج ز،یملوس و دوست داشتن
 .  شتویببند ن:  صبا بهش نگاه کردم ي خنده ي صدابا

 .ي عقده اي هادهیشوهر ند:  به پت و مت کردي ا اشارهصبا
 .می نشي کن تا عقده ادای خوشگل برامون پی شوهر گرامهیخوب تو :  به جانب جواب دادمحق
 ی ام شما رو بهش معرفوونهیمگه د.  کردمیاگه بود که خودم تورش م:  نازك کردی پشت چشمصبا

 .یشی متوجه عشاقت میکنم؟ تو هم به اطرافت نگاه کن
  سرکالسمی برایب. ی کنيادآوری رو به من ای تو بعضخوادینم:  گرفتمشی گوشتي نشگون از بازوهاهی
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 . بچه ها کالس شروع شدهيوا: دی ساعتم نگاه کردم و برق از سرم پربه
 چشمان يرای بلند پذیبا سالم. ومدهی استاد هنوز ندمی ، دمیدیبه کالس که رس.  میدی با هم دوهمه

 کنار نی گرفتمو نازني صبا و شکوه جاانیمن م.  می رفتیشگی همي به سمت جامویشد هیمنتظر بق
 .شکوه نشست

 اومدو درسو شروع کرد تا مجال هر یمی کرقهیبعد از چند دق. میکردی رو تحمل میمی کردی ظهرباتا
 درس عی سردی که بادونستی ماه از ترم، منی که با گذشت چندياستاد.  رهی از ما بگویطنتیگونه ش

 ي اما خبرنداشت چه نقشه.  آروم و قرار داشته باشنی باشه تا دانشجوهاش فقط کميبده و جد
 .دمی براش کشیشوم
 که دست یی تخته شروع به نوشتن کرده بود، جاي از باالشهی گذشت، مثل همسشی از تدریساعت

ن فصل بهار بود، پنجره  نگاه به پنجره ها انداختم ، چوهی.  مگه افراد بلند قددیرسی بهش نمیهرکس
 تا  گرفتمشي آماده کردم، طوري بردارلمی في براموی گوشنیدورب. کردی شک نمیها باز بود و کس

 جزوه ها بود و تند تند نکته ي کالس نگاه کردم همه سرشون تويبه بچه ها.  متوجهش نشهیکس
 .دادی رو مدی مربوط به درس جدحاتی توضالی هم آسوده خیمیکر.  کردندی ميبردار

 زحمت ی گرفتنش کليملخمو، که برا.  آوردم و درشو باز کردمرونی بفمی کي از توکی کوچی قوطهی
 .  متوجهش بشه پرت کردمی کسنکهی بودم، بدون ادهیکش
 کالس هوی.  کمرش نشستي رفت و رویمی به سمت کرمایمستق.  حرکتش نگاه کردمری مسبه

 در یعنی انداختم نییسرمو پا. کردنی مغی جغی دخترم ج و چند تادنیخندی مهایبعض. منفجر شد
 هیبعد از چند ثان.  کردنی و شکوه با چشم درشت شده ملخو نگاه ميصبا و ناز. حال نوشتن جزوه ام

 گرفتنه تا از ی استاد با ملخ در حال کشتدمید.  استاد و بچه ها سرمو باال آوردمتی از وضعالع اطيبرا
 جدال قهیبعد از چند دق.  کننی نگاه موی کشتنی کمرش برش داره و بچه هام دارن با لذت ايرو

 س نگاه تو کالهی یمیکر. نابرابر ملخ خسته شد و از گود خارج شد و به طرف پنجره پرواز کرد
 .میاری بالها رو ما سرش منی اکثر ادونستیم.  ما چهار نفر مونديگردوند و نگاهش رو

 د؟ی کنی نگاه مينجوریاستاد چرا ا:  گفتمیلوم مظافهی قبا
  باشه؟تونهی می از شما کری اتفاق به غنیمقصر ا:  تو هم گره زدابروهاشو
 ن؟ی نکرددای کوتاه تر از من پوارید... استاد:  گفتمتی شرك کردمو با مظلومي مثل گربه چشمامو

 . نوشتمیهمه شاهدن من جزوه م
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 کم که نگاه کرد و نتونست متهمم کنه، هی می مظلوما نگاش کردنیما هم ع.  کردندیی بچه ها تاهیبق
 تا گشتیهر بار که برم.  مشغول شدحاتشی توضي کم پشتش کرد و به ادامه ي موهاي البالیدست
 ی تبسمبا منم هر با.  ثابت کنهتونستی نمی بود کار منه ولدهی فهمکردی نگاه به من مهی بزنه، یحرف

 تنفس ای وقت استراحت چی سره بدون ههی 12تا ساعت .  قطع کردمنویدورب.  کردمی مییاریازش پذ
 . درس داديگری دنهی هر گزای

 کار دونستنیم.  باال گرفتنيروزی از کالس دوستان گرام به طرفم برگشتن و دستشونو به نشونه پبعد
 . صبا بهشون گفته بود. منه

 . نیدی ندویاصل کار. گهی دمینیما ا:  چشمک زدم هی
 !ی گرفتلممینگو که ف:  شده نگام کرد و گفت زی ري با چشمانینازن

 . براتون بفرستملمشوی فد،ی باز کناتونویزاپ: کردميزی ريخنده .  نشونه بله تکون دادمسرموبه
 . ببرنضی فلمی فنی هم از اهی تا بقذارمی می تي گروه آنی اليشب تو:  زدي خندشی نصبا

 ن؟یامروز چکاره ا:  گردوندم نشونی بینگاه.  تپل خانوم بودمنی اي همکارعاشق
 .  انقالبمی برنیای بگمیم:  نظر دادشکوه

 . صفهمیامروز بر. میری اونجا مشهیاخه هم:  جمع کردشوینی بصبا
 دی بامی تا برسمی برمیتونی نمرهیاالن د:  گشادش فرستادي مقنعه ي روشنشو توي موهانینازن

 .گهی همون جا که عشقم ممیبر.  میبرگرد
 ...می بزني دورهی انقالب تا هم میامروز بر:  نگاه کردمنی چندش به نازنبا
 ...نی تو امیزی بريزی چهیهم :  شکمم اشاره کردمبه

 ؟یخانم کاظم: دی وسط حرفم پرتی مثل پارازییصدا
 .رهی عاشق دلخسته ت اومد که جزوه بگایب:  گفتی آرومي به پشت سرمون اشاره کرد و با صداشکوه

 . اومدزتیبهروز عز:  ادامه دادنمینازن
 . تا ردش کنم برهدی لحظه حرف نزنهیاه :  ناله گفتمبا

 بهونه هی به ی شد و هر از چندگاهدی من کلي بود که از ترم دوم روامی از همکالسیکی یقی صدبهروز
 فی بود، همه ازش تعریپسر خوب. ومدی می مذهبپیری تشهی پسر که همهی.  زدی باهام حرف مومدیم
پسر  نکهینه ا. کردیمنو معذب م.  بودي جورهی نگاهش ی بود ولدهی ازش ندي کس بدچی هکردن،یم
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 هربار با جواب ی بذاره وليقبال چندبار خواسته بود قرارخواستگار. ومدی ازش خوشم نمی باشه وليبد
 .  من روبرو شدیمنف
 یسالم خانم کاظم: بوددهی رسکمینزد
  سالم:  جواب دادمي سمتش برگشتمو با سردبه

 رم؟ی وقتتونو بگقهی تونم چند دقی مدیببخش:  مکث کرد یکم
 .االن؟ متاسفم امروز عجله دارم: دمی تو هم کشابرو
 . کشهی طول نمادیز:  شدزونی و لوچه اش آولب

 .دییبفرما:  نگاهش کردمصالی استبا
 ...می بار با خونوادم مزاحمتون بشهی نیاگه اجازه بد:  پا اون پا کردو گفتنی اکمی
 .  به تکرار باشهازی کنم نیمن قبال جواب شما رو دادم فکر نم: دمی حرفش پرونیم

 دمی قول مد،ی قبول کنشنهادمویاگه پ. نیدی هم نمي خواستگاريشما اصال بهم اجازه : گفتعیسر
 . کنمی براتون فراهم می خوبیزندگ

 آل دهی از دخترا ایلی خي برادی شاد،ی هستیچطور بگم، شما مرد خوب... خوامیاما من نم:  اخم گفتمبا
 ... نی همنی بودی همکالسهی من فقط ي اما بران،یباش

 دمی گفتم و دست صبا روکشمهی خداحافظ نصف نهی. نمی ازش گرفتم تا درهم رفتن صورتشو نبچشم
 .دمی با بهروز شننوی شکوه و نازنی خداحافظيصدا.  حرکت کردمیو به طرف خروج

 بار هی يدادیحداقل اجازه م. میگناه داره مر: گفتدوی کشرونی دستم بي با حرص دستشو از توصبا
 .شدی حرفاش نظرت عوض مدنی با شنای خانوادش دنی با ددیشا. انیب
اگه قرار به .  ندارمیبت بهش حس خوبمن اصال نس.  شوالی خیصبا ب:  غضب به سمت صبا برگشتمبا
 . شدی چند ترم نظرم نسبت بهش عوض منی نظر بود ، تو ارییتغ

 یتو راه مدام شوخ.  می وسه پل رفتی و به سمت سانی هم بنی که شکوه و نازنمی موندمنتظر
 . می دادتزای و سفارش پمی رفتيبعداز اون به فست فود.  میدیخندی و ممیکردیم

 . زنگ خوردمی کردم که گوشی نوش جان متزاموی از پکهی تهی داشتم
 ی مامیبل: جواب دادم.  کردم، شماره مامانم بوددای پفمی تو کموی گوشی بدبختبا

چشم غره بهش رفتم و به حرف مامانم .  منو در آوردي اروم اداي خنده و با صداری زد زی پقصبا
   خونه؟يای می ؟ کیی  کجامیمر: گوش دادم
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 ؟ي برات نگران شدرمی شده؟ بميزیمامان چرا صدات گرفته ؟ چ:  مامان نگران شدمي صدادنی شنبا
 .امی مری گفتم دشبیمن که د

 ... ، محمدممیمر:  مامانم، دلمو لرزوندهی گريصدا
   شده؟شیزی ؟ چیمحمد چ:  شدشتری بمینگران
 ...محمدو بازداشت کردن: دمی مامان شني هق هقاونی کردن، می نگاهم مي ها با کنجکاوبچه

  کرده؟کاری مگه چ؟ی چيبازداشت؟؟؟ برا: دمی حرف مامان پرونیم
 ... رو کشتهیکی: دمی کلمه شنهی فقط

 .  قطع کردوی مهلت بهم نداد و گوشگهید
 م؟ی مرده؟ی ؟ چرا رنگت پري شدی شکلنیچرا ا: دی پرسصبا
از اونجا .  کردمی سرهم کردمو ازشون خداحافظيزی چهیفقط .  کردم فی براشون تعری چدمینفهم

.  افتادهی چه اتفاقدونستمی بودمو نمجیگ.  نشهری تا اشکم سرازدمی کشقی نفس عمهی. رونیاومدم ب
 . م دربست گرفتم و به خونه برگشتی تاکسهی.  پررنگ بودیلیبرام خ  " رو کشتهیکی "يفقط جمله 

 ی هم سعنای نشسته بود، منی زمي سالن روي گوشه هیمامان .  انداختم تو درو رفتم داخلدویکل
 . ستادمی سر مامان ايچادرمو برداشتم و باال. داشت آرومش کنه

 م؟ی بدبخت شديدی؟دي اومدمیمر:  با ناله گفتمامان
 فی آدم تعرنی عیکی شده؟ چرا ی چنایم: رمی نگاه کردم تا جواب سوالهامو ازش بگنای به میجی گبا
 .کنمی کرده؟ آخه محمدو قتل؟ من که باور نمکاری محمد چکنهینم
 زنگ زدنو گفتن که ي از کالنترشی دو ساعت پیکی دونم،یمنم درست نم:  جواب دادی با ناراحتنایم

 يفقط از البال.  شدهی چننی کردن، بابا هم با محسن رفتن تا ببریمحمدو به اتهام قتل عمد دستگ
 .شته دخترو کهی که محمد دمی محسن فهميحرفا

کنار مامان . نیی دادم و سرخوردم اومدم پاهی تکواریبه د. رفتی ملی هر کلمه قدرت زانوهام تحلبا
 بکشه؟ ویکیچطور ممکنه محمد !  مني خدايوا: دی چشمم چکي اشک سرکش از گوشه هی. نشستم

 . رسهی مورچه هم نمهیآخه محمد که آزارش به 
  ه؟ی دختره کیدونیم:  برگشتمنای سمت مبه
 .   اصفهان اومدهحی تفري براهیدختره تهران:  از نگاه کردن بهم طفره رفتنایم

 دونن؟یخونوادش م:  پاك کردم، بغضمو خوردماشکمو
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 . ندادهيمحسن هنوز خبر. دونمینم:  تکون داديسر
با . شدی گلوم بزرگتر مي با هر کلمه بغض توی دادم ولی مدی اومدن محسن و بابا به مامانم امتا

 .میدی پرسی می سوالهی هر کدوممون م،یشون هممون دورشون جمع شداومدن
.  مبل پرت کردهی يمحسن خودشو رو.  گرفتشی افتاده راه اتاقشو پي با شونه های بدون حرفبابا

محسن، : دی و با ناله پرساوردیبالخره مامان طاقت ن.  شدرهی نقطه خهی بدون حرف به ي اقهیچند دق
 دمبگو که محم.  شد؟ بگو که همش دروغهیدق کردم، بگو چ. يدی زجرم مي دار؟یگی نمیچیچرا ه
 .ستیقاتل ن

 به دمونی امدیبا.  محمدههیهمه شواهد عل:  گرفته جواب دادیی انداختو با صدانیی سرشو پامحسن
 ...می تا بتونم،ی خوب هم باشلی وکهی دنبال دیبا. خدا باشه

  اتفاق افتاده؟نی ايآخه چه جور: دمیرس پی تابیبا ب.  مامان بلند شدي هی گريصدا
 من گفتی مکردوی مهیمحمد فقط گر. دونمیمنم درست نم:  دستاش گرفت و گفتي سرشو تومحسن

 درست تونستیاصال نم.  شوکهي هنوز توچارهیب. اصال خود محمد حالش از همه بدتره. کشتمش
 ... دختره رو هول داده ويری درگي که تونهی ادمی حرفاش فهمي که از الباليزیتنها چ. حرف بزنه

. ارهی کلمه رو به زبون بنی ادیترسیانگار محسنم م.  سکوت کرد و با دست صورتشو پوشوندمحسن
 شهیهم. هی که دزد و قاچاقچی آدم ترسناکه، کسهی قاتل کردمی فکر مشهیهم. تنم مورمور شد... قتل

 ممکنه چگونه بطنتی شای خشم هی با ،یاطی احتی بهی اتفاق ساده،با هیاما با .  از ما دورهمیکنیفکر م
 .میما هم قاتل بش

.  اصفهانادیقرار شده فردا ب. به شوهرش زنگ زدن، ساکنه تهرانه:  دادرونی نفسشو محکم بمحسن
 . مشینی تا ببي کالنترمی بردیفردا صبح با

 که ی اشکهیبا انگشت، . دی به صورتم چسبکی دست کوچهی.  بستم تا اشکامو حبس کنمچشمامو
 ي بانمکم که چشمايبرادر زاده .  نگاه کردمایلیچشمامو باز کردم و به ا.  رو گرفتمزهی برخواستیم

 ...   امافتمگری گاز از لپاش مهی بود ي اگهیهر وقت د.  از مامانم به ارث برده بودشویی طاليسبزو موها
 .خوامیعمه ، آبو م:  نگاهش کردمیسوال
 و ختمی آب روانی  لهی يتو. ادی که به دنبالم مدونستمیم.  به آشپزخونه رفتم از جام بلند شدم،آروم

 .گرفتم جلوش تا بخوره
 . می کني با هم بازایعمه ب:  همون لحن بچه گانش گفتبا
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 . امروز حالشو ندارم: گهی تلخند دهی بازم
 . اونو دوست دارمکنهی ميعمومحمد با من باز. دوست ندارم:  و گفتدی برچلباشو

 براش می تو گوشي بازهی کردم، دای پمویبه سالن برگشتم، گوش. دمی کشی اسم محمد آهدنی شنبا
خوش به .  مشغول شدي مبل نشست به بازي رویاونم با خوشحال.  کنهيآوردم و بهش دادم باز

 .  دونهی اومده نمشی از اتفاق پيزیحالش که چ
 و ی اشکي پر درد، چشماي تنها نگاهاشد،ی رد و بدل نمنمونی بیحرف. می سکوت کرده بودهممون

 هیبق.  داشتازی به خلوت با خودش نیانگار هرکس.  بودنمونی رابط بشد،ی مدهی که از ته دل کشیآه
 و به داوری ظن ترسناك به مغزم هجوم مهی فکر بد، هیهر لحظه .  فکر بودمي اما من تودونم،یرو نم
 .امی برونی ازشون بتونستمی میسخت
.  به طبقه باال رفتن و منم بدون شام خوردن به اتاقم برگشتم ایلی با انای چند ساعت محسن و مبعد
 مامان از تو اتاقشون هی گري و چشمامو بستم و به محمد فکر کردم صدادمی تخت دراز کشيرو
. ذاشتند گکی اللمی اون في همه بچه ها برادمید. بازش کردم.  اومدمی گوشنی الي روامی پهی. ومدیم

 . گذشتن ماجرا به خواب فرو رفتمری به خي نذر کردن برایبعد از کل
 
 
 ایآر
وارد شرکت .  خاصی هوشمند گستر سهاميوتری کنار در شرکت نگاه کردم، شرکت کامپي تابلوبه

با غرور به سمت . متوجه ورود من نشد.  دفتر، مشغول صحبت با تلفن بودی منشیخانم رضوان. شدم 
 قطع ه با عجلوی گوشد،ی من از جا پردنی مکث به باال نگاه کردو با دی با کمیرضوان.  رفتم ی منشزیم

 .  شده بوددهی پوششی خروار آراهی ری شدم، طبق معمول صورتش زرهیبه صورتش خ. کرد
 .ری مهندس وقت بخيسالم آقا:  صورتش کنار زد و گفتي رنگ شدشو از جلويموها

 که ییتموم کسا. نه تنها اون، بلکه همه هم جنساش. خوردیحالم ازش بهم م.  منزجر شدمدنشی دبا
 که به ظاهر مهربون و مظلومن، اما از پشت بهت یی هموناشن،ی شناخته مفیبه اسم جنس ضع

 .دنی زمان خواب مفيتنها برا.  کارانتی همن، خهیهمشون شب. زننیخنجر م
 . کنمشونی دفترم تا بررساری پرونده ها رو بگهی ساعت دمین: با اخم گفتم 
  مهندسيچشم آقا....چ:  لکنت جواب دادبا
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 .  خودم حس کردمي نگاهشو روینیسنگ.  وارد اتاقم شدمنی سنگي گامهابا
 یمامو بستمو منتظر موندم تا رضوانچش.  انداختمزمی پشت می صندلي درآوردم ، خودمو روکتمو

 .   رو فرستادم برهی ردشون منشای دیی و تاشنهادهای پیبعد از بررس. ارهیپرونده ها رو ب
 ی بود، سرکشنیی شرکت که طبقه پایسی شهاب نبود مجبور شدم به بخش برنامه نونکهی ابخاطر

 زیبه شهاب که مشاور و برنامه ر شرکتو ي کاراشتریب.  کارمندامو گوشزد کنميکنم و اشکاالت کار
 . امی به شرکت می سرکشيشرکت و صدالبته قابل اعتماد من بود، سپردم و خودم فقط برا

.   رفتمرونی دستم انداختم و از اتاق بيکتمو به رو. دادی نشون م12ساعت .  انداختمیبه ساعتم نگاه 
 .دی بعداز ظهرو کنسل کني کاريقرارها:  گفتمیبه خانم رضوان

 ...اما:  شک جواب دادبا
 چشم: تو هم من، حرفشو خوردي اخمادنی دبا
 قانونو نیاز اول ا.  با اخراجششهی مي به دستوراتم، مساوی توجهی بای ی سؤالدنی که پرسدونستیم

 .  در رفت و آمدم دخالت بکنهیدوست نداشتم کس. بهش گوشزد کرده بودم
 رفتم و پشت می پورشه مشکنیبه طرف ماش. انسور شدم بلند از دفترم خارج و سوار آسیی قدمهابا

 .  اومدمرونی بنگیبا سرعت از پارک.  بلند شدییای آهنگ اسپانيصدا. فرمون نشستم
.  دیکشی بلندشو سوهان مي نشسته بود و ناخنای مبلي روبایز.  سالن شدم، نگاهمو دور گردوندموارد

 دای پی تضاد جالبی با رنگ قرمز و مشکدشیپوست سف.   تنش بودی تاب قرمز با شلوارك مشکهی
با . ود بلوندشو دورش آزادانه رها کرده بيموها.  صورتشو پوشونده بودي رویظی غلشیآرا. کرده بود

.   لبخند نقش بستهی زشی وسوسه انگي لبايرو.  به من دوختشوی آبي پام، چشماي صدادنیشن
 منو یقبل از هر حرف.  دادي آغوشم جاي مبل بلند شد، به سمتم آمد و خودشو تويبا آرامش از رو

 .   تر بشهی خانه طوالننی داشته باشه تا حضورش در اي چه رفتاردونستیخوب م. دیبوس
 .یامروز زود برگشت... ی خسته نباشزم،یسالم عز:  شد وگفترهی به چشمام خي خماربا
 .کتو نداشتمحوصله شر: سرد جواب دادمی لحنبا
 نیی از پله ها به پانازیپر.  به سمت چپ برگشتمد،یچی سالن پي که توی کفشي صدادنی شنبا
 بود دهی زانوش پوشي دوبنده بنفش تا رویراهنیپ.  از وجودش بود ی جزئيلوند. آهسته وآروم. ومدیم

  کاماليچهره ا.  سر با کش بسته بودي رو باالشی مشکيموها.  دادی مشیکه اندام موزونشو نما
 راهنمی پي قهیبا . ستادی و کنارم ادی رسمیکیبه نزد. ی مشکی وحشي داشت سبزه، چشمایشرق
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 شی پیمشکل. سالم گلم:  گفترهی پهنم بگي نهی سي نگاهشو از رونکهی کرد و بدون ايشروع به باز
 .ستیاومده؟ نکنه حالت خوب ن

 کردمو زیچشمامو ر. نگاهش پراز خواهش بود. شو به چشمام دوخت چونش گذاشتم نگاهری زدستمو
 .  امروزو خوش بگذرونمخواستمینه فقط م: گفتم 

 ي توتونستمی مویحسادتو دلخور.  خوش فرمش به خنده باز شديلبا.  شدداری چشماش پدي تویبرق
 .نمی بببایصورت ز
 ومده؟ی هنوز نیهست:  دمی دور سالن چرخوندم و رو بهشون پرسنگاهمو

 .گردهینه فردا از اصفهان برم:  با حرص جواب دادنازی قبل از پربایز
 . ردش کنم برهدی باده،ی انقضاش رسخیتار. پرهیکم کم داره هرز م:  زدم و گفتم يپوزخند

 ی و کمب،ی ازکمتر شدن رقی پر از خوشحالی ردوبدل کردن، نگاهی خودشون نگاهنی ببای و زيپر
 . سرنوشتنی مواجه شدن با همي براینگران

لباسمو از تنم .  راهرو بود، شدم يوارد اتاقم که انتها.   دست کنارشون زدم و از پله ها باال رفتمبا
 دادم و فکرمو هی وان تکيوانو پر از آب کردم سرمو به لبه . دمی درون حمام خزدموبهی کشرونیب

 يبه واسطه   کهییکسا. نازی و پربای،زیهست. کردمی می که باهاشون زندگيسوق دادم به سه دختر
 ی نداشتم، فقط به خاطر آرتا راضتی به محرمياعتقاد.  باهام محرم شده بودنی عربيچند جمله 

 من ی زندگي از نحوه ی دل خوشدونستمیهرچند که م. شده بودم که اونا رو با خودم محرم کنم
 ویآرتا کس  ازری به غقت،ی در حقینگارنگ ول ري شلوغ بود، دوستام، دختراشهیاطرافم هم. نداره

 . نداشتم
 پاك بشه، از می دوست داشتم از زندگیلی که خي ذهنم رفت به دنبال گذشته، گذشته ادوباره

 آدم نی خوشبخت ترکردمی که فکر مي به روزگارش،یبه چند سال پ. خاطرم، از حافظه ام محو بشه 
 ...امیدن

 ینم.  دوش آب سرد رفتم و تمام افکارمو با آب شستمریز.  اومدمرونیاز وان ب.  باز کردمچشمامو
دستام رو مشت کردم، چند . کردی متمی که اذشدی می سال5 افکار نیا.  بهشون فکرکنمگهیخواستم د

 ستوار تونم ایمن م: با خودم زمزمه کردم.  کردمدای پی و آرامش نسبدمی کوبواریبار محکم به د
 .سال استوار بودم30 نیبمونم، همونطورکه  ا
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 دی سفشرتی تهیاز کمدم .  آبو بستم، با حوله خودمو خشک کردمریش.  سرد لرزه بر بدنم انداختآب
سر .  غذا روآماده کرده بودزی خانم منبیز.  رفتمنییبه طبقه پا. دمی پوشیجذب و شلوارك مشک

 و اختکنوی میزندگ. بکشند غذارو برام ینیری نشستم و اجازه دادم تا با خودشي و پربای ززکناریم
 نی خودمو ازشیاگه بخاطر آرتا نبود، سالها پ. خواستی ميداری خواب بدون بهیدلم .  بوديتکرار
 .کردمی راحت می کوفتیزندگ

 یلمیف.  نگاه کردمي ویبه ت.  نشستم نازی و پربای زنی مبل سه نفره بي و رومی رفتمنی اتاق نشبه
 ونی زدم و به تلوزيپوزخند.  پام نشستي رويدست پر.  درحال پخش بودی با زبان اصلییکایآمر

 دونستمیم.  برنداشتمونیزی اما چشم از تلوگهی پوزخند دهی خودشو به من چسبوند بازم بایز. زل زدم
 .  خودشونو به اتاق خوابم برسونندي تا به نحوارندی طاقت نمچکدومیکه ه
بعد از هربار قطع شدن، مجددا .  نشون ندادمینسبت بهش واکنش.  زنگ  خوردزی رو ملمی موبایگوش

 نگاه کردم و با خودم گفتم حتما یبه اسم هست.  رو از خودم جدا کردمي پریلی میبا ب. خوردیزنگ م
 بله؟: دادموجوابیگوش.  دوست پسرش براش کم گذاشتهایپول کم آورده 

 د؟یشناسی شماره رو منیشما صاحب ا دیببخش:  پشت خط برام ناآشنا بوديصدا
 .بله، همسرم هستن:  باال انداختمابرومو

لطفا . دنیمتاسفانه همسرتون به قتل رس.  دمی خبرو منیمتاسفم ا:  پشت خط صداشو صاف کردمرد
 .دیایب...  مارستانی جسد به بلی و تحویی شناسايبرا

 قاتل کیرنوشتش چطور به  شد؟ قتل؟ سی همسر من محسوب می که مدتي همون دختر؟یهست
 انی از آشنایکی خبر دنی که از شنيدر حد. ی از درون ناراحت شدم، فقط کمیگره خورده بود؟ کم

 از ي بدي اگه خاطره دی بودم، شادهی صدمه ندی اگه من از جنس هستدیشا. میشی ناراحت میمیقد
من ساکن : دمیاخمامو درهم کش.   شدمی ناراحت منی از اشتری نداشتم، بیهست يهم جنسها

 . رسونمیتهرانم،  فردا صبح خودمو م
 رو از ی بود؟ کاش زودتر هستي چه دردسرنیا. لعنت بهتون .  قطع کردم ی بدون خداحافظویگوش

 .  و در همه حال مزاحمنشهیهم. سرم باز کرده بودم
   شده؟یچ: دی پرسبایز 
 . مردهیهست:  گفتمي خونسردبا
  ؟يچطور:  و با شک گفتدی کشیغی جيپر
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 .دهیبه قتل رس:  حوصله جواب دادمیب
 دختر هی داشت؟ مگه کم شدن هی گریمگه مردن هست.  کردنهی گفتو شروع کرد به گرینی هبایز
 ته دلش دونستمی مکرد؟ی مهیپس چرا گر. کردی عرض اندام اونا باز نمي رو برانهی خونه، زمنیاز

 . کننی دورو، که هر لحظه رنگ عوض می همن، موجوداتهی همه شب؟ییخوشحاله، اما چرا دورو
 .رمی گی ملی اصفهان جسدشو تحورمیفردا م:  برگردوندمونیزی سرمو به سمت تلویالیخی ببا

 ي زدم و ماجرا رو براش گفتم و قرار شد براری املم،ی زنگ به وکهی.  به دست به اتاقم برگشتمیگوش
 باهام ای خودم برم نی اصرار داشتند با ماشي و پربایز. هتل رزرو کنه هی و رهی بگمای هواپطیشب بل

 . کننمی نتونستن راضی ولانیب
 د،یدم در خونه ش منتظرم بود، از دور که منو د.  رفتمری دنبال امنمی آماده شدم با ماش9 ساعت

چهرش جذاب و . میبا هم تو دانشگاه آشنا شد.  برام بودیدوست خوب.  به نشونه سالم تکون داديسر
 و با خنده د رو باز کرنیدر ماش.  کردی جا باز مهی بود و با حرفاش تو دل بقیپسر شوخ. با نمک بود

  ؟ی کنی خفته نگاه ميبای به اون سه تا زينطوری جون من هم؟يدی ندپیخوش ت: گفت
تازه . شام خون آیبهتره بگ!  خفتهيبایهه ز:  روشن کردم و به طرف فرودگاه حرکت کردم نویماش
 . شون کم شدیکیشر 

 من حاضرم شونیخوایاگه نم!  خون آشامی بهشون بگادینگو دلت م:  کرد ی اخم با نمکریام
 . بشمشونیقربون

 .ری بگلشونی تحوای فردا بنیهم.  خودتیهمشون ارزون:  زدميپوزخند
 ؟ی ؟ پس چرا نگهشون داشتي نداري تو واقعا بهشون عالقه اایآر: دی پرسيجد

 عالقه داشته باشم؟ نای مگه مغز خر خوردم به اه؟یعالقه چ:   به زمان سنج چراغ قرمز دوختمنگاهمو
 . رو هم به خاطر تنوع نگه داشتمنایتو فکر کن ا

 ...  ي تنوع بگو براينگو برا:  نگاهشو به من دوختریام
 برم سراغ دی که بادرضمن فعال.خوانی منجوری خودشون اکنه؟ی میچه فرق:  باال انداختمي اشونه

 .هم زندشون مزاحمه هم مردشون. یجنازه هست
 ؟یکنی مکاری رو کشته چی که هستیبا کس: دی پرسي کنجکاوبا

 .دمی متی کنم و بعد رضای متشی اذحی تفري کم براهی یچیه:  به حرکت درآوردمنویماش
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 بنده يخوایپس چرا م. ستی برات مهم نی هستیگی تو که م؟ي اوونهی دایآر:  با تشر گفتریام
  ؟ی کنتیخداهارو اذ

به .  نزدی حرفگهی اخم بهش کردم ، حساب کاردستش اومد و دهی بدون جواب گذاشتم، سوالشو
چمدونم رو از صندوق عقب . می شدادهی پارك کردم و پنگی تو پارکنوی ماشدم،یفرودگاه که رس

 .برداشتم و راه افتادم
 شو لباس راه يخوای م؟ي اوردیچه خبره کل لباساتو برداشت: فت  با خنده گومد،ی کنارم مرکهیام 

  ؟ی اضافه کنونتی به کلکسی دختر اصفهانهی ای يبنداز
 .بمونن واسه تو.  ندارمينترس با دخترا کار:  زدم و گفتميلبخند

 .کنهی به من نگاه نمیشکی ه،ي که تو داري اافهی قنیآخه پسر، با ا: دی بلند خندریام
 که رهمیام.  ساکت بودمشدم،ی ممای که سوار هواپیتا وقت.  بحثو ادامه ندادگهی درمی نگفتم و اميزیچ

چشمامو بستم تا .   کنهدای پدی جدي سوژه هی تا دی سرشو مثل جغد به اطراف کشد،یسکوتمو د
 .سردردم بهتر بشه

:  نگاه کردم و صداش زدمزد،ی مدی مهماندارو دهی که با دقت ری نشست، به امنی رو زممای هواپیوقت
 . می پاشو بر؟يداری هم دست برنمنجای اریام
 .کردمی مادهی پویکی به کارم برسم، داشتم مخ یاگه گذاشت:  بلند شدشی صندلي از روریام
 .ایزود ب:  بهش زدم و با اخم گفتم ی پس گردنهی

 .  مغروريزورگو:  لب غرغر کردری که گردنشو ماساژ، زينجوریهم
 .ی گفتی چدمیشن:  به سمتش برگردم گفتمکهنی ابدون

 .يگفتم که بشنو:  جواب دادی گستاخبا
 . برداراتی مسخره بازنی حوصله ندارم، دست ازریام: به سمتش برگشتميجد

 من درحد چند جمله است و ي و حرفاای شوخدونستیم. می عصباندی نگاه کرد و فهمافمی به قریام
 و به هتلمون می گرفتی تاکسهی.  گرفتملیچمدونمو تحو.  حرف نزنهگهی ساکت بشه و ددیبعدش با

 تاسف ي انداختم و از روی نگاهدهیبه رودخونه خشک. می و سه پل رد شدیاز کنار س. میرفت
 .   دادمکونسرموت

 چمدونمو همراهم رمجبورشدیام.  حرکت کردمي شدم و به طرف ورودادهی پمیدی هتل که رسبه
 .اهینوکر بابات غلوم س:  بلند گفتومدیپشت سرم م که نطوریهم. ارهیب
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 . اهی سری و امینوکر من:  به صورت سبزه اش کردمی نگاههی
 .مواظب حرف زدنت باش:  گفتی با حالت تدافعریام
 اگه نباشم؟: اخم جواب دادم با

 .غلط کردم، اصال من دربست نوکر شمام:  کرددنی به ترستظاهر
 . اتاق رزرو کردمی تلفنروزید. سالم من ارجمند هستم:  و به طرف مهماندار هتل رفتمدمی خندبلند

 ي اتاقانی از بهتریکی که 305اتاق . دی ارجمند خوش آمديبله آقا:  گفتیمهماندار با چرب زبون 
 . میهتله رو به شما اختصاص داد

 تخت هی و ی با مبلمان سلطنتتیی سوهی. در اتاقو بازکردم. می از دادن شناسنامه ها به اتاقمون رفتبعد
 .  دوشب مناسب بودیکی يبرا.  نچی ا48 ي دی ال سهیدونفره و 
 .ری گفته بودم دو تا اتاق بگریام:  تخت گذاشتمي روچمدونمو

 شبم به هی داره يرادیحاال مگه ا.  نداشتي اگهیاتاق د:  با نگاهش اتاقو رصد کردو جواب دادریام
 .زمی عزی اون خوشگال با من بگذرونيجا
 .یخوابیامشب رو مبل م:  تشر گفتمبا
 .برهینگو عشقم من بدون تو خوابم نم:  عشوه گفتبا

 جون صبر کن منم ایآر: دمی شنروی اميصدا. باز کردم حوله رو برداشتم و به حمام رفتمچمدونمو
 .امیب
 گرفتمیاما اگه جلوشو نم.  عادت کرده بودم ری اميای شوخنیبه ا.  گفتم و دوشو باز کردمی شات آپهی

 .کردمی ساکتش معی سریلی خنی هميبرا. اوردی درميتا صبح مسخره باز
 و شرتیت.  که لباسش رو عوض کرده بوددمی درویام.  اومدم رونی و بدمی دوش حوله رو پوشهی از بعد

 اموالمو مال خود بدونه و مثل گرگ خوادی می تا کدونمینم.  بوددهی و خوابدهیشلوارك من رو پوش
 . تخت نشستمي و رودمی پوشی شلوارك مشکهی. بهشون حمله بکنه

 منو کنسل کنه و کارا را به ي دفترم زنگ زدم و گفتم تا چند روز قرارایبه منش.   خسته بودمیلیخ
. طع کردم قی اضافحی بدون توضاموی دفتر نمي تلفن شهاب زدم و گفتم چند روزهی. شهاب بسپاره 

. دارند  امشبشون برنامهي برادونستمیهرچند که م.  مزاحمم نشنبای و زي کردم تا پرموخاموشیگوش
.  کننی فخرفروشهی زنونشونو راه بندازن و به بقي مسخره ي های بشه تا دورهمیمنتظرن خونه خال

 .دمی راحت خوابالی با خنی همي خونه شام خورده بودم برايسرشب تو
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 يصبح با صدا                                                                                        *****      
 خجالت بکش تو تخت کهیمرت: گفتی بود و مدهیچی ملحفه دورش پهیمثل زنا .  شدمداری بری امغیج

 شدم  زی خمیبه سمتش ن. دزی ؟ با دست صورتش را چنگ مي عفتم کردی ؟ چرا بیکنی مکاریمن چ
جون : گفتی شد و با لحن خاصدهی بدنم کشي عضله هاي نگاهش کردم چشمش روطونیو ش

 . رو  هم دارمگهی دی ناموسی هرگونه بیمن آمادگ. ي کردي خوب کارشبید
 دستت بشکنه مرد، یاله:  و گفتدیچی که از درد به خودش پدمی مشت به بازوش کوبهی و دمیخند
 .دادمی بهت جواب بله نمي دست بزن دارمدونستیاگه م

 ي دنبال کارامیزود آماده شو بر:  لبم اومد ي لبخند روهی که بخودش گرفته بود ی مظلومافهی قاز
 . یهست
 زشی ري سرتاپامو با چشماریام. به طرفش برگشتم . دمیروشنی سوت امي آماده شدم، صدایوقت
صورتتو .  کنشونی موهات و پرکمی.  بهم زدهیپی چه تنیبب.  کوفتت بشهیاله:  کرد و گفتزیآنال

 .ي امروز عزاداریعنی. ادی تا اشک ازشون بزی تو چشمات بريزی چهی. چنگ بنداز
 به ییدوتا.  آماده شدکردی محتی طور که نصنی همریام.  دادمی گوش مری امي لبخند به حرفهابا

 .می رسوندي خودمونو به کالنتری و بعد از صبحانه با تاکسمیرستوران هتل رفت
 ، مسئول پرونده ینی به اتاق سرگرد حسشونیی و با راهنمامی کردی خودمونومعرفي کالنترداخل

 ما دنیبا د.  زودتر از ما اومده بودنه،ی اسمش محمد کاظمدمیپدر و برادر راننده که فهم. میرفت
 . ستادیپدرش بلند شد و اومد روبروم ا

 شی قهوه اي موهايالبال.  صورتش نشسته بودي رويریگرد و غبار پ.  بوديشونه ا قد بلند و چهارمرد
 .از رو شونش به پسرش نگاه کردم، اونم نسخه جوون شده پدرش بود. شدی مدهی ددی سفي، موها

 . گمی متیبهتون تسل.  ارجمنديسالم آقا:  گفتيری روبروم، با سر به زمرد
 . اخم سرم و تکون دادم و بای عزادار واقعهی تو قالب رفتم

 پسرم رحم ی به جوونکنمیاما خواهش م. دی داغداردونمیم: دیکشی هم مي با اضطراب رودستهاشو
 ...دیتورو خدا نگذار. دیکن

 تون ی و شما به فکر پسر الابالدهیآقا، خانم من االن تو سردخونه خواب:  باال بردم و گفتمصدامو
 ن؟؟ی مگه شما به زن من رحم کردد؟یهست
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اما پسر منم گناه .  حق باشماست دونمیم:  گفتی و با لحن آرومنیی سرشو انداخت پای کاظميآقا
 .   سالشم نشده21هنوز . شهی خبط کرده اما تازه اول جووندونمیم. داره

فقط به خاطر . ینه به خاطر هست.  شدنی ادب می کمدیاما با. ندی متشخصي بود که آدمامشخص
 يآقا. شدمی مي جددیبا. کردمی محی تفریدر کنارش من هم کم. ر انداخته بودن دردسي منو تونکهیا

 يبا صدا.  خوشم اومده بودي بازنیاز.بردمیداشتم لذت م.  کردی همچنان داشت التماس میکاظم
 .دینی بنشدییلطفا بفرما:  به خودم آمدمگردسر
 ي به نشونه تاسف تکون داد و کنار هم روي گشاد شده به من زل زده بود، سري با چشماریام

 ما برد و ي روبرويهایبرادر محمدم اومد، دست پدرشوگرفت و به سمت صندل. می نشستیصندل
 . تو حلقمتی بازستیآرت:  گفتی لبری زریام.  کردمیبا اخم بهشون نگاه م. نشستند

بعد از .  چشم غره بهش رفتمهی شد، جمع کردم و یلبامو که داشت به لبخند باز م.  گرفته بودخندم
 .ارهی سربازوصدا کرد تا محمدو بهی صحبت که جناب سرگرد با ما و خونواده محمد داشت ي سرهی
 پسر جوون با هی.  شددهی سرگرد نگاهم به طرف در کشدیی بفرماي در و بعد از اون صداي صدابا

سرشو .  بودختهیرکش، به هم ر مايلباسا. قد بلندشو از پدرش به ارث برده بود. دستبند وارد شد
 گرفتم  دستمي اشو توقهی.  بهش زدمیلی سهی بلند به طرفش رفتم و يبا قدم ها.  انداخته بودنییپا

:  قرمز توش بود نگاه کردمیی روشنش که رگه هاي دادم، به چشمهای که تکونش منطوریو هم
 . کشونمتی چوبه دار ميبه پا.  کشمتیم.  قاتلیعوض

 ر،ی امياز تصور چهره . رهیگی خندم مری امي چهره دنیمطمئن بودم با د.  پشت سرم نگاه نکردمبه
 سرگرد که يبا صدا. گذاشتندی متی صورتمو به حساب عصباني قرمزهی بقیخنده ام گرفته بود، ول
 .  برگشتم و نشستمی کرد به صندلیمنو به آرامش دعوت م

 قتل اطالع ي ما از نحوه ،ینی جناب سرگرد حسدیببخش:  مکث رفت سر اصل ماجرای با کمریام
 . باعث شده، عزادار همسرش بشهی حق موکلمه که بدونه چنیا. می نداریقیدق

 . ما قبال براتون شرح ماجرارو گفتنيبله، اما همکارا:  سرشو تکون دادسرگرد
 دونم،ی منکهی با ام،ی وقوع قتلو از زبون خود متهم بشنوي نحوه میخوایبله،اما ما م:  گفتیرکی با زریام

 . کنهفی خود متهم تعردم،ی محی اما ترجشهی متیموکلم اذ
 ی بدونم صنم هستخواستمیم.  خوشم اومدشنهادشی اما از پگرده،ی می به دنبال چری امدم،ی فهمینم
 ه؟ی چدهی مری شي که هنوز دهنش بوي پسرنیبا ا
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 .ي کن، بگو چطور قتلو انجام دادفیحادثه رو تعر :دی از محمد پرسسرگرد
 . بکشمشخواستمیمن نم.  شدی چدمی من نفهمدیباور کن:  گفتهی با گرپسرك

 باهاش نبوده باشه؟ ی هستییبای پسر هم به خاطر زنیاز کجا معلوم، که ا.  زدمي دلم پوزخنديتو
 ...دیشا

 . افتادی کن چه اتفاقفیفقط تعر:  برخورد کردي جدسرگرد،
 . کردمفی کنم؟ من که قبال هزار بار تعرفیچند بار تعر:  جابجا شدصالی با استمحمد

 . افتادی کن چه اتفاقفیدوباره تعر: برخورد کردي جدسرگرد،
 . بکشمشخواستمیمن نم.  شدی چدمی من نفهمدیباور کن:  کردفی تعرهی با گرپسرك

 باهاش نبوده باشه؟ ی هستییبای پسر هم به خاطر زنیاز کجا معلوم، که ا.  زدمي دلم پوزخنديتو
 ...دیشا

وسط .  ناژوونشهی بمی سر رفتهی بعد از دانشگاه ، با دوتا از دوستام روزید: دمی گرفتشو شنيصدا
 هی که گذشت کمی. میزدی حرف ممویدور هم نشسته بود.   خلوت بودنیهفته بود، به خاطر هم

 ال همونا که قبد،یکامران و حم.  شدنادهیچند تا دختر ازش پ.  مدل باال کنارمون پارك کردنیماش
دخترا هم خوششون اومده بود و با عشوه . رنی شروع کردن با دخترا دم بگن،یباهاشون حرف زد

 . کردنی ميدلبر
حرفاشون . کردنی نمتیاز حد گذرونده بودن، رعا.  شده، معذب شدمجادی که گذشت از جو اکمی

با بلند .  تحمل کنمتونستمی برگردم خونه، نمخواستمیاز جام بلند شدم، به خدا م. زننده شده بود
. شم نبادی دي توادی نشسته بودم که زيتا قبلش جور.  شددهی از دخترا به سمتم کشیکیشدنم، نگاه 

 ...گفتیدستمو گرفت، م.  اومد طرفمدنم،یبا د
 بهت ي بخواي هرجورگفتیم. کردیول نم:  انداختنیی به من نگاه کرد ، سرشو با شرم پای چشمریز

.  کردمي باهاش تندی کردم، خواهش ، اخم، حتيهر کار.  نداشتياصال دختره حال عاد. دمیپا م
 . بوددهی فای اما بم،ی کرددای پی لفظيری درگکمی شده بودم، ی عصبانیلیخ
بخدا .  از سر راهم کنارش بزنمخواستمیفقط م:  بسته اش گرفتيدستا نی امانشو برد، سرشو بهیگر

 ...فقط با دست کنارش زدم.  نداشتميقصد
 از خواستمیفقط م.  بکشمشخواستمیبخدا نم...  بشهينجوریا... خواستمینم:  ادامه داددهی بردهیبر

 ...اونجا برم
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 .نی هم داشتزهی و انگي دلخورکمی ن،یپس قبول دار:  بدون مالحظه گفتسرگرد
 از خواستمی کجا بود جناب سرگرد؟؟ من فقط ميدلخور:  باال آورد، صورتش پر از اشک بودسرشو

سرش ... نیافتاد رو زم...  با دست کنارش زدم، تعادلشو از دست دادیوقت... نیهم. خودم دورش کنم
 ابالفضل دوستام ای دوستاشو، غی جيبعدش که صدا...  شدی چدمیاولش نفهم...  سنگهیخورد به 

 ... نبوديبه خدا عمد...  کردمکاری چدمیبلند شد، فهم
 میمر

من و .  برن ي به کالنترخواستنیبابا و محسن م.  حوصله بودمی شب قبل، بی خوابی به خاطر بصبح
 طرف سالن به اون نیتا ظهر مثل مرغ پرکنده از ا.  ، اما اجازه ندادنمی باهاشون برمیخواستیمامانم م
. نمیبش  آرومتونستمی لحظه هم نمهی ي برایحت.  داشتمیبی عجيدلشوره .  رفتمیالن مطرف س

 . کردی مهی فرستاد و گری به دست صلوات محیمامانم تسب
 کردو به یمحسن سالم.  گرفته و خسته اومدني اافهی بعدازظهربود که بابا و محسن با ق2ساعت  

 . ازمون فرار کنهخواستیانگار م.  خودش رفتيخونه 
 کنن؟ی آزاد می محمدمو کد؟ی برا محمد بکني کارنی شد؟ تونستیچ: دیمامان با اضطراب از بابا پرس 

 بابا يروبرو.  نبودی خوبي نشونه نیا. دیدزدیچشماشو ازما م.  مبل نشستي کنار مامان، روبابا
 . دنی رسي اجهی کنه به چه نتفینشستم و منتظر موندم تا تعر

 ماه ي براگفتیم.  کردفی افتاده بودو برامون تعري کالنتري که تویی دادو اتفاقارونیفسشو ب نبابا
 .  به زندان منتقل بشهدیو تا اون مدت محمد با. می قرار دادگاه دارندهیآ

 خونواده داغدار هیاالن . وفتادی اتفاق نمنی کنترل کنه، اتشوی محمد تونسته بود خشم و عصباناگه
 ما آدما، با ی چرا گاهدونمینم. شدی نمدهی نامعلوم کشي اندهیخودش هم کارش به زندان و آ. شدینم

 .میکنی رو به کاممون تلخ میدست خودمون زندگ
 
 ي جلوخواستمیبغض کرده بودم اما نم.  بموننی چشمام باقي و پلک زدم تا اشکام تودمی کشیآه

 .دیلرزی و بابا هم شونه هاش مکردی مهیند بلند گرمامان بل.   بشهشتری کنم تا داغش بهیمامانم گر
 آشپزخونه آب خوردم تا با اون بغضمو يتو.  آماده کنم ي حاضري غذاهی مبل بلند شدم تا ي رواز

 ها که سرخ سیسوس. ختمی رتابهی ماهي ها رو خرد کردم و توسیسوس.  نداشتيریفرو بدم، اما تاث
  وگوجه رو هم خردارشوریخ.  ختمی رسی دي  بهشون زدمو توهی و رب و نمک و ادومویشدن، آبل
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 شده یمامان و بابا رو  صدا کردم و مجبورشون کردم حت. دمی چزویم.   ظرف گذاشتمي توکردمو
 . چند لقمه بخورن

.  به مامان انداختمی نگاهیرچشمیز.  شده بودری شبه پکی مهربونم نگاه کردم که ي ناهار به باباموقع
لقمه ها رو به زور نوشابه .  پف کرده بودرشونی ، چشماش قرمز شده بودن و زادی زي هیربه خاطر گ

 جمع زویمنم م ، مامان و بابا بلند شدن و به اتاقشون رفتنقهیبعد از چند دق.  فرستادمی منییپا
 شهیهم. اجازه دادم اشکام رها بشن.  دمی تختم دراز کشيظرفا رو شستم و به اتاقم رفتم و رو. کردم

 ی بشکنم و خودمو خالیی تنهاي که توشهی باعث منیهم.  نکنمهی جمع گري بوده که تونی بر امیسع
 . کنم

 ایآر
 اقتشویهرچند که ل. می گرفتی هستي مراسم ختم براهی بعد از برگشتنمون به تهران ، بالفاصله

 دهیا خرخره نوش که تی چشم بسته بود، کسگهی دي که باوجود داشتن همسر به پسرهاینداشت، کس
 ياما برا.  نداشتیی مراسم هانی چناقتی داد لی می آنچنانيشنهادهای پسر مجرد پکیبود و به 

 یکنار قبر هست.   نداشتوی از من کسری به غیبه خصوص که هست.  خودم الزم بودي آبروظحف
 . رفتی بودم اما ذهنم به گذشته ها مستادهیا

.  من کردی هفته خودشو وارد زندگهی چطور سر نکهیا.  فکر کردممی و نحوه ورودش به زندگی هستبه
 که از یی هایبه خاطر بدخلق.  بزرگ شده بودیستی بهزيتو.  نداشتي خونواده اچی که هيدختر

 .  نشده بودشی به گرفتن سرپرستی راضی کسداد،یخودش نشون م
با .  مستقل داشته باشهیبتونه زندگ تموم تالششو کرده بود تا از اونجا خارج بشه و ی سالگ18 از بعد

 ي حس آزاد،یاما بعد از مدت. کردی می اونا زندگي جا رو رهن ومطابق برنامه هاهی یستیکمک بهز
 معه جانی اي دونست توی کنه، نمی زندگهی بدون کمک بقخواستیدلش م. شهی مشتری بشیخواه

 خودش از پس خودش تونهی منکهیبا توهم ا.  دوختنسهی اون، کییبای به زي دختري ها برایلیخ
 . زدرونی بي اجاره اي از خونه اد،یبرب
 که پس انداز کرده بود، استفاده ی از پوللی اواده،ی بهش خونه اجاره نمی و کسزنهی سر می هربنگاهبه
 هی روز با هی.  بوددهی پارك خوابيچند شب تو.  خوردگی به ته درشی کفگی اما بعد از مدتکردیم

 ش،یندگ گذروندن زي دوستش براشنهادیبه پ. شنی و با هم دوست مشهی آشنا مگهی ديدختر فرار
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 ی بدون چشم داشت، پولیاما خبر نداشته که کس. شهی پولدار متوسل مي شدن به پسرازونیبه آو
 .کنهی نميگریخرج د

 بود، اما سرووضع بای لوند و زیلیخ. دمی از دوستام، دیکی خونه ،ی پارتهی ي تووی بار هستنی اوليبرا 
 . کردمی خودم احساس مي نگاهشو رویاز همون اول پارت.  نداشتیمناسب

 نیاونقدر ب.  قبول کردمری تحقیمنم بعد از کل.  دادی دوستشنهادی ساعت، به من پهی از گذشتن بعد
 چیه. همون شب با خودم به خونه بردمش.  بودی قبول شدنش چلی دلدونست،یپسرها بود که م

 نی بتی محرمغهی صهیبعد از چند روز .   رو فراموش نکردمی و هستبای زي رهی خياه هاوقت نگ
 ...یاما بازم هست.  خونه من موندگار شديو تو. می خونددمونخو

پاشو ! يحتما ضعف کرد.  ي کردهی از بس گریداداش خودتو کشت:  به خودم اومدمری اميبا صدا 
 .  خونه، مراسم تموم شدمیبر
 ی صندلي نشسته بودند، رونی داخل ماشي و پربایز.  هم قدم شدم ریبا ام.  لحنش خندم گرفتاز

 . می نشست و به خونه رفتنی هم پشت فرمان ماشریام.  شدم ریشاگرد جاگ
. بای و زي پري عشوه هادنی ، دي تکراریبازم زندگ.  خودش برگشتی من به روال قبلی زندگدوباره

 .شدمی مکی از اونا شریکیشب با  که هریبازم اتاق خواب
********* 

 میمر
 سال کی که هر کدومشون برام مثل ییروزها.  گذشتی شدن محمد می و هشت روز از زندانستیب
منم با . رفتیبابا به اجبار سر کار م.   داشتی مدت اوضاع خونه، هنوز هم آشفتگنی ايتو. گذشتیم
  درسمو بخونمو فقط به فکرتونستمیاصال مثل سابق نم.  ترممو گذروندمانی امتحانات پای حواسیب

 هی گوشه از خونه نشسته و به هی که دمیدی وقتا می گاهی ولکردی می تابیمامان کمتر ب.  بودمیقبول
 دنی به ديبابا چند بار. شدی احساس میلی محمد خی خاليجا. کنهی مهی شده و گررهینقطه خ

 کالت تا ومی مجرب صحبت کرده بودلی وکهیبا . گشتیمحمد رفته بود و هربار شکسته تر از قبل برم
 .رهیمحمدو به عهده بگ

 اتفاقات نکهیاز ا. می از اومدن اون روز هراس داشتیو از طرف. می به انتظار روز دادگاه نشسته بودهمه
 .  بدهتی رضای دم هستیول بود که نی ادمونیتموم ام.  می داشتمی بفته،یناگوار ب
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 که ییفردا.  که تموم ذهنم به دنبال فردا بودیدرحال.  پروژه مجبور شدم به دانشگاه برملی تحويبرا 
 ي مدت از بس تونیتموم ا.   بدنشویقرار بود، حکم زندگ. قرار بود سرنوشت داداشم مشخص بشه

که   از دوستام خواسته بودمیل مشکل دارم وهی بودن که دهی دانشگاهم فهميخودم بودم، همه 
 . صحبت نکنندی موضوع با کسنیدرباره ا

 ی با خنده همراهشونی دلخوشيمنم برا. ارنی حال و هوا دربنی منو از اکردنی میبچه ها مدام سع 
 . هی که خنده هام ظاهردونستنیاما خودشون م. کردمیم

 .دمیاز فردا به مغزم استراحت م.  راحت شدم شیآخ:  پروژه هامون صبا گفتلی از تحوبعد
 . ناقالي ؟ چرا زودتر نگفته بوديمگه تو مغزم دار:  گشاد شده گفتي با چشماشکوه

 ست؟ی توش نیچیه.  همه مثل تواند که کله ات پوچ پوچهيفکر کرد:  کرد ی تصنعی اخمصبا
 . پوچهنیله ات مثل اخودتم ک.  نکننی به شوهر من توهیه:  به دفاع از شکوه گفتنینازن

 ؟ي وسط منم خراب نکردنی تو اانایفقط اح! ي طرفداریمرس: نی به نازني چشم قره اشکوه
منم که . زمی تلخه عزتیخوب واقع:  و با لبخند جواب داد دی به پشت گردنش کشی دستنینازن

 . سازمی با خوب و بدت میشناسیم
بسه بچه ها همه :  به ساعتم انداختم و گفتمینگاه. کردمی لبخند  کمرنگ به بچه ها نگاه مهی با

 . خونهمی برنیایمن خسته ام ب. نی شما نخبه ادنیفهم
 .یتی صفا سمی بردی خونه؟ امروز بامی رو بریچ:  گفتی تهاجمصبا

 فردا نیشما که خبردار. ستیدل تو دلم ن. توروخدا من خستم:  دستم گرفتمي محکم تر توچادرمو
 .دادگاه محمده

 تنوع کمی اوضاع، نی اي تومی مر،یکنی داغون مي خودتو دارينجوریا:  نگاهم کردي با دلسوزکوهش
 .ستیبرات بد ن

 که ای يای خودت مای شهی سرم نمنایخستم و اوضاع و احوال و ا:   ادامه دادي جدی هم با لحنبعد
 . متیبریم
 ام؟یو اگه ن:  اما تالش آخرمو کردمامی از پسشون بر نمدونستمیم
 و صبا هم از پشت بهم دنی کشی بازومومهی سه نفرشون دورمو گرفتند و هر کدومشون دمی دهوی

 دانشگاه ، به حراج ي نداشتمو تويآبرو.  و اومدن منو بازداشت کنن سندیانگار اونا پل. اوردیفشار م
 .گذاشته بودن
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 . صحبت کنملمی با وکدیامن ب.  ندارمی من گناهدیولم کن: کنم شونیمجبور شدم با خنده همراه 
تا خواستم اعتراض کنم ،پرتم . می گرفتند به صفه برمی قراضه اش اومده بود، تصمدی شکوه با پراچون

 عی هم سرنیشکوه و نازن.  عقب و صبا هم مثل فشنگ داخل نشست و درو بستیکردند صندل
 . مینشستند و راه افتاد

 ياگه جرئت دار: دستشو به شکل اسلحه به سمتم گرفت. صبا نشست ي لباي روطونی لبخند شهی 
 .تکون بخور تا نفلت کنم

 دلم به حالشون یاز طرف.  پناه ببرمی از دستشون به کدونستمینم.  وضعم خنده دار شده بودواقعا
 با تظاهر هم که شده دل ی کردم حتی داشتن که من دوستشون بودم؟ سعیاونا چه گناه. سوختیم

 .لشون بدمبه د
 .  من بچه دارم. دی  آزادم کنای رواند؟یخوای از جونم میشما چ:  گفتمیغی جغی جییبا صدا 

 ،ی و مثل ما خوشحال باشی باشی بچه خوبياگه قول بد:  که پشت فرمون نشسته بود، گفتشکوه
 . میکنیآزادت م

 . دیواقبش باشاما مواظب ع.  با ساز شما برقصمدیفعال که با:  تکون دادم و گفتمسرمو
 .  نکردممتی قمهی تا قفهیالل شو ضع:  صداشو کلفت کردنینازن
 . می شاد شنی آهنگ بذارهی اییجلو:  بهم انداخت ی نگاهمی نصبا
 درآورد و ضبطوروشن کرد و صداشو فشی اشاره بود، فلششواز داخل کهی هم که انگار منتظر نینازن

منم به . دادی آهنگ تکون متمیشکوه هم سرش را با ر. دنیرقصی با آهنگ منیصبا و نازن.  کردادیز
پرس   رستوران چندهی از م،یستادی جا اهیتو راه . دادمی و به آهنگ گوش مدمیخندی مطنتاشونیش

 . میچلوکباب گرفت
 عکس میدیدی که ميزیبا هر چ. می و به سمت باال حرکت کردمی برداشتلمونوی وسادنی از رسبعد

 .   شلوغ نبودیلیچون وسط هفته بود خ. میآوردی در ميزو مسخره با. میگرفتیم
 ایآر

 ي باالرویام. نمیاونقدر بلند که باعث شد، از خواب بپرمو سرجام بش. دمی کنار گوشم شني بلنديصدا
 خودشو ي جایاون تعجب و منگ.  زننی که سوت می دهنش بود، مثل وقتي انگشتاش تودم،یسرم د

 . دم نگاه کرری به امتیبا عصبان.  گذشته بودتمی از حد ظرفری اميهای شوخنیا.  دادتیبه عصبان
 . غلط کردم:  چهرم از خشمم خبردار شددنی با دریام
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 ی که وقتیدونی خودت م،یگذرونی از حدش مي داره، داري هم حدی ، شوخریبسه ام:  زدمادیفر
 . کنمی حذفش ممی از حد بگذرونه، از زندگیکی بشه، اگه لی تکمتمیظرف

 ،ی شادبشکمی کنم،ی باهات شوخکمی خواستمیباشه داداش، فقط م:  انداختنیی سرشو پاریام
 ...  که مزاحمتمودونستمینم

 رفتارم ي روی کنترلتی که موقع عصباندونستمی که تند رفتم، مدونستمیم.  ادامه ندادحرفشو
.  دوستم بودنی بهترریما. اوردمی از دلش در مي جورهی دیبا. دونستی خوب منوی هم اریام. نداشتم
 . که به اندازه آرتا دوستش داشتمیتنها کس

 نیع.  هم گرفتهي اافهی نگاه چه قگه،یبسه د:  زدمو گفتمي که گرفته بود،  لبخندیبه چهره مظلوم 
 .شهی مری اشکشم سرازگهی دي قهی که دعواشون کردن، تا دو دقي شدییبچه ها

 .  داداشي مردیلیخ: دی با شک نگاهم کرد، لبخندمو که دیرکمیام
 . کنمی نمیفکر نکن کارتو تالف:  جمع کردمصورتمو

 ایآر.  کردمتی من اگه شکاار،ی سرم بيخوای مییهر بال. گردن ما از مو نازکتر :  با خنده گفتریام
 .سبهچی اونجا ظهر شده، اما بازم ممی برسمی صفه؟ البته تا بخوامی بري اهیپا

 اصفهان کمی  می هم بتوني دوروزیکی تا رهی بگطی دو روز زودتر بلي گفته بودم، براری به امخودم
 ی منی بودن، اعصاب فوالدری با امشتریچندروز ب. بردمی می به اشتباهم پیاما گاه. می کنيگرد

 .خواست
. از اونجا خوشم اومده بود. می هتل به کوه صفه رفتي های با تاکسم،ی صبحونمونو خوردنکهی از ابعد
 بلند و چمن کاشته يدو طرف جاده، درختا. رفتی کوه مي که ساخته بودند تا باالی سنگریمس

  و من هم خندهکردی می شوخری امریدر طول مس.  داشت، نسبتا خنک بودی خوبیلی خيهوا. بودند
 از سکوتش تونستمی خلوت بود و میلی خمیچون وسط هفته آمده بود. دادمی ملشی تحوابموی نايها

 . صدام کردری امهویدر حال قدم زدن بودم که . داشتی برمطنتی دست از شریلذت ببرم، البته اگه ام
 کیاصال انگار نه انگار که . يری و راه منیی پای انداختیسرتو مثل چ.  لحظه صبر کنهی  ایآر: ریام

 . یزنی مثل من قدم میتیآدم با شخص
   شده؟یباز چ: ستادمی روبروش ایج دهن کهی با
 .بند کفشام باز شده:  گفتی با لودگریام
  من برات ببندم؟يخواینکنه م:  ابرومو باال انداختم هی
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 . می صبر کن تا باهم برکمیفقط لطف کن، .  شهینه بابا زحمتت م:  جواب دادی با تخسریام
 کم هی.  اطراف شدميمشغول تماشا. کردی غرغر می لبری شد و مشغول بستن کفشش شد، اما زخم

.  مرده ای زنده است نمیبه سمتش برگشتم بب.  بلند شدن نداره الی خنکهی نه مثل ادمیکه گذشت د
 .  تا بناگوش باز مونده بودششی جا زوم شده بود و نهینگاهش 

 .دی ، عقل از سرت پريدیدوباره چهارتا دختر د:  نگاهشو دنبال کردمریمس
 دای پییای چه حورنی نگاه بنداز، ببهیجون من :  ، جواب داد رهی چشم ازشون بگکهنی اربدونیام

 . کردم
 ومد،یبهشون م. چهار تا دختربودند.  خنده دخترا کنجکاو شدم و با دقت نگاهشون کردمي صدابا

 دختر هی ينگاهم رو.   به نسبت خوشگلتر بودنهی خب از بقگفتی راست مریام. دانشجو باشند
 وصله ناجور ي دخترچادرنی انشونی و جذاب داشتند و بکی شيپایاون سه نفر، همه ت. وند ميچادر

 .  گروه راهش بدني تا تودهی چسبنای که به ازوناستی آونیبا خودم گفتم حتما از ا. بود
 میمر

 دو تا پت و نی و امیری عکس بگمیباز ما خواست. میری تا عکس بگمیستادی ای سنگناسوری داهی کنار
 من و صبا هم ازشون عکس گرفتنوی مي زن و شوهري ژستاشه،یمثل هم. مت شروع کردند

 از عکسا صبا و شکوه و یکی يتو.  دلمون درد گرفته بودم،ی بوددهیاز بس بهشون خند. میگرفتیم
 لمی آمدنشون فنییبعد از عکس ، از پا. رمی نشستن تا ازشون عکس بگی سنگناسوری دايرو نینازنن

 من هم دلمو گرفته بودم و بهشون ان،ی بنیی پاتونستنی کرده بودن و نمری گناسوری دايرو. گرفتم
 .دمی خندیم

 . منو نجات بدهادی ب110 زنگ بزنه یکی. کمک :  به اطراف نگاه کردطنتی با ششکوه
  118 می زنگ بزندی باوونهید: دی محکم بر سر شکوه کوبنینازن
 . میای بنیی پامی کمکمون کن، بتونای بمیمر.  چقدر خنگن نای ايوا:  کرد حق به جانب من نگاهصبا

 غی جدیشکوه تا پفکو د.  پفک در آوردم ومشغول شدم ها،ی خوراکي گل کرده بود،از توطنتمیش
 . می با هم بخورنیی پامیایآشغال صبر کن ما ب. کثافت تک خور: دیکش

 . نی بخورنیای جلوتونو گرفته، بیک:  باال انداختمي اشونه
پفکو که به نصفه .  با غضب نگام کردند،ی رسنیتا پاشون به زم.  اومدندنیی تالش پای از کلبعد
 سرعت تیداشتم با نها. اون سه تا هم مثل گرگ بهم حمله کردن.  بود، برداشتم و فرار کردمدهیرس
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 يوردمو آخ بلند خیکی به هوی بسنجم  که تشونوی لحظه سرم و برگردوندم که موقعهی دمیدویم
 . گفتم
 طول هیچند ثان.  شده بودندرهی که به من خدمی دی و تو خالاهی آروم باال آوردم ، دو تا چشم سسرمو

داشتم از خجالت آب . شرمنده شدمو ازش جداشدم.  هستمیتی چه موقعي که بفهمم تودیکش
 .دمی هم نشنیجواب.  کردمیرلبی زی عذرخواههی مرتب کردم و شدم،چادرمویم
 سرگردان اول به دوستام و بعد به اون نگاه جویگ.  گفتي بلندنی قدم ازش فاصله گرفتم، صبا ههی 

 من ی پفکي انگشتايجا. دمیتازه عمق فاجعه رو فهم.  بودستادهیکردم که االن دوستش هم کنارش ا
 بود، شده زلبمو گاز گرفتم و دوباره به چشماش که االن کامال قرم.  مونده بوددشی سفراهنی پيرو

 . واقعا شرمنده ام. دیببخش: نگاه کردم و گفتم 
 نه ،ی که جلوتو نگاه کننهی ايچشم برا. يمگه کور. دختره احمق: دمی به خودم لرزادشی فري صدابا
 ی خشک و خالدی ببخشهی با يفکر کرد. ی و پشت سرتو نگاه کنی احمقا سرتو برگردوننی که عنیا
از  حالم. ي که سرت کردي چادرنی و خنده هاتون نه به اای حلش کرد؟ نه به اون مسخره بازشهیم

 ي به  بهونه انن،یبی پسر مهی تا ی ولدنی که خودشونو با نجابت نشون مخورهیامثال تو به هم م
 . تو بغلشپرنیم
 با من حرف طورنی اصال با من بود؟ چرا اکرد؟ی منی به من توهیبه چه حق.  لحنش ناراحت شدماز
 ي ، جایکم کم ناراحت.  بهش برخورد کنمخواستمی اتفاق بود من که به عمد نمهی خوب زد؟یم

 .  دادتیخودشو به عصبان
 ایآر
 وای که از شیتموم خاطرات.   دختر بودنی ازباتری زیلی خوای افتادم، البته شوای شادی به دنشی دبا

 چند ي عقده خواستمی فقط مگمی می چدمی فهمینم.  دختر برام زنده شده بودنی ادنیداشتم ، با د
.  کردمنی هست، بهش توهی دختر کنی ارمی در نظر بگنکهیبدون ا.  کنمی نفر خالهیساله امو سر 

 دختر هم نسخه نی بود؟ اوای اون و شنی بی بهش گفتم، مگه مهم بود؟ چه فرقی ندارم چادی به یحت
 .با ساکت شدنم به من نگاه کرد.   بودوای  و امثال شوای از شي اگهی دي
  بهم دوخت و با شوی درشت قهوه اي چشماد،ی قرمز شد، ابروهاشو تو هم کشدش،ی کم صورت سفکم

 یشما به چه حق. دمی شده، پولشو مفی لباس کثهی. چه خبرته؟ انگار نوبرشو آورده:  بلند گفتيصدا
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 هی.  نی کننی به من توهنی  شما حق ندارد؟ی با من صحبت کننطوری انیدیبه خودتون جرات م
 . ندارهادی همه داد و فرنی ا،يزی چنی کردم، همچی افتاده من هم معذرت خواهیتفاقا
 که همه رو کنهی می خودش چه غلطستی خود انگارد، معلوم نشیکافر همه را به ک:  لب ادامه دادریز
 .نهیبی خودش منیع

 جرئت نکرده چپ ی سن احدالناسنی که تا به ای کرد؟ به کسیبه من اهانت م زد؟ی مادی من فرسر
 چادر ي پر کردم و با دست راستم موهاشو از رونمونوی فاصله بد،ی به اوج رستمیعصبان. نگاهش کنه
 ون کرد و خط ونشی به چشمام نگاه میبا گستاخ. مجبورش کردم به من نگاه کنه. دمیگرفتم و کش

 که بهت ی ارجمند؟ حقا که همونای آري ؟ رویکنی من بلند ميصداتو رو: دمی لب غرریز. دیکشیم
. کنندی نجابت مي مثل تو که ادعاییاز کسا. خورهیحالم از همتون بهم م.  هرزه به تمام معناهی. گفتم

 منم خت خودتو به تي جورهی ي دوست داریلی خنکهیمثل ا. گذرونندی میکی هر شبشونو با یول
 .یبکشون

لباش شروع به لرزش .  شدیاخماش پررنگ تر م. شدی چشمانش گشاد تر مزدمی که می هر حرفبا
 .  و مجبورم کرد ، ولش کنمدی بازومو کشریام. کرد

 .ی کنفی کثنای خونتو بخاطر ادیتو نبا.  ولش کن؟یکنی مينطوریچته پسر؟ چرا ا: ریام
دوستاش دوره اش کرده بودند و صداش .  با حرفام شوکه شده بودنکهی از اون نگرفتم مثل انگاهمو

 . کردندیم
 میمر
 مگه چادر کرد؟ی منی باهاش داشتم که بهم توهکاریمگه من چ.  حرفاش هنگ کرده بودمدنی شنبا

 شناخت؟ی مگه منو مداد؟ی هرزه بود، به من نسبت مي دختراقی الیسر کردن گناهه؟ چرا هرچ
.  زبونم بند اومده بودی دختر تهمت بزنه؟ از شدت خشم و ناراحتهی راحت به نقدری اتونستیچطور م

 . نشون بدمی عکس العملتونستمی اما نمدمیشنی بچه ها رو مياصد
 یاله. فدات بشم. ایب.  نشده که گلم يزی چنیبب. منو نگاه .  جانمیمر.  میمر:  بازومو گرفته بودشکوه

 .  روشنمیا. تو که حرف مردم برات مهم نبود. قربونت برم
 زد تو که ی حرفهی.  می برایب.  صبا قربونت بشهیاله.  چه قرمزم شدهنیبب: گفتی می با نگراننینازن
 .يری به دل بگدینبا
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 ای ب؟یکنی می وسط قربوننیچرا ما رو ا.  بذارهی از خودت مان،ی نازنياو:  حق به جانب گفتصبا
 . ي کردي که امروزمونو قهوه افتیراه ب.  خودمونیمیمر
 بهش دینبا. گرفتی جواب حرفاشو مدیبا. دادی فرمان مي اگهی دزی اما مغزم چرفتمی همراهشون مبه

حق نداشت بدون .  داشت مال خودش بودي اهیهر نظر.  راه و روش ادامه بدهنی ، به ادادمیاجازه م
 . کنهری و تحقبی تخرگرانویشناخت د

 ایآر
با چند قدم بلند خودشو به من .  لحظه از دوستاش جدا شدهی که کردندی اونو از ما دور مداشتند
 تی حرفات برام اهمنکهی زدم نه بخاطر انویا:  به من زد و گفتیلی سهیدستشو باال برد و . رسوند

 یکس  بهگهی باشه که دادتی زدم تا نویا.  ارزهی هم نميزینه خودت نه حرفات پش. داشته باشه
 ی دخترا، مثل من، اصال امثال شما رو نمي سرهی.  آقا پسر ستندیهمه دخترا مثل هم ن. ی نکننیتوه

 . می براتون تور پهن کنمی چه برسه که بخواننیب
مات و .  برگشتندنیی نشون بدم، دور شد و با دوستاش به پای بتونم عکس العملنکهی قبل از او

از شدت خشم دندونامو .  خورده باشمیلی دختر سهی که از شدیباورم نم.  بودمستادهیمبهوت سرجام ا
 .کردمی بود نگاه مستادهی اون دختر اشی که تا چند لحظه پیی و به جادمیی سای هم ميرو
گردن .  ظالم گرفتي قربون خدا برم که حق منو از تو؟يهنگ کرد.  داداشهیچ: ستادی کنارم اریام 

 . داشتی خوب ضرب دستی بود ولزهی مزهی رنکهیبا ا.  ناز شصتش ؟ي بوددهیکلفت تر از خودت ند
 می برایب. ارمی سرتو دربشوی نکن که تالفيکار.  اعصاب ندارما ریام:  برگشتمری توپ پر به سمت امبا
 .  کجا رفتکهی زننیا

 زبر و زرنگ بودن نقدریا.  بهشونیرسینم:  با من هم گام شدرمی جمله حرکت کردم و امنی گفتن ابا
حاال هم که چهارتا .  شانسیبخشک. خندنی نداشته تو مشیکه فکر کنم االن تو خونه نشستنو به ر

 .ي دادشونی اخالق گندت فرارنی کرده بودم با ادایدختر ملوس پ
 به یکم.  دور بشننجای سرعت، از انی چطور تونسته بودن به ادونمینم.  نبودنمیدی که رسنیی پابه

  چطور گذاشتم از دستم فرار کنه؟. حرصم گرفته بود.  نکردمداشونیپ. نگاه کردماطراف 
 دختر هی کردم یفکرشونم.  بودياما عجب دختر. دی از قفس پرمیمر:  سرشو تکون دادطنتی با شریام
 . خنده دار شده بودافتیواقعا ق. ي شوك بودي توقهیتا چند دق.  دل و جرئت داشته باشهنقدریا
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 بار فقط هی اگه خورمیقسم م.  حرف نزننقدریا. ریخفه شو ام: برگشتم و گفتم ری خشم به طرف امبا
 . هتلمیگردی امروز بسه برميبرا. رمیگی ازش انتقام مي بدجورنمشی ببگهی بار دهی

 ... اما:  کرداعتراض
 يخوای می غلط بمون و هرنجای همخوادی تو اگه دلت مرمیاما و اگر نداره من م: دمی حرفش پرنیب

 .بکن
 . ها حرکت کردمی کردم و به سمت تاکسری به امپشتمو

 ترسمی مم،یریبا هم م.  ي که اصال اعصاب نداردمیحاال فهم:  مکث به دنبالم حرکت کردی کمربایام
 . ياری سر خودت بیی بالهی ،ي که داری حالنیبا ا
 از فکر اون ي اما من لحظه اگذاشتی سربه سر من ممیگاه. کردی لب غرغر مری مدام زری امی تاکستو

دلم .  بودمیپس اسمش مر. زدنی صداش ممی دوستاش مرنکهیمثل ا. ومدمی نمرونیدختر ب
تا هتل .  گشادشو، کور کنميآخ که چقدر دوست داشتم اون چشا. زدمشی متونستمی تا مخواستیم

 .کردمیم يخودخور
 میمر
 و می رفتنیی پایکم. کردی که به اون زدم درد میلیدستم از شدت س .  اجبار با بچه ها همراه شدمبه
. می نداشت، نشستدی که دیی درختا جاي و البالمی کردرمونوعوضی نکنند مسدای ما رو پنکهی ايبرا
 ری کتک سفصل هی تا منو دمی که من دياون پسرمغرور. گردندی برمی تالفي که اونا هم برادونستمیم

 . ول کن نبودزدینم
 افشویمن تا ق.  ی بکننکاروی اي جرئت کرديچه طور.  دستت طالمیمر: دی خودشو کنارم کشصبا

 . بود خودمو آباد کنمکی نزددم،ید
 ی بود ولگری جیلی خنکهیبا ا.  بودمدهی ترسیلیآره منم خ:  سرشو تکون داددیی تاي به نشونه شکوه

 .دمیلرزی به خودم مدی شد، مثل بیتا عصبان
 تو بغلش دادی جون مي وا؟يدی دکلشوی هیشکوه.  بودي اکهیاما عجب ت:  دراز کردصباپاهاشو

 . یبخواب
 ری سدنشی از دشی بود که اگه داشتییازون پسرا.  معرکه بودافشیق:  گفتي ادهی هوم کششکوه

 .  خاص بودیلی خشی مشکي ابروهانی اخم بوی مشکي المصب با اون موها،يشدینم
   اون جذاب و خاص بود؟يمع کردم، کجا حالت چندش صورتمو جبا
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 و ای دننی اي سقلمه آوردش توهیشکوه با .  و حالت تفکربه خودش گرفته بودگفتی نميزی چنینازن
 ؟یکنی مری ؟ کجا سیگی نميزیچته ؟ چرا تو چ: گفت

آخه دختر عاقل . میخاك به سرت مر:  با دستش، محل مورد هجوم واقع شده رومالش دادنینازن
 .ي واقعا که خرکنه؟ی منکارایا

 کرد؟ی مينجوری چرا انینازن. دمی سنجی و حرفاشومکردمی نگاه منی دهن باز به نازنبا
 پسر نیتو اصال چه طور دلت اومد به همچ. گمیمگه دروغ م:  با دست دهن وامونده منو بستنینازن

 ی عذرخواهي برادیو با ت؟ی کنی خوب استفاده نمعتاتیچرا از موق. ی بزنیلی سيگری و جیخوشگل
 نکهی اي به جايدیدی هم مم،یبردی میضی فهی هم ما يومدی مجدهی صحنه مثبت ههیهمون موقع 

 ...  دعوا راه بندازهين طوریا
. رهیبره بم:  گفتمی با لحن حق به جانبارمی کم ننکهی اي برای خنده ام گرفته بود ولنی نازني حرفااز

 .  بودلی گورهی شبافشیکجاش قشنگ بود؟ پسره ق. پسره احمق 
 تو من بهش ي کاش به جايوا. ي واجب شدی چشم پزشکمیمر:  و گفت دی پس سرم کوبیکی شکوه

 ی بهت دست داد؟ هان؟ بغلش گرم بود؟ ادکلنش چی چه حالي تو بغلش بودیراست. کردمیبرخورد م
  بود؟

 بار هی.  پسره چندش بهم خوردنیحالم از ا. گهیبسه د:  و گفتمدمی شکوه کوبي بازوي مشت توبا
 . و شماهادونمی من منی حرفشو زدگهید

.  رو هم با خودم همراه کنمهی و تونستم بقمی که با بچه ها داشتي کردم به گفتن خاطره اشروع
چون .  می شدادهی رسوند و من و صبا پيری مسهی و بعد هم شکوه مارو تا میناهارو همونجا خورد

 .  تو رو تحمل کنمختی هنوز ردی بانکهیخوب مثل ا:  بود گفتمیکی رمونیمس
 راز؟ی شيری میصبا ک:  رفت وبه دنبالم راه افتادي غره اچشم
خوب که .  مونمی مگهی هفته دهی نترس ؟ي از دستم خسته شدهیچ:  چپ نگام کردچپ

 .رمیحالتونوگرفتم بعد م
 .  عطا فرمالی به ما صبر جمایخدا. می تحملت کندی هفته باهیپس :  به خودم گرفتمي زاري افهیق

 خفه بابا:  از بازوم گرفت یشگونی وصبا
 . می کردی و خداحافظمیدی رو بوسگهی و همدمیدی رسستگاهی ابه

 .  خونه من اومدمی اهاليآها: وارد که شدم بلند گفتم. دمی و کوفته به خونه رسخسته
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 .ی کل محله رو خبر کننکهی جلو سالم کن نه اای مثل آدم ب؟ی صداتو رو سرت انداختهیاز چب: مامان
 یقربون مامانم برم که فکر اهال:  بوس از لپاش گرفتم و گفتمهی دور گردن مامان انداختم دستمو

 . محل
 ؟يای تو هم فردا ممی مرگمیم. خدا نکنه:  منو به زور از خودش جدا کردمامانم
 .  خونه منتظر بمونمو ندارمنکهیطاقت ا.  شهی می چنمی ببامیاره م:  شدمنی غمگدوباره

 یچ)  محمدلیوک( ی سعادتيآقا: دمی پرونده محمد پرستی موقع شام از بابا درمورد وضعشب
 م؟ی آزادش کنهی با دمیتونی میعنی برد؟ شی پي کارشهی مگفت؟یم

 میاری مرونشی بهی بشه که با دیاگه اون راض . دم مربوطهی همش به ولگهی می سعادتيآقا: بابا
 ..... وگرنه
 ،ی شدن اشکامو گرفتم و با بدبختری سرازيجلو. کردی لب زمزمه مریز.  مامان باال رفتهی گريصدا

 استراحت کمی قرص آرامبخش بهش دادم تا بتونه هی اتاق خواب و ياونو بردم تو. مامانو آروم کردم
 .دادی تا صبح خودشو به کشتن مموندی مداریاگه ب. بکنه
 چشمام ي پسره جلوي اخموافهیقبل از خواب ق. دمی مسکن خوردم و خوابهی هم به اتاقم رفتم بعد

 .  نداشتطونیگفتم، واال کم از ش..  اعوذ باهللا هی. ومدیم
 
 ایآر

دختره رو  نی دست گل ارمیتا من م:  کردم و گفتمریرو به ام.  هتلمیدی ساعت دو بود که رسبایتقر
 . رستوران و غذا سفارش بدهيپاك کنم، تو هم برو تو

 رو از شرتی حرکت تهیبا . رفتم تو اتاق.  دادریی به طرف رستوران تغرشوی تکون داد و مسي سرریام
 که نگاهم به کردمی مرتب منهی آيداشتم موهامو تو. دمی پوشگهی دراهنی آوردم و ه پرونیتنم ب

و  دستمو مشت کردم.  زده بودیلی سفشی ظري با دستامی که مرییهمونجا. سمت چپ صورتم افتاد
 شکل پس نی به بهترتویلی سنی اون موقع جواب انمتی ببگهی بار دهیخدا کنه :  لب زمزمه کردمریز
 .  دمیم
 ی هم درباره پرونده هستکمی. می گذروندری اميطنتای من و شی روزو با بدخلقهیبق.  اتاق خارج شدماز

 .میدی و بعد خوابمیصحبت کرد
 میمر
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 که مثل ییادهایفر.  از ته دل مامان لرز به تنم انداخته بوديادهای اطرافم رو مه گرفته بود، و فرتموم
 ی قدم جلوتر رو مکی تنها یکی اون تاريتو.  جلوتر رفتمیقدم.  شدی مدهی دلم کشيسوهان رو

 ي ونه مردي هی گريصدا.  کردمی مداشونی گشتم و کمتر پی گشتم به دنبال صداها، میم. دمید
 ی رو نمی کسچی هدمی چرخیکورمال کورمال به جلو رفتم، به هر سو م.  دادیبابا روحم رو آزار م

 يسر بلند کردم و محمد رو باال. دمی مقابلم دي اهی افتادم، چهارپانی خورد، به زميزیپام به چ. دمید
 ي و صدادی لغزهیاچهارپ.  بزنم، اما صدام حبس شدادینفسم حبس شد، خواستم فر. دمی دهیچهارپا
 و من دستام دی تابی مزد،ی و آسمون دست و پا منی زمونیمحمد م.  زنانه گوشم رو پر کرديخنده ا

 غی جاونقدر. دی رسی کردم اما دستام اونقدر کوتاه بود که بهش نمیدست دراز م. دی رسیبهش نم
 . دمی از خواب پرغمی جي که خودمم از صدادمیکش

 رو پاك کردم و میشونی پيعرق نشسته رو.  فرورفته بودیکی تاري به اطرافم انداختم، اتاقم توینگاه
 . دمیدوباره دراز کش

                                                                                            ****                      
  ؟ی آماده بشيخوای شو مگه نمداریب! میمر! میمر:   شدمداری مامان از خواب بيبا صدا

 .توروخدا بذار بخوابم. امتحانام تموم شده . اه مامان ولم کن:  جواب دادم یحالی ببا
 . دمی پشت به مامان دراز کشو

 . امروز دادگاه محمدهه؟یامتحان چ. بلند شو دختره تنبل:  وارد اتاقم شدمامان
 برادر در بندم ادی افتادم، به شمی خواب چهار ساعت پادیبه .  کلمه دادگاه مغزم به کار افتاددنی شنبا

:  گفتمرفتمی میی که به طرف دستشوينجوریمثل جنگ زده ها از تخت بلند شدم و هم. افتادم
 ن؟ی نکرددارمیودتر بمامان چرا ز

.  من طلبکارم شدهيتازه برا.  کنم یدو ساعته دارم صداش م:   راهشو به آشپزخونه کج کردمامان
 .میزودتر از جلسه اونجا برس. میصبحونتو بخور تا بر. زود آماده شو

 د،ی که به دستم رسيزی کرم ضد افتاب زدم هرچهی عی از شستن صورت و مسواك زدن سربعد
 . انتخاب لباس نداشتمياصال هوش و هواس برا. دمیپوش

 هیاز فکرم .  من بودنیی فرمافی و مامان، منتظر تشرنای اومدم، بابا و محسن و مرونی اتاقم که باز
همه ما رو معطل .   از دخترتوننمیا. بفرما :  محسن تو نطفه خفه شديلبخند اومد رو لبم که با صدا

 . تا بناگوشش بازهششی نیخودش کرده، از خوشحال
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من االن آماده . نهی خوابم سنگهی من چریتقص. نی کردداری منو بریخوب شما د:  دمی تو هم کشاخم
 .میآماده ام، بر

 پس صبحونت؟: مامان
 . میفتی زودتر راه بدی بامی به موقع برسنیخوایاگه م. کوفت بخوره: محسن

 هم سوار هی بققهیبعد از چند دق.  رفتمنی راست به طرف ماشهی محسن کردم و ي برای دهن کجهی
 .شدند
 .یکنیاونجا ضعف م.  لقمه رو بخورنی اایب:  به سمتم گرفتي لقمه امامان

 .یکنی مدی رو سفا،ی بعضي گلم که منو جلویدستت درد نکنه مام:  ذوق لقمه رو گرفتمی کلبا
 همه یی جوراهی.  بودنی محسن کاشته شد، هرچند که چشماش غمگي لباي لبخند رومی نهی 
 که طرف مقابلمون داره میدیفهمی اما خودمون هم مفته،ی بی اتفاقستی قرار نم،ی نشون بدمیخواستیم

 ي و برامیتا دادگاه هممون ساکت بود. می بدهی روحگهی به هم دمیخواستیفقط م. کنهی مينقش باز
 .می وارد شدن،ی ماشستادنیبا ا.میکردی رفتن جلسه دعا مشی پوبخ

 ی و قاضمی بردی کجا بانکهی تا محسن و بابام درمورد امی راهرو منتظر موندي تونای و مامان و ممن
 خواستنیانگار نم. ومدنی کش مقی ها و دقاهیثان. چقدر انتظار سخته.   هست بپرسندیچه کس

 نیی طور که سرم پانیهم. زدمی منی زمي پامو رونم،ی آروم بشمتونستمیاز دلشوره، ن. حرکت کنن
 . اومدیانی کیشوهر هست:  دمی محسنو شنيبود و مشغول صلوات فرستادن بودم، صدا

 ریمس.  گردنم خرد شدندي سرمو باال آوردم که تموم مهره های تموم شدن حرفش، با چنان سرعتبا
 ی دو مرد که کت و شلوار مشکدنیبا د. دمینگاه محسنو دنبال کردم و به شخص مورد نظر رس

استرسم .  شدمری صفه باهاشون درگي بودن که توییهمونا.  سکته ناقص زدمکی بودن، دهیپوش
  اگه بفهمه من خواهر محمدم؟ي کنه؟ واینکنه بخواد تالف. شد صدبرابر

 یلی خنکهیمثل ا.  ارجمند شوهرشهایاون که بلندتره آر: محسن بدون توجه به حال زارم ادامه داد 
 ری املشی هم وکشیاون پسر کنار.  به پا کرده بود ی چه طوفاني کالنتري تویدونیدوستش داشته نم

 .  شکست نخوردهي پرونده اچی هيتو. هی حرفه ایلی جوونه اما خنکهی با ادمیشن. هینجف
 
 
 
 ایآر
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 خواب يهمش تو.  بار مثل آدم بخوابههی رینشد ام.  شدمداری پهلوم خورد بي که توي با لگدصبح
 مشت به شکمش، هیبا .  بود، به طرفش پرت کردمنمی قفسه سي که روروی اميپاها. ندازهیجفتک م
 . کردمییرایازش پذ

 کنن؟ی مداری آدمو از خواب بينجوریا... ایتو روحت آر... آخ: دی از خواب پرادی فرربایام
 بهم یتموم شب داشت. ي تا حاال کبودم کردشبی از دنمیپاشو بب:  توپ پر به سمتش برگشتمبا

 . امی جوره کنار نمچی خرناست هي کنم، با صدای چشم پوشنایاگه از ا. يد پرونیجفتک م
 . کاناپه بخوابي برو رویشی متی و اذيخوب اگه دوست ندار:  با دست پشت گردنشو خاروندریام
 و دمی تخت دراز کشيبه پشت رو.  و به حمام پناه برددی تخت پري به سمتش برداشتم، از روزی خهی

 ای زود بریام: از همونجا داد زدم . می دادگاه باشي تودی با10 بود و ساعت 8ساعت . ساعتو نگاه کردم
 .رونای بيای بگهی اون تو دوساعته دينر. رونیب

 .رونمیباشه، سه سوته ب: دی حموم به گوش رسي از توصداش
لباسامو . اومدمرونی و بدمیحوله ام رو پوش.  دوش آب سرد گرفتمهی.  به حمام رفتمر،ی از امبعد
 آسانسور دقت ي تورمونیبه تصو. می و سوار آسانسور شدمی اومدرونی از اتاق بدم،یپوش

قربون داداش :  گفتدیتا خندمو د.  لبخند زدمهی ریبه ام.  به هم شباهت داشتیلیلباسامون خ.کردم
 .  وقتا بدعنقهیلی اخالقم که خوشخ
 ری مدام امنیتو  ماش. میدن صبحانه به طرف دادگاه حرکت کردبعد از خور.  چشم غره بهش رفتمهی

 نی از اشتریبه نظرم ب.  خودمو اعالم کنم تی بهتره آخر جلسه رضانکهی و اکردیاز پرونده صحبت م
.  نداشتميباز نی اي ادامه ي براي اگهی دي کنه، خسته شده بودمو حوصله دایالزم نبود ماجرا ادامه پ

 ماه هی قدر که اون پسر نیهم.  مجازاتشونو به قانون بسپارمي هی کنمو بقتمواعالمی رضاتونستمیمن م
 شد و ادهی پری اول اممیدی که رسیوقت.  براش بودی خوبهی ، تنبدیدی مرگ می قدمهیتموم، خودشو 

 با حسرت اشونین و بعضی با تحساشونی که بعضیینگاها. تموم نگاها به سمتمون برگشت. بعد من
 ری راهروها من و اميتو.  با چسب دهنشو ببندمخواستیدلم م. زدی حرف مزیکری ریام. همراه بود

چه مرگته؟ چرا : به سمتش برگشتم و گفتم. ستادی اری امدمی لحظه دهی که میرفتیکنارهم راه م
  ؟يستادیوا
 .گهی ميزی چهی لب ری نقطه زل زده و داره زهی به دمید

  ه؟ی چای مسخره بازنی ا؟یگی میمعلومه چ:  تموم شدصبرم
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 نی که خانواده انایخوب ا:  به همون جا نگاه کردم يمنم سر سر.  نقطه رو نشون دادهی با سر ریام
 . پسره ان

 ،یفهمی میچشمات و که درست باز کن. گمیاونو که نم:  برام تکون دادي سرهی به نشونه تاسف ریام
 . شدهیچ

 محمد دمیحاال فهم.  خانم مسن که به نظر مادر محمد بودهی.  بهشون نگاه کردم یجی با گدوباره
 برادر محمد ي بود که داشتن به دقت به حرفای کاظميکنار مادرش، آقا.  به ارث بردهیچهرشو از ک

 ي رواز نگاهم.  نشسته بودمیبعد از اون هم مر.  بودي خانم چادرهیکنار محسن هم . دادندیگوش م
 ي نگاه کردم، همون دخترمی دوباره به مرهی ثانهیاما در عرض .  نگاه کردمری و نامفهوم به اماون رفت

 چنگم يحاال تو.  لبم نشستي پوزخند روهی.  زدیلی و بهم سستادی روبروم ای با گستاخروزیکه د
 .بود
  میمر
اگه . اوردی به ذهنم هجوم می منفيانواع فکرها. گرفتی لحظه هم آروم نمهی. دلم آشوب شده بود 
 نکهی نامربوط بزنه؟ با اي بابا وخونوادم؟ بهم تهمتاي جلو؟ی راه بندازه چیی آبروی بنجای و اادیب

 . اتفاق واهمه داشتمنی بازم ازشناختن،یخونوادم منو خوب م
 منو نکهی قبل از ادی کنم؟ باکاری چای خداه؟ی آدمنی همچیعنی اره؟ی دربی نکنه سر محمد تالفییوا 
 که بخواد، نهیبهتر از ا. پرسمی مجشوی کنم؟ خوب بعدا نتکاریپس جلسه رو چ.  برمنجای از انهیبب

 . ارهی سر محمد دربشویتالف
 .  جلسهي توامی بتونمینم. رونی برم بدیمن حالم بده با:  به مامان گفتم آروم

 برده ی به حالم پدم،ی رنگ پردنی با ددمی تکون داد، شاي اونقدر استرس داشت که فقط سرمامان
همون لحظه به  طرف ما نگاه کرد .  برمست،ی اگه حواسشون ننمی لحظه نگاهشون کردم تا ببهی. بود

. شی نگاه مشکي سردای ازترس بود دونمی نمد،ی زدم، تموم بدنم لرزخی. من افتاديو نگاهش رو
از .  بودمدهی ترسکنمیاعتراف م.  بوددهی هم کشي توشوی مشکيابروها. دیلغزی صورتم ميچشماش رو

 از تونستمینه م.  زده بودخیتموم بدنم . دست و پامو گم کرده بودم. شیحضورش، از نگاهش و از تالف
 .  کار از کار گذشته بودگهید.  داشتي ادهی رفتنم فاگهی برم و نه دنجایا

 قدرت نداشتم از اون نگاه ی نگاهش گره خورده بودوحتينگاهم تو.  رفتارم نداشتمي روی تسلطاصال
 هی به ريادی زيهوا.  گذشت که تونستم به خودم مسلط بشم هی چند ثاندونمینم. پرخشم جدا بشم
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 ینیسنگ.   نگاه کنمنیینگاهموازش گرفتمو به پا. دنی کشقیهام فرستادم، نمونه ناقص نفس عم
هم به خاطر . بهش نگاه کنم و ارمی سرمو باال بخواستمی کردم اما نمی خودم احساس مينگاهشو رو

 . دلم نشسته بودي که توی که داشتم و هم بخاطر ترسیاعتقادات
 ایآر
 ترس توش هی من دنی که با دي ارهی تي قهوه ايچشمها.  چشمهاشو بهم دوختهی چند ثانيبرا

 هیبعد از چند ثان. بردمی لذت مدمویدی حرکاتش ميترسو تو.  نگاهش خوندمي توصالوازیاست. نشست
 .دمی کشی ميدی جديداشتم نقشه ها. ذهنم مشغول بود.   دوختنینگاهشو از من گرفت و به زم

 بارو هی نی اای آر؟ی کنی تالفروزوی ديخوای نکنه مای آرا؟ی تو سرته آریچ: کردری سکوتمو تعبریام
 .  شوالیخیب

:  زمزمه کردمر،یام يبدون توجه به گفته ها.  به هدفزدی مشهیهم. شناختی و بممو خوب مری زریام
 .یفهمیبعدا خودت م

 یعنی یکنی نفر نگاه مهی که به نطوری که ایوقت.  بگذرونهریخدا به خ. ترسمیدارم ازت م: ریام
 .حسابش ساخته است

 . دارمیی نقشه هاهی یفعال نپرس ول:  از شکارم نگرفتمنگاه
 میمر
.  بخاطر دلشوره حالت تهوع گرفته بودمگهیاز طرف د. شدمی موونهی نگاهش داشتم دینی سنگاز

تموم . هی حد بزنم که منتظر تالفتونستمیم. کردمی بودم که گذر زمانو حس نمریاونقدر با خودم درگ
   کنه؟کاری چخوادیاون مرد م.  سوال بودهیریذهنم درگ

 هیق که بی لرزون به همون سمتییمن هم با گامها.  جلسه شروع شدهدمی فهمهیبا بلند شدن بق 
 کمی تا کرد،یکاش حداقل منو نگاه نم.  ها نشستمی صندلي دوم روفی حرکت کردم و در ردرفتن،یم
 . رها بشمینی سنگنیاز
 با یحت.  اشک تو چشمام جمع شددمی که ديزیاز چ.  مامان نگاهمو به روبروم دوختمنی هي صدابا
 ی آشفتگي نشونه دشی پريرنگو رو.   الغر شدهیلی بفهمم، ختونستمی راه راه هم مي لباسانیا

دا ی پوی عصبکی تنی تاحاال ای از کایخدا. دیپری بار مهی هی پلکش هر چند ثانيگوشه .  بودشیروح
  کرده بود؟
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شونه هاش افتاده .  شده بوداهی چشماش سریز. کردی میی چند روزه خودنماشی رهی صورتش يرو 
 تا مانع دمی که به دستش بود، لبمو گزي دستبنددنیبا د.  کردی مثل قبل با غرور نگاه نمگهیبودن، د

 . دستبندشو پنهان کنهکرد،ی می افکنده سعری به زيمحمد با سر.  شدن اشکم بشمریسراز
 کردی که کنارم نشسته بود اشکاشو پاك منطوریمامان هم.  شدن جلسه، همه سکوت کردندیبا رسم 

 مرد بنداره نی که به دل اخواستمیاز خدا م.  فرستادمیمن هم داشتم صلوات م. خوندیا م لب دعریو ز
 یچی هشدی که رد و بدل مییاز حرفها.  کنهی تالفخوادیبعدش هر طور که دلش م.  بدهتیو رضا

 روند دادگاه تاسفشو نی ازی سعادتي و هربار آقارفتی شاهدا مگاهی نفر به جاهیهربار . دمیفهمینم
 . طرف مقابل بودلی قدرت وکي نشون دهنده نیوا. دادیند منشو

.  ببرهشی پي نتونست کاری سعادتي از خودش دفاع کنه، اما باز هم آقاادی محمد خواستن باز
 وسی مای بتونه محمدو تبرئه کنه ولدی تا شازدی ورق مکرد،ی جلوشو جابجا مي مدام برگه هایسعادت

 .شدیتر م
 فرزند ناصر متهم به قتل عمد مرحومه یآقاي محمد کاظم:  دادگاه شروع به قرائت حکم کردیمنش
 ساله،  با توجه به شکایت همسر مقتوله و گزارش ضابطین قضایی و گواهی پزشکی 23 یانی کیهست

قانونی دایر بر تعیین علت مرگ که بر اساس تشریح جسد اصدار یافته و علت اصابت سر با جسم 
 يین گردیده و نیز اظهارات و مدافعات و اقرار متهم به اینکه با مقتوله درگیر شده و ضربه ا معتسخ

به وي وارد کرده که موجب سقوط وي به زمین شده و نظر به موادي گواهی شهود حاضر در صحنه 
از  در مراحل متعدد تحقیق و در دادگاه که هر یک در مکان مختلفی از صحنه درگیري حاضر بوده و

ابعاد مختلفی درگیري را به چشم دیده اند و تحلیلی از مجموعه این شهادت ها براي دادگاه محرز 
 قانون حدود و قصاص است با توجه به اینکه متهم 6است که عمل متهم منطبق با بند ج ماده ماده 

ام وي صادر می اعد  را نداشتند و حکم بهشانی مقابله با ایی ساله و مقتوله توانا21هنگام ارتکاب بزه 
 .  شود

 اما شکسته داد،یبغض گلومو فشار م. شدی برام سخت تر مدنی هر جمله از حکم، نفس کشدنی شنبا
 و حال مامان کردنی نگاه میبابا و محسن با بهت به منش. دی لرزی مهی محمد از گريشونه ها. شدینم

 . شدیهر لحظه بدتر م
 
 ایآر
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 بار نی داشتم، و انانی اطمری امیرکی به ذکاوت و زشهی رفت، همشی جلسه به نفع ما پخوشبختانه
 . شاهکار کرد

.  بوددهیرنگش پر.  دوختممیچشم به مر.  باال گرفتونی و شهی گري دادگاهو که خوندن، صداحکم
 .   ندارهي حال چندان مساعدد،ی فهمشدیاز حالتش م. گشتی خونوادش مي اعضانینگاه نگرانش ب

 نوی گذاشته بودم اما االن من اری خودم قرارشو با امم،ی بدتینداختم، قرار بود رضا اری به امینگاه
 بلند بشه، دستشو گرفتمو خوادی احساس کردم مدم،ی دی صندلي رورویجا بجا شدن ام. خواستمینم
 ...ادی در نمرصداتیام: دمی لب غرریز
 ...اما: زمزمه وار گفت. دی چشمام منظورمو فهمدنی با تعجب به سمتم برگشت، با دریام 
 ... که گفتمنیهم:  جواب دادمی لبری زبا

 میشگی  با غرور هم،يمحکم و جد.  برقرار شدی سکوتستادم،ی ار،ی توجه به نگاه سرزنش بار امبدون
 ،از محضرمحترم دادگاه درخواست عاجزانه دارم: گفتم

 يتوجه منظورم بشه، چشما مخواستمی مکث کردم، ممی مري به سمت حضار گردوندمو رونگاهمو
 .دی عملش برسونيهر چه زودتر متهمو به سزا: متعجبشو به من دوخته شده بود

 به يشخندیموقع نشستنم، ن. اما من از سنگ، سخت تر شده بودم.  از سر گرفته شدونی و شهیگر
. مدی فهمی جمع شدن صورتش از دردو ناراحتي تونوی اده،یمطمئن بودم د.  خشک شده، زدممیمر
 هی دعواست، هی ي نهی زمشی سکوت پنی ادونستمیم.  نگفتيزی با تاسف سرشو تکون داد اما چریام

 ریام. بعد از اتمام جلسه به سرعت از در خارج شدم.  من فقط هدفم مهم بودي برایول.  یطوالن بحث
 .ومدیهم به دنبالم م

 
 میمر

 رحم و چیمرد روبروم بدون ه.  بودم، که شوك بزرگتر بهم وارد شدی شوك حکم قاضي توهنوز
 ي رويزیچ.  حکمو خواستعتری سري شدو از محضر دادگاه، اجرارهی به من خنهی با بغض و ک،یانصاف

 جهی نتی بي ها و التماس هاهیطاقت گر. تحمل اون مکانو نداشتم.  غم بزرگهی کرد،ی مینیقلبم سنگ
 شدن کی کوچتونستمینم. زدی دلم ناله مموند،ی ثمر میهر بار که تقاضاشون ب. تم مامانو بابارو نداشي

 صدا یب.  بغض رها کنمنی تا بتونم خودمو از شر اخواستی رو میی جاهیدلم . خونوادمو تحمل کنم
 .دی چشمم چکي از گوشه یاشک.  کردمهی تکوار،ی دنیکتریبه نزد. اون جا رو ترك کردم
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 دی جدي بازنی پس ا؟ي بدتی مگه قرار نبود رضاایآر: دمی شنلشوی پر حرص وکي لحظه، صداهمون
 ه؟یچ

:  خاص گفتی کردو با لحنلیرو به وک.  نبودیکی اصال متوجه حضور من در اون نزدستاد،ی اي الحظه
 ...اما االن بخاطر اون دختر گستاخم که شده. مهی برادر مردونستم،یتا اون موقع نم

تک تک کلمه . رفتی مجیسرم گ. زدیگوشم سوت م.  بشنومخواستمی نمدی شادم،ی حرفاشونو نشنهیبق
 بده، اما تی رضاخواستهیاون مرد نامرد م. کردی و به قلبم فشار وارد مخوردی مچی مغزم پيها تو

 ...بخاطر من
 پام گذاشتمو بلند ي بغلم گرفتم، سرمو رويزانوهامو تو. نشستمنی زمي سر خوردمو روواری دياز رو 

 زی چهیفقط به . زی ترحم انگي برام مهم نبود، نه غرورم، نه  نگاه و حرفایچی هگهید.  کردمهیبلند گر
 .شدی من، اعدام ميانگری محمد به خاطر عصنکهی به ام،ی به خود لعنتکردم،یفکر م

 از تونستمی نمیاما من حت. رفتنی که به دنبالشون مدمی مامانو بابا رو شني بعد از رفتنشون، صدایکم
 دادگاه وجدانم خودمو محکوم ي بازوم نشست، بدون توجه به اون، توي رویدست. جام بلند بشم

 فدات وپاش. ی نشستنجای استی جونم، درست نمیمر: دمی رو کنار گوشم شننای آروم ميصدا. کردمیم
 .نی تو ماشمیپاشو بر. بشم

 ایآر
 یمن هم با ب.  و دوباره خواهشاشونو شروع کردنددندی به من رسی از ساختمان خونواده کاظمرونیب

 داشی اما پگشتمی ممی دنبال مرنشونیب. دمی نمتی رضاگفتمی ومدادمی جوابشونو میحوصلگ
 چندبار خواستم دهن باز کنم تا بگم.   مامانش دلم به رحم اومده بودي هاهی گردنیبا د.  کردمینم

 . گشتمی دخترشون دوباره به موضع اولم برمروزی آوردن رفتار دادیاما با به . دمی متیرضا
 دوباره ری نشستم، امی صندليتا رو. می شدی و سوار تاکسمی جرو بحث ازشون دور شدی از کمبعد

  ؟ي حرفت زدری نبود؟ چرا زتیمگه قرارمون رضا: اعتراضاشو شروع کرد
 . رتری دکمی اما دمی متویرضا:  دوختمابونی به خچشم

 ما ؟ي به حماقتات ادامه بديخوای می تا کایآر:  گفتی راننده تاکسي رهی بدون توجه به نگاه خریما
 . می خونواده رو به عزا بشونهیما قرار نبود . میقرار نبود قاتل بش

  ؟یکنی بزرگ مزویتو چرا همه چ:  به سمتش برگشتمیعصب
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 ی غلطهی روزی تو؟ خواهر اون پسره دای کنمی بزرگ مویمن همه چ: دی خودش اشاره کرد و غربه
 ... جالبه واقعا جالبه؟ي برادرشو به کشتن بديخوایکرده، تو م

اون .  کردي دوستاش با غرورم بازي جلوروزیاون دختره د:  بود گفتمدی که از من بعی آرامي صدابا
.  ندارهیتیمشخصه که مرگ برادرش براش اهم.  نشد به خاطر برادرش از غرورش بگذرهی راضیحت

 که  نظردی دادگاه تجديتو.  زندان بمونه تا آدم بشهي توتشی خاصی مدت اون داداش بهیپس بذار 
 . دادمتی رضادی ، شافتهیمجبور شد به پام ب

 اون بدبخت داشت ؟ي کور بود؟يدیاحمق، مگه حال پسره رو ند: دی بهم توپيشتری با شدت بریام
 .کنهی می خودکشای رهیمی مای که کشهی اوضاع به هفته نمنی با ابندم،یشرط م. کردیدق م

 که من ی قراره تا وقتم،ی ندتی که اصال رضاستیچند بار تکرار کنم؟ قرار ن:  جواب دادمالی خیب
 . مونهیمطمئن باش تا اون موقع زنده م. حساب خواهرشو کف دستش نذاشتم، اون تو زندان باشه

هنوز نشناختمت :  تکان دادي تاسف سري شده بود از رودینا ام من کامال ي که در برابر حرفاریام
بنده خداها .  کشش ندهنی از اشتری بایآر. ی من مجهولي هنوزم برای ولیتو چند ساله دوست من. ایآر

 . انتقام شوالیخی بارو بهی نیا. گناه دارند
 به ی که راضستمی نی منم آدمم، کس،یشناسی تو که منو مثل کف دستت مریام: گفتمری تشر به امبا

 دردسرا تموم بشه، نی زود ایلی خدمیقول م.  ادب بشهکمی دختره خوامیفقط م.  باشهگرانیمرگ د
 . بهم اعتماد کنکمیتو فقط 

 هتلو نداشتم، يحوصله .  منو از نظرم منصرف کنه،پس ساکت شدتونهی نمشتری اصرار بدونستیرمیام
 ناهار رونی بمیریم... ری سخت نگنقدریا... ری امالی خیب:  بود، گفتمنی سنگ که هنوزم باهامریرو به ام

 باشه؟؟؟...  تهرانمیگردی تا فردا برمم،یزنی مي دورهی میخوریم
 میمر
 که خونوادم دورشون جمع شده بودنو باهاش حرف دمیدیم.  رفتمنی به داخل ماشنا،ی کمک مبا
 ي اگهی به مرگ کس دی راضنه،ی کهی نفر بخاطر هی نکهیهنوزم باورش برام سخت بود، باور ا. زدنیم

 بت نسدمویکشی کنار م،ی بعد از عذرخواهروزیاگه د. فرستادمی به خودم لعنت مختمویریاشک م. بشه
اگه . دادمی نمگرانی دي به حرفایتی که اهمشهی مثل همدادم،یبه حرفاش از خودم واکنش نشون نم

 .شدی نمدهی کشنجای کنترل کنم، االن به اختموی اعصاب بهم رتونستمی می فقط کمیکم
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بعد .  محمد بکنمي براي بتونم کاردی تا بتونم خودمو بهشون برسونمو شاکردنی نممیاری پاهام یحت
.  هم خوب نبودهیحال بق. مامان ضعف کرده بود .  جروبحث از خونوادم جدا شدند و رفتندیاز کم
 .  شدننی سوار ماشیهمگ

 محمد ي برادیبا. کردمی مي کارهی دیبا.  محمد،قاطع شدمتی آوردن وضعادی با به ه،ی حال بقدنی دبا
از خدا خواستم بهم فرصت بده تا . شدی اگه به شکستن غرورم منجر میحت. گرفتمی متیازش رضا
 . رمی بگتیبتونم رضا

 دم درخونه ه،ی همساي خانوم و نرگس خانوم، دوتا از زنايمهر.  خونه پارك کردي جلونوی ماشمحسن
مامان با اون حالش به رسم . کردنی باهم پچ پچ مکردنوی بودنو مارو نگاه مستادهی خانوم اي مهري

 خانوم گسنر.  نازك کردو با اکراه جواب سالم مامانو دادی خانوم پشت چشمي داد، مهریادب، سالم
 که رفتمیداشتم م رفتن داخل، منم هیبق.   جواب سالمو بدههیهم که کال به خودش زحمت نداد 

پسرشون .  دارن مردمیی چه رودونمینم. خدا به دور:  خنجر تو قلبم رفتهیحرف نرگس خانوم، مثل 
 .کشنیخجالتم نم. رنی راست راست تو کوچه راه منایاون موقع ا. هی قاتل و جانهی

 محلو ي مردم ساده:  حرفشو گرفتي خانوم دنباله يمهر. کردنی صداشونو بلندتر می ولدنیدی ممنو
. کردنی تو همه کارا باهاش مشورت مدونستنوی چند سال حاج ناصرو معتمد محل منیبگو که تو ا

د، ی هرروز مکه و کربال به کمرتون بزننکهی اي بهشون بگه به جاستی نیکی. خدا خوب رسواشون کرد
 . تا قاتل جون مردم نشندی کنتیبچه هاتونو درست ترب

 قبلش با دختره بوده گنی دخترو کشته، مهی پسره يدیشن:  قدماموتند کردمي حرف بعددنی شنبا
 ...و

 زخم رو دلت هیسخته که خودت . دمیشنی قدرو هم نمنیکاش هم.  نشنومشتری خونه رو بستم تا بدر
 بابامو فراموش يای زود خوبنقدری اتوننیچطور م.  زخمتي با حرفاشون، نمک بپاشن روهیباشه و بق

  خانومي مهرنیمگه شوهر هم. کردنی به گذشتشون مراجعه مکمیردم قبل از قضاوت، کنن؟ کاش م
 گذاشت؟ خدارو شکر کردم که بابا و قهی به زندان افتاد و بابا سند خونه رو وثی بدههینبود که بخاطر 

 .دنی حرفارو نشننیمامانم ا
 ي برافمونی االن تکلدمیفهمی مدیبا. خوردمی آماده کرده بودو منای که میی غذایلی می ناهار با بموقع

 حاال که ومدیدلم ن. دادی به مامان انداختم که به زور لقمه ها رو فرو مینگاه. هی محمد چيپرونده 
 بهونه کرد و ویخستگ بابا. منتظر موندم همه غذاهاشونو بخورن.  بپرسميزی بهتر شده، چکمیمامان 
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 در دست يجلو.  کردن ی هم خداحافظنای و ممحسن. شددهیمامانم به دنبالش کش. به اتاقش رفت
 دی بايخبر دار: دمیآروم از محسن پرس.  به در بسته اتاق مامانو بابا انداختمیمحسنو گرفتم، نگاه

 م؟ی کنکاری محمد چيبرا
. می نظر بکندی درخواست تجددی باگفتیم. دمی پرسیاز سعادت: دی موهاش کشي البالی دستمحسن

اما .  زندان بمونهدی تا با درخواست موافقت کنن، تا اون موقع محمد باکشهی طول می چند ماهبایتقر
 . مهمهی شاکتیدر هرصورت رضا

 دهی تختم دراز کشيرو. به اتاقم رفتم.  کردم ي تشکری لبری دست محسنو رها کردم، زاری اختیب
 طونیند از خر ش تا اونموقع ارجمدیچند ماه؟ شا. دمی کشیآه. کردمی محسن فکر ميبودم و به حرفا

. ومد چشمام اي محمد، جلودهی لحظه چهره رنگ پرهی.  خاموش شدهششیتا اون موقع آت. نیی پاادیب
 . ادی سرش بیی زندان بالي تودمیترسیم.  بودمدهی آشفته ندنقدری وقت محمدو اچیه
 ي کاردیبا.  من بودمتشون،ی عدم رضالی داشتم، تنها دلنانی بودم، کامال اطمدهی که شنیی حرفابا
 شده با شکسته شدن غرورم، ی حتکردم،ی مداشی پدیبا.  دست بذارمي دست روتونستمینم. کردمیم
 .فتادی که نمي اگهی اتفاق ددم،یشنی منی چندتا حرف سنگتاینها. گرفتمی متوی رضادیبا
 دونستمیفقط م.  ازشون نداشتمی آدرسای شماره یمن حت.  کنمداشونی پدی کجا بادونستمینم

 . کنمداشونی از هتال پیکی ي بود که بتونم تونی به ادمیتنها ام. مسافرن
 کردمی خدا خدا مشتموینویشماره ها رو م.  اصفهانو گرفتمي زنگ زدم و شماره تمام هتل ها118 به

 شماره نیاول.  از اقوامشون مهمون نشده باشنیکی ي خونه ي توایکه هنوز از اصفهان نرفته باشن، 
 .الو هتل آسمان: رو گرفتم

 .دییبله بفرما:  نازك اون طرف خط گفتيصدا
 ای آري به نام آقاي هتل شما فردي بدونم توخواستمی مدیببخش:  کردمشتری انگشتامو دور تلفن بفشار

 ارجمند اتاق رزرو نکرده؟
 . اقامت ندارهنجای اشونینه ا:  سکوت و دوباره همون صدایکم
 مونده ی باقی به اسامدمیتموم ام.  بودمدهی نرسي اجهی به نتی هتل ها تماس گرفته بودم ولشتری ببا

 ...الو هتل:  گرفتمگهی ديشماره ا.بود
 ارجمند اتاق ای آري به نام آقاي هتل شما فردي بدونم توخواستمی مدیببخش: ي حرف تکرارهی بازم

 رزرو نکرده؟
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 . دیچند لحظه صبر کن: دمی که شنیی صداو
 . اقامت دارندنجای تا فردا اشونیبله ا:  مکث کردو گفتیکم
 قطع وی کردم و گوشيتشکر.  کنمداشیبالخره تونستم پ. دمی کشي خفه اغی حرف جنی ادنی شنبا

 .کردم
 اومدم رونی از اتاقم بیوقت. دمیبا عجله لباسامو پوش.  بودمیو ن4 کی به ساعت انداختم ، نزدینگاه

 م؟ی مريریکجا م: گفت ی حالیمامان با ب
و ازاون مهمتر من بدون .  افراد خانواده دور هم جمع شدني متوجه شدم که دوباره همه تازه

... اوم:  خجالت زده شدمهیاز نگاه بق.  اون مرد برمدنی گرفته بودم، به دمی تصمیمشورت با کس
 بتونم دی باهاش صحبت کنم شاخوامیم.  ارجمند کدوم هتل اقامت دارندي آقادمیفهم... راستش

 . کنمشیراض
 .میصبر کن آماده بشم، با هم بر:  از جاش بلند شدمحسن

 مرد هیبهتره . ي تنها بردی نباگه،ی شک دارم قبول کنه، اما محسن راست منکهیبا ا:  کرددیی هم تابابا
 .همراهت باشه

 همراهم بشن ذاشتمی مدی بار نبانیاما ا. دادمی جون مکردن،ی که خرج مییرتهای غنی تموم اي برامن
 .شدمی مری اونا تحقي جلودینبا.  اونا ، غرورمو بشکنمي جلوخواستمینم. 

.  نداشته ي اجهینت. دیشما قبال باهاش صحبت کرد. دییاینه شما ن:  جابجا شدمو گفتمی کممستاصل
 . منم شانسمو امتحان کنمدیپس اجازه بد

 ي ، تنها بردمی اجازه ميفکر کرد. یالزم نکرده تو هم شانستو امتحان کن:  گفتی با بدخلقمحسن
 .يری اصال نمای میری با هم مای دو تا پسر که به خون ما تشنن؟ شیپ
 می اگه بخوایحت. محمدو قراره اعدام کنن. ستی حرفا ننیمحسن، االن وقت ا:  گفتمی حوصلگی ببا

 طاقت دمی که من امروز ديمحمد. کشهی چند ماه طول مم،یاش دادگاه داشته بي راي نظر برادیتجد
 يورنطیا.  بذار تنها برمکنمیخواهش م. کنهیبخصوص که شباشو با فکر اعدام صبح م. زندان نداره

 . صحبت کنمتونمیبهتر م
 ...اما: دی اخم در هم کشمحسن

 .اجازه بده تنها بره.  دارمنانیبابا جان من به دخترم اطم:  محسنو قطع کردباباحرف



 44 

 باهات بد ای کرد، ی احترامیاما اگه ب. یی ما تودیدخترم بعد از خدا تموم ام:   رو کرد بهمی مهربونبا
 .  نظردی تا جلسه تجدمیکنی نکن، باشه بابا؟ صبر مکیرفتار کرد، خودتو کوچ

. ر، بهش اعتماد داشته باشه دختهی گاه هی آدم، تکيچقدر خوبه که بابا. دی پوستم دوری زی خوبحس
 رونی کردم و از خونه بیازشون خداحافظ.  کردمی عوض نمای رو با دنای مهربوننی ذره ازاهی یمن حت
 . اومدم

 اما کردمی بگم، از کجا شروع کنم؟ جمله هامو آماده مدی بای چکردمی راه همش باخودم فکر ميتو
 قتایحق.  کم جلوه داشتیلی که تموم وجودمو گرفته بود، خی دربرابر ترس و استرسنهایتموم ا

 ي ه روبرو بشم، از نوع واکنششون و هزاران ترس ناشناختی که قراره با چه جمالتنیازا. دمیترسیم
 .  دلهره داشتمگهید
 ي هتل براناتی و تزئییبایز.  حساب کردمو قدم درون هتل گذاشتموی تاکسهی کرادم،ی هتل رسبه

 به ذهنم ی چند لحظه و دوباره آشفتگين آشفته مو به خودش مشغول کرد اما فقط برا ذهيلحظه ا
 ییابه خدا توکل کردمو با قدم. دمیترسی بودم، از عاقبت کارم مدهی رسنجایحاال که به ا. بردورشی

 هی ارجمند ای آري با آقاخواستمیمن م. دیسالم خسته نباش: آهسته خودمو به مهماندار رسوندم
  دارند؟فی تشرشونیا.  داشته باشممالقات

 . ندارنفی ارجمند االن تشريآقا:  به من کردی نگاهمهماندار
  ن؟ییباهاشون آشنا:  زننده گفتی انداختو با لحنی به سرتاپام نگاهدوباره

 . باهاشون دارمي مختصریی آشناهی:  جواب دادمتی جدبا
 ی البي تودیتونی مهی ضروریلی اگه کارتون خستن،یگفتم که االن ن: دفترش کردو گفتي توسرشو

 . دیمنتظرشون بمون
با هر بار باز شدن در، .  که رو به در بود،  نشستمی مبلي کردم و روي تشکری لبری تکون دادم، زيسر

 دوباره انتظار ست،ی اون ندمیدی می وقتیول. کردمی با ترس به اون سمت نگاه مختیریدلم م
 ي به ساعت روینگاه.   ازشون نبودي خبری که منتظرشون بودم ولشدی میچند ساعت. دمیکشیم
 . دادی شبو نشون م8 انداختم، چمم

 م،یری بگتی ازش رضاگهی روش دهی به می بتوندی فکر که شانی با ا،ی با هجوم افکار منفيچندبار
 کاش با محسن اومده بودم اما بازم همشون درحد فکر گفتمی با خودم میگاه. وسوسه شدم برگردم
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 به وباره خونوادم به من اعتماد کردن، دنکهی ايادآوری محمد، با يادآوریبا . دیرسیبود و به عمل نم
 . کردمی مدای پدیخودم ام

با . دادمی نمیتی اهمی ولشدی من ثابت مي روی کننده مهماندار هر از چندگاهری تحقي هانگاه
باالخره .  نگاهم به سمت در جلب شدي بلندي خنده ي صدادنی مشغول بودم که با شنمیگوش

 به سمت مهماندار رفت ، از یبا لبخند کمرنگ.  صبحو به تن داشت کی شيهمون لباسها. اومدن
 .دی منو ندی ولدکنارم رد ش

 و اعتماد به غرور.  لرزهی پاش مری زنی با هرقدمش زمکردمیاحساس م. داشتی محکم برمییقدمها 
 . دوباره ترس به وجودم برگشته بوددنشیبا د.  نفس از رفتارش کامال مشخص بود

 به افراد حاضر انداختو با ینگاه.  با مهماندار حرف زدو با تعجب به سمت من برگشتي کلمه اچند
گلوم خشک . با نگاهش منجمد شدم. کم کم تعجب جاشو به خشم داد.  شدشتری من تعجبش بدنید

 با چند قدم بلند خودشو به. زدی موج مشی مشکينفرت تو چشما.  بودرینگاهش پر از تحق. ه بودشد
 . دهانمو برطرف کنمی از خشکيزبونمو تو دهانم گردوندم تا بتونم مقدار.  رسوند من
 سالم شدی مدهی که به زور شنیی مبل بلند شدم، با صداي با زحمت از رود،ی که رسمی قدمکی به

 شدی که هرلحظه بلندتر میی لبش نشست، نگاهشو با خشم بهم دوخت، باصداي رويپوزخند. کردم
تو .  کردمداتی هتل پي تونجای اگشتم،یخانوم با نجابت، تو آسمونا دنبالتون م.  خانممیبه به مر: گفت

   هان ؟؟ییای بنجای به ايچطور جرئت کرد
 ایآر

 ...من اومدم ازتون خواهش کنم که... من :  بازم لب باز کردی  ولد،ی به وضوح پررنگش
 شدو حرفشو نتونست دهی بهش نگاه کردم، نگاهش تا ابروهام کشتی ابرومو باال انداختمو با جدهی

 ي جمله براهیمشخص بود خودشو گم کرده و به دنبال . بردمی ترسش، لذت مدنیاز د. ادامه بده
 .گردهی حرفش ميادامه 

 به می بهتره برستی حرف زدن مناسب ني برانجایا: دی نفس راحت کشهی ری امي صدادنی شنبا
 .می رو حل کنهیرستوران و با آرامش قض

 یول.  انداختمری نگاه چپ به امکی شدم و ی بود عصبدهی پری اساسيری حالگنی وسط اری امنکهی ااز
 .  شدی منحنی لبام کمد،ی که به ذهنم رسيبا فکر
 ؟ی حرف بزنيخوایم:  پر کردمنمونوی بفاصله
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 . سرشو تکون دادری با تاخمیمر
 اتاق با هم حرف ي تومیری میمن و خانم کاظم.  منتظر بموننجای تو اریام. خوبه:  گفتمری به امرو
 . میزنیم

  خانم؟دی که با تنها موندن با من نداریمشکل:  هدف گرفتمچشماشو
واقعا شک . زدیدر تک تک حرکاتش اضطراب موج م.  حرف منتظر عکس العملش شدمنی از ابعد

 از خودش دفاع ستادوی که با جسارت جلوم ایهمون.  باشهيروزیکرده بودم که اون همون دختر د
 .کردیم
 .  ندارمینه مشکل:  گفتی مطمئني با صدامی بزنه مری خواست حرفری امتا

 . دخترنی از اگهی دینی بشی پرقابلی حرکت غکی بازهم
 خودمون حلش نی بي جورهی شما دخالت نکن، رجانیام:  گفتم تی بگه با جديزی خواست چریام 
 .میکنیم

 میمر
 ی بتونستمی نازك کرد، نمی برام پشت چشممیاز کنار مهماندار که رد شد.  دنبالش راه افتادمبه

 یبخودم لعنت. دی دوستش بلند خندهوی زدم، شخندیجواب بذارمش، چشمامو لوچ کردمو بهش ن
. شدمی بچه می رفتار معقول از خودم نشون بدمو گاههی تونستمی نمطی شرانی اي تویفرستادم، حت

 . دمیکشی مقی نفس عمی خودمو نبازم هنکهی ايبرا. کردی جالد نگاهم مکی مثل ای آرآسانسور تو
 کنه؟ ي و بهم  دست درازارهی سرم بییبال ترشده بود، اگه بخواد ی شده بود، افکارم منفشتری بترسم

 نی بودم، ارفتهی محسنو پذی کنار گذاشته بودمو همراهویکاش لجباز.  تصورشم وحشتناك بودیحت
 به فکرو نیا.  کردم به خودم مسلط باشمیسع.  بشهی باعث دلگرمتونهی برادر مهیجور مواقع حضور 

فعال وقت فکر کردن به .  اضافه نکنميزی خودم چي های نقطه مغزم فرستادم تا به نگراننی ترییانتها
 .  مسائل نبودنیا

 داشتم که به مسلخ خودش ویحس گوسفند.  درو باز کرد تا من اول وارد بشممیدی اتاقش که رسبه
 ارهی سرم بیی چه بالخوادی مدونستمینم.  دلم گفتم و وارد اتاق شدمي تویبسم اله.  داشتیقدم برم

 ر بسته شدن دي صدادنی شندمیوسط اتاق که رس. ستی در انتظارم نی خوبزیچ که دونستمی میول
 .  بر افکارم شديدییمهر تا
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 ياز پشت ، سرشوآورد دم گوشم، خودمو جمع کردم، با صدا.  هنگ کرده بودی واقعي به معنامغزم
 . تو تله موش کوچولويافتاد. نجای ايای که بی نترس باشنقدری اکردمیفکر نم:  زمزمه کردیآروم

 موفق ي تا چه حددونمی چهرم ترسمو نشون ندم، اما نمي کردم تویسع.  شدمخکوبی ترس ماز
.  ندارم تیفعال کار... نترس... نی بشایب:  مبل وسط سالن نشست و گفتياز کنارم رد شد و رو. بودم

 . ی از خودت دفاع کندمیاجازه م
 ای بگمی م؟يمگه کر:  صداشو باالتر بردد،یودم، تعللمو که د بستادهی سرجام ای عکس العملچی هبدون

 . نیبش
 يرو.  شدممونی بار هزارم از مخالفتم با اومدن محسن پشي و برادمی به خودم لرزادشی فري صدابا

 .  گذاشتممی پاي روفمویک.  نشستمشییمبل روبرو
 .  خوب منتظرم:  با اون پوزخند مسخرش گفتایآر

 صلوات هی دلم يتو.   بودی خالیمغزم خال. دی از ذهنم پرکبارهی که آماده کرده بودم به یی حرفهاتمام
.  و وحشت کردمدمی لبام ديحرکت نگاهشو به رو.  خشک شدمو، تر کردميفرستادم و با زبونم لبا

 متمو.  دوختمزی مينگاهمو به گلدان رو.  جرئت نداشتم چشم تو چشم باهاش حرف بزنمیحت
. خوامی از شما معذرت مروزمی ارجمند، من بابت رفتار ديآقا: ع کردم و شروع کردم شهامتمو جم

 شما از لی دلدونمیمن نم.  که تموم حرفام اشتباه بودهگمیالبته نم.  بد باهاتون حرف بزنمنقدری ادینبا
 . بودی چدی به من زدروزی که دییحرفا

 کی همه آدما رو با دیاما شما نبا: ادامه دادم و دمی کشقی نفس عمهی سانتم جابجا نکردم، هی نگاهمو
 پوشش سوء نی من دارند، از اهی شبی که پوششیی از خانمهایلی خدم،یبهتون حق م. دی نگاه کندید

 با ی صورت اتفاقهمن ب.  شما نبودبی قصدم فرروزیاما من د. دندی مبی رو فرونی و آقاکنندیاستفاده م
 شما شده ی حرکت من باعث ناراحتایاگه رفتار .  کار نداشتمنی از ايو اصال قصد. شما برخورد کردم

 . دی که منوببخشخوامیمن از شما م
 نظر شما نکهی دادگاه مثل ايامروز تو:  گلومو برطرف کنمی دهانمو قورت دادم تا بتونم خشکآب
 درست نی ای به شما جسارت کنم ولخوامیمن نم.  من نظرتون عوض شددنی با دی بوده ولتیرضا

 ،  گناهی بای هر چند گناهکار گه،ی آدم دهی ما بوجود اومد نی بروزی که دی که به خاطر مشکلستین
 .دی بدتی و رضادی که محمدو ببخشخوامیمن از شما م. اعدام بشه
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.  روبرو شدمظشی غلياما با اخما.  دارهي چه نظرنمی تموم شدن حرفام بهش نگاه کردم تا بببا
 . اعدامم کنهخوادی کردم همون جا مالی اخم کرده بود که خيجور
 کردم تا ی سرفه الکهی زنهی نمی حرفدمی که گذشت دکمی. کردی داشت فکر منکهیمثل ا. زدی نمیحرف
 .ادی به خودش بدیشا
 ایآر
 ینی بشی و پی بررسدشوی که هر حرکت صيادیمثل ص. کردمی مزشی شده آنالزی ری چشمانبا
 یکامال منطق.  استدهی کرده و جامعه دلیمشخص بود که فرد تحص. زدیبا تسلط حرف م. کنهیم

 . کردی نمي و زارهیگر. زدیحرف م
 که کرد يبا سرفه ا. اما من همچنان در سکوت منتظر بودم. با سکوتش متوجه اتمام حرفاش شدم 

 . از سمت منهی صبرش تمام شده و منتظر پاسخدمیفهم
 خودت فکر شی پیتو چ: دمی لب غرری و زدمیدندونامو به هم ساب.ر هم فروکردم پرپشتموديابروها

مثل .  رفتهی اومده نه خانی نه خانره؟ی مشهی تموم می همه چزنمی باهاش حرف مکمی رمی م؟يکرد
 ه کیی اون منم منم ها؟ی راه انداختی چه گردوخاکستی نادتی رفته، ادتی روزتوی رفتار دنکهیا
  ؟ی چیگفتیم
 بود تیآره درسته، من قصدم رضا:  صورتش در هم شده بود.  از نظر گذروندمموی مرنیزبی تی نگاهبا
 مجازات دیشما با.  نظرمو عوض کردم،ی هستی تو خواهر اون قاتل عوضدمی فهمی وقتیول

 ی من ارزشي از اولم برای که برادرت کرد،هستينه بخاطر کار.   تاوان پس بدندی باد،خونوادتیبش
 . تاشند

 چقدر دی فهمشدی مدیلرزی که میی به لبهاخورد،ی مچی هم پي که تویی به دستای کردم، با نگاهمکث
 کردند، پس مستحق تی مثل تو تربي مجازات بشن فقط به خاطر تو، اونا دختردیبا: تحت فشاره

عذاب   تودیتو هم با.  برادرتوئهنکهی چوبه دار فقط به خاطر اری زرهیداداش جونت م. مجازات هستند
 .يری و کجا زبونتو به کار بگی که کی تا بدونيریوجدانت بم

 . دی کشقیچند بار نفس عم. کنهی فکر می کردم،حاضر بودم هرچه دارم بدم تا بدونم به چسکوت
 میمر
 يتک تک حرفاش رنگ و بو. ارهی تمام عی روانهی که روبروم نشسته ی بودم کسدهی رسجهی نتنی ابه

 مجبور بودم ژنی اکسي کردن ذره ادای پيبرا.  هوا در اطرافم وجود ندارهکردمیحس م. نفرت داشت
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 لرزش کردمی تالش می هرچی از خودمو خونوادم دفاع کنم ولخواستمیم.  بکشمقی عمیینفس ها
 . شدی مانع مبامل

 حد نی رفتارم به اون شدت زننده نبوده که شما رو تا ادونمی منکهیبا ا:  کردمموجمعی مونده انرژته
 .دی رو بخاطر رفتار من مجازات کنهی بقدی حال شما نبانی کنه اما با ایعصبان

 مبل گذاشت يدستاشو دو طرف سرم رو. به سمتم هجوم آورد. دمشی حرفم انگار به آتش کشنی ابا
  فی تکلنیی من تعي براییتو دختره هر جا:  گهی دزی آمری جمله تحقکی زد و دوباره مهیو روم خ

 ؟یکنیم
.  شده باشهی عصبروزم،ی حد از برخورد دنی کردم تا ایفکرشو نم.  طاقت حرفهاشو نداشتمگرید 

 ازش نداشتم، کامال فراموش کرده بودم اون همون وی حرکات و رفتارنی تصور چنی حتنطوریهم
 ش دربرابرتونستمیاما نم.  ناپسند بهم نسبت داده بودی اتفاق، صفاتهی بود که روز قبل بخاطر يمرد

 . سکوت کنم
 من دارم از شما خواهش ن؟یچرا شما دچار سوء تفاهم شد:  نلرزه گفتمکردمی می که سعیی صدابا
 .نی رو به کشتن ندگهی نفر دهی که بخاطر رفتارمن، کنمیم

 .  بشه، اون منم، نه خانوادمهی تنبدی به گفته شما بایاگر کس:  مکث کردمو ادامه دادمیکم
 ،یکی همه نزدنیا. کردی داغش، صورتمو گرم مي که نفسهاکیاونقدر نزد . تر آوردکی نزدصورتشو

 هتیبه نظرت تنب.  هی جالبدهی انمیا. خوبه:  نجوا بود گفتهی شبشتری که بی بميبا صدا. کردی متمیاذ
  باشه؟تونهی میچ
چطور هنوز مرد فرصت طلب روبرومو نشناخته بودم؟ هر دو سکوت . دمی حرف لب گزنی ادنی شنبا

 خودم احساس ي حرکت نگاهشو به رویول.  دوخته بودمرهنشیمن نگاهمو به دکمه پ. میکرده بود
  نامحرم پاشوهی که تابحال اجازه نداده بودم ی مني براره،ی خي نگاه هانی سخت بود ایلیخ. کردمیم

 زنگ ي که صدارهی ازم فاصله بگکمیخواستم ازش خواهش کنم که . ره فراتر بذاینی دياز مرزها
 نفس راحت هی اما تا خواستم دی خودشو عقب کشیکم. مضطرب نگاهش کردم.  اومدمیخوردن گوش

.  تک نفره نشسته بودمی مبلي کاش رودی فکر به ذهنم رسهیفقط . بکشم، اومد کنار دستم نشت
: صدامو صاف کردم.  وصل کردم شیبا لمس صفحه نما.  بابام بوددم،ی کشرونی بفمی کي توز اویگوش

 ... بله آقاجون
 ؟يومدی جان، چرا هنوز نمیمر:  ازش فاصله گرفتمی شدن به دسته مبل، کمکی  نزدبا
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اصال . دادی رو نشون م9:30 عدد م،ی گوشي باالکی نگاه کردم ساعت کوچمی به ساعت گوشمتعجب
 دیببخش:  بابامو نگران کرده بودميلعنت به من که بخاطر سهل انگار .متوجه گذشت زمان نشده بودم

 ...کنمی ارجمند صحبت مي گذشته،  من هنوز دارم بااقا9 ساعت از دمیآقاجون، نفهم
به .   نداره برگرد خونهي ادهی فاینی بی نکن، اگه متیبابا جان خودتو اذ: دی حرفم پرونی می نگرانبا

 ...ی کنکی کوچنی اشترازی خودتو بخوادیدلم نم. داغشون هنوز تازسهرحال اونا هم حق دارن و 
.  نگاه کردممی و گوشایمتعجب به آر.  شددهی کشرونی از دستم بی جواب بابامو بدم که گوشخواستم

 .  با پدرم بد صحبت کنهدمیترسیم. دیجوشی و سرکه مریبا چند قدم ازم دور شد، دلم مثل س
 ...ی کاظميسالم آقا:  گوش دادمای به آرمضطرب

 .  بدمتی من حاضرم رضای کاظميآقا:  بابا رو بشنومي جواباتونستمی تر بود تا مکی نزدی کمکاش
 داره ی تصور کنم بابا با چه حستونستمی کنم؟ مشی تونسته بودم راضیعنی زده نگاهش کردم، شوك

 . کنهیتشکر م
 ي جمله دنی و با شنلنگهی کار مي جاهی دمیش آورد فهم پوزخند به لباستاد،ی که روبروم ای وقتاما

 . شرط دارههی یول:  سرم آوار شدي روای دنشیبعد
 که دخترتون با من یمن حاضرم از خون همسرم بگذرم به شرط:  نگاهمو به لباش دوختمی نگرانبا

 . پسرتون در مقابل دخترتونیزندگ. هیمعامله منصفانه ا. ازدواج کنه
 میبهتره زود تصم: دادی جواب بابامو می رحمی اما اون با بشدم،ی داشتم منفجر متی زور عصباناز
 بعد از ظهر تماس 6 تا ساعت دیتونیاگه نظرتون عوض شد م. من تا فردا شب اصفهانم . دیرینگ
 . دی پسرتون باشي به دنبال مراسم ختم برادی بانصورتی اری در غد،یریبگ

 ی در مقابلش از خودم سستنقدری چرا ادونمینم. رکت نداشتم بدنم قفل شده بود و قدرت حتموم
 .  واقعا ترسناك بودشی چهره جدیول. دادمینشون م

 ایآر
 ی انداختم، مطمئن بودم شوکه شده، حتی نگاهمی درهم مريبه چهره .  انداختمزی مي روویگوش

بازوشو گرفتم، .  اونقدر تو فکر بود که اصال متوجه نشدمی شدم، اما مرکیبهش نزد. زدیپلک هم نم
دستتو بکش :  گفتی عصبیبا لحن. دی کشرونی واکنش نشون داد، خودشو جمع کرد، دستشو بعیسر
 .ارکن
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اشتباه :  درهم گفتي اومده بود، از جاش بلند شد، چادرشو جمع کرد با اخمارونی از شوك بانگار
 باهاتون شهی مکردمیفکر م. ومدمی اصال نمادی مشی مسائل پنی انستمدویاگه م. نجایکردم که اومدم ا

 خودم و ن سوال رفتری با زشهی مي مساونجای اومدنم به ادونستمی آدم متمدن صحبت کرد نمهیمثل 
 خونوادم

 مزاحم وقت دیببخش:  به سمتش رفتشی گوشدنی با دگشت،ی متیی کرد ، نگاهش به دور سویمکث
 ... بدنبال زنگهی ديشما هم بهتره جا. میری مشی به بعد مطابق قانون پنیاز. باارزشتون شدم

 کردیبا حرص تقال م.  به سمت خودم، حرفشو خورددمشی بازوشو گرفتمو کشستادم،ی اروبروش
 . دستتو بکش کنار:  بکشهرونی انگشتام بونیدستشو از م

 نی به ادی به بعد بانیاز ا:  زدمیلبخند کج. نمی کنم و حرص خوردنشو ببتشی اذخواستی مدلم
 .هی که منظورم چیدونیم.  زمی عزیحرکات عادت کن

آقا پسر طرفتو درست : زدغی جیعصب. تی عصبانای از خجالت بود دونمی قرمز شد، نمصورتش
 . با تو ازدواج کنمستمی حاضر نرممی من بم،ینشناخت

 رفت؟ ادتی منو بابات ي خانوم کوچولو، حرفامینی بیم:  کردمشتری به دور بازوش بفشارانگشتامو
 . با اعدام داداش جونتشهی ميازدواج نکردنت مساو

فکر نکن . یستی نيهرچند که آش دهن سوز:  صورتش چرخوندمي باال انداختم، نگاهمو روییابرو
 .  االن دوتا خانوم خوشگل تو خونه منتظر برگشتنم هستننیهم. عاشق چشم و ابروت شدم، نه

 ...ی پستیلیخ:  بهم نگاه کردی چشماش جمع شد، عصبي گوشه
مواظب حرف زدنت : دمی کشادیصدامو بردم باال، فر.  اومدنیی صورتش پاي آزادم باال رفتو رودست

 که حق یوقت. روزی دنی همي شروع کردویخودت باز.  ادبت کنمنکهی اي فقط براخوامیباش، تو رو م
 تم داشمی تصمشی چند ساعت پنی تا همه؟ی چیدونیم. يکردی دفاع مفاتیبه جانب از خودتو هم رد

 وضعتونو بدتر ي هر لحظه دار،ي اعالم کنم، اما تو خراب کردتموی نظر رضادی دادگاه تجديتو
 من شهی بشه، هر حرفت باعث مکتری قدم به اعدام نزدهی که داداشت شهیهر حرکت باعث م. یکنیم

 ی معذرت خواههی به خاطر برادرت ي حاضر نشدیتو حت.  گذشت، ببندمت،ی انسانيچشممو به رو
 .  ي ندارشتری راه بهی حاال ،ی بکنی و حسابستدر
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. گمی بهت می چنیخوب گوشاتو باز کن بب: دمی قفل شدم غري دندوناي ، ازالبالزدمی نفس منفس
 6 هم از قهی دقهی یاگه حت. ی و موافقتتو اعالم کنی که بهم زنگ بزني وقت دار6فردا تا ساعت 

 . ی مراسم داداش جونت باشي برااهی به فکر لباس سدیگذشت ، با
   فهم شد؟ریش:  بلند گفتمیی دادم و با صداتکونش
 همزمان با دموی کشرونی از دستش بشدوی انگشتاش فشرده مونی که مشوی رها کردم و گوشبازوشو

 .  کوچولوي فرصت ندارشتری باشه تا فردا بادتی. کردم رهیشمارمو ذخ: وارد کردن شماره تلفنم گفتم
 مواظب بود که دستش به یموقع گرفتن گوش.  لرزون گرفتشی بادستمیمر.  به طرفش گرفتمویگوش

 گهیالبته اگه داشتمم د. نترس جزام ندارم:  زدمي کارش، پوزخندنی ادنیبا د. دستم برخورد نکند
 ...هگیاز چند روز د.  برات مهم باشهدینبا

 . ادامه ندادمو ازش فاصله گرفتمحرفمو
 میمر

 يصدا. جرأت نداشتم بهش نگاه کنم. شهیمطمئن بودم که کبود م. کردی صورتم زق زق متمام
.  توان جنگ و جدل نداشتم،  چادرمو جمع و جور کردمگهید. هی عصبانیلی که خدادینفساش نشون م

 ی خالیمغزم خال.  از اتاق خارج شدمکردندی وزنمو تحمل می که به سختیی با پاهای حرفچیبدون ه
.  ناعادالنه شکست خورده و دست از پا درازتر برگشتهی جنگي داشتم که توویاحساس کس. بود
 دنمی درحال حرف زدن با مهماندار بود که با دریام.  و مهماندار رساندمی چطور خودمو به البدونمینم

 .حرفشو قطع کرد
   خانوم حالتون خوبه؟میمر:  گفتی بود که با دلواپسمیوضعم وخ یلی کنم خفکر

 .  آژانس خبر کنههی بهش بدم از مهماندار خواستم که ی جوابنکهی ابدون
 . حالتون بد بشهترسمیم.  دنبالتونامی بنیخوایم:  شدکی بهم نزدریام
 . نه ممنون حالم خوبه:  زحمت گفتمبه
 .با اجازه تون. ای آرشی پرمیپس من م:  دلواپسشو ازم گرفتو گفترنگاهیام
 انداختم و بعد نی تن خستمو درون ماشد،ی رسنی که ماشیوقت.  اومدن آژانس دم در منتظر ماندمتا

 . از گفتن آدرس چشمامو بستم
 ایآر

 .  به قهقهه شدلی لبم اومد، کم کم گشاد شد و بعد تبدي لبخند کج روکی از رفتنش بعد
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  ؟ي دختره آوردنی سر اییچه بال:  به من انداختی اومد، نگاهری تاخقهی با چند دقریام
 .  شدهری غافلگکمیفقط . اوردمی سرش نیی بالچیه:  خنده گفتمبا
 اصال توان راه چارهی دختر به؟ی چي خنده هات برانی اایآر:  شدرهی شد، به چشمام خکتریرنزدیام

 . بدهیلیمشخص بود حالش خ. رفتن نداشت
 ...  نکنه بهشایآر:  ابروهاش نشستنی بیاخم

تو هنوز .  حرف دهنتو بفهمریام:  دمی حرفش پرنی کلماتو نداشتم، بنی توقع اری شدم، از امیعصبان
  هان؟کنه؟ی خطور میی فکرانی چطور به مغزت چن؟یمنو نشناخت

 يدی که با منه به خواست خودشه؟ مگه تا حاال دی هرکیدونیمگه نم: اره کردم انگشت به خودم اشبا
   مزاحمت درست کنم؟ي دختريبرا

 .ینی ببی آدمنی منو چنکردمیفکرشو نم.  خودم متاسفميبرا:  بهش کردمپشتمو
 .شرمنده داداش:  گفتي شرمنده اي با صداریام

 یستی ننکارای که اهل ادونمیم. شناسمتیمن خوب م:  شونم گذاشتي دستشو روستاد،ی روبروم ااومد
 ياصال رو.  رفتی با چه حاليدیآخه ند. يکردی فکرو منی حتما ا،ي من بودياما تو هم اگه جا. 

 .  هپروت بوديانگار تو. پاش بند نبود
 یخواستی نمونیمگه هم.  بودهی که اون رفت معلومه جوابت چیبا اون حال:  لباسشو باز کردي دکمه
  شد؟ی پس چ؟ي بدتی کنه و تو هم رضای ازت عذرخواهادیکه ب
 هم بخودش گفتم هم نویا.  با من ازدواج کنهمی که مری به شرطی ولدمی متیرضا:  تخت نشستملبه

 .به باباش
 شما ذوق ي پس بخاطر ابراز عالقه دمی ؟ حاال فهمیییچ:  گوشم پاره شدي پرده ری امادی فري صدابا

 . زده شده بود
 از هی چه رفتارنی به تو بگم؟ ایآخه پسر من چ: ي قالب جدي برداشت و رفت توی از لودگدست

 تا آسمون با تو نی که زمی اونم کس؟ی کني دختر بازهی ی با زندگيخوای چرا م؟يدیخودت نشون م
 رك و پوست. ی کارو بکننی اي بچه گانه بخواي دعواکیشک دارم که به خاطر . فهمتینم. فرق داره

 . بگولتوی دلکنده
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 که یی تموم حرفایحت. پس تمام احساسمو بهش گفتم.  من کامال خبردار بودی قبلی از زندگریام
 ازم کرد،ی دفاع ممی از مرکرد،ی اول باهام مخالفت مریام.  ردو بدل شده بودو بازگو کردممی منو مرنیب
 . کوتاه اومدشهی اون بشم، اما بازم مثل همالی خی بخواستیم

 میمر
 نکهی رمق از پله ها باال رفتم، قبل از ای بییبا قدمها. چوندمی قفل در کردم و پي تودوی کلی آشفتگبا

 پسره نی امی مر؟یی معلومه کجاچیه:  گفتی عصبیبا حالت. در واحدمونو باز کنم، بابا درو باز کرد
 گفت؟ی میچ

 سالم تکون ي به نشونه يسر.  حال و روزم ساکت مونددنی بگه  که با دي اگهی دي جمله خواست
 شده ابونی خي محسن آواره م؟ی چقدر نگرانت شدیدونیم: شددهیبابا به دنبالم کش. دادمو وارد شدم

 . دنبالتادیتا ب
 و نگران مامان و بابا رهینگاه خ.  مبل رسوندمو روش آوار شدمنی نداشتم که بدم، خودمو به اولیجواب

 . بزنمی برام نمونده بود که حرفی توانگهی اما دکردم،یرو حس م
 . نگران باشه و برگرده خونهخوادی برگشته، نممی زنگ بزن به محسن بگو مرهی:  گفتنای رو به مبابا
. شدی و دوباره راه رفتنش شروع منداختی به من می نگاهستادی ای هر بار مرفت،ی راه می عصببابا

 مشغول نشون ایلی خودشو با انایم. نشسته بود و با دلهره به ما چشم دوخته بوديمامان گوشه ا
 عی سرنایم. داشتی زنگ گذاشته بود و برنميمحسن دستشو رو. دمی زنگ از جا پريبا صدا. دادیم

 .خودشو به در رسوندو باز کرد
 ادیبا فر.  ترس تو خودم جمع شدم به سمتم اومد، ازمیمستق.  وارد شدی عصبي با چهره امحسن

 ؟يدی حاال دشه؟ی برات دردسر مي  هان؟ مگه نگفتم تنها برام؟یچند بار گفتم بذار باهات ب: گفت
 دو ي گفتگوهاي جهی بود نتنی ا؟ی بکنيخوای می چطور برات تور پهن کرد؟ حاال چه غلطيدید

 فت؟طر
 درست وی همه چخواستمیمن م...  بشهينجوری اکردمیبه خدا فکرشو نم:  گرفته جواب دادمی حالتبا

 .رفتمیکنم وگرنه اصال نم
 ؟ هی چمی تصم؟ی پاك کنيخوای چطور مي که زدوی گندنیحاال ا:  بهم رفتي چشم غره امحسن
  ؟ی دوباره نخود آش بشيخواینکنه م

 .وپا سری پسره بنی که بدم دست ااوردمیمعلومه دخترمو از سر راه ن:  حرف محسنو قطع کردبابا
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 ... انصافی بشه، اما بی کردم تا راضيبخدا هر کار: دمینال
 هی مشخصه دمشی که دي دوباریکی نیتو ا. میکنی مشیبالخره راض:  نذاشت حرفمو ادامه بدمبابا

. ستی رحم نی هم بنقدریوگرنه ا.  گفتهيزی چهیاالن داغ زنش رو دلش بوده . تهیآدم با شخص
  تا دلش به رحممیای و ممیری قدر منیا. میریگی متشوی رضاي جورکی ، ی خودتو ناراحت کنخوادینم
 . بدهتی و رضاادیب

. نیشما اونو درست نشناخت. شهی نمیراض. شهینم:  گفتمادی خونوادم به ستوه اومدم، با فری سادگاز
 . ادی نمنییاونقدر لجباز و مغروره که از حرفش پا. شناسمشیمن م

 .  پسره آدم شناس شدهدنی بار دهیهه با : با طعنه گفتمحسن
   پسره دعوام شد؟هی با گفتمی مروزی دادتهیمامان :  محسن به مامان نگاه کردمهی توجه به کنابدون
  تهمت بهت زده؟ی کلیگفتیهمون که م:  خبر از همه جا سرشو تکون دادی بمامان
 .  منمنه،ی کنی ای چطور بگم که علت اصلدونستمینم.  هم به حرفام جلب شدهی بقتوجه

 .زنهی حرف مي اهینس. گهید حرف بزن د: محسن
 .  ارجمند همون پسره استيآقا: دمی کشیقی عمنفس
 .خدا مرگم بده: دی به صورتش کوبمامان

 ه؟ی درست حرف بزنه بگو ماجراچمیمر: دی پرسیجی با گبابا
تموم .  کردمفی انداختم و تعرنیی چشماشون نگاه کنم و حرف بزنم، پس سرمو پاي توتونستمینم 

 .  اتفاقاتو سانسور کردمي سرهیالبته .  امروزموني و حرفاروزیاتفاقات د
 رفتم ی نمرونی با بچه ها بروزیاگه د.  منه ریتقص:  اضافه کردمخت،یری که اشک از چشمام می حالدر
 .می حاال نگران حکم محمد نبودشدم،یاگه باهاش دهن به دهن نم. 

 چه جور یدونستی حرص بخورم؟ تو که ماتی از دست ندونم کاردیچقدر با: دیر هم کش اخم دمحسن
 ؟ی برسنجای به ایخواستی  مشش؟ی پی چرا دوباره رفته،یآدم
... که اون ...  منهریتقص... بکنم...  يکار... برا محمد... خواستمیم... من:  بوددهی امونمو برهی هق گرهق
 . دهینم...  تیرضا
 و دادیبا دستش سرمو نوازش م.  آغوش پر محبت بودمنیچقدر محتاج ا. دی منو به آغوش کشبابا
 پسر نی که ایدونستیاز کجا م. يتو فقط از خودت دفاع کرد. یستیمقصر تو ن. نه دختر بابا: گفتیم
 .رمیگی متشوی باشه؟ نگران نباش هرجور شده رضاي انهی کنقدریا
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 .می نداری راهچیه. دهی نمتیرضا: دمینال
. ی باهاش ازدواج کنذارمی بگم؟ من نمی به چه زبون؟یفهمیاحمق چرا نم:  صداشو باال بردمحسن

 .ي خودتو بکشتن بدذارمی نمگهی بسه، دی داشتتی خریهرچ
 .دمی نمی آدمنی دونه دخترمو دست همچهیمن :   کرددیی هم تابابا

در .  کنمشونی کردم،تا بتونم راضهی آوردم، برهان آوردم، گرلیدل. زدمی شب با خونوادم حرف متموم
مامانو بابا . آخرشم محسن با حالت قهر به خونشون رفت. دمی رو شنحتای ها، نصهی کنااد،یمقابلش فر

من موندمو اون . الی فکر و خای دنهیمن موندمو .  قائله رو ختم کردنر،ی نگمی تصمعیهم با گفتن سر
 . سختمی تصمهی من موندمو دم،ی مامانم دي چشماي که تويدیام

************* 
 به شبوی تا همه اتفاقات ددی طول کشیکم.  چشمامو باز کردمد،یچی پی که تو سرم ميدی درد شدبا
 . کردمی میاحساس شرمندگ.  روبرو بشومهی با بقتونستمینم. اورمی بادی
 آروم به نایدر اتاقم باز شد و م.  بودمدهی تخت خوابي اتاقم روي ظهر بودو من هنوز تو1 کینزد 

 ياومده بودم صدات کنم برا.  جونمیسالم مر:  زد و گفتي لبخنددی بازمو که ديچشما. داخل اومد 
 .ناهار

 . اشتها ندارم: پشتمو بهش کردم 
:  شروع به حرف زدن کردفشی لطيبا صدا.  کنارم نشستهنای مدمی اومدن تشک تخت، فهمنیی پابا
 . اتفاقا رو تجربه نکردمنیچونکه خودم ا. ي داری چه حسفهممیبگم م تونمینم

 گوشه نطوری ادونمی منویاما ا.  دارهی داداشم ندارم تا بدونم بودنش چه لذتیمن حت:  کردیمکث
 گذشته و ،ي هم مرتکب شدی اگه اشتباهی حتای. ي نکردیتو کار اشتباه. ستی هم درست نيریگ

 .  کردشهی نمشیکار
 زی ري طرف محمده و تموم آرزوهاهی.  افتادمری گی دوراهنی بنایم:  به سمتش برگردوندمصورتمو
 هم همون آدم گهیطرف د. هی آدم روانهی که تو دست شی محمده و زندگم،ی که براش داریودرشت

 . دوباره اشتباه کنمنکهی ازترسمیم.  که روبروم گذاشتهی نا معلومي ندهی و آهیروان
 مقابله با یی که تواناي نشون بدهی به بقدی باه،ی جدمتیاگه تصم:  صورتش نشستي روی تلخلبخند

 توست ي ندهی خودته ، آیزندگ. رهیگی ازت نميرادی اچکسی ه،ياگه منصرف شد. ي دارویهر مشکل
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همون .  محکم باششهی مثل هم،ي که داریمیاما هر تصم. ی باشی اصلي رندهی گمی تصمدیو تو با
 .ي بددی امهی به بقدیتو با. خندوندی همه رو ماشیبا شوخ که یشگی هممیرم

 ي ادهی فاینی گوشه نشنیا. گفتی درست منایم.  که آمده بود، رفتی شد و به همان آرومبلند
 تونمی که نمدونستمیم. دمیکشی کنار مي زودنی به ادی نباکردم،ی اثبات مهی خودمو به بقدیبا. نداشت

 محمد يرا بتونستمی بود که مي تموم کارنیا. کردمی مدیتموم تالشمو با.  کنمیبا عذاب وجدان زندگ
 . بکنم
 نیاول.  آمدمرونی خودمو مرتب کردم و از اتاق بی کمنهی آي رفت، جلوجی گی شدم، سرم کمبلند

.  لحظه شروع شدنی از همتمیمامور.  من زوم شدي گذاشتم چند جفت چشم رورونیقدمو که ب
 . سالم بر اهل خانه:  رسا گفتمیی لبام نشوندم و با صداي روی مصنوعيلبخند

 . پس هنوزم دلش باهام صاف نشده بود. محسن ازم رو برگردوند.  جواب سالممو دادبابا
مامان پشت سرم وارد .  به دست و صورتم بزنمی تا آبستادمی ایی ظرف شويجلو. آشپزخانه رفتم به

 آب نزن؟بازم حرف تو گوشت نجایندبار گفتم صورتتواچ: آشپزخونه شد و غرغرهاشو شروع کرد
 . رهینم
.  کردي چاختنی و خودشو مشغول ردیچشماشو ازم دزد.  حرف به سمت مامان برگشتمنی ادنی شنبا
.   حبس کنهادوی زبونش مي که روی حرفدادتایلبهاشو به هم فشار م.  احساسشو پنهان کنهتونستینم

 خراب  به خاطريدی محمد و ناامی به زندگدیام. زدی دست و پا ميدی و ناامدی امنی بکردم،یدرکش م
 .  برعکسدمیشا.  منیشدن زندگ

 به عهده خودم گذاشته بودن و ویری گمی تصمنکهی اشد،ی که بهم گذاشته می وجود احترامنی ابا
 .  ارزش داشتیلی کنن برام خلی بهم تحميزی چخواستنینم

 . برو سفره بنداز:  سفره رو به دستم دادمامان
 و موقع ناهار همه  در سکوت میسفره انداخت.  بهم چشم دوخته بودی افتاد که با مهربوننای به منگاهم
 .میخورد

 . میمر:  که بابا صدام کردشستمیداشتم ظرفا رو م 
 .ییجانم بابا:  و رفتم دم در آشپزخانه دمی و آب کشدستم

 .  کارت دارمنی بشنجای اایب: رد و گفت کنارش اشاره کبه
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 ي هم رونایم.  بودزونی به گردنش آوایلی مبل تک نفره نشسته بود و ايمحسن رو.  نشسته بودندهمه
 نشسته نایمامان هم کنار م.  مشغول کرده بودی شده بود و سرشو به گوشری محسن جاگيمبل کنار

 .  بابا نشستمشی تامل به سمتشون رفتم و پیبا کم. بود
 محسن ي پاي در حال جنب و جوش بود روشهی هم که همایلی ایحت.  سکوت کرده بودندهمه

 مواقع فرق هی بود که االن با بقدهیانگار اونم فهم. کردی خوشگلش به ما نگاه مينشسته بود و با چشما
 .  سرو صدا کنهدیداره و نبا

 وقتا یلی خیحت. ي بودی دختر عاقل و سربراهشهیدخترم تو هم:  بابا سکوت شکسته شدي صدابا
 همه ما یدونیخودت م. رهی ازدواج سر بگنی که ای اصرار داشتشبیتو د. يدی فهمی سنت مشترازیب

 .ی خودتو بخاطر محمد فدا کنستی دلم رضا ني که آوردیلی با تموم دالیحت. می مخالفمی تصمنیبا ا
 چی هدیاما باور کن.  روش اشتباه تري اشتباه باشه و پافشارممی تصمدیبابا، شا:  فرستادمرونینفسمو ب

 . فتادمی درصدم به فکر ازدواج با اون نمهی یاگه بود، حت. ستی ني اگهیراه د
 .  کنمی عمر با عذاب وجدان زندگهی تونمیمن نم:  انداختمری زسرمو

 جورکش اشتباه دیه تو با گفتیآخه ک.  دخترعقلشو از دست دادهنینه انگار ا:  گفت ادی با فرمحسن
 یفهمیچرا نم. هی عمر زندگهی ي ارجمند بخاطر تو لج کرده درست، اما مسئله یگی تو م؟یمحمد بش
   ست؟ی ني بازیکه زندگ

 ؟یشناسی پسره رو منیتو اصال ا.  منو نگاه کنمیمر:  مبل روبروم زانو زد ي از جاش بلند شد، جلوبابا
 يخوایحاال چطور م.  رحمهی و بي آدم عقده اهی یگفتی مشبی تو خودت ده؟ی چجور آدمیدونیم

الزم  ،میری بگتشوی رضاگهی روش دهی به میتونی سقف؟ گوش کن دختر خوب، ما مهی ری زيباهاش بر
 .ي تو خودتو به خطر بندازستین

 نی که بابا و محسن نگرانند، به خاطر داشتن چندونستمی اول، مي به نقطه می برگشته بوددوباره
 حال نظرم نیبا ا:  جواب دادمرلبی کنم، زسکی رتونستمی اما نمدم،یبالی به خودم ميدرو برادرپ

 . کنمسکی محمد ری سر زندگتونمی من نمشه،یعوض نم
 پراز خشم نثارم کردو راه ینگاه.  از جاش بلند شدتی ، با عصباندی مبل کوبي روی مشتمحسن

 . بود که خونه رو ترك کردهنی اي شدن در نشونده دهنده دهی کوبيصدا.  گرفتشی پرونویب
 ناراحته، بهش حق بده نگرانت کمی دیببخش:  رو بغل کرد و گفت ایلی بلند شد و ای با شرمندگنایم

 . شهی خوب مگهی دو روز دیکیتا . کنهی ميری بهونه گنیبخاطر هم. باشه
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********** 
 ایآر
 و ی بود اما تمام حواسم به گوشونیزینگاهم به تلو.  بودمدهی تخت دراز کشيرو.  روشن بودونیزیتلو

 الی خی بدم،ی بهش نمی جوابدی دی پروند ، اما وقتکهی هم چندبار تری امیحت.  بودواری ديساعت رو
 .  فرو رفتیقی هم به خواب عمقهیبعد از چند دق. شد

 کی نزد6 به ساعت یهر چ . نبودي خبرمی از مری ولشدندی مکی نزد6 ها همچنان به ساعت عقربه
 پنجره رو باز کردم و با فندکم دم،ی کشرونی ببمی از جگارویپاکت س. شدمی تر می عصبم،یشدیم
 ادی  رو بهیی دختراگرفتمی مگاری که از سیبا هر دم.  هام فرستادمهی روشن کردمو دودشو به رگارویس
 ی کسم،ی از طرف مردم،یکشی رو میدر اون لحظه من انتظار تماس.  آوردم که دورمو گرفته بودندیم

 ...که قرار بود
 دنیمنتظر شن.  بدون توجه به شماره، وصلش کردمد،ی کشرونی منو از افکارم بمی زنگ گوشيصدا
 ؟ی خوبزم،یسالم عز: دیچی پی گوشي توبای زي بودم اما صدامی مريصدا

 .خوبم:  فرستادمرونیمو ب کالفنفس
  ؟يگردی برمی جان کایآر: دی تعلل پرسبا
 .امی بالخره مگه،ی چند روز دای امروز کنه،ی میچه فرق:  پنجره خاموش کردمي لبه ي روگارمویس
 .خداحافظ. ی خوش باششم،یمزاحمت نم:  بهش برخورد که گفتای د،ی صدام فهمي از سرددونمینم

 خوب می خوشم اومد، مرولیا:  به سمتش برگشتمری امزی خنده ريبا صدا.  قطع کردمویگوش
 . که به تو بله بگهستی نوونهیمطمئن باش اونقدر د. سرکارت گذاشته

 . موندهي اقهیهنوز تا قرارمون چند دق. دی دمیخواه:  روشن کردمي اگهی دگاریس
 میمر
دو دل شده . بود 5 کینزد.  نگاه کردممی بودم و به ساعت گوشدهی تختم دراز کشيرو

چند بار به مغزم خطور کرد برم .  دمیترسی ذهنش داشت مي که توي و افکارایاز آر. دمیترسیبودم،م
 و آسمون معلق نی زمنیب. رفتی منی از بدمی محمد ترديادآوری بابا و بگم منصرف شدم، اما با شیپ

 . درستهي چه کاردونستمی نمموبود
 واریبابا به د.  لبه تخت نشستمي بلند شدم و روعیسر. بابا و مامان بودند.  در به خودم اومدميبا صدا 

 .  تخت نشستي زد و مامان کنارم روهیتک
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  ؟ي و بهش بله بدی زنگ بزنيخوای می مطمئن؟یهنوز سر حرفت هست:  نگاه گرمشو بهم دوختبابا
 . دلهره داشتم.  مطمئن بودمدمی شانه مطمئن نبودم،.  انداختم و سکوت کردمنیی پاسرمو

 بخاطر تو ، ما یکنیفکر م. ي احساس عذاب وجدان داردونمیم. ي داردیپس ترد:  کردی تبسمبابا
 . می ما قبولت داريری بگیمی بدون تو هر تصمنوی امیمر. میری بگتی رضامیتونینم
 کرده بودم یقاط. شناختی خوب منو میلیخ. کردی بابا درمورد احساساتم درست فکر مشهیهم
 .  دستاش گرفت و فشردنی سردمو بيمامان دستها.   اشتباهي درسته و چه کاري چه کاردونستمینم
 .می باشتی جلب رضاي براگهی راه دهی به فکر دیپس با:  گفت د،ی که سکوتمو ادامه دار دبابا

 داره، پسرش ی مامان چه حالدونستمیم. دلم کباب شد. دی ناخواسته کشای خواسته ی آهمامان
 دادگاه ي محمد توي لحظه چهره هی. زنهی شرط سرباز مرشیمحکوم به اعدام شده و دخترش از پذ

  دارم کهدی بکنه، بازهم امتمی هرچقدر هم که بخواد اذایآر.  کنار گذاشتمدویترد.  چشمم اومديجلو
 ...  محمدی ولکشمیزنده هستم و نفس م

 زنگ بزنم خوامیمن م. بابا من مطمئنم: به سمت در رفت، با عجله گفتمد،ی به صورتش کشی دستبابا
 . ارجمندو بگم که شرطشو قبول کردميبه آقا
 نینیاگه ممکنه کنارم بش:   انداختمو ادامه دادمری نگفت، سرمو زيزی هم رفت، اما چي بابا توياخما

 .تا حضورتون بهم قوت قلب بده
 .  خوندویزی چشدیاز صورتش نم.ستادیوم ا برگشت و روبربابا

 تماس ستیوارد ل.  تا شش مونده بودقهی به ساعت انداختم،هنوز سه دقینگاه. موبرداشتمیگوش
کم  my love  عبارتدنی ارجمند گشتم،اما با دای ای به نام آري شده ارهیشدمو به دنبال اسم ذخ

 که واقعا. دمیجوی کلمه و از حرص گوشه لبمو ميچشمامو زوم کرده بودم رو. دیکم ابروهام باال پر
 .  استگهی دي چند نقطه لوی و کروکدی و ازخودراضفتهیخودش
 . اونهيحقا که برازنده . فتهی دادم به خودشرشیی اسم رفت و تغشیرای وي وار انگشتم روکیاتومات

 .ره رو گرفتم باال انداختمو شمايشونه ا. کردنی نگاهم می و مامان با تعجب و سردرگمبابا
 بله؟: دیچی گوشم پي نحسش توي بوق آزاد خورد و بعد صداچندتا

 میمر
 .من شرطتو قبول کردم:  فرستادمو گفتمرونی بنفسمو

 کدوم شرط؟: دی پرسی بدجنسبا
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همون شرط :  تو دستم فشردم و باحرص گفتمویگوش. شدمی موونهیداشتم د.  هم رفتي تواخمام
 . محمديآزاد

 خب؟:  گفتي جدیی با صدادوباره
من حاضرم باهاتون : کندمی بود وتک تک موهاشو مشمی پخواستی تو حدقه گردوندم، دلم مچشمامو

 . ازدواج کنم
 . یمغرور از خودراض:  اضافه کردم یرلبی زی آرومي صدابا
مطمئن باش حرفات . دمیموش کوچولو صداتو شن: زهی مطمئن شدم، گوشاش تدم،ی که شنی جواببا
 گم؟ی می که چیدونی مکنم،ی میاما به روش خودم حسابرس.  مونهینم حساب یب

 مکالمه رو نی کم کرده بودمو مامان بابا اموی گوشيخداروشکر کردم که صدا.  به رنگ شدمرنگ
 . شی آزماي کاراي دنبالت براامیفردا صبح آماده باش، م:  مکث کردو گفتکمی. دنیشنینم

 ش؟یآزما: دمی پرسباشک
 .درضمن آدرس خونه تونو ارسال کن برام. شیبله آزما:  گفتي جدی لحنبا

 . کنمیچشم براتون ارسال م:  به بابا انداختمینگاه
 .  یشی رام ميخوشم اومد کم کم دار. خوبه:  با حرفش زد تو برجکمبازم

 . باشهری خيدیخواب د:  حضور مامان و بابا شدم و با لحن خودش جواب دادمالیخیب
 . کردی نگام می بابا هنوزم خنثی از پام گرفت وبهم چشم غره رفت ولشگونی نهی مامان
 . نمشیچیخودم برات م.  هنوز زبونت درازهنکهینه مثل ا: دمی حرفمو شنجواب

چشمامو بستم تا آروم .  قطع کردوی کنم ، گوشی آدم متشخص ازش خداحافظهی خواستم مثل تا
 .بشمو به فحش نبندمش

   گذاشت؟شیاره آزماقر: دی با آرامش پرسبابا
 . بله:  خجالت جواب دادم با

فردا که اومد حرفامو .  بذارم تا باهاش صحبت کنم ي قرارهی خواستمیم. بهتر شد:  تکون دادي سربابا
 . زنمیباهاش م

اکثر اوقات با رفتارش .  کم حرف بودیلیمامانم خ. به مامان نگاه کردم.  مامان تنها گذاشتمنوبا
 همه مدت نیبعد از ا.  محمد کم حرفترم شده بوديبه خصوص بعد از ماجرا.  کردی مانیمنظورشو ب

 دمی اعتراض مامانو شنيصدا
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 ست؟ی دل منو بابات رضا نيدیچرا از رفتار منو بابات نفهم– مامان
. سکوت کرده بودم. پاش گذاشتمي و سرمو رودمیدراز کش. خواستی مادرانه شو مي نوازش هادلم

 شه؟ی مری داره از غصه پنمیبی به خاطر محمد؟ بخاطر بابا که مگفتم؟ی می چدیبا. دوستمیجوابشو نم
فقط سکوت . می بگوتونستمی بخاطر عذاب وجدان خودم؟ چه مای شما؟ یواشکی ي هاهیبخاطر گر

 . سکوتدموکر
  ؟ی خودتو نابود کنيخوایچرا م.  توي برامی آرزو داری منو بابات کلمیمر:  با بغض ادامه دادمامان

 گوشم، کنج گری جهی سوزهی دلم م؟ي تاوان دل منو باباتو بددیچرا تو با: دی صورتم چکي رواشکش
 .  کنههی خودشو بالگردون بقخوادی هم میکیاون . زندونه

 ی حرفگهیمامانم د. چشمام بخونهي بودم مامانم حرفامو از تودواریام.  سکوت نگاهش کردمي توفقط
 بدم اما آرامشو به مویمن حاضر بودم تموم زندگ. دادیش موهامو نوازش م مهربونيفقط با دستها. نزد

 چه خدا  راحت خونوادم بود؟ من ازالی و خشی از آساری به غيزی چیمگه زندگ. خونه برگردونم
 . خودمی با خراب کردن زندگیحت.  تنها خواستم شاد نگه داشتن خونوادم بودخواستم؟یم

 ایآر
 ؟یکنی مينجوریچته؟ چرا ا:  صورتم کنار زدمي از جلوروی امدست

 .  رونی بيای بخواستمی فقط م،یچیه: ریام
 از کجا؟:  دمی پرسیجی گبا
 ستی لباته، معلوم ني هم روی لبخند کجکهی ،ي زل زدیدوساعته به گوش:  گفتطنتی با شریام

 .يکردی مریکجاها س
 . می کنهی دو روز کرایکی ي برانی ماشهی دی باری امیراست.  نبودمی خاصيجا:  خنده جواب دادمبا
 نی اصفهان؟االن هم امیای خودت بنیچند بار گفتم با ماش:  بهم انداخت هی عاقل اندر سفی نگاهریام

 .میهمه دردسر نداشت
 .ادی مشی ماجراها پنی ادونستمیمن از کجا م:  دمی صورتم کشي روی دستکالفه

 ایآر.  دارماجی احتنیمنم باشم به ماش. يریگی زن می الکی الکي دارگهیبله د:  گفتی تخسربایام
   کار؟ی چيخوای مشیآزما

 . ازهی عقد دائم نيخوب برا:  جواب دادمي خونسردبا
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 نگه موی مريادی مدت زی تو مگه نگفت؟ي شدوونهیعقد دائم؟ پسر د: دی بلند پرسي با صداریام
 ه؟ی چي برااتی بازوونهی دنی بره؟ پس ایکنی زود ردش می مگه نگفت؟يدارینم
 می که از زندگی وقتخوامیم.  اسمم بره تو شناسنامشخوامیم:  کردم و اضافه کردمدیی سرم تابا

 . شده باشهاهیحذفش کردم، شناسنامش س
 ردش ی بعدشم، هر موقع خواستیخونی مي عقد محضرهی:  در هم رفته جواب دادي با اخمهاریام
 ی شناسنامه خودتو هم خط خطیدونی منوی کاراتو؟  ایکنی مدهیچی پنقدری چرا اایآر.  برهیکنیم
 ؟یکنیم
 که نهیمهم ا.  به حالم ندارهی شده، پس فرقاهی بار سهی. ستیشناسنامم مهم ن:  پاسخ دادمتی جدبا

 .ي کردن بردارحتیحاالم بهتره دست از نص. بتونم به هدفم برسم
 .  در سنگین آهخینرود م:  تاسف تکون دادي به نشونه ي سرریام
 . میدی جمله عاقالنه هم از شما شنهیعجب ، بالخره ما :  خنده گفتمبا
حاال چه . یستی نای کنمم تو کوتاه بي هر کاردونمیمن که م: بالشتشو به سمتم پرتاب کردریام

  ؟يخوای مینیماش
 .یدونی منو خوب مقهیخودت که سل:  ختمی خودم ري برای آبوانیل

 . یشی میونیلی چند صد مينای سوار ماشیبله جنابعال: دی از دستم قاپوانوی دستشو دراز کردو لریام
.  کنندهی برامون کرانی ماشهی میگی منیی پام،یزود آماده شو بر: ختمی برداشتمو آب رگهی دوانی لهی
 .  فردا الزمهي برارم،ی عکس بگهی دیبا

 میمر
 کنار هی قضنی تا با ادیکشی مدت طول مهی.  خاموش زل زده بودونیزیمامان به تلو.  رفتمییرای پذبه
 نشون دیحاال که قبول کرده بودم، با.  برگشت نداشتم ي برای گرفته بودمو راهممویمن تصم. ادیب
 می مرشدمید می دلم داشتم اما باي تویدرسته که ترس. امی از پس مشکالتم بربتونمی که من مدادمیم

 . کمتر بشههی بقی نگران تاشه،یشاد و خندون هم
  ؟یکنی مریفاطمه جون، کجا س: دمی نشستم، گونه اشو بوسکنارش
 ذهنم چه يتو.  خوشحال شدمیلی خدا بهم دختر داد، خي روزادمهی:  فرستادرونی آه مانند بنفسشو

 ...  بودم اما االندهی برات کشیینقشه ها
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 دی خدارو شکرم کندیمامانم شما با:  شاد، حال مامانو عوض کنمی کردم با لحنی گرفت، اما سعدلم
 ...  خوشگل و آقا وپ،ی دوماد خوش تهیمگه بده . رهی شده دخترتونو بگدای پیکی

 تا اسم خواستگار م،یما جوون بود. هیزی هم خوب چای ذره حهی:  دی به دهنم کوبی به آروممامان
 .یزنی حرفا منی از ایحاال تو، جلو رومن نشست. میشدی مدی سرخ و سفومدیم

 دای شوهر پي چه جورنیمنو بب. زمانه عوض شده مادرمن:  ، گفتمشدمی که از کنارش بلند می حالدر
 . کردم
 . خوادی دلت کتک منکهینه مثل ا:  گرفتشگونمی نهی با حرص مامان

. دمی گاز کشي سرك روهی.  آوردم ، به آشپزخونه رفتمرونی که مامانو از اون حال و هوا بنی از ایراض
 ، از زدمی که بهش گاز مينطوری قرمز برداشتم و همبی سهی نگاه کردم، خچالوی يتو.  نبوديخبر

 روز ند من چ؟ي بپزيزی شام چي برايمامان خانم قصد ندار:آشپزخونه مامانو صدا کردم و گفتم
 .ستمای مهمونتون نشتریب

 کمی دیبا.  خونه بختي بردی باگهیتو باالخره تا چند روز د. زمینه عز: بلند جواب داد ي با صدامامان
 .شام امشبو تو آماده کن تا شوهرت دو روز نشده برت نگردونه ور دل ما. یپخت و پز بلد باش

آخه .  سرم نازل شدای حاال تموم بدبختم،ی مامانو شاد کنمی همه تالش کردنیا.  گشاد شدچشمام
  ؟ي ، شام بپزی تا مجبور نش،يری زبون درازتو بگي جلوقهی دو دقیتونیدختر تو نم

 در رشی از زتونستمی شده بود و نمبمونی نصي اجبارقی توفهی نداشتم اما ي آشپزي حوصله اصال
تم کتلت  گرفمی فسفر سوزوندن تصمیبعد از کل.  مشغول شدمزدم،ی غر می لبری که زنطوریهم. برم

 ر دوبایکیمامان .  گذاشتم و مشغول شدمرونی بسته گوشت چرخ کرده بهی.  دردسریساده و ب. بپزم
 .ییرای پروند و برگشت به پذکهی آشپزخونه و تياومد تو

 زد،ی کلمه حرف نمکی وگرنه مامانم که  تا روز قبل هی حرص و ناراحتي تموم کاراش از رودونستمیم
ساالدو هم آماده کردم و .  تالش طاقت فرسا، شام آما ده شدیبعد از کل.  من بلبل زبون شده بوديبرا

باخودم گفتم منو .  مامانشی برم پدمیترس. می شام بخورادیتو همون آشپزخونه منتظر موندم تا بابا ب
 کنم،یربارش فکر ماگه مامان بدونه چطور د. ستی ندی مامانا بعنیاز. فتهی می به فکر خونه تکوننهیبب

 .کنهیبا جارو کبودم م
 ایآر
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 حساب ي رو به صورت نقدنهیهز.  دادندنوبهمونی ماشدنی که خبر رسمی مشغول صحبت بودری امبا
 . ی لندکروز مشکهی.  گرفتملی تحونویکردم و ماش

  مورد پسند واقع شد؟.  نی از ماشنمیا.  خانایآر: ریام
 .  هم سمت شاگرد نشستریام.  تکون دادم و سوار شدمدیی به نشونه تاسرمو

 م؟ی بريخوایکجا م:  به سمتم برگشتریام
 .ی بعدشم هرجا تو بگ،ی عکاسهی میریاول م:  کردم، استارت زدممی رو تنظنهیآ
 ..  ومی بزنی تابهی  کف شهر میبه نظر من بر:  گفتي ادهی هوم کشریام

 . هیازحتما ادامش هم دخترب: دمی حرفش پروسط
 ؟ي کارات بردارنی دست از ايخوای می کریام: دمی کشیپوف.  با خنده سرشو تکون دادریام
 شما هم کهیمن انگشت کوچ. ي به ارشاد دارازیپسرتو خودت ن. گهی می به کیک: دی بلند خندریام
 . شمینم

 .  نهی خنده مو نبری پشت لبم تا امدمیانگشتمو کش.  گرفته بود خندم
 .راحت بخند. فتهی بچه ت ماری به خودت فشار ننقدریا:  به صورتم اشاره کردریام
 زن و دوست دختر داره، یآقا خودش کل. چقدر هم خوشش اومده:  لب غر زدریز. دمی بلند خندنباریا

 اده؟ی زنقدری که ازدواج نکردن ایی چرا آمار پسرایدونیم. ادی ارشاد مپیری من تيتازه برا
 به  طورنیهم. شنی نمرمیالمصب س. کننی هستند که تموم دخترارو اغفال میی پسراهی. یدونینچ،نم

 ی بي آدمانی نمونه بارز اهی.  بموننی تو قحطهی که بقشهی باعث منیهم. کننیآمار زناشون اضافه م
 .یینزاکت هم تو

 آمار دوست دختراتو ؟ي بودکاری تو بنکهینه ا: دنده رو عوض کردم. گفتی حرفارو با حرص منی اتموم
 .دارم
 دوتا دختر کور و کچل ؟ي دارکاری من چيبه دوست دخترا:  سرشو برگردوند سمت پنجرهیشاک

 کنم که مشونی هفت سوراخ قاي دخترا رو تودیبا. یحاضر شدن با من دوست بشن اگه گذاشت
 . سراغ توانی و مکننیوگرنه همشون منو ول م. نگاهت بهشون نخوره

 
 
 
 میمر
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 .  اومدم و سالمش کردمرونی بابا از آشپزخونه بي صدادنین شبا
مشغول .  آماده کردم وصداشون کردم زویم. دوباره به آشپزخونه برگشتم.  جوابمو دادی با خونگرمبابا

  فردا؟ي برايعکس دار: خوردن بودم که بابا منو مخاطب قرار داد
 خوان؟ی می چيعکس ؟ عکس برا: دمی خبر از همه جا پرسیب

 ي برانیری محضر نامه بگدی بردی باشگاه،ی آزمانی برنکهیقبل از ا:  نونش گذاشتي الی کتلتبابا
 .يازداری نامه نی معرفيعکس برا.شیآزما
 . دارمي مواقع ضروري چندتا عکس براشهیهم:  باال انداختمییابرو
نو زود راه بندازه، فردا  صحبت کردم، قرار شد کارتویعصر با حاج آقا سهراب. خوبه:  تکون دادي سربابا

 .شی آزمادی سر برو محضرش و بعدم برهیصبح اول 
بعدش هم وضو گرفتم و به . بعد از شام ظرفا رو جمع کردم و شستم.  خجالت سرمو تکون دادمبا

 اومد ادمیمخ آکبندم به کار افتاد و .  افتادمیخواستم جانمازمو بردارم که نگاهم به گوش. اتاقم رفتم
 . آدرسو نوشتمم برداشتویگوش.  بودمیده و ن.  نگاه به ساعت کردم هی.  اس بدمایکه قرار بود به آر

 نچ فقط آدرس سم؟ی آدرس بنوي طورنی نه همای هم بکنم ی سالم و احوال پرسدونستمینم
نه . رهدای برش ماالتی کنم خیاگه احوالپرس. ستی اصال زشت نرمینخ.  وقت زشت نباشههی. سمینویم

آخرش .  گفته اشکال نداره سرتا اشکالهیک.  ندارهی ساده که اشکالی احوالپرسهی خر نشو میمر
 .  شد و فقط آدرس ارسال کردمروزی پوجودم طانیش
 ایآر

 اونجا، آدمو به يبای زعتی جالب و طبيمعمار. می رفتنی دور دور به رستوران شب نشی از کمبعد
 تا آوردن غذاها باهم حرف مویغذا سفارش داد.  می نشستقای از آالچیکی ي توریبا ام. اوردیوجد م

از . بود  آدرسو ارسال نکردهمی شده بود و هنوز مر10:30 شد، دهی کشمینگاهم به سمت گوش. میزدیم
  من؟ي اونم نسبت به حرفاال؟یخی بنقدری دختر اهی خوردم،یدستش حرص م

 .  تو هپروت ی باز که رفتایآر:  با دست به شونم زدریام
 . شهیباعث آرامش م.  جالبهیلی خنجای اطیمح:  زدمگهی راه دهی به خودمو

 .ي کردی فکر می به چدمی و نفهمهیباشه منم پشت گوشام مخمل:  باال انداختي شونه اریام
 هیوارفتم، .  و سندو باز کردمموبرداشتمی گوشيبا خونسرد.  به صدا دراومدمی همون لحظه گوشدر

 . یکی نه عل،ی نه سالم،یآدرس خشک و خال
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 . کنهی اصال جزء آدم حسابت نمادیخوشم م: دی خندامی پدنی و با ددی از دستم کشوی گوشریام
   مننکهینه ا:  نشون بدمالیخی کردم خودمو بی سعخورد،ی خونمو مخون
 . کنمی حسابش مآدم

 .  معلومهافتیاز ق:  ریام
 د،ی تا غذا رو دریام. همون موقع گارسون غذا رو آورد.  گذاشتمبمی جي پس گرفتم و توری از امویگوش

 . بردورشی رفت و به غذا ادشی یکال همه چ
 میمر
لباسامو . رمی دوش بگهی گرفتم برم حمام و میتصم.  کردم، خوابم نبرديهر کار. دمی دراز کشکمی

 نیآخ چقدر به ا. ستادمی دوش اریآبو ولرم کردم و ز. حولمو برداشتم و به حمام رفتم. آماده کردم
 .  دادی بدنم، بهم آرامش مي آب روي قطره هازشیر.  داشتماجیحمام گرفتن احت

 ستادمی انهی آي و جلودمیچیحوله رو به دورم پ.  خودمو گربه شور کردم و به رختکن حمام رفتمکمی
 بازومو ينطوریا دستت بشکنه که یاله.  کبودم نشستي بازوينگاهم رو. که موهامو خشک کنم

  دستم کبوددونستمی منکهی دوروز به خاطر انیا.  شدهی شکلنی برا دستم که ارمیبم. يکبود کرد
 .  متوجه نشهی تا کسدم،یپوشی دار منی لباس آستشده،

 ایآر
 .  شدمداری بدادی و تکونم مکردی که مدام اسممو تکرار مری امي با صداصبح

 . خسته شدم از بس صدات کردمگهی بلند شو دایآر -ریام
 یبا بدبخت. آقا رو باش:  خوابمجی که هنوز گدیفهم.  نگاش کردمی چشمامو باز کردم و پرسشيال
 .کنهی کردم حاالم مثل منگا نگام مدارشیب

  چه مرگته؟: دمی کشي اازهیخم
 ي امروز قراره بر؟ی مزدوج بشی به سالمتيخوای که مستی نادتی: دی موهاش کشي توی دستریام

 .  دنبال عروس خوشبخت
 . ادهیحاال وقت ز.  نشدهریهنوز که د:  دمی بلند کشي اازهی خمدوباره
 .یشی خودت معطل م،ي برری اگه دوونهید:  دادي قانع کننده اجواب

 دوش هیپس بلند شدم و به حمام رفتم و پس از گرفتن .  گهی راست مری امدمی فکر کردم دکمی
 . ، آماده شدمیبدرست و حسا
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تماس قطع شد، دوباره . داشتی برنمخورد،یهر چقدر بوق م.  زنگ زدممی برداشتم و به مرمویگوش
 بله؟: دیچی پی گوشي خواب آلودش تويبعد از چند بوق صدا. زنگ زدم

 . با اون سربکنمخواستمی چطور مدونمینم.  تحمل بودرقابلی  که غواقعا
 ؟یزنی موقع صبح زنگ منی ایضی مگه مرست؟ی نیالو ؟ کس:  بودی بار صداش عصبنیا

 گهی ساعت دمی موقع صبحه؟ آماده باش ننی ، ا9 تاحاال ساعت یاز ک:  گفتمیشگی لحن سرد همبا
 .  دنبالتامیم
 .دهی مری شده، بعد به دختر مردم گداری ربعه بهیخودشم :  خندم گرفتری حرف امبا

 . اتاق خارج شدم برداشتم و از نوی ماشچییسو
 منتظر ي اصال حوصله رون،ی بادی بودم زود بدواریام.  زدمشی تک رو گوشهی دم،ی خونشون که رسبه

 باباش که پشت سرش بود، جا دنیبا د. رونی در خونه باز شد و اومد بقهی دقهیبعد از . موندن نداشتم
 .  شدم و سالم کردمادهی پنیاز ماش. خوردم

 . ستادی انی کرد و کنار ماشی سالمری سر به زمیمر
  حالتون خوبه؟. سالم:  دستشو جلو آوردی کاظميآقا

 . ممنون:  فشردمدستشو
 . رمی وقتتونوبگقهی چند دقخواستمیم -می مريبابا

 . در خدمتم:  پاسخ دادمخونسرد
 .  دور شد و من هم به همراهش رفتمنی از ماشی قدمچند

.  ندارمي کارد،ی گذاشتبوی شرط عجنی چطور شد انکهیامن به :  تامل کرد و شروع کردی کمپدرش
. ی کنی خودت و دخترم رو خراب می کارت زندگنیپسرجان شما با ا.  دخترم مهمهیمن برام زندگ

 نجات ي براي کنم شرطتو برداری ازت خواهش م؟ی کنلی رو به جهنم تبدتی زندگيخوایچرا م
 . پسرم

 
 . دمی هم توش نميرییمن قبال شرطمو گفتم، تغ: دمی حرفش پرونیم

  نداره؟ی راهچیه: دی کشیآه
 ..نه:  چشم به نگاهش دوختمی رحمی ببا
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 تالش کردم اما نتونستم از یلیخ.  سرمن جادارهي دخترمه و رومیمر:  باز و بسته کردپلکاشو
 .  منصرفش کنممشیتصم
 ازدواج با ي مدت بخاطر عذاب وجدانش روتموم. هی دختر با محبت و حساسمیمر:  جابجا شدیکم

 رفتنه، بهتره رسقفی قرار به زه،ی زندگلیحاال که قرار به ازدواجه، قرار به تشک. کردی ميشما پافشار
 زدواج انی پدر و مادر شما ازیراست. دی مراقبش باشخوادیدلم م. دی رو بکنگهیکه مراعات همد

 خبردارن؟
 .ستنی ناتی حدیپدرو مادرم در ق:  به مرد مقابلم دوختمنگاهمو

 قول بده که شه،ی همسرت مم،یپسرم از االن به بعد مر. امرزدشونیخدا ب:  تکون دادي سرمتاثر
 . یکنی نمتشیاذ
 مینگاهمو به سمت مر. پدر بود و نگران دخترش.  لبام نشستي به روي حرفاش پوزخنددنیبا شن 

 . کردی بود و با استرس به ما نگاه مستادهی انیر ماشهنوزم کنا. برگردوندم
 . که مراقبشمدیمطمئن باش:  برگردوندمی کاظمي به سمت آقاچشمامو

 ی دستی کاظميآقا. ومدی مراقبت به حساب می ادب کردن دخترش، نوعیکم.  درکار نبودیدروغ
 . ون انجام بشه اونجا تا زود کارتدی دادم، برمی محضروبه مرهیآدرس :  شونم گذاشتيرو

 . ازش جداشدمی خداحافظهی کردمو با يتشکر
 میمر

 . گهی سوار شو دی هستیمنتظر چ:  دادنیی شد و روشنش کرد، پنجره رو پانی ماشسوار
 داشته ینی ماشنی چنکردمیاصال تصورشو نم.  سوارشدمی حرفچی بهم برخورده بود، بدون هنکهی ابا

 .  کرد و به سرعت از کوچه خارج شدی بوق از بابا خداحافظهیبا . باشه
 نکهیمثل ا.  حکفرما بودنی ماشي توینیسکوت سنگ.  رد و بدل نشدنمونی بی حرفچیه
 نشونش روی مسشدمی مجبور میفقط هر از چند گاه. می سکوتو بشکننی امیخواستی نمچکدوممونیه

 .می حرکت کردشگاهیبعد از گرفتن نامه به سمت آزما. بدم
 کجا؟:  بشم که صداش بلند شدادهی متوقف کرد، خواستم پنوی ماشم،یدی که رسشگاهی آزمابه
 .نیای و بدی جا پارك کنهی نوی تا شما ماششمی مادهیمن پ:  به سمتش برگشتمی حوصلگی ببا

 .میریالزم نکرده، با هم م:  گاز فشار دادي روپاشو
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 بشم؟ بعدا ادهی پذاشتی اگه مشدی میواقعا چ.  هم فشار دادم تا سرش داد نزنمي به رودندونامو
 . همه راه برگردمنینخوام ا

 یتونیحاال م:  داشبورد برداشتي از روشوی اونطرف تر پارك کرد، گوشلومتری چند کنوی ماشنامرد
 .ی بشادهیپ

داشتم .  بارش نکنمچاری خودمو کنترل کردم تا لیلیخ.  کتکش بزنمتونمی تا مخواستی مدلم
پس :  تمسخربود، گفتشی که چاشنیی که سرشو از پنجره داخل آورد و با صداکردمی ميخودخور

  فرش قرمز برات پهن کنند؟ي منتظر؟یشی نمادهیچرا پ
منتظر :  نکنم، فقط با لحن خودش جواب دادمی احترامی گوشت دستم فرو کردم تا بي توناخنمو

 . باز کنم کنار، تا بتونم درو دییحاال هم بفرما.  بودمی جنابعالشیفرما
از طرز . نیی پاامیمنتظر بود ب.  فاصله گرفتوبا دقت به من نگاه کردنی از ماشکمی. دی کنار کشخودشو

 ي منظره هیانگار داشت .  مسخره کنهنوی شدن من از ماشادهی که منتظره پدی فهمشدینگاهش م
 وونهی دتمبود که داشچنان ابروهاشو باال انداخته بودو چشماشو بهم دوخته . کردیخنده دار نگاه م

 . شدمیم
 به نگاه متعجبش زدمو جلوتر از اون يشخندین.  اومدمنیی پانی پرش از ماشهی جمع کردم، با چادرمو

 .داشتی کنارم قدم برمهیبعد از چندثان. راه افتادم
 اگه شدی میحاال چ.  بشر غدهنی چقدر ايوا. میدیرسی نمشگاهی به آزمامیرفتی مادهی پی چهر
 ادهی همه راه، پنی تا ايکردی تر پارك مکی جا نزدهی حداقل ای بشم؟ ادهی من همون جا پیذاشتیم
 . ادی گرگ انسان نما بدم منی که چقدر از اي وام؟ینر
 ي تویاما حقشه کل. گرفتمی وگرنه پادرد مدمی اسپرت پوشيخوب شد کفشا. نبودیراهم تموم شدن 

 نی به اری دل سهیکاش امروز فاطمه نباشه تا من . ارهی در نای خر بازنی از اگهی دنی تا انهینوبت بش
 نشده خوشحال نقدری ا،یی جادنیتا حاال از د. دمی نفس راحت کشهی شگاهی آزمادنیبا د. آدم بخندم

 . بودم
 میمر

 يفاطمه تو.  که مشاهده نمودم، چهره خندون فاطمه، دخترعموم بوديزی چنی اولم،ی که شدوارد
.  معطل نشهادی تا زگرفتی به اونجا بره، وقت براش مخواستی می واگه کسکردی کار مشگاهیآزما

 .   کج و کوله کردمافمویق
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   مرغا؟ی قاطيری مي که داريچرا خبر نداده بود. می مري بدیلیخ:   به سمت اومددنمی با دفاطمه
 .خوادی خبردادن م،ينطوریآخه، ازدواج اونم ا:  دمی رو در بغلم کشفاطمه
منم قول دادم . ی اشتباه نکرده باشدوارمیفقط ام.  کردهفی برام تعرویعمو همه چ:  شدنی غمگصداش

 .یشیدلم روشنه که خوشبخت م.  نکنمفی تعری کسياصل ماجرا رو برا
اگه بخاطر خونوادم نبود، .  باشهمی اگه باعث بدبختی که اشتباه نکردم، حتدونمیم: آروم جواب دادم 

 .هم تحملش کنم لحظه هیحاضر نبودم 
  شازده پسر؟نیحاال کجاست ا:  کردجادی فاصله انمونی بفاطمه

 ییفاطمه با خوشرو. کردی بود و با اخم به ما نگاه مستادهی اکمی اشاره کردم که نزدای سر به آربا
 باهاتون ییاز آشنا.  جونممی مريمن دخترعمو.  احوال شما. سالم:  سالم کردای به آرشیذات

 . خوشوقتم
.  از دستش حرص بخورمدی که چقدر بايوا.  سرشو به نشونه سالم تکون دادي هم با سردایآر
 که خوب ؟توي جواب بدتی مثقالمی با زبون ن،ي تکون بدتوییلوی کستی اون سربنکهی به جا ايریمیم

 . ي و چند ساله منو ببرنی چندي آبروخوادیفقط دلت م. ی منو متلک بارون کن،يبلد
 .   تا نوبتتون بشهکشهی طول مکمی طرف، نی از ادییبفرما: انتظار اشاره کردي های به صندلفاطمه

 میمر:  آروم گفتییفاطمه با صدا. ومدی دو قدم از ما میکی با فاصله ایآر. می دنبال فاطمه  راه افتادبه
 ياما به چشم برادر. خدا بدادت برسه.  فاتحه تو خوندمدم،ی اومده؟ تا اخماشو درتی که گهی کنیا

 .پهیخوشت
 باهاش دی بايموندم چطور.  ذره اخالق ندارههی.  بخوره تو سرششیپیخوشت:  جواب دادمی لبریز

 . امیکنار ب
 ایآر

 ها ی صندليدخترعموش روبرو.  ومدی پچ پچشون به صورت نامفهوم مي از من بودند و صداجلوتر
فقط .  تا نوبتتون بشهد،ی منتظر بموننجای اکمیشرمندتونم،شما :  رو به نشستن دعوت کرد و ماستادیا

 . به مننی محضرو بدياگه ممکنه نامه 
 .  کرد و  تنهامون گذاشتیبازم ازمون معذرت خواه. می دادلی تحوم،ی که آماده کرده بودیمدارک
 حرصش بدم و خواستیدلم م. کردی نمی حاضر جوابشهیبرعکس هم. ساکت بودیلی خمی مرامروز

 .  لذت ببرم
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 ؟یروزه سکوت گرفت: دمی تمسخر پرسبا
زبونتو :  تر کردم و گفتمکیخودمو بهش نزد.  باال برد و دوباره ساکت شدی سرشو به نشونه منفمیمر

  موش خورده؟
 .  باال انداختي وشونه ادی خودشو کنار کشی کممیمر
 دستشو گرفتم ، داد؟ی من جواب سر باال مي به سواالیبه چه حق.  شدمی عصبانی خاموشنیاز

 ؟يدیچرا جواب منو نم:  به دستش دادميفشار
با تو ام، : دمی لب غرریز. دادمی من بهش اجازه نمی داشت دستشو از دستم خارج کنه ولی سعمیمر

 ؟يچرا الل شد
 تر از یعصب.  نگفتیچی گستاخ بهم زل زد و هیی با چشمامیمر.  به سمتمون برگشتی نگاهچندتا

 .  اگه آدمت نکنمستمی نایآر: قبل گفتم
 ی ولکردی تحمل ميادیدرد ز.  انگشتام ، در حال خرد شدن بودونیدستش م. دی درهم کشصورتشو

 . بازم سکوت بود و سکوت
 ؟ی گرفتیگفتم چرا اللمون. تا دستتو نشکستم ، حرف بزن:  کردمو گفتمشتری دستم را بفشار

 رو هی جواب بقينطوریچونکه تو هم هم:  صورتم براق شد و زبون باز کردي شد وتومی تسلباالخره
 که باهات با احترام ي انتظار دارهی بعد از بق،يدیچطور خودت با اون سر بزرگت جواب م. يدیم

 ول کن محاال ه. کنمی کارو با تو منی من هم هم،ی رفتار کننطوری اهی که با بقیحرف بزنند؟  تا وقت
 . ازش نمونديزی چگهی المصبو دنیا

 میمر
 هی که به صدا دراومد، میگوش. کردی نگاهم متی در هم فرورفته و عصباني گردشده، اخماي چشمابا

 نگاه کردم و با اشاره بهش ایبه آر.  ي فرستادی کمکروین.  دمت گرمایخدا.  لبم نشستيلبخند رو
 . فهموندم، رهام کنه

 اسم دنی ، با ددمی کشرونی بفمی کوازیگوش.  حال ولم کردنیاما با ا . به خون نشسته بودای آرنگاه
 جونم؟:  لبخندم پررنگ تر شدنینازن
 ؟یکنی شوهر مي از مامانت بشنوم داردیمن با.  خودم کفنت کنمیاله. يری بمیاله -نینازن
 ؟یی االن کجازمیعز:  با ناز اضافه کردبعد

 . شگاهمیآزما:  جواب دادمنی نازنهی روریی زده از تغشگفت



 73 

 شته؟ی هم پپهیآقا خوشت -نینازن
   بهش بدم؟وی گوشيخوایبله م:  با ادب شدهنقدری بگو چرا اپس

 شگاهینوبت آرا. ي نزاري عصر قرارمی بهت بگمیزنگ زد.  گلمرینخ:  شکوه جواب دادنی نازني جابه
 .میستی وفا نیما که مثل تو ب. میبرات گرفت

 .امیمن نم. نی نوبت گرفتنی کردخودیب.  نمی برو ببشگاه؟یآرا :دمی تعجب پرسبا
 .  دوباره تکرار کني جرئت دار؟ی گفتی چدمینشن. بله بله:  صبا گفتنباری او

 .امی...  یم.. . ن گمی بله با شهامت تمام من؟ی بهم حمله کردیگروه. جمعتون جمعه:  دمیخند
 رو صورتتو ي پشمانی تا ايای مزادیامروز مثل آدم. ي کردخودیب:  گوشمي تودیچی پغشونی جيصدا

 .  بشهدنی صورت زشتت، قابل ددیشا.نیی پايزیبر
 دیبا. حق با اوناست:  مخم نازل شدي هم روای آري زشت؟ تا خواستم جوابشونو بدم، صداگنی من مبه
 .  بشهدنی قابل دافتی قدی تا شاشگاهی آرايبر
 .امیمن نم. دیالزم نکرده نگران من باش:  رفتمي چشم غره اای آربه

 .  دنبالتمیای آماده باش م3ساعت .  شدبیتصو:  جواب دادی با سرحالصبا
 . فرستادمرونی بینفسمو حرص.  بالفاصله قطع کردو
 
 ایآر

آخه شما مگه :  جلوش گرفت و بدون توجه به حضور من غرغرکردوی قطع کرد، گوشنکهی از ابعد
 کاریچ.  رفتن من؟ اصال حوصله ندارمشگاهی رو آرانی کرددی که کلدیازی پي کجاد؟یازی پ تهد؟یازیسرپ

 .  مامانم اجازه ندادگمی مدم،یکنم؟ فهم
 .  دوباره زنگ خوردشی گوشهی شد، پس از چند ثانامی مشغول نوشتن پی گوشبا

 که گفتند قبال با دمیصداشونو شن. شدی باز جواب داد، اما لحظه به لحظه پنچرتر مشی با نویگوش
 .میمامانت هماهنگ کرد

 هیهمون لحظه دختر عموش با .  بودندی جالبيواقعا که دوستا.  حرف خندم گرفتنی ادنی شنبا
 که داشت با تلفن نطوری هممیمر.  کردمنیگزیخندمو جمع کردمو اخمموجا. پسر جوون وارد شدند

 .  به نشونه احترام از جاش بلند شدزد،یحرف م
 .  که معطلتون کردمدیببخش: می مريدخترعمو
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 نبودم که به خاطر حرف یاما من کس. دمیمنظورشو فهم.  به پسره داد و به من نگاه کردی سالممیمر
 اون لحظه با سر ي اما برادادم،ی بود، مؤدبانه جواب مي اگهی دختر از غرورم بگذرم،اگه موقع دهی

 . مید مزاحم شما هم شدیببخش:  به خودش اومدعیسر ی گرد شدند ولمی مريچشما. جوابشو دادم
خوشحالم باهاتون . من سروش هستم، نامزد فاطمه خانوم:  رفتمشگاهی پسره به سمت آزمایی راهنمابا

 ...يآشنا شدم آقا
 .ارجمند هستم:  جواب دادم يجد
 انجام ادوی خون و اعتشیآزما.  نزدی حرفگهی خودش حساب کارو کردو دد،ی دموی که لحن جدیوقت

 .دمی اونجا منتظر خودم دمویمر. دادمو به سالن برگشتم
 می تا شب به مرشویفقط جواب آزما. می نمونده، ما بري اگهیاگه کار د:   سروش رو کردم و گفتمبه

 . دیبرسون
 . ادی اشاره کردم تا دنبالم بمی به مرو

 میمر
 سروش ثابت ي دست دراز شده ي به سروش نگاه کردم و چشمام روا،ی حرکت آرنی از اشرمنده

 ایاز آر. نیدی که کشیممنون بابت زحمت:  کردن گفتمی ماست مالي زدم و برایلبخند خجول. موند
 .فعال خداحافظ. زنهی مجی گکمی نیریبه دل نگ

 .میبر:  لبخند گشاد زدمهیمثل خنگا .  روبرو شدمای آری عصبافهیبا ق.  طرف در برگشتمبه
به . دمی پاشو از پشت سرم شنيصدا. زدمی حرفو منی ادی نبادونستمیخودم م.  رد شدمایو از کنار آر 

 نذر ی الکرستی آهی.  جرئت نگاه کردن ، نداشتمی ولدمیشنی مقشوی عمي نفسايصدا. دیکنارم رس
 .  کنمی حرفمو الپوشوني جورهیدهنمو باز کردم تا . کردم، زنده برسم خونه

 . میخفه شو مر: دهنم خود به خود بسته شدا،ی آري صدابا
 ... به خداایآر:  هم فشار دادم و گفتمي چشمامو روا،ی از لحن بد آرناراحت

 .صداتو نشنوم. ششش: دی  غرایآر
 ی بهش، بعضدنی رسي و براداشتی برمي بلنديقدما. رفتمی ساکت کنارش راه منی به ماشدنی رستا

 .  منتظر به من چشم دوخت نشست ونیداخل ماش. دمیدویمواقع م
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 جابجا ي ذره اینگاهشو به من دوخته بودو حت.  انداختمو نشستمری گناهکار سرمو زي آدمامثل
 ا،یآر:  زبون باز کنمارموی بود ، تا بالخره مجبور شدم سرمو باال بنیاونقدر نگاهش سنگ.  کردینم
 . شدم  واقعا ناراحتدم،یروشو د رفتارت با سیاما باور کن وقت. زدمی اون حرفو مدی نبادونمیم
 
 ایآر
 هر بار نکهی و جالبتر اارهی بار اوله اسم منو به زبون مي براکردم،ی فکر منی و من به ازدی حرف ممیمر
 . شهی اول شخص مراشی گرفتار باشه، ضمي بدیلی خطی شرايتو

 شلوغ خواستی دلم نمشه،یبرعکس هم.  روشن کردم و به حرکت درآوردمنوی ساکت شد، ماشیوقت
 از جانب من دی دی وقتمیمر.  بودی بود کارش اشتباهه، برام کافدهی که فهمنیهم. ارمی دربيباز

 . مشغول کردی و خودشو با گوشدی کشیقی نفس عمشه،ی مواجهش نميخطر
 ابونی به کنار خنویماش.  من سکوتو شکستی گوشي صدانباریا.  فراگرفته بودنوی ماشیبیسکوت عج 

 ریزود بگو ام:  کردمتیهدا
 .خداحافظ. کال منصرف شدم:  گفتی لودگربایام

 .کنمی بگو، وگرنه قطع مي داري ندارم، اگه کاراتوی حوصله شوخریام:  گفتمبلند
 ؟يگردی برمیکارت تموم شد؟ ک:  آرومتر شدی کمری اميصدا

 . هتلامی بعدش مرسونم،ی ممویدارم مر:  کردم می به مری نگاهمین
 .فعال خداحافظپس  -ریام
 میمر

 .رهی متی رضاي برار،یفردا صبح ام:  خونه رو ترمز زديروبرو
 ...ممنون: سرموتکون دادم و گفتم 

فکر فرار و . میدی مصلهی محضر، قائله رو فمیریعصر هم م. وسط حرفم نپر:   گفتتی با جدایآر
 .  کنرونی منو هم از سرت بچوندنیپ

 یوقت.  اگه به ضررم تموم بشهیحت. مونمی سرش مدم،ی قول میمن وقت:  برگشتم سمتشیعاص
 . امی تا آخر میعنیگفتم هستم، 

 به قول ادیدرمورد قول هم، من ز. ی از دستم فرار کنیتونینم.  بمونهادتیبهت تذکر دادم تا  - ایآر
 .  مثل شما اعتماد ندارمییکسا
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 . وز خوشر.  من خوش قول تر از شما هستمدیمطمئن باش:  تحمل نداشتمگهید
 دمیهمون لحظه نرگس خانومو د. دمی ذره محکم بهم کوبهی شدم، درو ادهی باز کردم و پنوی ماشدر

 ری زیسالم. تابوندی مشیونیلی چند منی و ماشای منو آرنیتموم مدت نگاهشو ب. ومدیکه به سمتم م
 اشه، جون مبارك بمیمر:  کردم، از کنارش رد شدم تا برم تو خونه که حرفش قدمامو کند کردیلب

 ه؟یخبر
 از ایدر همون لحظه آر.  باهاش دهن به دهن بشمی حتخواستیدلم نم.  به سمتش برگشتم آروم
 .دمیترسی ها سکه پول کنه، مهی همسانی مارو بنکهی ازدم،یترس.  شدادهی پنیماش

. قبول کردن ي جان، بهم افتخار دادنو منو به همسرمیمر:  دوختمای ترس و دلهره نگاهمو به آربا
 ه؟ی قضنی با انی داریمشکل

 نفرو هیپسرشون . خدا شانس بده:  بود، رو ترش کرددهی خانوم که به جواب دلخواهش نرسنرگس
 .گردنیحاالم که با از ما بهترون م. ستی نالشونی خنیکشته، خودشون ع

زبونت :  دوختمای چشم از نرگس خانوم گرفتمو به آرا،یبا حرف آر. شدی از ما دور مزدوی لب غر مریز
  تا پس فردا پرروتر نشه؟ي من درازه؟ چرا جوابشو نداديفقط برا

به هر حال ممنون که . برنی آبرومونو تو محل مم،یاگه باهاشون کل کل کن:  زبون تر کردملبموبا
 .نی کردتمونیحما
تمام مدت نگاه . دم و درو باز کردم و وارد شدم آوررونی بفمی از داخل کدمویکل.  تکون دادي سرفقط

 صبر کرد قهی دقکی کینزد. ستادمیبعد از بستن در، پشت در به گوش ا. کردی مینی به روم سنگایآر
 . دمی شننوی و به دنبالش استارت ماشنی بسته شدن در ماشيو بعد صدا

 نی جواب نداد و ایکس.  سالم بلند دادمهی رو باز کردم، ي باال رفتم، در ورودیکی یکی ها رو پله
نگاهمو به .  تخت ولو شدميلباسهامو عوض کردمو رو. وارد اتاقم شدم. ستنی اهل خونه ندادینشان م

 . کم کم چشمام گرم شد و به خواب رفتم.  نرگس خانم فکر  کردميسقف دوختم و به حرفا
 ایآر

 لپ تابشو جلوش گذاشته ریام.  کردم و وارد شدمدر اتاقو باز.  به هتل برگشتمم،ی از رسوندن مربعد
 ؟ي کردری قدر دنیچرا ا: همزمان با ورودم سرشو باال آورد. دیدی ملمیبود و ف
 .دی طول کششگاهیآزما:  تخت انداختم ي روخودمو

 ... توی دردسر الزم بود وقتنقدریواقعا ا:  ستادی روبروم اریام
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 تا بعد از ازدواج خواستیدلم نم. ی کنيادآوریلمو بهم  مشکستی نيازین: دمی حرفش پرونی میعصب
 . موضوع باخبر بشهنی از امیمر
 ؟یزنیخوب حاال چرا م: دی عقب کشی کمریام
 دای محضر پهی بعدازظهر هم يدر ضمن برا.  انجام بدهتوی رضايفردا صبح برو کارا:  ری کردم به امرو

 .  پرواز، رزرو کننی اولي براطمیسه تا بل. کن 
 يخوای ؟ پس خودت ميسپاریچرا همه شونو به من م.  یکی یکیچه خبره؟ :  کردیفی اخم ظرریام

 ؟يری رو به عهده بگي افهیچه وظ
 نوی ماشی و بگيری هم تماس بگمی اجاره کردنوی که ماشیی با جادیبا. هنوز تموم نشده:  زدميلبخند

 . میدی ملی فرودگاه تحويجلو
   عذابشو بکشم؟دی من بايری زن بگيخوایتو م. برو بابا:  تکون دادردستشویام
 حوصله ییتنها. ایحداقل خودت هم ب:  و مظلوم گفتدی از جاش پرریام.  برداشتم زی خری سمت امبه

 .رهیام سر م
 .  نظارته؟ی کار من چيفکر کرد:  کردمي اخنده

  میمر
 کردو منو زی غذا مشاممو تيبو.  خوابم بردی کدمیاصال نفهم.  چشمامو باز کردمی احساس گرسنگبا

 کاهو از ظرف ساالد هی کردم و یسالم. مامان مشغول آماده کردن ساالد بود.  از اتاق کشوندرونیبه ب
 . برداشتم

 . رنگ به روت نمونده. يبرات غذا بکشم بخور. برو دستتو بشور. ناخنک نزن:  کردی  اخممامان
 .می با هم بخورکنمیصبر م:  برداشتمو گفتمگهی دي کاهوهی

فعال .  صبحونه خوردمریمنم د. گردهی برمرید. رونهیبابات ب: دی دستم کوبي بار با قاشق رونی امامان
 .ستمیگرسنه ن

. چرب و خوشمزه.  مامانم بودميهایمن عاشق ماکارون.  و جلوم گذاشتدی کشی بشقاب ماکارونهی
 . با اشتها شروع به خوردن کردم.  باشهیبخصوص اگه فرم

 . يریگیدل درد م. آرومتر بخور:  غر زدمامان
 .  گرسنه ام بودیلیخ:  خوردمی ماکارونگهی قاشق دهی
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 انی مگهی ساعت دهیدوستات تلفن زدند و گفتند : ختی ساالدم ري سس ساالدو آماده کردو رومامان
 .دنبالت

 .رمیچرا بخودم زنگ نزدن؟ در ضمن من نم:  قورت دادم خوردموی که مي القمه
 ،ي جواب ندادی وقتی زنگ خورد، ولیلی ختیگوش. ساعت خواب:  نازك کردی پشت چشممامان

 .  به خونه زنگ زدندایطفل
خودم .  نکنتی رو اذایطفل.  و نوبت گرفتندنی همه زحمت کشنیا. مادرگناه دارند: ستادی اکمینزد

 هی دی با،یبالخره تازه عروس.  ندارمی دل و دماغ  درست و حسابیدونیاما م.  شگاهیا آربردمتی مدیبا
 .ی نسبت به قبل داشته باشيرییتغ
 .شمی آماده مرمیاالن م.  خوشمزه بودیلی خیمرس:  دوغ خوردموانی لهی 
 تک می که گوشگرفتمی میبا شالم کشت.  دمی پوشی و شال طوسی با شلوار طوسی صورتي مانتوهی

 که ی کفشنیاول.  سرم انداختمي مرتبش کردم و چادرمو به روعیسر.  بچه ها اومدندمیخورد و فهم
 . رونی و از خونه زدم بدمی پوشدمید

 میمر
قبال هم دخترونه .  کرده بودمریی تغیلیخ. کردمی بودم و به خودم نگاه مستادهی اشگاهی آرانهی آيروبرو

 .  روشن تر شده بوددمیپوست سف.  نازك تر شده بودند بارنی ای ولداشتم،یابروهامو برم
 . بابايخوشگل شد.  خودتويخورد. گهیبسه د: ستادی پشت سرم اصبا

 .ستمی شما نییبایوگرنه به ز.  بهتر شدمکمیفقط :  به چشماش نگاه کردمو لب زدمنهی آاز
 زتیهمه چ. ي داري نازي چه چشمانیبب. یباور کن خوشگل:  شونه ام گذاشتي دستشو رونینازن

 . تا بفهمندخوادی مرتیفقط چشم بص. خوبه
 جدا وی اول با حوصله همه چکرده،ی داشته گلتو درست مکهیخدا زمان:  هم با خنده اضافه کردشکوه

 .  در هم برهم رو صورتت گذاشتهنطوریجدا ساخته، بعدش خسته شده، هم
 تو هم ی شوخیاما ب.   برو توبه کن؟يرذای خدا مریاوال چرا تقص:  لب گفتری زی استغفراللهصبا

 . ي خودتو داريایخوشگل
 .می شکوه به راه افتادنی و با ماشمی اومدرونی دوبله سوبله حساب کردم، بشگاهوی پول آرانکهی از ابعد

 ؟يریشکوه کجا م: رهی خونه رو نمری شدم، مسمتوجه
 .  عروسدی خرمیریم:   زدي لبخند گشادصبا
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 .دی خرمی به جاشون بردیعروس دومادمون که اصال ذوق ندارند، ما با:  به گردنش دادي قرنینازن
 ن؟ی بشدی خرالیخی بشهینم: خودمو مظلوم کردم. زدنی مي سازهی هیهر ثان.  کن نبودنول

 .يایتو هم م. دی خرمیریما م. اصال : دی بهم توپصبا
چند دست مانتو .  می معروف  رفتي از پاساژایکیبه .  حرف زد، کال خفه خون گرفتمتی با جدنقدریا

 . میدی کفش خرف،یشلوار، ک
 . گهی خونه دمی برمی کرددمیخر. گهیبسه د: ستادمی همه دور رفتن، انی از اخسته
 .  موندهزی چیهنوز کل.  برا خودت یگی میچ: ي اگهی به سمت ددی دستمو کششکوه

 . میدی خریما که همه چ:  کردمدی خريکای نگاه به پالستهی
 . موندهي خاك برسرينه بابا هنوز لباس خواب و لباسا:  گفتي بلندي با صدانینازن

 از يریبرا تموم کردن جرو بحث و جلوگ. آبروم رفت.  تا دختر برگشتند و به ما نگاه کردنچند
 . اونجامیبر:  کردمدای مغازه پهی شتر،ی بيآبروز
 چطور نی ببد،ی که رسدای خرنی به اکرد،یتا االن داشت نق نق م. چه قدر هم ذوق زده شد -شکوه
 . دوهیداره م
 . پروندنی مکهی تهی کردم،ی مي گرفته بود، هر کارخندم

 .ای حی ببند بشتوین - گوشم گفت ری آروم زم،ی با هم وارد مغازه شدصبا
 . به خروج شدنی عالمه جنس راضهی دنی و پسندي و مسخره بازيزی آبروری از کلبعد

 بچه ها وارد يبدون توجه به غرغرا.  افتادشی خونگي که نگاهم به لباسامیشدی رد مکی بوتهی کنار از
 بلند و چند تا سارافون برداشتم و نی آستکیچند تا تون.  رگاال کردمنیشدم و شروع به گشتن ب

 . گذاشتم تا حساب کنه
 ه؟یچ: کردنی به بچه ها افتاد که هاج و واج داشتن منو نگاه منگاهم
 ه؟ی چگهی دنایا:  به لباسا کردي اشاره اشکوه

 .  لباسگنی منایبه ا:  گفتمي مسخره بازبا
 ی برا چگهی رو دنایا. می کرددی خرنهمهی ما ای لباسه ولدونمیم: ستادی اومدو کنارم اکتری نزدشکوه

 ده؟ی پوشنقدری اونم ا؟يخوایم
چند تا لباس .  بپوشمای همش از اون لباس خاك برسرتونمیمن که نم:  به چشماش دوختم چشم
 .  هم الزم دارمدهیپوش
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 راهنی عالمه تاپ و شلوارك و دامن کوتاه و پهی دمی به فروشنده بگم لباسها رو حساب کنه، دبرگشتم
 .دنیخندی که مدی رسنیبا تعجب چشم گردوندم و نگاهم به صبا و نازن. هم کنارشونه

 .  رو هم حساب کننایعروس خانم ا - صبا
 . نخرمشونومد،یدلم ن. واقعا خوشگل و خوشرنگ بودن.  به لباسا نگاه کردمدوباره
 . دیدی تا کل بازارو نخرمی برنیایب:  پاساژ حرکت کردمی رو حساب کردم و به سمت درخروجهمه
:  برداشتم و گفتمی با بدبختکاروی ، تموم پالستمیدیسبه خونه که ر.  هام مثل آدم دنبالم اومدنبچه

 .ممنون
 گشاد شده به بچه ها نگاه کردم که يبا چشما.  به کنار زده شدمهوی.  شدم و در و باز کردم ادهیپ
 ست؟ی وقت نریاما االن به نظرتون د. نییخونه خودتونه، بفرما: شدنی وارد خونه میکی یکی

 . نه تازه سر شبه:  به ساعتش انداختی نگاهشکوه
 . میمونی مشتی و شب پمیدیما امشب بهت افتخار م.  براتمی خبر خوبم دارهی:  وارد شدنینازن

 . پناه ببرمی از دستشون به کدونستمینم.  باز موندمو بستم و وارد شدمدهن
 ی بودن و باهاش احساس راحتهدی قبال بابا رو دنیشکوه و نازن.  با بابا بودندی مشغول احوالپرسدخترا

 .  ذره معذب بودهی صبا ی ولکردنیم
 .می مزاحم شددیببخش:  به داخل شالش هول دادی موهاشو کمنینازن
 .نی خودم هستيشما هم دخترا.  دخترمنی مراحم؟یچه مزاحمت:  زدی لبخند مهربونبابا
 لشوی وسامی جون تا بهش کمک کنمی اتاق مرمی ما برنی اگه اجازه بدیحاج: دی خجوالنه خندنینازن

 .جمع کنه
 . دیراحت باش. دی خودتونارشیصاحب اخت.  خونه خودتونهنجایدخترم ا:  با محبت جواب دادبابا

من هم خواستم به .  شددهی گرفتن و صبا هم به دنبالشون کششی راه اتاقمودر پنی و نازنشکوه
 .میمر: دنبالشون داخل اتاقم که بابا صدام کرد

 بله ؟: فته رو برگشتم و کنار بابا نشستم  رراه
 .  آوردشوی جواب آزماد،ی خري که با دوستات رفته بودیفاطمه، موقع:  رو به سمتم گرفتي برگه ابابا

 . جوابش خوب بود:  کردم و منتظر موندم صحبتشو ادامه بدهسکوت
 . کنمی و ازش تشکر مزنمیبه فاطمه زنگ م:  کنار بابام بلند شدماز
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اما بازم .  افتادهی بدونه صبح چه اتفاقخواستیم.  از جانب منهی که منتظر حرفدادی بابا نشون مرفتار
 . امیسکوت کرده بود تا من به حرف ب

 .  بدهتی بره و رضالشونیفردا قراره وک: ستادمی بابا اي مکث روبروی کمبا
 ... میبر...  عصر هم قراريبرا:  من من کردموگفتمیکم
زشته .  ی بشدی سرخ و سفنی از اشتری بخوادینم. بابادمیفهم: دی حرفم پرونی مد،ی حالموفهمبابا

 .ششونی دوستات تنها بمونن برو پنی از اشتریب
 شهیمن هم.  ملتهبم گذاشتمي گونه هايدر اتاقو بستم و دستمو رو.  فشنگ به سمت اتاق رفتممثل

 . دمیکشی االن خجالت می ولذاشتمیرشون م سربه سیلی راحت بودم وخیلیبا بابا و مامان خ
 . ی بشی خجالتنطوری ادهی از تو بعمیمر:  به صورت رنگ گرفتم کردي اشاره انینازن
 لباس هیصبا.  شدلی لحظه چشمام اندازه نارگهی شد و در دهی حرف نگاهم به سمت بچه ها کشنی ابا

 دست از لباسارو هی و شکوه هم نینازن. دیکشی هم تو دستش بود و به پارچش دست میخواب زرشک
 . تنشون کرده بودند

 ی چه شکلنمی ببی بدم، تنت کننوی تا ااریزود مانتوتودرب. زمیراحت باش عز:  گفتیی با پرروصبا
 .یشیم
 مانتومو باز ي از موهام، دکمه هاپسیبدون توجه به حرف صبا، شالمو باز کردم و بعداز جداکردن کل 

 . کردم
 . ابهی منو دریکی:  گفتيه ا با لحن مسخرصبا

 صبا؟ من عمرا یگی میچ:  و خندان از حرف صبا ، به سمتش برگشتمدمی کشرونی ازتنم بمانتومو
 .   بپوشمویاون لباس منکرات

به پت و مت هم نگاه کردم که اونا هم با دهن باز به بازوم نگاه .  من بودي نگاه صبا به بازواما
 . کردنیم

 چرا دستت کبود شده؟! می مررمی بمیاله:  به حرف افتادشکوه
 . استی آرینقاش:  بازوم نگاه کردمبه

  ؟کنهی درد میلیخ. ی عوضیروان: دی بازوم کشي اومد و دست روکمی نزدنینازن
 . شهی خوب مگهیتا دوروز د.  نی بزرگش کردادیشما ز. نه بابا: نی ماتم زده نازنافهی از قخندان
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 نی اده،ی ندموی هنوز اندام مرایجناب آر.  عادت کنهدیبا. گهیراست م:  از من گفتي به طرفدارصبا
 ... به حال بعدي کرده، واشیشکل

 .صبا:  زدمغیج
 کلتی هیکنی کارمی چمیمر.  کوفتت بشهی الهایآر:  کردزی تموم بدنمو آنالزی هي با چشمانینازن

  خوب مونده؟نقدریا
 . ستادمی حس کردم لخت جلوشون اکردن،ی بهم نگاه مقی بس دقاز

 ياز بس چادر سرت کرد. رهی نظی بکلتی اما هعستی ت ضاافهی درسته قمیمر:  گفتی به شوخشکوه
 . کال اندام خوشگلتو فراموش کرده بودم

 عه؟ی من ضاافهیق:  به سمت شکوه برگشتم ي ظاهرتی عصبانبا
 ؟یرفتیه مکجا باشگا:  و گفتدی شکم نداشته ام کشي روی دستنینازن
 استخر؟ البته رمی رفته هر روز مادتونی. باشگاه نرفتم. جمع کن خودتو:  چندش دستشو کنار زدم با

 . دردسرانیقبل از ا
 .  شنارمیمنم از فردا م.  شدهی شکلنیاز بس تو آب مثل قورباغه دست و پا زده ا:  کرددیی تاصبا

 . ی نه چشم چروندی کار کننجای ادیاومد.  بسهي باززیه. فتونیممنون از توص:  گفتمی شوخبا
لباسارو :  صبا دست به کمرم زدم ي که مامان کنار کمدم گذاشته بود برداشتم و گذاشتم جلوچمدونو

 روشن کن تمام وترموی کامپنینازن. فتهی چروك هم بهش نمهی تو چمدون يذاری میکنیمرتب تا م
 ارخام تو کمد کنdvd  پکهی. تیفی کنیاست با بهتربدون کم و ک.  کنتی که توش هستو راییلمایف
 کن بده به ی کمدمو خالي توي لباساایشکوه تو هم ب.  هی مشکفی تو کيذاریهمشونو هم م. زهیم

 .صبا
 هیصبا زودتر از بق. کننی نگام می تصور کنم با چه حرصتونستمی هاشون نگاه نکردم چون مافهی قبه

 د؟یشما قراره چه کار کن.  سرورمدیببخش: مغزش به کار افتاد
 .  نظارت. زمینظارت عز:  لبخند گشاد زدمهی

 .هوی یخسته نش:  کردزی چشمشو رشکوه
 . کنمی از جانمو جمع مزتری عزي کمک به شما، من کتابايبرا:  رفتم زمی سمت کتابخونه عزبه

 . کنمتشونی تا راکشهی دوروز طول ملمای فنی امیمر. ی علای:  زدادی فرشکوه
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 هیخوب بهت :  کنار کتاب افسانه شاه کش گذاشتم ی ساك طوسي ناهمتا رو برداشتم و توکتاب
 .  و ترسناكيفقط کره ا. خوامی را هم نمایهند. خوامی را نمایرانی ادم،ی مفیتخف

  ؟ي و کتاباتو ببرلمی فيخوای واقعا ممیمر -شکوه
 . خورهیاونجا به دردم م. اوهوم:  بچه ها سرم را چند بار به نشونه آره تکون دادممثل
 . ي اوونهیاز بس د: صبا
 .  بخونی مزخرفت هم دو تا کتاب آموزشي کتابهانی ايبه جا – نینازن
 ؟یآموزش: دمی تعجب پرسبا

 ... شوهرمان را چگونه ،یبله مثال ازدواج موفق:  لب جواب دادي روی با لبخند مشکوکنینازن
 . ی کنیالزم نکرده کتاب معرف: نی تو سر نازندمی کوبیکی که دستم بود ی کتاببا

شما : رو به دخترا کردم و گفتم.  مانع ادامه بحث شدکرد،ی بلند مامان که ما رو به شام دعوت ميصدا
 .امی تا من هم لباسمو عوض کنم و بدیبر

 . لباست که خوشگلهنی هم؟یچرا عوض کن - صبا
 نی جلو بابام ازکشمیاوال من خجالت م. لیبه دو دل: دمی کشرونی بلند از تو کمدم بنی لباس آستهی

 . رفتادتونی رو ای آری نقاشایثان. مدل تاپ دوبنده ها بپوشم
 .  تکون داد و باهم از اتاق خارج شدني سرصبا
 مامان گاهی گاه و بيمتوجه نگاه ها. ر بود در افکارش غوطه ویهرکس.  شام همه ساکت بودندزیسرم

 برداشته ی گذاشته بود و دست از شوخری بچه ها هم تاثي سکوت رونکهیمثل ا.  خودم بودميبه رو
 تونستمینم.  خونه مثل خوره ، به جونم افتاده بودنیفکر رفتن از ا. بغض راه گلومو بسته بود. بودن

پس خودم بودم که . نداختی مهی داشت منو به گرینی سنگنیا.  تحمل کنمنوی سنگي فضانیا
 .يخوری بشقابو با غذات ميصبا چه خبرته؟  دار:  باز کردمیسکوتو شکستم و زبان به شوخ

 یلیخورش فسنجون خاله خ: دی رو فهمهی کردم، قضهی به بقياشاره ا.  به من انداختی نگاهصبا
 .خورمی هفته مهیا  خوابگاه، تبرمیاگه غذا اضافه اومد، م. خوشمزه شده 

 . بمونهيزیفکر نکنم چ. يدی هست، بلعی هرچیفعال مثل جاروبرق:  جواب دادطنتی با ششکوه
.  بخوري دوست داریهر چ. زمی عزدییبفرما:  صبا گذاشتي خورش دست نخورده رو جلوهی مامان

 . نوش جونت
 .لیبترکه چشم حسود و بخ:  لب گفتری به ما اشاره کرد و زصبا
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بعد از شام مامان اجازه . خوشحال بودم فضا عوض شده.  بچه ها خورده شديهایم با شوخ شاهیبق
 . نداد ظرف شستنو به ما نداد

خسته .  می مريریبم: صبا گفت. دادی صبح بود، داشت اذان مکی نزدمی همه کارا رو تموم کردیوقت
 . شدم از بس کار کردم

 . کمکنیای مجبورتون نکرده بود بیکس:  حق به جانب نشون دادم خودمو
 . دستا که نمک ندارهنیبشکنه ا: دی پشت دستش کوبشکوه

 .شاالیا:  به صورت دعا باال بردمدستمو
 .میبچه ها نماز نخوند:  اومد نمازمو نخوندمادمی دستام باال بود، نجوریهم
 آوردم و رونیلشت ب تشک بزرگ با چندتا باهی يواریاز کمد د. می و نماز خوندمی وضو گرفتعیسر

 . چندتا ملحفه هم بهشون دادم.  تا پهنشون کنهنیدادم دست نازن
 . کنار من بخوابایشکوه ب:  بالش گذاشت کنار بالششهی نینازن

 . دلم برات تنگ شده بود.  خانممایب:  دیچی پنی و دستشو دور کمر نازندی دارز کشنی کنار نازنشکوه
صبا تو قابل .  شوهر من بخوابشی پيجرئت دار:  زدغی جنی کنار شکوه بخوابم ، نازنخواستم
 .  بخوابنجای اایتو ب. ياعتمادتر

 التیخی فردا بنی بفهمه، همای اگه آريوا.  سابقه ات خرابهمیمر:  دی با خنده کنار شکوه خوابصبا
 .رهیگی منو مادی و مشهیم
 منو ادیدلت م:  دمی کمر شکوه کشيو دستمو ردم،ی لگد آروم صبارو کنار زدم و کنار شکوه خوابهی با

 ؟يتنها بذار
نوکر هر دوتا خانم :  گفتی کلفتي دستشو دور من حلقه کرد و با صداهی. دی طاقباز خوابشکوه

 . خوشگلم هستم
 ؟ي قاپ شوهر منو بدزديخوای م؟یخوابی چرا روتختت نممیمر:  گفتغی با جنینازن
 .  کنهی با من ازدواج مایآر. کنهی فردا چشات پف ممیمر. دیتو رو خدا بخواب: دی نالصبا

 عمر هی خودم ی مخشو بزنیاگه تونست.  رو صاحب بشهای آرخوادیدر هر صورت صبا م:  خنده گفتمبا
 .دعاگوتم

 . دی و بکپدیریخفه خون بگ:  بالششری سرشو کرد زنینازن
 . می شدهوشی بی ساعت جروبحث از خستگهی از بعد



 85 

 ایآر 
 دهی مرتب و لباس پوشرویام. دمیازخواب پر.  کردم دی شدي بودم، که احساس سرمایقی خواب عمدر
 .ذارمی زنده ات نمریام:  شدمزی خمی به سمتش نتیبا عصبان. دمی سرم دي باالی پارچ خالهیبا 
.  به خودت برسکمی انجام بدم، تو هم توی کار رضارمیمن م.  ظهرهکیشادوماد نزد:  فاصله گرفتازم

 .تهیبالخره امروز، روز دوماد
  شه؟ی آزاد می ، محمد کتمونی بعد از رضاریام:  کنار زدم سوی خملحفه

 .   دارهی به نظر قاضیبستگ:  برداشتفشویک
 چند شیصورتمو که ته ر. رمی و بعد به حمام رفتم تا دوش بگدم،ی دراز کشی کمر،ی از رفتن امبعد

 .  پرواز به  تهران8 و ساعت می قرار محضر داشت5امروز ساعت . روزه داشت، صفا دادم
 بهش بدم و از یامی پخواستمی انداختم، می نگاهمیبه شماره مر.  برداشتم و لب تخت نشستمویگوش

 خواب آلود يبعد از چند بوق صدا.  تماسو لمس کردانگریبرنامه امروز باخبرش کنم اما دستم عص
 .هووم: دیچی در گوشم پيدختر

 . خانممی به مرنی بدویگوش: ستی نمی مري بودم، صدامطمئن
  بله؟: دی رسيگری بدست دختر دیگوش
 . می بده به مروی لعنتیگوش:  گفتمیعصب

  بله: دونستمی نملشوی که دلی در حالافتمی ی نسبی آرامشمی مري صدادنی شنبا
 کرد؟ی مکاری چهی دست بقتی گوش؟ی هستيمعلومه کدوم گور: دمی کشادیفر

 ه؟ی دست کی گوشيری که آمار بگي زنگ زدی شده مگه؟ اول صبحیچ:  از من جواب دادبلندتر
   ساعت چنده؟ینی ببی نگاه به ساعت انداختهی:  زدم پوزخند

 میمر
ساعت . حق به جانب به ساعت نگاه کردمو چشمام گرد شد.  باشه9 ساعت تشی خودم گفتم نهابا

 ؟یخب که چ: رو نرفتمباز هم از .  بود1 کینزد
 ازدواج ي داری الکیالک. يالبته حق دار:  جواب دادکردی مدادی که تمسخر توش بیی با صداایآر
 . تا صبح  از ذوق خوابت نبردهشبیحتما د.  مثل مني اون هم با مردیکنیم

 . ی دست باال گرفتیلیخودتو خ:  به مثل کردم و با پوزخند گفتممقابله
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. می قرار محضر دار5ساعت .  بعد ي باشه برايزبون دراز: دیچی گوشم پي نحسش توي صدابازم
 . کنمیآدرسشو برات اس م

 دنی کنم، با ددای براش پیچشمامودر حدقه گردوندم تا جواب. رهیگی پاچه ماره،ی کم می وقتشهیهم
ش را  تموم صورتيرژ صبا رو.  شده بوداهی شکوه، سي چشماریز.  خندهری زدم زی بچه ها پقافهیق

 ده شسمی سبک کوبي های نقاشهی شبیی جوراهی که کال صورتش معلوم نبود، نینازن. پوشونده بود
 . بود

 . دنی با خنده من اونها هم به هم نگاه کردن و خندهمزمان
 خنده هاتون تموم شد؟:  با حرص گفتایآر
 برگردوندم ، مگه هنوز قطع نکرده بود؟ با ی حواسمو به شخص پشت گوشای آری عصبي صدابا

 کردم شما دم،فراموشی دي صحنه اهی. دیببخش:  به خنده داشت جواب دادملی که هنوز مییصدا
 . دیهنوز پشت خط

 .یچونی منو بپیتونی باشه نمادتی.  بسهیخوشمزگ:  گفتي جدیلیخ
 .دیکنیرار مچرا مدام حرفتونو تک. مونمی گفتم سر قولم مروزیمن د:  شدمکالفه

 . که بهتون هشدار بدمدمیدیالزم م:  گفتمصمم
تماس که قطع . کردنی رو مسخره مگهیبچه ها هنوز داشتن هم د.   خواستم جوابشو بدم، قطع شدتا

 همو ي اداا،ی دننیاونا هم فارغ از ا.  گرفتملمی فعال کردم و با حوصله ازشون فموی گوشنیشد، دورب
 شونییا که تو سروکله هم زدن، متوجه من شدن، سه تکمی. کردنی مشتری و خنده منو باوردنیدرم

 . ازم پس گرفتنویبه سمتم هجوم آوردن تا  گوش
.  جمع بشهی قاطادی چه خانم شده نمگمیم. کره خر:  رهی رو پس بگی دستشو باال آورد تا گوششکوه

 .کنهی مینگو چه غلط
 . یکره خر خودت: ادم جواب دکردمی کار می که تند تند با گوشینی حدر

 نیمدرك جرم از ب. تموم شد:  رو پاك کردی اصللی فاي نامردنیدر ع. دی از دستم قاپوی گوشصبا
 .رفت

 که از دست غایدر. ادی از آب دربی خوبلمی بودم تا فدهی زحمت کشنهمهیا. نی بدیلیخ: دمی کشیآه
 .رفت
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 به گردن بلندش یچشیپ.  صورتکاپی بود به مدهی رسکردوی داشت خودشو مرتب منهی آي تونینازن
 از ای بخودت برس تا حداقل آرکمیبلندشو . ی قراره عروس بشگهیمثال تا چندساعت د! بدبخت: داد

 .دستت فرار نکنه
 به عقد گهیمن تا چند ساعت د.  حرفش نه تنها باعث خنده نشد بلکه منو به دلشوره انداختنیا

.  بود ازم متنفرهنی ادونستمی که ازش ميزیتنها چ. زش نداشتم  ای شناختچی که هومدمی درمیکس
 کنه و غرورمو رمی تحقخواستیفقط م. ارهی اتفاقو سرم دربهی ی تالفخوادی که مدونستمیفقط م

 .شکنهب
 ایآر.  نداشتي ادهیاما فرار فا.  فرارکنمتونستمیکاش م.  ناشناخته تموم وجودمو فراگرفته بودیترس

 که دلم گفتمی به بابا مکردموی  کاش جرئت م؟ی فرار تا کن،یگذشته از ا.  حرفا بودنیزرنگتر از ا
 همه در نهای ااما.  سقف نرمهی ری مرد زنی همه بهم بگن ترسواما با اخوادیدلم م.  جا بزنمخوادیم

 همه ي خط بطالن به روشد،ی ممی چشمام ترسي چهره محمد جلویو وقت. شدی ميذهنم سپر
 .زدمیم

 ایآر
 .جونم داداش: دیچی در گوشم پری شاد امشهی هميو صدا.  گرفتمروی امشماره

  کارت تموم شد؟ریام: کردی داداش گفتنش، منو دلگرم منیا
 .  هتلمکیحاال هم نزد. تموم اوامرتون اجرا شد.  خانایبله آر -ریام

منتظرتم زود .  دارمی پشت خطریام: دیچی در گوشم پی بوق نشان دهنده داشتن پشت خطيصدا
 . ایب

 .بله: کردی میی خودنمانازی پرشماره
 .  جانایسالم آر:  باشوق گفتيپر

 . سالم:  پاسخ دادمسرد
 ؟يگردیامشب برم:  کردیمکث

 . بله:  بودي تک کلمه اجوابم
 ؟ي شام خونه ايبرا:  داديشتری به خودش جرأت بيپر

 زی اتاقمو تمي خانم بگو اتاق کنارنبی به زيرپ. ستیمعلوم ن:  پرسش جواب دادمنهمهی از اخسته
 .کنه
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 همون که به اتاقت راه داره ؟: دی با شک پرسيپر
 . همون اتاق. بله:  جواب دادم یعصب
 م؟یمهمون دار: دی بود پرسانی در اون نماي که کنجکاویبا لحن.  زنانه اش به کار افتاده بودشامه

 .یپرسی از کوپنت سوال مشتریب: دمی کشادی فرسرش
 . دیمواظب خودتون باش. شهی تکرار نمگهید. زمی عزدیببخش:  من من افتادبه
 .  خنده ام قطع کردمي که تو دلش افتاد، به خنده افتادم و قبل از بلند شدن صدای ترساز
 میمر
 به حمام رفتم و چطور لباس ی غذا خوردم؟ کی کدمینفهم.  روزو چطور گذروندمي هی بقدمینفهم 

 به بابا خبر داده بودم چه یک.   ذهنم آشفته بودش؟ی کرد؟اصال چرا آراشمی آرایه کس چدم؟یپوش
مامان و  ، که به بابایقول.  که دادم مهم بودی فقط قولست؟ی مهمه؟ نم؟ی کجا برای م؟ی بردی بایساعت

اما . زنمی و دم نمکنمی می بهش نداشتم، زندگي که عالقه ایبا کس. موندمی سر قولم مدیبا.  دادمهیبق
 . مرا بشکنهذارمینم

 . دی لرزیپاهام م.  قدم به عقب برداشتمهی اری اختیب. دمی ترسدم،ی محضرو که ديتابلو
 میمر. ای به خودت بکمی. ی بود محکم بودنت؟ از االن خودتو باختنی امیمر:  نگاهش نگران شدنینازن

 . ی بزنرشی زیتونی مي نشده اگه شک دارریهنوز د
 پشت سرهم و دم،ی کشقینفس عم. امیمن از پسش برم. تونمیمن م. چشمامو بستم .  ستادمی امردد

 .شهی می که االن آقا گرگه عصبانمیبر:  گرفتمنویدست نازن.  ی در پیپ
 عاشقتم.  خودمونوونهی دمی مرنهیا:  کردو گفتي ام، خنده اهی شادمان ازبرگشت روحنینازن
با . لرزمی نفهمه از درون دارم میاهام معلوم نشه، تا کس محکم قدم بردارم تا لرزش پکردمی میسع
 خوشگل یلی بود، خی و نقلکی کوچنکهیبا ا.  محضر شدییبای زری ذهنم درگی محضر کمدنید

چشم . کردی میی خودنماگاهی جاي هم جلوبای زاری رنگ بسیسفره عقد نبات.   کرده بودننشیتزئ
کت و . زدنی کنارش نشسته بود و باهم حرف مریام.دمی عروس و داماد دگاهی رو در جاای و آرندمگردو
 يمامان و بابا هم روبرو. کردی میی کتش خودنماری زدی سفیرهنی بود، پدهی پوشي سرمه ايشلوار
 . کردنی نشسته بودن و با عاقد صحبت می صندلياونا رو

 ایآر
 .اشتم سر حرفش بمونهشک د. انی و خانواده اش بمی محضر منتظر بودم تا مرداخل
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 .ادی سرکارت بذاره و نمی مردهی مفی کنقدریا:  گفتطنتی شربایام
 .ذارمی زنده اش نماد،یاگه ن:  دمی درهم کشاخمامو

 .  چه خشن: دی خودشو عقب کشکمیریام
پس . باباش اومده.  مغزش شلهي و مهره هاچی واقعا پنکهیمثل ا:  کردي اشاره اي به در ورودریام
 .ادی مممیمر

محسن با .  کردمیبه رسم ادب ، بلند شدم و باهاشون احوالپرس.  تک تک وارد محضر شدندهمشون
دوباره سرجام نشستم و .  از طرف من بودي جوابش پوزخندکردوی در هم به من نگاه مییاخمها

 .  خانم شدمیی فرمافیمنتظر تشر
 . جونم خانم خوشگال هم اومدنيا:  شل شدششیرنیام

 به ی لبریز.  از قبلباتری جذاب ولوند و زاری بسییبا چهره ها.  بودند می مريدوستا. اختم  اندینگاه
 .يذاری کنار موی امروز مسخره بازریام:  گفتمریام
 پس اون يوا.  خوشگال رو تور نکنم نی از ایکی اگه امروز ستمی نریام.یزک:  باال انداختیی ابروریام

  ومده؟یدختر بلونده که عشق منه چرا ن
 . لهی تعطي امروز جلف بازریام:  گفتميجد

 . جانم عشق منم باهاشهيا.  آوردندفیعروس خانمم تشر. بفرما :  اشاره کردي با ابرو به درورودریام
 ي که همه يهمون مرد. شدم همون مرد مغرور.  تالشمو کردم که بهش نگاه نکنم و موفق بودمتموم

 . بودي بودنو نگاه اون مرد از همه فرار از طرفشی نگاهمیدخترا به دنبال ن
 ؟ی گربه رو دم حجله بکشيخوایم. غرورت تو حلقم:  گفتی ، با لودگدی حالتمو دنی که اریام

  نه؟ای یشی خفه مریام:  کردمزمزمه
 میمر

 با جنا در ارتباط خورهی مافشیبه ق.  بودنشی باز رفته بود تو فاز جنایآر.  بودمستادهی اي در ورودکنار
 .  فکر به لبم اومدنی لبخند به خاطر اهی. باشه
 جو عقلم که داشت، هی.  شدهوونهیبسم اهللا دختره پاك د:  بخودش گرفتي ادهی ترسي افهی قنینازن
 . دیپر
  ؟یگی میچ:  سمتش برگشتم به
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 وسط نیچرا مثل مجسمه ا:  نق زدبردمی مای که به سمت آرنطوری و همدی دستمو کشنینازن
 دختر خل و چلمونو بهشون قالب میخوای مکننیاالن فکر م.  لبخند ژکوندم کنج لبتههی ؟يستادیا

 .گنی نمراهمیالبته پر ب. میکن
 نگاهش یحت.  باد کردم ایمنممثل آر. می بودستادهی اشونی قدمهی جواب نداشتم چون االن در فرصت

 غرور تو ي خان، غرور من هم به پاای آريفکر کرد. دادمنیدر ظاهر تموم حواسمو به نازن.  هم نکردم
 .رسهیم

 . نی نشستنجای ایاما فکر کنم شما اشتباه. دایببخش:  کردری رو به امنینازن
ل  جا نزول اجالهیشما هم . دیری سخت نگی همه صندلنیا.  بابايا:  کرد ی نمکي خنده اریام

 . دییبفرما
 ن؟ی شما هم عروس بشنی دوست داریلی خرم،ی بمیآخ:  به گردنش دادي قرنینازن
 دیاالن با. نایگی راست مي وايا:  جواب دادنی اشاره کردوبا لحن نازنای و به من و آردی بلند خندریام
 . ننی دوتا کرکس عاشق کنار هم بشنیا

 . قفل شدشی مشکي چشماي سرمو گردوندم که نگاهم توری از حرف امخندان
 ایآر

 نازك شده اش از چشماش فاصله يابروها.  هم داشتهیجی ، نتاروزشی رفتن دشگاهی آرانکهی امثل
 شیآرا.  شده بوددتریصورتش سف. دادی درشت تر نشون مشوی درشت قهوه ايگرفته بود و چشما

.  قابل قبولتردهمیشا.  گفت بهتر از قبل بودشدیدر کل م.  صورتش نشسته بودي رویحی ملیلیخ
 . دیرسی نمبای و زي پري به گردپاهنوز هرچند

 چشمام ي لحظه سرشو گردوند و نگاهش توهی صورتش بودم که ی مشغول بررسهمچنان
 هی مون چند ثانیارتباط چشم.  نگاه من، سرد و مغرورهی شبینگاه.  آشنا بودیلینگاهش خ.افتاد

 چقدر راحت نکهیشوك زده  شدم از ا.  نگاهنی قطع اي کرد برای دستشی و پدی طول نکششتریب
 . من  ازکردی میچشم پوش

 .  عروس خانمنییبفرما:  از جاش بلند شدو گفتریام
  میمر
 سرم انداختو ازم خواست ي به رودی سفيمامان، چادر.  نشوندای دستمو گرفت و منو کنار آرنینازن

 نایم.  که ازم خواست انجام دادمو چادرمو به دست مامان سپردمویهمون کار. ارمی دربمویچادر مشک



 91 

 از بابا دعاق.  را گرفتند و صبا قندو به دست گرفتي به دستم داد و خودشو شکوه دو سر توریقرآن
 بودم دهیشن.  رو آوردمسیقرآنو باز کردم و سوره . اجازه گرفت و شروع کرد به خوندن خطبه عقد

. دادی بهم آرامش مشهیهم. دادمی محی را ترجسی اما من سوره خونندی موسفی ها سوره  عروسشتریب
 . هی در مضمون هر آشدمی غرق مخوندموی ماتویآ
بار . يمنتظرن بله بد:  در بازوم به خودم اومدم، شکوه خم شدو دم گوشم گفتي احساس دردبا

 . سومه حاج آقا خطبه رو خونده
به مامان نگاه کردم .  از من گرفتنشوی غمگيشو آروم تکان داد و چشم ها به بابا دوختم، سرنگاهمو

 در هم به من نگاه یی گرفته و اخمهاي اافهیو محسن که با ق. کردی پاك مشیکه اشکشو با پر روسر
 با من هنوزم.  چقدر دلم براش تنگ شده بود.  بودمشدهیاز اون روز که بحثمون شده بود، ند. کردیم

همه منتظر چشم دوخته . شدی مدهی نگاهش دي توزی همه چ،ي دلخور،ی ناراحت،یاننگر. قهر بود
با :  آرام جواب دادمییبا صدا. رسوندمی مانی که  قبول کرده بودم، به پاویتی مسئولدیبا. بودن به من

 .اجازه بزرگترها بله
 با هم محرم ایمن و آر.  دونستمی نفس حبس شده اش را نمنی الی داد و من دلرونی نفسشو بایآر

 ری و امزدیشکوه دست م. دیکشی ملی کنینازن. می تحمل کنمیتونستی که اصال همو نمی در حالمیشد
 دن، خوشحال بویلی خی موقعنی عروسا چنيهمه .  به پا بودییاما درون من غوغا. زدی میسوت بلبل

 . خودم به استقبال مرگ رفتمي که با پاکردمیاما من احساس م
شعر .  راه انداخته بودنيادی زيبچه ها سرو صدا.  ازدواج کردموهی شنی به اشدی باورم نمهنوزم

 فکر بودم که حس کردم يتو. کردیاما هر کدوم از حرکاتشون منو نگرانتر م. زدنی دست مخوندنویم
 یوقت. يریهنوز مونده ماتم بگ:  گوشم زمزمه کردری پر از خباثت زی شد، با لحنکی بهم نزدایسر آر

 .يریگی هاتو می جواب تموم گستاخ،ی گذاشترونی بنجایپاتو از ا
 تصورو نی بهش ادینبا. دادمی نشون مي خودمو قودی برام نمونده بود بای راه برگشتچی هگهی که دحاال

. گمی نمیچی و همونمیمنم ساکت م:  جواب دادمی لبریز. ترسمی ازش مای فمی که ضعکردمیالقا م
 . خانای آريکورخوند

 .  ي و زارهی گرشهیاز امروز کار هرروزت م: دی از آرامشم غریعصب
 . جانای آرینیتو خواب بب:  لبخند گشاد زدمهی
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 و باچشمش دی سابی هم ميدندون رو. دمیدیحرص خوردنشو م.  و با تمسخر گفتمدهی کشجانشو
 .دیکشیبرام خط و نشون م

 . مبارکتون باشه: دستم دادو گفت النگو به هی اومد، کمونی نزدنای از همه ماول
 مامان در آغوشم ستادم،یبه احترامشون ا.   بعد از اون مامانو بابا جلو اومدندمش،ی کردمو بوستشکر

 ای سکه به آرهیبابا . گفتی مکی رو بغل کرده بودو تبرایبابا هم آر.  کردی خوشبختيگرفتو برام آرزو
 .دیخری حلقه مم خودتون بعدا سرحوصله و صبر برا هشالهیا. فرصت نشد، براتون حلقه بخرم: داد

 . ی خوشبخت بششالهیا.  جان بابا، مبارکت باشهمیمر: دی بوسمویشونی رو کرد به من، پبعدم
 .  دادهی سکه هم به من هدهی کردم، بابا ی لبری زي انداختمو تشکرنییسرمو پا.  قرمز شدمازشرم

 .می پرواز دار8 ساعت ي فرودگاه برامی بردی بان؟یدی میحاج آقا اجازه مرخص:  بلند گفتریام
 ی پس چرا به من حرفرفتم؟ی مدی امروز بانی بود؟ همدهیوقت رفتن رس. زدخی بدنم رتمومی حرف اماز

  شدم؟ی از مامانو بابام جدا مدی امروز بایعنینزده بود؟ 
مامانو بابا با افسوس .  شوك زده شده بودنری حرف امدنیهمه باشن.  انداختمانمی به اطرافینگاه

 و بچه ها روشونو برگردونده بودنو نینازن. کردی مغی و محسن هنوزم نگاهشو از من درکردنینگاهم م
 .زدنیبا هم حرف م

نگاهمو .  کردمای به دست گرفتارم در دست آرینگاه.  سردم، داغ شدي لحظه احساس کردم دستاهی
 که فقط ي لب جورریز.  ستادمی بهش اکترینزد. دمی گره خورده دیی ابروها رو باای که آردمیباال کش

 .يخوری مطمئن بشم از کنارم تکون نمخوامیفقط م: خودم بشنوم گفت
   فرار کنم؟یترسیتو هنوز م:  مثل خودش آروم نگه داشتمو گفتمصدامو

 .  شرط عقلهاطیاحت:  زدي پوزخندایآر
 االن به عنوان نکهیبا ا. رفتی بشر نمنی کله پوك ايحرف حساب تو.  نگاهش کردمنیخشمگ

 .زدی بودم بازحرف خودشو مستادهیهمسرش کنارش ا
 . گمی مکی خان به شما هم تبرایآر.  جونممیمبارك باشه مر:  اومدکمی نزدشکوه
 .  تشکر کردیی هم با خوشروایآر.  زدم و تشکر کردميلبخند

 مزاحم منو شوهرم گهید. دست تو هم راحت شدم خانم از میخوب مر:   گفتی با شوخنینازن
 .ي شدیگرفتار بد کس. گمی متی ارجمند بهتون تسليآقا. یشینم
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 به خودش ی مظلومي افهی قنینازن.  نگاه کردمنی باالرفته به نازنیی کردم و با ابروهاچشماموگرد
 .ياوردی شوهرمو از چنگم درمی داشتی دستیدست. گمیمگه دروغ م: گرفت و گفت

 تو هم فرورفته بود شتری بشیشگی همي بهش نگاه کردم که اخمایجیبا گ.  شدادی زای دست آرفشار
:  کردمو گفتمی مصلحتي چش شده؟ خنده اگهی دنیا. کردی لبش نگاهم مي گوشه يوبا پوزخند

 . هی شوهرم شوهرم انگار چه تحفه ایگی منی همچنینازن
.  از شوهرتنمی ااینخواستمش ب: گفتمی با شوخ ونی دست نازني شکوهوگرفتم و گذاشتم تودست

 .زنهی به سرت می چه گلنمیمال خودت بب
 .  وسطنی انیمعرکه راه انداخت. دی کنیدور عروس دوماد و خال:  جلو اومد و گفتصبا
 قد می که چارتا بچه قد و نیاله.  مادری خوشبخت بشیاله:  محکم بغل کرد و بلند بلند گفتمنو

 .رنیدورتو بگ
اه حالمو :  درهم صبا رو از خودم دور کردمو گفتمیبا صورت.  بوس آبدارم به صورتم چسبوندچهارتا
 . يبهم زد

 ایآر
اونقدر .  داشته باشنیتی شخصنی که چنکردمیاصال فکرشم نم.  تر بودنوونهی دری از اممی مريدوستا

 به کم،ی اومد نزدریما.   چشمش دنبال شوهر دوستشهمی که باور کردم مرزدنی باهم حرف ميجد
 . شهی مرمونید.  رد شده6 از ساعت ایآر:  دستش اشاره کرديساعت رو

 . عطا کنهلیخدا بهتون صبر جم. مبارك باشه: با خنده گفتموی کرد به مررو
.  انداخت و تشکر کردری سر به زنیشرمگ.  شدمرهی خری دربرابر اممی چشم شدم و به واکنش مرتموما

 . دادیچقدر خودشو معصوم نشون م.  زدميپوزخند.  نگاه نکردریاصال به صورت ام
 .  محضري جلواری بنوی تو برو ماشمیکنی میتا ما خداحافظ: گرفتمری سمت امچوییسو
 . باشه داداش:  ازم گرفتچویی سوریام
 دی شده و باری دنکهیمثل ا:  رو کردم و گفتممی مريبه خانواده و دوستا.  از محضر خارج شدعی سرو
 . میرب

 .میای ما هم پشت سرتون مدیباشه پسرم شما بر:  تکون دادي سرمی مريبابا
 .  و با خودم همراه کردمدمی کشموی مردست

 میمر
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 از تک تک لحظات بودنشون لذت خواستیدلم م.  خونوادم باشمشی ساعت آخرو پنی داشتم ادوست
 .  زدم رو ترمزهوی رفتم،ی مای که با آرنطوریهم.  با اونا به فرودگاه برمخواستیدلم م. ببرم

 ؟ییایچه مرگته؟ چرا نم:  به سمتم برگشتی عصبایآر
 ام؟ی من با بابام بشهیم:  گفتمای که تو خودم سراغ داشتم به آریتی تموم مظلومبا
 .نه:  گفتي جدیلیخ

 . امیچرا؟ من دوست دارم با اونا ب:  شدزونی و لوچم آولب
 .می برفتیحاال هم راه ب.  نهیعنیگفتم نه :  و جواب داددی تو هم کششتری بابروهاشو

 ناراحت یلیخ.  استدهی فای بشتری اصرار بدونستمیم. شدمدهی و منم به دنبالش کشدی کشدستمو
 ری انگار اسد،یکشی من با اونا برم فرودگاه؟ چنان منو دنبال خودش مذاشتی مشدی میخوب چ. شدم

 جلو نشست و من هم عقب پشت ایآر.  منتظرمون بودنی محضر تو ماشي جلوریام. برهیبا خودش م
 استارت يصدا.  به سرم دارمدی هنوز چادر سفدمی چادرم، فهمدنی لحظه با دهی.  نشستمایآر سر
 د؟ی چند لحظه صبر کنشهی آقا مری امدیببخش:  گفتمری با عجله به امدم،ی که شننویماش

  شده دوباره؟یچ:  برگشت به سمتمای نگام کرد، آری پرسشنهی آي از توریام
 چادر نینازن:  تماس تند تند گفتمي گرفتم، به محض برقرارنوی شماره نازنا،ی آري توجه به اخمابدون
 .ایدوساعت فس نزن. عیزود، تند، سر. اری و برام بری منو از مامانم بگیمشک

 یگیمگه نم: ریروشو برگردوند سمت ام. شدی داشت منفجر متیاز عصبان.  بودیدنی دای آري افهیق
 ؟یفتی شده؟ پس چرا راه نمرمونید

 دوان دوان نیهمون موقع نازن.  کنممی تقسي رو با ساتور به دوقسمت مساوای دوست داشتم آرچقدر
 .  خانومیمرس:  دادمنیی پانوی ماششهیبه سمتمون اومد، ش

 . بدهفتمی کنینازن:  افتادمشمی آراادی از دستش گرفتم، چادرو
 کار؟ی چيخوای مفمویک:  با تعجب نگام کردنینازن

 . پاك کنماتونوی نقاشخوامیم:   جواب دادمآروم
 با حرص بهم نگاه ایآر.  بهم دادفشوی کردو کيزی ري خنده نینازن.  بعدش به صورتم اشاره کردمو

 .می برن،ی نداري اگهیاگه اوامر د: کرد
 .دی حرکت کندیتونی ندارم، ميور دستگهینه د:  لبخند گشاد زدمهی
 . که پشت سرمون راه افتادندمی بابا و شکوهو دنی به حرکت درآورد، ماشنوی ماشریام
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 یمی مالیلی خشی آرانکهیبا ا.  چادرمو عوض کردمبتی سرم انداختمو با مصي روموی مشکچادر
 فتاد،ی صورتم مي که هزاران چشم به روییجا.  حالت برم فرودگاهنی با اتونستمیداشتم، اما بازم نم

نشو ی کردم، آدای دستمال مرطوب پهی باز کردم، نوی نازنفیک. شدمی متی اذت،ی بدون نای تیبا ن
 .رژمو هم با دستمال کمرنگ تر کردم.  کمرنگ پشت چشمامو کامال پاك کردمي هیبرداشتم، سا

 شهی توجه بهش سرمو به شیاما ب.  خودم احساس کردمي رو به روای آرزی تي نگاه هايچندبار
 مجبور به ترك اصفهان کردمی فکرشو نمچوقتیه.  شهرم دوختميابونایچسبوندم و نگاهمو به خ

با چشمام از تموم  نقاط شهر عکس .  شمی شهر محبوبم، محروم مدنی از دی تا کدونستمینم. بشم
 که داشتم برام زنده ینیری خاطرات شم،یشدی که رد مابونایاز خ. کردمیو تو ذهنم ثبتشون م گرفتمیم
ازش . چشمامو بستم ودعا کردم.  چشمام جمع شدي امامزاده شاه کرم اشک تودنیبا د. شدیم

 .   کنهادیخواستم تحملمو ز
 ایآر

 چسبونده بودو نگاهشو از شهیتموم مدت سرشو به ش.  نگاه کردممی به مرنهی آي از تويچندبار
 ي روتی حساسنقدری اشد،یهنوزم باورم نم.  داشتششی از آراید کمرنگهنوزم ر. کردی جدا نمابونایخ

.  بودشی از بازی جزئدمیشا.  سوال داشتي برام جاتی همه حساسنیا.  نشون بدهششی آراایچادر 
 .اما هر چه که بود ذهنمو به خودش مشغول کرده بود

 ممی مردم،یکشیچمدونمو همراهم م. رهی بده و مدارکشو پس بگلی تحونوی موند تا ماشرونی بریام
مثل . میدی دموی سالن، خونواده مريتو. می وقت داشتی ساعتکی بودو 7ساعت . ومدیآروم کنارم م

 يجور.  زدو سمتشون پرواز کردي لبخند شاددنشونی با دمیمر.  بودنددهی اونا زودتر از ما رسنکهیا
 .  چشم دوختممی و به مرستادمی دورتر ایکم. دهی که انگار سالهاست اونا رو ندرفتیطرفشون م

 میمر
ناقالها .  شارژ شدمنای مامان و ادنی وارد سالن شدم، نگاهمو دور سالن گردوندم، با دی حوصلگی ببا
.  هم قرض کردم و به سمتشون رفتمگهیدو تا پا داشتم شش تا د. دنی زدن زودتر از ما رسانبریم

 دنبالم گهی دد جا به بعهیاما از . ادی اونم داره پشت سرم مداد،ی پشت سرم نشون مای آري قدمايصدا
 .ومدین
 از خواستیدلم نم.  ناراحت و پکر باشندیلی خخوردی هاشون مافهیبه ق.  بهشون انداختمی نگاه کلهی 

 من لشیهرچند که دل. نمشونی ناراحت ببنطوریدوست نداشتم ا.  داشته باشنديرفتنم خاطره بد
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 شاد مهم.  باشهي اگه ظاهری حتطنت،ی دلم عزا گرفته بودن، رفتم رو موج شي تونکهیبا ا. باشم
 . کردن اونا بود

.  عمه فدات بشهیاله:  بوس گنده ازش گرفتمهی گرفتمشو نای افتاد، از مایلی از همه چشمام به ااول
 . ذره شده بودهیدلم برات 

 ؟یشی علوس میعمه دال:  با همون لحن بچگونش گفتایلیا
 .  باهوشهنقدریقربون پسر نازم بشم که ا:  از لپاش گرفتم و جواب دادمگهی بوس دهی
  اس؟هیدومادت همون آقا اخم:  نشون دادوی با دست نقطه اایلیا

 کردم، یطونیحرف بابامو گوش ندادم ش: سرمو تکون دادمو گفتم. شی جمله بندي ضعف رفت برادلم
 .شهی عروست خوشگل و خوش اخالق م،يبابات گوش بداما اگه تو به حرف . دومادم بد اخالق شد

 ؟ییدای دو روزه کم پیکی دختر خاله، چرا ي نامردیلیخ: با اخم نگاه کردمنای مبه
 از کنارش تونمی باشه نمی اگه عصبانیدونیاخالق داداشتو که م:  با چشم به محسن اشاره کردنایم

 .ایلی انی عشهیم. رهیگی و بهونه مزنهیمدام نق م. تکون بخورم
 . گمی بهش مرمی االن م؟يریگی مرادیحاال از داداش من ا:  کردمو گفتمی اخم الکهی
. زدی باهاش حرف می بود و درگوشستادهیمحسن کنار بابا ا.  بابا رفتمشی رو بهش سپردم و پایلیا

 بابا جون؟:  به محسن محل بذارم، به بابا گفتمنکهیبدون ا
 .ییجون دلم بابا: دی به سمتم تاب حرفشو با محسن تموم کردوبابا

:  فقط بابا بشنوه گفتمکهی تو بغلش، صورتمو چسبوندم بهش و آروم طوردمی پرعیسر.  لذت شدمغرق
. دی نگران نباشادیخودتونم ز.  مواظبش باشخوره،ی داره غصه میلیمامانم خ.  دوست دارمیلیبابا خ
 . کنهپورتمی نرفته دکنمی ميکار. شتونی پامیزود زود م.  دی فشارتونم سرموقع بخوريقرصا

 ادیز. شهی میاز رفتار شوهرت معلومه زود عصب.  مواظب خودت باشممیمر:  منو به خودش فشردبابا
 . باهاش کل کل نکن

 ي که برگردهی کاف،ی تحمل کنگهی دیتونی نميدی اگه د،ي شدتی اذي روزهیاگه :  مکث کردیکم
 .مونمیخودم تا آخر عمرم پشتت م. ي خودت جا داري خونه ي توشهی بدون همنویا. خونه
 کردی بابا نگاه کردم، اشک تو چشماش جمع شده بود و تالش مي با شرم باال آوردم، به چشماسرمو
 دستم ي آورد تورونی بی کارت بانکهی کردو بشی جيبابا دستش و تو. رهی بگزششونوی ريجلو
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 تک دخترم سنگ ي براخواستی دلم مشهیهم. تیزی جهي پولو کنار گذاشته بودم برانیا: گذاشت
 .ذارمتموم ب

 دارم ی اومد دست خالشی که پیاما حاال به خاطر مسائل:  دلمو به درد آوردد،ی که کشیآه
 . ی شوهرت دراز کنشی مدام دستتو پی باشه که مجبور نباششتیپ. فرستمتیم
 . بدهی بهم خرجفشهیشوهرمه وظ. ستیبابا الزم ن:  اخم گفتمبا

 .کنهیچقدر هم شوهرم شوهرم م. برو پدرسوخته:  زدنی غمگي لبخندبابا
 . دلمردگان شادشون کنمهی بقشیمن برم پ:  اومدمو گفتم رونی باز کردمو از تو بغلش بشموین

 با گهی پشت چشم براش نازك کردم تا اون باشه که دهی کردیمحسن داشت نگاهم م.  بابا جدا شدماز
 . من قهر نکنه

 
 
 ایآر
 ماتم نی ماشي مگه همون دختر نبود که تونیا. شدی باعث خنده اشون مزدوی به همه لبخند ممیمر

 شارژر بزرگ وصل هی ازکجا آورده؟ انگار هربار به وی همه انرژنیگرفته بود و غرق فکر؟ پس االن ا
 .گرفتی قدرت مشدویم

 گوشه جمع شده هیدوستاش  . زدن وادار کرد، به سمت دوستاش رفتغی مامانشو به جنکهی از ابعد
 نی بنجوری اشهی همه تفاوت؟ چطور منی بود؟ با ازی براشون عزنقدری امی مریعنی. کردنی مهیبودنو گر

   جا باز کرد؟انیاطراف
 وقت منتظرشون ی داداش کلدیببخش: ومدی که به سمتم مدمیرودی به اطرافم انداختم و امینگاه

 هنوز شماره پروازو اعالم نکردن؟. انیبودم ب
  نه:  چرخوندم و جواب دادممی به سمت مرنگاهمو

 ی بود دودستگهی دیهرک. الهیخی بنقدری که نسبت بهت اهی دخترنیاول:  رد نگاهمو گرفت و گفتریام
 .  بوددهیبهت چسب
به خونه و چشمش که .  صبر داشته باشکمی ریام:  زوم کردمو گفتممی مري خنده هاي روچشمامو

 شویاون موقعه که خود واقع.  اطرافمي دختراهی مثل بقیکی شهیم. کنهی رنگ عوض مفته،ی بمیزندگ
 . دهیبه همه نشون م



 98 

 م؟ی انتقام از مرای اثبات خودت ه؟ی هدفت چایآر: دی پرسیجی با گریام
 ياما اون مهره ا.  الزم داره ی حسابی گوشمالهی میمر. هر دو:   لبم نشوندم و گفتمي روی کجلبخند

 .  اثبات خودمي براشهیم
 دوستاش مویبا اعالم شماره پرواز به سمت مر.  سرشو به نشونه تاسف تکون داد و سکوت کردریام

 .  خودش خوش باشهي تنهاش گذاشته بودم و اجازه داده بودم که برايادیز. رفتم
 
 میمر

 . شهیبرات تنگ م یلی دلم خمیمر:  شدو گفتری اشکش سرازشکوه
  ؟ي نکرددای پنی تر از ايجمله تکرار. اه اه جمع کن خودتو:  تو سرش زدم محکم
 . ختمی اشکا که برا تو رنی افیح. ي نداراقتیل:  جواب دادد،یمالی که سرشو منطوری همشکوه

 وارد فرودگاه شده، یاز وقت. می بدي دلداروی کمیما رو باش اومد:  با دستمال اشکشو پاك کردصبا
 . گرفتهي انرژنقدری که اکارکردهی چنی تو ماشستیمعلوم ن.  بازهششیفقط ن
 میمر:  دمی زدن، از پشت سرم صداشو شنشی موشو آتانگار

 دنیبا د.  به سمتش برگشتم یبه آرام.  باشهدهی نشنشعوروی بنی حرف اای آرکردمیدعا م.  کردمسکته
 .  دیخندی بود و مستادهی هم کنارش اریام .دهیپوزخندش، مطمئن شدم که شن

 خوشش اومده بود، بعد یلی خنتونی  صبا از ماشگذره؟ی خوش م؟یخوب. سالم :  هولم گفتم از
 .کنهی مکاری شما با من چنی بدونه ماشخواستیم
.  گفتمی چستیمن لعنت فرستادم اول به صبا و بعد به  خودم که معلوم ن.  از خنده منفجر شدریام

صبا هم که کال گم و گور .  دیلرزی پشتشونو به ما کرده بودنو شونه هاشون از خنده منیشکوه و نازن
 من و  کردقتری پوزخندشو عمایآر.  دهن باز کنه و من برم توشنی زمخواستیدلم م. شده بود

 . خجالت زده تر شدم
 . بعد ي برافتهی مهمتون ميفکر کنم ادامه حرفا:  با تمسخر گفتایآر
 و به سمت بابا و دی منو کشينوای کنم، دوباره دست بلی تحلهی خودم حرفشو تجزشی خواستم پتا
 منو دنبال خودش ای از بس آرشه،ی دلبندم مدی مجيآخرش دست من بلندتر از دستا.  بردنایا
 .کشونهیم

 . شماره پروازو اعالم کردن:  گفتم،یدی که رسنای بابا و ابه
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 فرودگاه، منم گفتم ادی بخواستی عمو اکبرت زنگ زدو مم،یمر:  نگاه بابا به دستامون قفل شدبابا
 می جان، مرایآر. ادی کرد که نتونست بی گفت و معذرت خواهکی تبریکل. دهی وقت پروازتون رسگهید

 .دیدوست دارم سر قولتون بمون. سپارمیاونو بهت م. زهی عزیلی من خيبرا
 .  سر قولم هستمدیمطمئن باش:  جواب دادي جدایآر

.  بدست آوردن جواب نداشتمي برای اما فرصتزنند،ی بودم که بدونم درمورد کدوم قول حرف مکنجکاو
 محسن نی غمگي چشمايسرمو برگردوندمو نگاهم تو.  خودم احساس کردمي رووی نگاهینیسنگ

اونم .  و به طرفش رفتمدمی کشرونی بایدستمو از دست آر.  ازم دلخور باشهخواستیدلم نم. نشست
. دمیی و عطر تنشو بودمی کشیقینفس عم.  ه گام بلند خودشو به من رسوند و تو بغلش فرورفتمیبا 

هربار که .  دارمی چه حالیدونینم. يآخرش کار خودتو کرد: آغوششو تنگ تر کردو زمزمه وار گفت
 رو ای آرودماگه تونسته ب. خورهیخودم بهم محالم از . ارمی باال بخوادی دلم منمی بی مرد منیتورو کنار ا

 . يشدی کنم، االن تو گرفتارش نمیراض
. رهیگیدلم م.  حرفارونیمحسن، نزن ا:  لبش گذاشتم تا ادامه نده، با عشق نگاهش کردمي رودستمو

 .دعا کن تا بتونم سربلند بمونم. برام دعا کن
 نی از اخواستیدلم نم. ز قامت بلند برادرم کرد و من حض بردم اشتری فشار دستاشو به دورم بمحسن

 لذت کردی که محسن نثارم میچشمامو بسته بودمو از ذره ذره محبت. امی برونیآغوش با محبت ب
 و  تا خدا حافظخوندمی مکادی سرمو غرق بوسه کرده بود و من، تو دلم براش و ان يرو. بردمیم

 .نگهدار محسنم باشه
 امنم جدا گاهی پنجه هام قفل شدو منو از جاي دست، توهی چقدر تو بغل محسن موندم، اما دونمینم

 ستیبهتر ن: کردی نگاهم متی بود که با خشم و عصبانایبه سمت صاحب دست برگشتم، تنها آر. کرد
  پرواز؟تی به گمی برگنی که ميشنوی بلندگوها رو نمي صداد؟ی رو جمع کنای هندلمی فنیا

 جفت شده ي دستهاي نگاه برادرم رودم،ی کنم که دیسن برگشتم، تا باهاش خداحافظ سمت محبه
.  بودتشی عصبانيرنگ قرمز چشم محسن نشونه .  خوردی ذره هم تکون نمهی مونده بود، ای منو آري
 .  لبش کج شده بودي برگشتم، گوشه ای دست آزادشو به دور کمرم تابوند، متعجب به سمت آرایآر
 . شدرمونیخانمم د:  کردشتریفشار دستشو به دور کمرم ب. زدی چشماش موج مي توطنتیش

 . عذاب دادن محسني شده بودم برایمن عروسک.  نگاهش قفل نگاه محسنی با من بود ولکالمش
 .کشمتی مو از سرش کم بشه، مهیاگه : دی رو گرفت و با خشم غرای آري بازومحسن
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 ی خواهرت خودشو قربونیمذاشتی ن،ی عرضه داشتیلیه خاگ:  محسنو درهم کردي چهره ای آرجواب
 .کنه

 زده بود و صورت قرمزش نشون رونیرگ گردن محسن ب.  محسنرتی غي دست گذاشته بود روایآر
 بود تا ای از آري اگهیمحسن دستاشو مشت کرده بود و منتظر حرف د.  بودادشی زتی عصبانيدهنده 

 .دادی شکمم تکونش مي عمد مدام روي از روای که آریستد.  بودای دست آرينگاهش رو. منفجر بشه
 بحث ناموس که شناختم،یمحسنو خوب م. کردی محسن خون به پا مشد،ی متری بحثشون طوالناگه

 گذاشتمو ای دست آريدستمو رو. کردمی آرومش مدیبا.  رهی جلوشو بگتونستی کس نمچی هشد،یم
چشمامو بازو بسته کردم و لب زدم آروم .  لبخند به محسن زدمهیگردنمو کج کردمو . ثابتش کردم

 . باش
 .  شدنینگاهش آروم و غمگ. دمی دادو به وضوح شنرونی که بی نفسيصدا

 .می بهتره برخورهی داداشتون برنمرتیاگه به غ:  کردو گفتکی لبشو به گوشم نزدایآر
 در اصل کرد،ی متمیشتم گذاشته بود و هدا دستش را پایآر.  همراه شدمایبا آر.  نبودزی جاشتری بصبر

 شونم بهشون نگاه يسرمو برگردوندم و از رو.  نذاشت دوباره با خونوادم حرف بزنمیحت. دادیهولم م
 . دیلرزی بابا ميشونه ها. کردی مهی نشسته بود و گرنی زميمامان رو. کردم

 و راه نفسمو بسته بود، اما دادیبغض گلومو فشار م.  نشنری تا اشکام سراززدمی تند پلک متند
 . کردمی مهی گردی کنم، نباهی گرخواستمینم

 منتظرمون ریام. می بوددهی رستیبه گ.  راهشون کرد و سرمو برگردوندمي نگاهمو بدرقه نیآخر
 . می مسئولش داد و و وارد شدلی رو تحوطای بلعی ، سردنمونیبا رس.  بودستادهیا

. سه تا کنار هم.  کنار پنجره بوديهایصندل.  کردتی هدامونیندل ما رو به سمت صمای هواپمهماندار
 یسوال. دادی عذابم مای آررهینگاه خ.  منو اشغال کردي کناری هم صندلایمن کنار پنجره نشستم و آر

 . به سمتش برگشتم، نگاهشو با بستن چشماش ازم گرفت
 شتری خودمو شاد نشون بدم، بی بودم هرچدهی فهمای نداشت، از رفتار آري ادهی و غصه خوردن فاغم

 نشون ای به آردینبا. خوردمی شکست مدی شروع کرده بودو من نباای بود که آري بازنیا. خورهیحرص م
 بابا رو ی وقتشد  که دلم خوندی فهمی مدینبا. زنمی االن دارم برا برگشتن بال بال منی از همدادم،یم

 یخانم.  گرفتمهی روحکمی فکر، نیبا ا. دادمی رو حرص مای آرتونستمی تا مدیپس با.دمیبا اون حال د
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 شی بود، مشغول نمادهی خوشگل که  لباس مخصوص مهماندارها را پوشیقد بلند با صورت
 .  بودمای موقع سقوط هواپتهامونیفعال
 هیفکر کنم نفر قبل.  من چتر نجات ندارهی دل غافل صندلي ادمی انداختم و دمی صندلری به زینگاه

 می خوابه، اگه خواستنکهیخب مثل ا.  انداختمای نگاه به آرهی ی چشمریز. چتر نجاتو باخودش برده
 .ست لبم نشي رویطانی شي فکرلبخندنیاز ا. دارمی رو برمای چتر نجات آریواشکی میسقوط کن

مهماندار خوشگله .   باندو متر کنه و بعد بپرهکمی تکون خورد و شروع به حرکت کرد تا هی مایهواپ 
 شکالت برداره، درعوض من ستی حواسش نای آردمی دد،ی به ما که رسکرد،یداشت شکالت تعارف م

 ،دنشی همون موقع باز کردم و گذاشتم تو دهنمو شروع کردم خرچ خرچ جوشویکی. دوتا برداشتم
 خم شدم سمت پنجره و با ذوق ما،ی گرفتن هواپبا اوج.  برا روز مبادافمی گذاشتم تو کگشمی دیکی
 . نگاه کردمرونویب

 ضی لبخندمو عرکردموی بهش نگاه نمي لجبازي بودم، اما از روای آری چشمری زي متوجه نگاه هایگاه
 می مردیببخش: رمی از پنجره چشم بگرونی بیاهی مجبورم کرد از اون همه سریسوال ام. کردمیتر م

 د؟یشی ممایسوار هواپ باره نیخانم شما اول
 شدم، مای سوار هواپي من چندباره،ی چدیدونی درآوردم؟ ميدوباره تابلو باز:  لبم نشستي رويلبخند

 سوار شه،ی باعث منی خوشگله، و همیلی از باال خایبه نظرم دن.  کاسهنی آشه و همنیاما هر بار هم
 . مثل بچه ها رفتار کنمشمی که ممایهواپ

 می بود کال به نی کوتاهیلیپرواز خ.   پرداختمرونی زدن بدی و من هم به ددی نپرسيزی چگهی دریام
 به بدنم دادم و چادرمو مرتب کردم و منتظر ی کش و قوسمایبا نشستن هواپ. دیساعت هم نرس

 از بود،  اونجایبعد از تشکر از مهماندارها و پرسنل و خلبانو هرک. موندم تا آقا از جاش بلند بشه
 . شدمادهی پامیهواپ

 دوبار هوس کردم، یکی. دمیدویمنم پشت سرش م. رفتی توجه به من می بای مدت، آرنیتموم ا 
بعد از . شدمی منصرف موفتادمی اخموش که مافهی قادی سرکارش بذارم اما کمی کنم، میخودمو قا

 لو هم که مثل اربابا، جلو جایآر.  گذاشت و راه افتادی چرخ دستهی ي اونا رو توریگرفتن چمدونا ام
 .داشتمی پشت سرشون قدم برمزونایمن هم مثل دختر آو. رفتیم

 با حوصله به رمیام. رفتی به جلو ممی مستقایآر. می بشنی تا سوار ماشم،ی رفتنگی سمت پارکبه
 پس چرا تک رن؟ی بگی تاکسخواستنی مگه نمکردم،یمتعجب نگاهشون م. داشتیدنبالش قدم برم
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 که سوار دمی رو دای و بعدش آردمی رو شننوی ماشری دزدگي  صداکردن؟ی رد موی خالي هایتک تاکس
 نگی پارکي توناشونوی ماششن،ی مدای پیی عجب آدماه؟ی کگهی دنی اایخدا.  شدی مشکي پورشه هی
 جلو ری امیوقت. خوردی خوشگلش تاب منی ماشيچشمام رو.  نشنی سوار تاکسهوی که زارنیم

 .  ندونستمو عقب نشستمزی جاشتروینشست، صبر ب
 ضبطو کم ي دست جلو بردو صداریام.  سکوتو شکستکهی انري صدان،ی محض روشن شدن ماشبه

 . می از اونجا خارج شدنگ،ی پارکنهیبعد از دادن هز. کرد
 نگاه رونوی بکمی.  بد باشه،اما اصال حوصله اشو نداشتمنکهی رو مخم بود، نه اي بدجورکهی انرآهنگ

 ی دوستای لی فامچی که در اون هيشهر. میشدی پرزرق و برق تهران رد ميابونایاز کنار خ.م کرد
هم دل   که حتم داشتم ازم متنفره و البته منيمرد.  بودای آرشناختم،ی که میتنها کس. نداشتم

 .  ازش نداشتمیخوش
 ی دستفی از تو کمویگوش.  آوردمي روي مجازيای از فکر، به دنیی رهاي شدم و براای غم دنالیخیب

 گروه تلگرام ي امروز صبحو تولمیاول از همه ف.  فعال کردمموینترنتی و بسته ادمی کشرونیچرمم ب
 پاك  که گرفتم وی قشنگيلمای فتوننیفکر کردن م.  گذاشتمم،ی بودي که فقط چهارنفرمونیشخص
.  خوندمنوی اليبچه ها توبعد مکالمات .  رمیگی ملمای از اون فی کپهی شهی من همدونندینم. کنند

 .   عاشقونهي گرفته تا جوك و متنهای ها، از احوال پرسامیانواع پ
 . باز کردم و خوندمامویبا عجله پ.  تو تلگرام گذاشتامی پهی صبا دمی که گذشت دکمی

 . خودم پاکش کرده بودم؟ي از کجا آوردلموی فنی ایعوض - صبا
 .  خنده گذاشتم براشکری استهی.  کردميزی ري خنده

 
 ایآر

تند تند .  کردممی نتظمی مري رو رونهیآ. دی فرستاد که خندامی براش پی بدونم کخواستی مدلم
 لبخند گشاد هی به شماره انداخت و با ی زنگ خورد، نگاهشیگوش. کردی مپی تاشی گوشيکلماتو تو
 جونم؟: جواب داد

 دیپشت تلفن براش مهم بود؟ به ذهنم خطور کرد شا شخص ایکالسش باال رفته .  باال پروندمییابرو
.  پسر وصل نباشههی به ي بود، دختررممکنهی که از دخترا داشتم، غیبا شناخت. دوست پسرش باشه

 د؟ی منو پاك کني آثار هنرنیتونی ميفکر کرد:  ضبطو کم کردم و به حرفاش گوش دادميصدا
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  د؟ی پالسرونی شما هنوز بنمی ببیه:  شدضتری عرلبخندش
  خونتون؟دی راست برهیمگه نگفتم بعد از فرودگاه :  صورتش نشوندي رویاخم

 ی من که نباشم شما انحرافگهی دنیهم:  برام نازك کردی به من نگاه کرد، پشت چشمنهی آي تواز
 . دیریم

  شه؟ی متونیحسود:  صداشو آرومتر کردکنم،ی هنوزم نگاهش مدی دیوقت
  دانشگاهي تو گروه بچه هاذارمی منی بزنیاگه زر اضاف. کنمی پاکش نمنچ:  باال انداختییابرو

 .  چته؟ گوشم کر شديهو:  از گوشش فاصله دادلوی خنده موبابا
 خداحافظ. دیقربونم بر. زنمیفردا بهتون زنگ م.  خونهدیزود بر:  مادرونه گرفتیلحن

:  به خودم اومدمری اميبا صدا. شهی دستش رو مي بار تصورم اشتباه بود، اما مطمئن بودم روزنیا
 .ي رد کردابونوی خ؟يری ميداداش کجا دار

 تو نیای بایآر:  کردمادهی خونه پي روبرورویام.  دور زدمابونوی فرستادم و خی خودم لعنتی حواسی ببه
 .شهیمامانم خوشحال م. دی در کنی خستگهی
 .  روقتهینه ممنون د: دمی خستمو مالي دست چشمابا

 يخوایامشب م. ی عجله داشته باشدیبا. گهیبله د: نجره داخل آورد ، آروم در گوشم گفت از پسرشو
 .ي بدتی زندگي تویتنوع

 .  بردارلتویزود باروبند.  ندارماتویحوصله شوخ.  خستمینیبی مر،یام:  تشر گفتمبا
  خانم خداحافظتونمیمر. کنمیباشه االن رفع زحمت م:  به من کردزی تی نگاهریام
 . به سالمت:   آروم جواب دادمیمر
 میمر

 کمی. کردی حرکت نمای چرا آردونمی فرو کردم، اما نممی گوشي دادمو دوباره سرمو توروی امجواب
 داره با غضب ای آردمی که دمی چرا هنوز حرکت نکردنمی سرمو باال آوردم تا ببيگذشت، با کنجکاو

 .کنهینگام م
 ؟یفتی شده؟ چرا راه نميزیچ:  زدمی لبخند تصنعهی

 .نی جلو بشای بستم،ی که نتیراننده شخص:  به سمتم برگشتایآر
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 اضافه ي دعواي کشش براگهی جنگ اعصاب داشتمو دی که حوصله دعوا نداشتم، از صبح حسابفیح
 نشده بودم ری جلو هنوز جاگی صندليرو.  شدمادهی پنی از کنارم چنگ زدمو از ماشفمویک. نداشتم
 .  نثارش کردمی روانهی ی لبریز.  پاشو رو گاز گذاشتو راه افتادایکه، آر

 دمیشن:  کردشتری سرعتشو بایآر
 اومد به بابا خبر ادمی.   لحظه هم باخودش حرف بزنههی تونهیآدم نم. زهی گوشش چقدر تاوف
 ییسالم بابا:  برداشتمو شماره بابا رو گرفتملمویموبا.  ندادمدنمویرس
 ن؟یدیرس. سالم دختر بابا:   جواب دادی با خوشحالبابا

 می ، حاال هم دارمی رسوندرویاول آقا ام. میدیرس. آره قربونتون برم :  زدمشی مهربوننهمهی از ايلبخند
 . خونه خودشونمیریم

 . مامانت کارت دارهیگوش. از من خداحافظ.  مراقب خودت باشممیمر: زدی تندتند حرف مبابا
 ؟ی مامانی خوبم،یالو مر:  دیچی پمی گوشي مامان تويصدا

 .یجونم مامان: رفتم و گفتمشی دلم قربون صدقه نگرانيتو
 از ممیمر. ي امروز تنونستم باهات حرف بزنم، خوب شد زنگ زدزم،یعز:  صداشو آرومتر کردمامان

 ی بدوندیبا. یستی مجرد نگهی بمونه، دادتی دیبا. یشی همسر مهی ،یشی زن مهیامروز و امشب، تو 
با   تموم کاراتدی از االن با،يریگی ممی که تصمیستی خودت تنها نگهی کرده، دریی تو تغیزندگ

 .ي انجام بدوی و بعدش کاری مشورت کنتی زندگکی با شردیمشورت باشه، با
. ي دل به دلش بددی شوهرته، باای آرزم،یعز:  و من گوش سپرده بودمزدی طور حرف منی هممامان

 ییاگه شوهرت، راه خطا. ی دلگرم کنتونی زنونه شوهرتو به زندگي مالطفت، با ظرافتامت،ی با مالدیبا
 .ی کنتی اونو پابند زندگی گردن توئه که نتوسترای از تقصیمیرفت، بدون ن

 ي سرهی که مرد یدونی ممم،یمر: دادی مکان مریی مکث کرد، صدا دور شد، انگار داشت تغیکم
 ... تای براش براورده کناشوازهی اون ندی داره، باییازهاین

با . شدمی من مضطرب مکردوی مفی مدام تعرشدم،ی و من هر لحظه از شرم قرمز مزدی حرف ممامان
 موضوع فکر نکرده بودم؟ نیمن چطور به ا. استرس تموم وجودمو گرفت.  کردمیمامان خداحافظ

حالت .  تصورش هم برام سخت بوده؟یی زناشوي ازدواج رابطه اتیهی از بدیکی رفته بود ادمیچطور 
 . دهنم گذاشتمي شکالت برداشتمو توهی فمی کياز تو.  معده ام ترش کرديچندبار.  گرفتمعتهو
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 دستم فشار ي اونو توفم،یحمله کردم به دسته ک.  نداشتيری اما تاثتابوندم،ی دهنم مي توشکالتو
.  برده بودمیتازه به عمق فاجعه پ. فتری باال مي درجه کردموی له مفویبند ک. کردمی فکر مدادمویم

 اومده ادمیبه   رنگارنگشي درمورد زناای آريتازه حرفا.  افتادمي چه مخمصه اي بودم تودهیتازه فهم
 . شدی منی و سنگزی تیلی خای اوقات نگاه آری بودم گاهدهیتازه فهم. بود
بالخره دست از :  نگاهم کنه گفتنکهی زدو بدون ای بوقایآر.  که متوقف شد، به خودم اومدمنیماش

 ؟ی نوا برداشتی بفیک
 موی که علت ترس و نگرانکردمیدعا م. ارمی درمي قدر تابلو بازنی فحش آبدار نثار خودم کردم که اهی

 . نقطه ضعفمو دستش نداده باشمکردمیخدا خدا م.  باشهدهینفهم
بهش . زدی حرف مای با آرانسالی ميمرد.  برگشتمای در، کنجکاو شدمو به سمت آري صدادنی شنبا
 که کم و یشیر.  کوتاه شدهیی داشت با موهايصورت آفتاب سوخته ا.  سالش باشه60-50 خوردیم
 هم روش کرده ی مشکي قهی جلهی.  بوددهی پوشدی سفراهنی پهی البالش داشت، دی سفي موهاشیب

درو که باز .  افتادمیی روستاییرمردهای پادی به دنشیبا د.  به پا داشتي گشاد پارچه ايشلوار. بود
  مغرور؟نقدریادم ا.  ادب کردهنوی ای کدونمینم.  به داخل بردنوی ماشي بدون تشکرایکرد آر

 يزی لب، چری تاسف تکون داد و زي از روي به من انداخت، سری مرد نگاهم،ی کنار مرد که رد شداز
 .گفت
 شب بود، اونقدر نکهیبا وجود ا. شدی مدهی بلند دییدو طرف جاده درختها. می بزرگ شدی باغوارد

 م،ی که جلوتر رفتکمی. دی داتوی به وضوح همه جزئشدی اطراف گذاشته بودند که میی روشنايچراغ ها
 دی سفي نه خوهیو در آخر . ی رز رنگي با گلهاییدرختا کمتر شد، و اطراف پر شده بود از باغچه ها

 بود که هوس کردم زیآب استخر اونقدر تم.  زاللیبا آب.  بزرگ بودي خونه، استخريروبرو.  شدانینما
 ادهی گرفتمو فک باز شدمو جمع کردم و پییبای چشم از اون همه زا،ی شدن آرادهیبا پ. بپرم توش

 زی مهی وون،یگوشه ا.  بزرگوونی اهی به دیرسی و مخوردی تا پله م10اول . به خونه زل زدم. شدم
 کرد،ی بود و منو نگاه مسادهی وانهی که دست به سای آردنیبا د.  قرار داشتیدل گرد با چندتا صنیچوب

 زد و جلو ي شدم، پوزخندکی که نزدایبه آر.  و از پله ها باال برمرمیمجبور شدم نگاهمو از خونه بگ
خودمو جمعو جور کردمو .  درآوردمي بازدی بددی خودم بود، از بس ندریالبته تقص. حرصم گرفت. رفت
پشت .  آوردنورشی دو تا دختربه سمتمون دمی دهوی سالن بزرگ شدم که هیوارد .  رسوندمایبه آر

برام هم .  باور نکرده بودمی گفته بود ولایآر. با خودم گفتم، حتما هووهام هستند.  پناه گرفتمایآر
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 هم نداشته تی بهش حس مالکشدی باعث منی و همم نداشتای به آريمن عالقه ا.  نداشتیتیاهم
 رونی از پناهگاه بستی ني خبردمی که گذشت دکمی.  ذره حرص خوردم هیالبته دروغ نگم . باشم

 . دهنم خود بخود باز شد.  نگاه کردمایاومدم و به آر
 و اددی بازوشو نوازش میکی. رفتنی افتاده بودنو از سرو کولش باال مای به جون آری بهشتي حوردوتا
 ... یکیاون 

 هی اومدم، رونی بای بشم، جلو چشمش نباشم، از پشت آرمی جست،ی خودم گفتم حاال که حواسش نبا
 کجا خانوم؟:  انگشتاش شدریقدم ازش فاصله گرفتم که مچ دستم اس

 ها فکشون افتاده بود و چارهیب.  که جلوم بودن، نگاه کردمی به دوتا عروسکسادموی سر جام واخیس
 شده، فکرشو ییایعجب دن.  اومده بوددشونی جدي هووگه،یبنده خداها حق داشتن د. شدیبسته نم

 هدی پوشی نفتی آبرهنی پشونیکی.  خوشگل بودنیلی خشییخدا.  بخوام به هووهام حق بدمکردمینم
 کرده بود که شیفت قلم آراه.  به من زل زده بودشی آبيبا چشما. دیبوسی رو مای که آریبود، همون
 .  فرشته ها شده بودهی شبشی ذاتیبا خوشگل

 به من نگاه ش،ی مشکي ابروهانی بی و خوشگل که با اخمفی دختر ظرهی.  نگاه کردمیکی اون به
 دوباره بهش نگاه کردیبا همون نگاه اول آدمو مشتاق م. بایسبزه بود و تو دل برو و صد البته ز. کردیم

 . ی بود با دامن کوتاه مشکدهی قرمز پوشی تاپ دور گردنهی. کنه
 حضور شهی باعث مشونییبای فکر افتادم که زنی شدم اما بعدش به ای شد، حرصمی حسودکمی اول

 به من نداشته ي دوتا عروسک بگذرونه و کارنی وقتشو با اشتری کمرنگ جلوه بده و بای آرشیمن پ
 در رو از راه بای آرشونی خوشگلنی با اتونستنی امشب میحت . بودزی چنی من بهتري برانیباشه و ا

 .  به من نداشته باشهيکنند تا کار
 درحال وودی هاللمی فنیدتریانگار جد. کردی به ما نگاه می دستاشو بغل گرفته بودو با حالت خاصایآر

 . بوددی تصور بعنی اری به غيزی چایاز آر. برهی لذت متی موقعنی داره ازدونستمیم. پخشه
  سالم:  زدمو رو به اونها کردمو گفتمي فکر لبخندنی ابا

 ی نگاهشون نوعيتو.  از من متعجب شده بودند، چونکه هنوز تو شوك بودندشتری اونا بنکهی امثل
 .خانم خوشگال با شما بودم:  کردمي بلنديخنده . حسادت زنونه لونه کرده بود

 جان ایآر:  گفتی فوق العاده جذابي کردو با صدا نگاهای زودتر به خودش اومد و به آرشونیکی
  ؟یکنی نمشیمعرف
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   جان زحمت بکشند؟ایچرا آر:  کردم، تا خواست زبون باز کنه، گفتمای نگاه به آرهی
 خان هنوز مونده ایآر.  کارت درستولی امیمر.  به خشم نشستای با تمسخر گفتم که نگاه آرجانشو

 .ی بشناسمویمر
 .زی عزيای آردی خانم جدمم،یمن مر:  کردم بهشونرو
 دردم گرفته نکهیبا ا.  بودای فشرده شدن مچ دستم از طرف آرجشی گفتم، و نتدهی کشزوی عزنباری او

 .  شادمان نمودی بسای حرص دادن آریبود، ول
 ید نگاه که ساکت بود، شروع کریاول از همه هم اون.  با غضب و خشم نگاهم کردند،ی نکشهی ثانبه

 ویکی تا یگفتی بهم میخواستی مویاگه کس.  بد نبودنقدری اقتیتو که سل. زمیعز:  کرد و گفتایبه آر
 . برات جور کنم

 راست نازیپر:  نگام کردي هم با حالت بدیکیاون . گفتی مي جورنیاز رو حرص ا. دی باال پرابروهام
 .  تو نبودهقهی تو سلی دختر املنی همچهی ، چوقتیآخه ه. گهیم

 شورشو در گهی دنای بابا ايا. ستادهی آشغال جلوش اکهی تهی انگار کرد،ی به سرتاپام نگاه ميجور
 از چکدومی جانم های خوب آره؟ی چدیدونیم:  پس با خنده گفتمدادم،ی نشون مي خوددیآوردن، با

 . میای با هم کنار بي جورهی می همسرمورد نظرمنو نداشت، اما خب بالخره مجبوريارهایمع
جرئت نداشتم برگردمو .  هم بلند شده بودای آری عصبي نفسايصدا.  هر دو تاشون سرخ شدندهوی

 .دادی نشون مزانشوینگاهش کنم، فقط فشار مچم م
 خوشگلم ي هووهانی بدونم اسم اخوادی دلم مد؟ی کنی خودتونو معرفنیخوایخانما نم:  خنده گفتمبا
 ه؟یچ
تا . دمیخندی تو دلم بهش مکردموی می شده، کال رو مخش اسکی چقدر عصباینم آر تصور کتونستمیم

 نیتک تک حرفام، نسبت به دخترا محترمانه و در ع.   خودش قرار ندهي چهیاون باشه که منو باز
 و ون خودشنی که بی از نگاه عصبنوی اخوردن،یالبته دخترا هم کم حرص نم.  بودایحال، طعنه به آر

 شد،ی که به هم فشرده میی و لبهاشد،ی که هر لحظه قرمزتر میی رنگ صورتاگشت،ی ردوبدل مایآر
 .دمی فهمیم

 نکهیمثل ا:  برگشتمای صورتم به سمت آري به پهناي با لبخنددن،ی اون دخترا جوابمو نمدمی دیوقت
  د؟یکنی نمشونیشما معرف. موش زبوشونو خورده

 .نازی پربا،یز:  به دخترا اشاره کردي شد، با تندشتری بای نگاه آري توتی و عصبانخشم
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 انیباروی با شما زییاز آشنا. ادی جانم واقعا که اسمتون بهتون ميا:  ذوق زده نشون دادمخودمو
 .خوشوقتم

 .  مخ دخترا رو بزننخوانی که مزی هي پسراهی زور جلو خندمو نگه داشتم، شده بودم شببه
 ایآر
 ی معلوم نبود تو اون مغز پوکش چکرد،ی نگاه مبای و زيبا لبخند به پر. نگاه کردم می به مری چشمریز
 نم؟ی بچزویم. شام آماده است. دیآقا خوش آمد:  اومدکمونی خانم نزدنبیز. گذرهیم

 دوش هیتا من :  خانم گفتمنبی داره، پس در جواب زازی دوش نهی که بدنم به کردمی ماحساس
 .ه کن شامو آمادزیم.  رمیگیم
 .  گفتو رفت به آشپزخانهی خانم هم چشمنبیز

 ي منو بذار توي چمدونامیمش رح:  که چمدون به دست وارد شد، رو کردمو گفتممی مش رحبه
 . شی اتاق کناري تونیاتاقم و مال خانمو هم بذار

 .چشم آقا -می رحمش
 تو اون اتاق؟ خودت که امی دختره، من بنی اي به جاستی جان، بهتر نایآر:  جلو اومدعی سريپر
 . چقدر به اونجا عالقه دارمیدونیم

 ، دخترنی اخواد،یدلم م. ستینظر تو و عالقت برام مهم ن:  زدميپوزخند
 و قهی نه سلکنم،یجاشو خودم مشخص م. جلو چشمم باشه:  اشاره کردمم،ی با انگشت به مربرگشتمو
 . شمايخواسته 

 .ر شدمو به طرف پله ها رفتم که ماتشون برده بود، دویی تموم کسااز
 میمر
 که از دمی نفس راحت کشهی.  محو شددمی دي از جلوعی وسط سالن رفت و سري به سمت پله هاایآر

 .  دور نموندبای زنیزبیچشم ت
 . ستی نداشی پقهی تا چند دقش،حداقلیآخ:  مبل ولو شدم و گفتمهی يرو

 انداخته بودنو دورتا دورش نی زمي فرش دستباف روهی.  خونه نگاه کردملی و وسادمانی به چخوب
 دست مبل چرم اسپرت هم به هی چرخوندم گهیسرمو به سمت د.  بودنددهی چی شکالتلیمبل است

 ينمای سهی فرش اسپرت گذاشته بودند هی سالن به دور گهی سمت دهی دی و سفیرنگ مشک
از جام بلند شدم .  اندقهیمد خوش سلنه خوشمان آ. کردی مییهم روبروشون خودنما  بزرگیخانوادگ
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 عکس از کی ي نصب کرده بودند به اضافه واری منظره به دياوم چندتا تابلو.  کنمدای پدیتا وسعت د
چشمام .  بار بود با انواع مشروبزی مهی سالن يگوشه .  عکس خوشگل بودي که واقعا توفتهیخودش

 گذاشته؟ به نجای ای خوشگلي برازوی منی اينکنه اهل مشروب هم هست؟ پس فکر کرد. گرد شد
 در بود که فکر کنم هی ازشون باال رفت، و کنارشون ای که آرییهمون پله ها.  نگاه کردمگهیسمت د

 .   آشپزخونه بود
 مثل تو ییدخترا. ی گوشت کنزهی که آوگمی ميزی چهی:  زدن باز داشتدی منو از ادامه دبای زحرف
 تو اومدنو هی شبایلیخ. ی خودت کني رو براای آریتونیفکر نکن م. ازند بستونندی رو مای شب آرهیفقط 
 خونه نی ايم توی وقته داریلی خيمنو پر. ندازهی مرونتی بدهی به دو روز نکشایمطمئن باش آر. رفتن
 .میی قرار موندگار بشه، مایاگه کس. میکنی میزندگ

 کنار قهی بدون دعوا دو دقمیتونی نمایمن و آر. دی چقدر شما باحالي وايا:  سر دادمي بلندي خنده
 یحت.  ندارمي عالقه اای آقا تور پهن کردم؟ من اصال به آري برادی اون موقع شما فکر کردم،یهم باش

 من دیش بخوام؟ مطمئن باوی آدم خودخواهنی همچهی ام که وونهی تحملش کنم، مگه دتونمینم
 ی حتستی پسر خودخواه مغروره که اصال قابل تحمل نهی به نظر من ایآر. خطرمی بتیبراتون کبر

 . قهی دقهی يبرا
:  لحظه شک کردمهی.  به پشت سرم چشم دوخته بودنی خوشحالی با ترس و البته کمبای و زيپر
 . پشت سرمهای که آردینگ

از چشماش خون . دمی رو دایسرمو به عقب گردوندمو آر.  تکون دادنددیی هم سرشونو به نشونه تااونا
 .  حملهي آماده ی گاو وحشهی یعنی. زدیصورتش قرمز شده بود و رگ گردنش م. دیپاشی مرونیب

 ایآر
.  کنهی به خودش زحمت نداد معذرت خواهیحت.  بهم زل زده بودی اما با گستاخد،ی از رخش پررنگ

خوب :  خوشرنگشيهایچشم دوختم به قهوه ا. دمشی دستام گرفتموبه سمت خودم کشيموهاشو تو
 .  خانوم، ادامه بدهیگفتیم

من :  زدمادیتکونش دادمو فر.  تا دستمو از موهاش جدا کنهکردیتالش م.  چشماش ترس نشستيتو
 یتونی هان؟ که منو نمشه؟ی مدتی عای چاتی زبون درازنی از ایکنیفکر م. خودخواهم؟ من مغرورم؟

  قه؟ی دقهی ي برای حتیتحمل کن
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 نشونت دم،ینشونت م.  صداتو بشنومخوامینم. ششش:  من دوباره ساکت شديبا صدا باز کرد اما دهن
 امشبو با من. هی چاتی سرکشي جهی نتدمیم

 دی بای کی تا بفهمیگذرونی تخت من، در کنار من، ميرو:  خودم اشاره کردم، صدامو باالتر بردمبه
 . ی بزندی نباوی چه حرفوی ساکت باشدی بای و کیحرف بزن

 .گذرهیالبته مطمئنم بهت بد نم:  گوشش بردمو نجوا کردم کی نزدسرمو
چشماشو گشاد کرده بود و با دلهره نگام . نمی چشماشو ببي ترس لونه کرده توتونستمی وضوح مبه
 .ومدی نمرونی از دهنش بیی لباش تکون خورد، اما صدايچندبار. کردیم

 رونینفسشو ب. ازش فاصله گرفتم. ببازه که خودشو يلحظه ا.  لحظه بودمنی مدت منتظر همتموم
بازوشو گرفتم، به دنبال خودم .  منصرف شدمممی از تصمای رهاش کنم خوامی مکردیداد،فکر م

 . دمی چزویآقا م:  خانم اومد وگفت نبیهمون موقع ز.  مقاومت به دنبالم اومدی با کمدمش،یکش
 .  دارميفعال کار مهمتر. ستمیمن گرسنه ن:  به سمت راه پله ها رفتمستادم،ینا

 هی ومد،ی اونا هم به حساب مي هشدار براهی م،یآوردن مر. دیرسی به گوشم مي و پربای پچ پچ زيصدا
 . باشنیشگی همستیهشدار که قرار ن

 دوبار کنترلشو از دست داد، اما یکی یحت.  به دنبالم تلو تلو خودممیمر. کردمی میکی ها رو چندتا پله
 .ستهی گرفته بودمش، تونست سرپا با مننکهیبخاطر ا

 یکی تاري اتاق تويفضا.  به داخل پرت کردمو درو بستمموی درو باز کردم،مرستادم،ی اتاق ايجلو
 بودو با ستادهیسردرگم وسط اتاق ا. زنهی به ترسش دامن میکی تارنی ادونستمیفرورفته بود، م

 به یگردنشو کم. دیشالشو از سرش کش. ستادمیروبروش ا.  به تخت زل زده بودده،ی ترسییچشما
 .   چپ، خم کردمتس

 سرشو به می مرخت،ی بلندش به دورش ري قهوه ايموها.  ، بازش کردمپسشوی بردم به سمت کلدست
 گل افتاده اش نشون دهنده يلپها.  چونه اش گذاشتم و سرشو باال آوردمریدستمو ز.  انداختریز

 يبالخره دم به تله داد: ش نگاه کردم، زمزمه وار گفتم چشماي تومیخجالت و شرمش بود، مستق
 . کوچولوشمو
 ي رنگ باخته بودو جاشو به حسهاتمیعصبان.  موهاش کنم و سرشو محکم نگه دارميدستمو البال 
 .  دختر گستاخو تصاحب کنمنی اخواستیدلم م.  داده بودگهید
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 باز کردم، لرز ی مانتوشو به آروميدکمه ها.  بستش نگاه کردميلبامو ازش جدا کردمو به چشمها 
 شده ختهی که به دورش ري بلندي که داشت، با موهای متناسبکلیبا ه. دیچی تنش پي تویفیخف

 بازوش بود که مطمئن بودم ي روي که وجود داشت، کبودي شده بود، تنها تضادی خواستنیلیبود، خ
 . از طرف من بوديادگاری

 میمر
. نهی چشمامو نبي جمع شده تويچشمامو بستم تا اشکا. دیچی پی ام منهی قفسه سي تويدی شددرد

 ای آرکردمیبا خودم تکرار م. کنهی مي که شوهرمه چطور بهم دست درازی مردم کسنمیبستم تا نب
 رتی دامن گی گناهچی که محرمته و هکردمی میخودمو راض. شهیعیمحرمته و بودن با تو حق طب

. دنی نفس کشي براکردمی بودمو تالش مسادهی ربات سرجام واهیثل م. قدرت مخالفت نداشتم. شهینم
 وجودم داغ، نه يپوستم سرد بود و تو.  گرفتمشی برهنه ام نشست، از درون آتي بازويدستش که رو

 حرکت بلندم هی کبودمو لمس کردو بعد با ي بازویکم.  خواستن، بلکه از شدت شرمو خجالتياز رو
 بهم هی به ثانهیثان.  ساعت نشستيچشمام باز شدو نگاهم تاب خورد و رو.  تخت گذاشتي و روردک

 نی از اشتریدوباره چشمامو بستم تا ب.  حرکت کنمتونستمیاما نم.  که نمازم قضا شدهدادینشون م
 . شرمنده خدا نشم

 ایآر
مگه من . ردکی نميچرا همکار.  ذهنمو مشغول کرده بودزی چهی.  مدت چشماش بسته بودتموم

پس چرا . کردندی میالبافی شب بودن با من، خهی ي اطرافم، براي که تموم دختراستمی نیهمون کس
 سکوتش بهم. زمی سرمو تکون دادم تا افکارمو دور برکرد؟ی چرا مخالفت نمی حتای شاد نبود؟ و میمر

 بدنش فی به لرزش خفیتیاهم.  زده اش توجه نکردمخیبه بدن .   بشمیکی تا باهاش دادی مقدرت
 . آغوشش حل شدميندادم و تو

 دستش فشار يملحفه رو تو.  خودش جمع شده بودي انداختم، تومی به مرینگاه. دمی خوابکنارش
 ي بود اما من هم روش خودمو برانیتالشش قابل تحس.  نکنههی تا گرکردی هنوز مقاومت مداد،یم

 .  داشتمرشیتحق
 شب هی فقط به درد زدمیهمون طور که حدس م: و بهش بزنم آخريزبون باز کردم تا ضربه  
 .  شهی مدنمی بودنت مزاحم خوابنجایا.  اتاقتيپاشو برو تو. يخوردیم
 . ی بمونشمی اجازه بدم تا صبح پدی شایالبته اگه التماس کن:  حرفم کردمی چاشنيشخندین
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 سرش يکل اتاقو رو.  زدمیهست حرفو به نی بار همکی.  کنه، تا ناله سر بدههی بودم تا گرمنتظر
 تخت ي رواطیبا احت. ختیتموم معامالتمو به هم ر.  خالف تصورم عمل کردقایاما دق. گذاشته بود

  بلندشو به پشتيموها.  نشون دهنده دردش بودد،یگزی که می توهمش، لبيابروها.  شدزی خمین
 .کمرش فرستاد

 نی که به استی نی کسمی باشه مرادتی:  گفتزد،ی مادی که نفرتشو فری بهم دوخت و با لحنچشماشو
 .شی بشکنی بتونا،یراحت

 میمر
تند تند پلک . دیدی چشمام تار مد،یکشی مریقلبم ت.  اومدمنیی تخت پاي از رويادی تحمل درد زبا
 حرفش نابود شدم، نی  با ادادمی نشون مدینبا.  شده بودنی نشه، نفسام سنگری تا اشکام سراززدمیم

 .نهی تا شکستنمو نبستادم،ی کمرم شکست اما محکم استادم،یصاف ا
 .ي بریتونی اتاق مي در تونیاز هم: دی نحسش به گوشم رسيصدا

 کمرم يدرد تو.  به سمت در رفتمشهی محکمتر از همییملحفه رو بدورم محکم کردمو با گامها 
 به اطرافم انداختم و با ینگاه. درو باز کردمو وارد اتاقم شدم. دیفهمی مدی اما خم نشدم، نبادیچیپیم
.  بودست حمام باشه، به سمتش هجوم بردم و حدسم درنکهی ادی کنار اتاق ، به امی در کوچکدنید

 دهنمو گرفتم تا يبا دست جلو.  نشستمو اجازه دادم اشکام رها بشهواریکنار د. آبو تا آخرش باز کردم
با من مثل .  آوردمو ضجه زدمادیحرفاشو مرور کردمو هق زدم، حرفاشو به .  نرهنروی هق هقم بيصدا

 .  بدتر از اونهای زن هم خوابه رفتار کرده بود،حتهی
تن خسته مو بلند .  کردم که اشک چشمام خشک شدهی اونقدر گرختم،ی اشک رختمویاشک ر 

 ي که جاکردمی و من هنوز احساس مختیری بدنم ميآب سرد رو. ستادمی دوش آب اریکردمو ز
 فکرم پاك بشه، اما دی شاای بدنم ي اثر دستاش از رودیاونقدر موندم تا شا.  بدنم موندهيدستاش رو

 گناهکارا باهام رفتار هی شبکردمی فرد به من اما احساس منیمحرمم بود، محرمتر. اشت نديریتاث
 .شده

 نداشت یتی برام اهمگهید. دمیچیاشتم و به دورم پ رختکن حموم بود بردي که تویی از حوله هایکی
 اومدنم از حمام همزمان شد با رونیب.  بدنمو باهاش خشک کنمخواستمیفقط م. فی کثای زهیکه تم

 نرویچادر و جانمازمو ب. دمی داخل چمدونمو در آوردموپوشي از لباسهایکی. می اذان گوشيصدا
قامت بستمو نماز .  کردم دای قبله رو پم،ی گوشيبا قبله نما.  قبله کدوم طرفهدونستمینم. آوردم
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 کردم، با خدا درد ودل هینمازموتموم کردم به سجده رفتم، گر.  آرومم کنهتونستیتنها خدا م. خوندم
 . خواستمی مياری کردموازشیم

 ایآر
 ي پراز نفرتش جلويوز چشماهن. دیچیپی گوشم ميهنوز صداش تو. دمی طاقباز خوابم،ی رفتن مربا

 لحظه هی ي قهوه اي نداشت، اون چشماي ادهی کردم بخوابم، اما فایچشمامو بستمو سع. چشمام بود
 م حرفدونستم،ی که اونو نابود کنه اما خودم میدروغ گفته بودم، دروغ. شدیهم از ذهنم محو نم

 شکسته شدن غرورشو خواستمی کنم؟ متشی اذخواستمی منکهیچرا؟ به خاطر ا.  نبودشی بیدروغ
  به هدف نخورد؟رمی پس چرا نشد؟ پس چرا موفق نشدم؟ پس چرا تنم؟یبب

 باشه؟ ي قونقدری دختر اهی شو بشنوم، مگه ممکن بود هی گري کرده بودم تا صدازی تگوشامو
دوباره .  دختر فرق داشتنی اما اکنه،ی مهی تا دو روز گر،يری دختر بگهی از يرادی انیکوچکتر

 اما د، که اتاق پر از دود شدمی کشگاریاونقدر س.  دود کردمگاریبلند شدم و س.  برگشته بودهامیخوابیب
 . نداشتمی مرری رفتن تصونی از بي تويریتاث

 کنار تخت ي ملحفه ي بردارم که نگاهم رومویبلند شدم گوش.  شدمداری بيدی با سردرد شدصبح
 بعد از م،یمر. شدی اون ملحفه جدا نمي اما نگاه من از روگذشت،ی ها مقهی ها و دقهیثان. ثابت موند

 . بودمی دختر زندگنی اولوا،یش
 بودم که دواریام. دادی صبحو نشون م9 واری ديساعت رو. کنهی مکاری چنمی ببگفت،ی بهم می حسهی 

 اونجا اما.  به تخت کردمی اتاقامونو باز کردمو نگاهنیآروم در ب.  خوابش سبک نباشهایخواب باشه و
.  کردمتعجب  اون حالتي تودنشیبا د.  و به اطراف اتاق نگاه کردمدمیاخمامو تو هم کش. دمشیند

 . بوددهی سجاده خوابي سرش کرده بود و رويچادر نماز
 خانم نبی فقط زدمی که اطرافم دیی تموم کسانی که نماز بخونند؟ بشندی مدای پییمگه هنوزم کسا 

 اهل نماز دم،ی ندوی کسانمی اطرافنیوگرنه ب.  و مسنندیمی اونا هم قدخونندی نماز ممیو مش رح
 شدیم  سالیلی خ؟یخودم چ. اونم دست و پا شکسته. خوندی هم فقط چند روز اول نماز موایش. باشه

 . ما نماز خوندن رسم نبودي خونواده يتو. خوندمی از همون اول نماز نمدمی شاخوندم،ینماز نم
 که سالهاست منو از سرش باز کرده؟ ی خدا؟ اونشدم؟ی خم مدی بای کي جلودم؟خونی نمازمدی باچرا

 يبه زود.  کنهی مي داره نقش بازشه،ی دستش رو ميشک ندارم اونم به زود.  نگاه کردممیباز به مر
  بدي ذره انکهیبدون ا.  لبم اومدي رويپوزخند. دهی نشون مشوی واقعتی و شخصشهیخسته م
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 گفتمی خانم منبی به زدیبا.  و عواقبش برام مهم باشه، در اتاقو بستمو به حمام رفتممی مردنیخواب
 . اتاقو مرتب کنهادیب

 میمر
 کمی. دادی ترق ترق صدا مخوردم،یتکون م.  شده بوددهی چوب خشکهی شبدنمی به خاطر بد خواببدنم

 که گوشه ویقطره اشک. ار شد برام تکرلمی مثل فشبی و بعد حوادث دادی بادمی تمی تا موقعدیطول کش
 ل باشم، من به خدا توکي به خودم قول دادم که قوشبیمن د. چشمام جمع شده بود پاك کردم

 ؟ی بمونی باقفی و ضعی به خدا توکل کنشهیمگه م.  کرده بودم و ازش خواسته بودم، کمکم کنه
 . از خودم ضعف نشون بدمدیپس نبا

به لباسام نگاه کردمو خنده ام .  بود10 يکاینزد.  به ساعت انداختمینگاه.  جمع کردمجانمازمو
 ریشلوارمم که ز. تاپمو پشت و رو تنم کرده بودم. دمی پوشی چیکی تو تارشبی دستیمعلوم ن. گرفت
 ماول رفت.  بودروزی که خوردم ناهار دیی غذانیآخر.  گرسنه بودمیلیخ. دلم ضعف رفت. و رو

 کی تونهی. لباسامو عوض کردم. د به صورتم زدم تا پف چشمام بخوابه و چندبار آب سرییدستشو
 تا موهامو مرتب کنم که نگاهم به گردنم ستادمی انهی آيجلو.  دمی پوشدیسبز با شلوار کتون سف

 هی لباسمو با. رونی برم بشهی روم نمينطوری کنم؟ اکاریحاال چ. چند جاش کبود شده بود. افتاد
 هم پام کردم حاال بهتر ي صندل سرمه اهی.  اش بسته تر بود عوض کردمقهی که ي سرمه اکیتون
 ي برامیبزن بر.  روح نباشهی تا چشمام بدمی خط چشم هم کشهی و ختمیموهامو هم باز دورم ر. شد

 .صبحانه
شش تا در تو راهرو بود که احتمال . ومدی منیی مستانه از پایی خنده هايصدا.  اومدمرونیاز اتاق ب 
پامو .  کردمو به سمت راه پله راه افتادمی کردن تو اتاق خوابا چشم پوشیاز فضول.  اتاق خوابندمدادیم

 به سمت اتاقم ردموعقب گرد ک.  سمت آشپزخونهرهی داره ممی مش رحدمی پله گذاشتم دنیکه رو اول
ه باشم،  حجاب داشتدی باشهی برم، مطمئن شدم همنیی به پاتونستمی نملی شکل و شمانیبا ا. رفتم

 ي هیبق.  سرم انداختمي رودی شال سفهی. ادی نامحرم، به داخل خونه بهیچون هرزمان امکان داشت 
 آشپزخونه کردمیکه فکر م يدر.  رفتمنییبه پا. لباسام مناسب بود و چندان کوتاه و چسبون نبود

 به من ی نفره نشسته بودند و چهارچشم8 زی مهی و دوتا خانوماش پشت ایآر. استو باز کردمو رفتم تو
 نی ایمن موندم ک. ستی هم آشپزخونه ننجای نچ ادمی نگاه دورتا دور انداختم دهی.  کردنینگاه م
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 ازش تشکر ی کردم، کلدایخونه پ نی اگه من طراح اچه؟ی در پچی پنقدری کرده ایخونه روطراح
 .  که ساختهیی به خاطر هزار توکنمیم

 رفتم، زی به سمت ممیمستق.  مکث جواب دادنی با کمهی بقا،ی از آرریدم که به غ بلند دایسالم
 لباسام، به گردش ي رواینگاه متعجب و کنجکاو آر.  نشستمدموی کشرونی رو ببای زي کناریصندل

.  اما متوجه در هم شدن اخماش شدمکردمی نگاهش نممیمستق. دیدراومد و بعدش به لبخندم رس
 .  نشناخته بودموی برنامه هام، اما هنوز مرنی من اهل اعتصاب و ازکرد،ی باخودش فکر ماحتم

 هی ضهی نبودن عری خالي هم براای چشم دوختم، آرای آري کردمو به چشماضتری عرلبخندمو
 . که خندم گرفتکردی منکارویچنان با حرص ا.  نان شدي کره به رودنی زدو مشغول ماليپوزخند

 ؟ی جون چرا حجاب گرفتمیمر:  دادایبه دست آر ي لقمه ايپر
 ي ندارم، براتی امننجایا:  دهنمو قورت دادمي توي گفتنش از صدتا فحش بدتر بود، لقمه جون

  رمی مجبور شدم حجاب بگنیهم
  جانه؟اینکنه منظورت آر: دی با تمسخر خندبایز

 . دمشونید. نیی پاومدمیداشتم م.  بودمی محرمند، منظورم مش رحشونینه ا:  باال انداختمییابرو
 . باشندی اپن ماکمی.  ازش گذشتهی اونکه سنمی مرالیخیب:  چشم گشاد کردبایز
متوجه نگاه منتظر .  که بهتر بوددنی پوشی رو نمنایاگه ا.  انداختمي به لباس خودشو پری نگاههی

 لباس نطوری من ازمیعز: وندم لبام نشي روي خنده اختموی کره  ريبا حوصله عسلو رو.  بودمایآر
 . دمی محی ترجدنویپوش

 .  مال عهد قجرننای جان ولشون کن ابایز:  زديشخندی نيپر
 ییاز طرف کسا.  بودمدهی شنشهی بود که هميزی چنی اما اخورد،ی بهم برمدی باشدم،ی می عصبدیبا

اما . شده بودي پس برام عادابون،ی کوچه خي دوستام، توان،ی بافرهنگن، از اطرافکردنیکه فکر م
 کنم اما فکر:  زدمو گفتميلبخند.  ساکت بمونم و جوابشونو ندمتونستمی نبود، نمزیسکوت هم جا

 .  دی هستی سنگنهیشما از دوران  پار
 ؟ی سنگنهیپار:  دوتاشون تکرار کردنبای و زيپر

 ی سنگنهیپار.  بابا يا:  کردم خندمو کنترل کنمی شد، خندم گرفته بود، اما سعی سوالنگاهشون
 مواقع یالبته بعض.  خودشونو بپوشونننایهمون دوره که لباس نداشتن مجبور بودن با برگو ا. گهید

 . ساختنی از اون لباس مکردنوی مدای پيزی چی پوستهی زرنگ بودن یلی که خییاونا
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 . شماي مدل لباساهیشب...  هوم:  نگاه به لباساشون انداختم و گفتم هی
من . می چشم دوخته بودایهرسه تا مون متعجب به آر. دی نتونست خودشو کنترل کنه و بلند خندایآر

 نقدری اای آري خنده هایعنی.  شگفت زده شده بودمبای و زيمعلوم الحال بودم اما از نگاه متعجب پر
   بود؟ابینا

 . میدی دلی کروکدنی خنده از اهی موینمرد: رمی زبونمو بگي اما نتونستم جلوگفتم،ی مدینبا
 زی مي که رویی از ظرفهایمین.  فرود اومدزی مي شد که به رویدستاش مشت.  شدی برزخای آرنگاه

 ي دندونانیاز ب. دمی شنبای و زي از پري خفه اغی جيصدا. و شکستختی رنیی شده بود، به پادهیچ
 .  دوباره بگويجرئت دار: قفل شده گفت

 که ی از جراحتی زخم زبون زدن، کمی با کمتونستمیم.  نکردمنکاروی اما اخوابوندمی قائله رو مدیبا
 ي چشماي شدم، خم شدم به سمتش، چشمامو توریش.  بهم وارد کرده بودو جبران کنمشبید

  دوبارهتونمیم.  بودزی تیلی کرده؟ شما که گوشات خدای پبینکنه گوشات ع:  تابوندمو گفتمشیوحش
 . تعجب کرددی خندتون باهی که از دی گند اخالقنقدریشما ا. گمی مگهی دوهی شهیبه .  کنمتکرار

 ومدم،یدردش تا مغز استخونم نفوذ کرد، اما کوتاه ن.  لبامي بود به روی محکمی تو دهنجوابش
اما من .  سختهیلی خای بعضي حرف حق برادنی خان شنایآر:  لبامو با درد به حرکت درآوردمستادم،یا

 نایل ا همه مثیگفتم تا فکر نکن
ساکت :  چهره اشون مشخص بود، اشاره کردمو ادامه دادمي که هنوز ترس توي و پربای سمت زبه
   که مثل موش شدنی زهر چشم ازشون گرفتنقدریالبته حق دارند ا. گندی بهت نميزی و چمونندیم

 گم،ی مقتویحق.  بادا بلرزمنی به استمی نيدیب.  ممیاما من مر:  گفتميدی ام زدمو تاکنهی به سدستمو
 .  ، نه از اخمات، نه از کتک زدنتترسمینه از تو م

 صداها اومده بود، کنار دنی خانمو که حتما با شننبیز. ای آرنی کردم به نگاه متعجب و خمشگپشت
 .زدمو از آشپزخونه خارج شدم

 ایآر
 ي با ضربه ایحت. بودم تر شده ي آخرش جريبا زدن حرفا.  و خشم تموم وجودمو گرفته بودحرص

 دختر نی اي جلوشهیچرا من هم.  زدشمیهم که به صورتش زدم ساکت نشد و دوباره با حرفاش آت
 بعدش حرص زدوی سگ بده؟ چرا با حرفاش خشکم مي چرا اونقدر نزدمش تا صدااوردم؟یکم م

 شکسته شدن ظرفا هم بهم آرامش ي صدایحت.  و برش گردوندمزی مری زدم زمودست. خوردمیم
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 د؟یترسی دوتا از من نمنی هم مثل امیچرا مر.  اعصابمو خرد کرده بودي و پربای زهی گريصدا.نداد
 .  اتاقاتوني تودی برد؟یکنی زر زر منقدریچرا ا:  سرشون زدميادی گستاخ بود؟ فرنقدری امیچرا مر

 تنها شدم،ی تا آروم مزدمی مموی و مررفتمی مدیبا. م سر اونها در آوردم،اما بازهم آروم نشدموی مریتالف
 به نام ،یلعنت.   زنگ خوردمی ،گوشدمی که رسمیپله ها رو باال رفتم به اتاق مر.  بودنیراه حلش هم
 .بله:  کردمو جواب دادمی نگاهکردی میی خودنمای گوشيشهاب که رو

 دی که کلیدونیم. می شرکت تابان، امروز قرار مالقات دارسی شرکت؟با رئيایامروز م: دی پرسشهاب
 . منو قبول نداره. ی باشدیشده حتما خودت با

. شدمی مالشیخی امروزو بدیبا.  کنمسکی کارم ري رومی به خاطر مرتونستمینم. دمی کشیقی عمنفس
 محکم یباز کنم، مشت اتاقامونو نی در بنکهیبدون ا.  دوختممینگاهمو به در اتاق مر. داخل اتاقم رفتم

 هی وگرنه شرکت  برمدی که االن بافیح.  ی در امان باشیتونیفکر نکن م:  و گفتمدمی در کوبيبه رو
 .ذاشتمی تنت نمي سالم رويجا
 میمر
 باعث ادشی فريصدا.  قلبم گذاشتمي و دستمو رودمی شد، باال پردهی که به در کوبی مشتي صدابا

.  دمی کشینفس راحت.  حساب منصرف شدهی گذشت و از تسوریاما خدا رو شکر بخ. شد، تنم بلرزه
 بخند که به پا کردم، لی زدم از طوفانيلبخند.  متورمم نگاه کردمي و به لبهاستادمی انهی آيروبرو

 .دی ارزیزدن همانا و در هم شدن صورتم از درد همانا، اما م
 یو وقت.  کردمی رفتنشو نگاه مرونیاز پشت پنجره تو اتاقم ب.  برهرونی از خونه بای موندم تا آرمنتظر

 .  رفتمنیی بال در آوردم و به پادم،یخروجشو از در د
 آب قند وانی لهی هم هرکدومشون ي و پربایز. کردی شکسته رو جمع مي خانم داشت ظرفانبیز

 اخماشونو تو هم دن،ی منو دیوقت. دنی ترسیلی خنکهیمثل ا. زدنیدستشون بود و داشتن همش م
 اوردم،ی از دلشون در مدی ها بودم، بای نظمی بنی تموم الیخوب حق هم داشتن، من دل. دنیکش

رفتم سمتشون و کنارشون .  اگه هووهام باشنی از دستم ناراحت باشه، حتی کسشتمدوست ندا
 .ستادمیا

 . کنه شما رو دعوا ای آرخواستمیمن نم. دیببخش:  گفتمآروم
 .  نداشتمي من منظورنیباور کن:  دمی کشیآه.  نزدی صورتشو ازم گردوند و حرفبایز
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 همه نی ابایمنو ز. یاز بس نحس.  همش با دعوا گذشتهي روزه اومدهی:  پر جواب دادی با توپيپر
 .یاما تو تموم آرامش ما روگرفت. می حرف نزدای بار رو حرف آرهی م،یکنی می زندگنجایوقته ا

 میمنتظر. می وار عاشقشوانهی هان؟ ما د؟ي پس چرا باهاش اومدیاگه دوستش نداشت:  جلو اومدبایز
 ي دار،یکنیاما تو همش باهاش دعوا م.  برامون بهشت بشهای بهمون نشون بده تا دنی گوشه چشمهی

 یکنی مارو هم نابود میزندگ
 مرد جذاب، نی اینیبیال م و حاي جذابش شدي افهی عاشق قدونمیم: نگاهشو به چشمام دوخت 

 .  که گولتو بخورهستی نیکس
. مجبور شدم که باهاش ازدواج کنم:  جواب دادمی آرومي ، با صدای انصافی همه بنی شدم از اناراحت

 . می بگم از هم متنفرتونمی میحت. می نداري عالقه اگهی به همدچکدوممونیوگرنه، ه
 يخوایحتما م.  نکني بازلمی من في برا؟يهه مجبور شد:  زد، دست به کمر گفتي پوزخنديپر
 هی و بعدش هم کنمی می خونه و خانمنی تو اامی میگفت.  دهی چند شب تو اصفهان باهات خوابیبگ

 دهیفا  کارانی از اچکدومیاما ه. مونمی و تموم عمرمو تو ناز و نعمت مبندمی مای آرشی رخیبچه رو به ب
 .مهی عقایاره چون آر نديا

 ی معنمه؟یعق. مهیعق. دیچیپی سرم مياما کلمه آخرش مثل اکو تو.  بودنی سنگیلی برام خحرفش
 نگاهشون جیگ.  داشته باشهي اگهی دی معندمی شاای شه؟ی که بچه دار نمگنی می به کسه؟ی چمیعق
  بود؟ی الکشای پس تموم اون آزماکردم،یم
 بچه دار بشه؟ تموم تونهی بهت نگفته بود نمای نقشت رو شد؟ نکنه آرهیهان چ:   آروم هولم دادبایز

  خته؟ینقشه هات بهم ر
مگه من . حرف دهنتو بفهم:  تهمت و افترا رونداشتم ، صدامو رو سرم انداختمو گفتمنهمهی اطاقت

 .کردمی ازدواج نمای تور پهن کنم؟ من اگه بخاطر داداشم نبود، با آروونهی دنی اي ام براوونهید
 خورد يخم شدمو چندتا از ظرفها.  خانم رفتم تا کمکش کنمنبی بهشون کردمو به سمت زپشتمو

 . شهیآقا بفهمه برام بد م.  انجام بدمنکاروی منه که افهیوظ. دیخانم شما زحمت نکش:شده روجمع کنم
 .دمیو من م ترس داره؟ جواب آقاتوننقدری اایمگه آر.  آقا،آقانیگیهمش م:  حرص جوابشو دادمبا
 .دی نزننای دست به اکنمیخواهش م. دیخانم برامون دردسر درست نکن: دی خانم لب گزنبیز

 و راه اتاقمو دمی کوبنیبا حرص پامو به زم.  اومده، دوباره راست شدمشی پتی موقعنی از ایعصب
 آره از شه؟ی باعث ترس منقدری نفر اهیمگه . ترسندی مای آرنی کردن از بس از اوونمید.  گرفتمشیپ
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  ازخودتوني جربزه اهیخب بابا شما هم . شهی ترسناك میلی خشه،ی می عصبی وقتمیحق نگذر
 کردمو به ای روانه در اتاق آريبا حرص لگد.  شدهي عقده انقدری انیدیاز بس نازشو کش. نینشون بد

 .اتاقم پناه بردم
 بودم جی هنوزم گناز،ی و پربای بودم از رفتار زیهنوزم عصب.  دادم به درمویدرو پشت سرم بستمو تک 

 .شهی بچه دار نمای باور کنم آرتونستمی هنوزم نمدم،ی که شنییاز حرفا
دوستش داشتم، . دی روشن و سفی با ست آبیاتاق.  که تنها پناهگاه من شده بود، نگاه کردمیبه اتاق 

 کرد،ی که جلب توجه ميزی چنی اوليشدیوارد اتاق که م. کردمی اتاق احساس آرامش منی ايتو
 تدو طرف تخ. ی آبی و روتختدی تخت با چوب سفهی.  پنجره قرار داشتری بودکه زيتخت دونفره ا

 وارهاید.  ها بودی عسلزی از میکی ي آباژور خوشگل هم روهی.  قرار داشتندی سفي های عسلزیم
 ییسمت چپ اتاق حمام و دستشو. ی آبي برجسته ي با گلهادی سفيواری شده بود از کاغذددهیپوش
 ش بود که روي مبل دو نفره چرم هم کنار در ورودکی.  و کمدلباسشی آرازیو کنار اون هم م. بود

 رز بود و در ي گلهاي کهی تابلو چند تهیسمت راست اتاق هم .  جا خوش کرده بودیدو تا کوسن آب
 موی شخصمی در که ورود به حرنیچقدر ناراحت بودم از وجود ا. ای منو آرنیآخر، اون در، در اتصال ب

 اتاق گوشه ي و به سمت چمدون هادمیدست از نگاه کردن به اتاقم کش. کردی راحت تر مای آريبرا
 .  جا ساز کنملمویرفتم تا لباسا و وسا

 خونه آزاده نی ا بهونی که ورود آقازدمی که حدس مییاز اونجا.  از همه چمدون لباسامو باز کردماول
. گذاشتمی دم دست مدی و بلندمو بادهی پوشي نامحرم وارد بشه، پس لباسهاهیو ممکنه هر لحظه 

 يورنطیا. گذاشتمی مي  و با شلوار ستشون داخل کمد قدکردموی لباس وصل مزیتمومشونو به آو
 ياغ لباسهابعد رفتم سر.  انتخابشون کنمتونستمی هم معتری بهشون راحت تر بود و سریدسترس

 توالت زی مي کشوي توکردمویتاشون م.  بودم دهی که با بچه ها خریی تاپ و شلوارکا و دامنا،یراحت
 .  بگميدیی در باعث شد دست از کار بکشم و بفرمايصدا. گذاشتمیم
 لی اتاقتون مي توارمی براتون بای نیی پانیایخانم ناهار آماده است م: ستادی در اي خانم جلونبیز

 . دیکن
  ازتون بکنم؟ی خواهشهی شهی خانم، منبیز: ستادمی شدمو رو بروش ابلند

 . دیی خانم شما امر بفرماکنمیخواهش م:  گفتی چرب زبونبا
  ؟ی منو خانم صدا نکنشهیم:  امو با زبون تر کردم و گفتمدهی خشکلب
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 .شندی آقا ناراحت مشه؟ی خانم مگه ميوا:  صورتش زدي تپلش روي دستابا
 ای آری و وقتدی صدام کنمی مرمی که خودمون تنها هستیخب وقت:  دادمو گفتمرونی نفسمو بکالفه

 باشه؟. دی صدام کندی دوست داريهستش هرجور
  بگم واال؟یچ:  و جواب داددیچی هم پي تودستاشو

 . چشمنیبگ:  نگاهش کردمو گفتمطونیش
 . ستنای که آقا نییفقط وقتا:  کردطونمی شي به چشماینگاه
 . می ناهار بخورمیبر. آ قربون آدم حرف گوش کن:  کردمو گفتمي ادهخن

  هم اومده؟ایآر:  هم قدم شدمو گفتمباهاش
. دی هم اسمشون اضافه کنيزی چيزی عزدونمی نمی جانهی ا؟ی آرنیگی خانم چرا ميوا:  لب گفتریز
 .  وقتا هم نهی بعضانی وقتا می بعضستیرفت و امدشون مشخص ن. شندی ناراحت مينطوریا

 .  صداش کنمينطوری شوهرمه دوست دارم اایاوال خانم نه ، ثان:  چپ نگاهش کردمو گفتم چپ
 یصندل.  نشسته بودندزی زودتر از من سر مي و پربایز.  رفتنیی و جلوتر از من از پله ها پادی گزیلب

 بودند و هم قورمه هم مرغ پخته. ناهار چند مدل غذا بود.  و نشستمدمی کشرونی بشونوییروبرو
 یبعض.  مشغول خوردن شدمرشونی و نگاه خي و پربای و بدون توجه به زدمی برنج کشیکم. يسبز

 نشون بده، تا ی توجهی کردن، بکشی که کوچيوقتا الزمه که آدم بد بشه، مغرور بشه، به افراد
 اونها هم اثر گذاشته بود ي سکوت من رونکهیمثل ا.  کردمنکاروی و من همادیحساب کار دستشون ب

 خانم تشکر نبیز بعد از ناهار از.  عادتشون بودهنی ادیالبته شا. خوردندیو اونها هم در سکوت ناهار م
 . کردمو باز هم به اتاقم رفتم

 ایآر
و عالوه بر اون قرار . می معتبرو بر عهده گرفتي از شرکتهایکی تی سایطراح. می امضا کردقراردادو

 . می کنيزی برنامه ردی جدي شرکتو بر اساس استانداردهاي نرم افزارستمیشد، کل س
البته شرکت ما . کردی شرکت ما کمک مشرفتی بود که به رشد و پیی از شرکت هایکیشرکت تابان  
 بود که یی پروژه از پروژه هانی انحالی با ای بود وليوتری کامپي شرکتهانی و معروفترنی از بهتریکی
 محسوب ب پرتاي ما سکوي پروژه برانیا. می و موفق شدم،یدیکشی  مرونی ببامونی از چنگ رقدیبا
 .کردی مشتری بی و خارجی داخلي شرکتهانی و شهرت مارو بشدیم
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 د،یرسی خوشحال به نظر میلی قرارداد خنی اي که از امضای شرکت تابان، در حالسی رئ،ی صادقيآقا
 هردومون سود داشته ي انجام بشه و براتیروژه با موفق پنی ادوارمی ارجمند، اميآقا: رو به من گفت

 . باشه
 . که پروژه موفق خواهد بوددیمطمئن باش:  تکون دادمي اخم سربا

 نی اي شرکتو برانی ، مطمئن شدم بهتردمی کار دطی که از شما در محیتیبا جد:  کرددیی تایصادق
 یکی رستوران نزدهی. میری بگي جشن ساده اهی قرارداد نی به خاطر انیدیافتخار م. کار انتخاب کردم

 . می اونجا با هم داشته باشکی کوچی مهمونهی ادی بدم نمدم،یشرکتتون د
 پس ام،ی ها نداشتم اما مجبور بودم که باهاشون کنار بی مهموننی به اي اصال عالقه انکهی وجود ابا

 .  درخدمت شما بودن باعث افتخار منه،ی صادقي آقانی داراریاخت:  بلند شدن گفتمنیدرح
 شتریالبته من ب. میکردی و نحوه انجامش صحبت مطشی مدت صرف ناهار درمورد پروژه و شراتموم

 هر چه خواستی حوصله نداشتم، دلم منی از اشتریب. زدیشنونده بودم و شهاب از طرف من حرف م
 حضور.  کنمهی تنبموی فرصت مرنیدراول تا به خونه برگردم و شدی مسخره تموم می مهموننیزودتر ا

 .  بهتری زندگي شده بود برادای پي ازهی هاش انگی و     سرکشمیمر
 نفس م،ی که از هم فاصله گرفتیکم.  کردمشونیتا دم در همراه.  از رستوران دل کندندبالخره

سوار . زدن م کردن بس حرف وونهیچقدر پرچونه بودند، د:  دادمو رو به شهاب گفتمرونیخستمو ب
 . شو برسونمت شرکت

 . رمی مادهی پستی نیتا شرکت راه. يچقدر هم تو به حرفشون گوش داد: ستادی اشهاب
 . خونهرمی خودم مرسونموی تو رو مرمهیمس. با من تعارف نداشته باش:  زدمنوی ماشریدزدگ

 يخوای مومدهی هنوز ن،ي اومدشی دو ساعت پیکی نی بابا تو که هميا:  کردی کوتاهي خنده شهاب
 ؟يبر

تورو به . یی که مورد اعتمادمه توی تنها کسیدونیشهاب م:  دستم چرخوندمي توچویی سوکالفه
پس منو مؤاخذه .  شرکتامی انتخاب کردم تا خودم مجبور نشم همش بی داخلریعنوان مشاور و مد

 . رمی می و کامی مینکن ک
 ایآر:  سکوت گفتیبعد از کم.  شدنی تکون داد و سوار ماشي اخالق من دستش اومده بود سرشهاب
 نمونش ه،ی شرکت الزامي مواقع حضور خودت تویاما بعض. ي خوشحالم که بهم اعتماد داریلیمن خ

 .  امروزنیهم
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.  برام قابل احترام بودشیری پذتی همه مسئولنی نگران منه، اشتری نگران شرکت و بدونستمیم
 یدر ضمن تا زمان.  چقدر از کار کردن متنفرمياما خودت خبر دار.  که الزمهدونمیم:  زدميلبخند

 . رهی مشی مطمئنم همه کارا خوب پی شرکت هستيکه تو تو
 الزمه، خودت انجام بده، اگه يهر کار.  دارمنانیمن همه جوره بهت اطم:  شرکت توقف کردميجلو
 . حضور من واجب بود، خبرم کنانایاح
 میمر

 که فعال به عنوان کتابخانه ییتنها جا.  کتابا شدمییتب کرده بودم و مشغول جابجا مرلباسارو
 بهتر هم بود، شبها قبل از خواب به ينطوریا.  ازش استفاده کنم، طاقچه کنار پنجره بودتونستمیم

  تختيساك مخصوص کتابامو رو. خوندمی و مدمیکشی تخت دراز مي و روداشتمی برمی کتابیراحت
 هیالبته اول . کردمی مي زانو زدمو و کتابها رو جاسازی تخت پشت به در اصليگذاشتم و خودم رو

 به صدا میگوش.   طاقچهي روذاشتمی و بعد از دل کندن ازشون اونا را مخوندمی ازش میچند ورق
 ي که منو برایهرکس. به سمتش هجوم بردم و بدون نگاه کردن به شماره اش وصلش کردم. دراومد

 .متهی خونه دور بکنه، غننی ايچند لحظه از حال و هوا
   ؟زمی عزیخوب. سالم عروس خانوم:  باعث شد من هم شاد بشمنی شاد نازنيصدا

 بلندگو گذاشتم و ي رووی گوششه،ی تموم نمهای زودنی مکالمه به انی اونجا که مطمئن بودم ااز
 ؟ی فدات تو خوبیسالم، مرس:  کتابها باهاش حرف زدمییهمزمان با جابجا

 .من خوبم همه هم خوبن برو سر اصل ماجرا:  کردي خنده انینازن
  ؟ کدوم ماجرا؟یگی میچ:  دخترو دوست داشتمنی که من چقدر ايوا

 .  کنفی تموم ماوقع را تعرعیزود تند سر:  گفتتی با جدنینازن
 ؟يماوقعو از کجات آورد: دمی خندبلند

 .  کنفی نزن،تعریجاده خاک. حاال از هر جا آورده باشم:  کرديزی ري خنده
.  دو تا هوو دارم مثل هلویدونی نمي نازيوا:  گذاشتمابلوی دستم بودو کنار کتاب دي که تویکتاب

 .  تا بپزنکشهی طول مکمی. رجوشنی دکمیفقط 
   برا خودش حرمسرا درست کرده؟ای واقعا؟ آر؟یگی راست ميوا:  زدیغی جنینازن
 . کی کوچي حرمسراهی گفت شهی ميا: دمی لفظ حرمسرا خندبه

  خرج سه سر عائله رو بده؟تونهی چه طوره؟ مشیخونه و زندگ: دی کشیهوم
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  ؟ي امروز لغت نامه دهخدا خوندنی نازنيوا: گهی خنده دهی هم باز
 . ابی اصل ماجرا رو در؟ي من داري کلمه هانی به اکاری تو چمی بابا مريا:  با حرص جواب دادنینازن

.  پولدارترهیکنی که فکرشو ميزیخوب از اون چ:  لبم نشستي رونی نازني همه انرژنی از ايلبخند
 .  نفر درست کنهستی حرمسرا به اندازه بهی تونهی میی جوراهی

 .  هم دارهیی نفعهاهی اونجا؟ بالخره امی منم بی آدرسشو بگشهی جون من؟ ميوا:  زدیغی جنینازن
 .یلیآره خ: با تمسخر جواب دادم.  من فقط دردسر بوده و بس يفعال که برا.  کردميفکر
  خوش گذشت؟شبی اومد، دادمی یراست. چونی منو نپمیمر:  گفتی با زرنگنینازن
 .  بودیچه شب نحس.  هم رفتي اخمام توشبیاز فکر د.  بذارمش از دستم افتادخواستمی که میکتاب
  شبتون؟ی تو فاز دی رفتم؟ی مریکجا رفت : گفتطنتی با شنینازن

. دنیفهمی هم مهی اون بفهمه که به دنبالش بقذاشتمی مدیاما نبا.  زدمنی حرف نازننی به ايپوزخند
 يسوال بعد: ارمی بنیی حداقل ارزش خودمو پاخواستمینم

 . کنفیاصال همشو مو به مو تعر.  گهیبگو د. گهی نکن دتی اذمیا مر:  صداشو لوس کرد نینازن
 .يبعد: نی وقاحت نازننهمهی گرد شد از اچشمم

 ایآر
 حرکت ي اهیازپشت پرده سا.  انداختممی به پنجره اتاق مرینگاه.  شدمادهی خاموش کردمو پنویماش

 حوصله کنارشون زدم و رو یب.  شروع کردندي و پربایپله ها رو باال رفتم به محض ورودم ز. کردیم
   کجاست؟میمر: دمیبهشون پرس

 .خانم قهر کرده االن تو اتاقش اعتصاب کرده:  جواب دادبای نگاه کردن و زگهی به هم دکمی
 .  دارهي با همه سر ناسازگارمی مرنکهی و هم از ابای زي لبم نشست هم از حسادت هاي رويپوزخند

. وارد اتاقم شدم و به سمت در مشترکمون رفتم.  ازشون باال اومدمعی سمت پله ها رفتم و سربه
 نیمتعجب از ا.  باز کردن در شدي برای مانعمی خنده مري بردم که صدارهیدستمو به طرف دستگ

 . شدم و گوش دادمکتریخنده به در نزد
 . گهیعشق من قهر نکن د:  با عشوه گفتمیمر

 هی هم مثل بقمی ممکنه مریعنی. دستام مشت شد. شهیتلخ مثل هم.  لبم نشست ي رويپوزخند
 .  دختره مثل تموم هم جنساشهی اونم ؟يباشه؟ مگه شک دار
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 ي رومیمر. گرفتمی مچشو مدیبا.  صدا هم نداشته باشهنی که کمتريجور.  باز کردمی به آرومدرو
 ياز کتابها تخت پر بود يرو.  بلندش دورش پخش شده بوديموها. تخت به سمت پنجره نشسته بود

اصال . رفتی و داشت قربون صدقه اش میتموم حواسشو داده بود به شخص پشت گوش. جورواجور
 . زدمو به حرفاش گوش دادمهیبه چهارچوب در تک.  من نشدورود متوجه

 . نگفتميزی من که چ؟یکنیخوب چرا قهر م. گهیجون من د:   خم شد به سمت پنجرهمیمر
 ...وگرنه. شهی مریفقط مقابل من ش. رهیگی من خودشو ميفقط جلو.  ازش بهم خوردحالم
باشه :  همشوني شد به روی اومد مانع ادامه فکرام شد و خط بطالنرونی بی که از گوشی نازکيصدا

 .کنمی می از گناهت چشم پوشنبارویا
 یبا ب و يکردی دانشگاهو دودره مي عاديتو که روزا. گمای البته دروغم نمنینازن:  کردي خنده امیمر

  دانشگاه؟ی رفتي شده که با النگ و دولنگ پاشدی حاال چیرفتی مرونیافات ب
 یدونیخب تو که م. ای داديری عجب گمی مريوا:  پاك شدعی سری گوشه لبم باال اومد، ولشی سرتقاز

 . گرفته تا رستورانکی و کي چایاز مهمون.  تا تنها دانشگاه نرهکنهی ميصبا هر کار
 صبا بالگرفته نی ان؟ی کردکارای کن چفیخوب حاال تعر. شما هم شکم پرست:  زدي قهقهه بلندمیمر

  نه؟ای داد لیپروژه اشو تحو
 .میدی دویاما مهمتر از اون بگو ک. آره خدا رو شکر:  گفتجانی با هنینازن
   ؟یمی نکنه استاد کرن؟یدی دویک:  برنگشتی ولدی دست از کار کشمیمر
  ؟يداری بدبخت بر نمیمی کرنی تو دست از امی بابا مريا:  گفتی نچنینازن
 ؟یکنی مدای پیمیخوب تو سوژه بهتر از کر:  طاقچه گذاشته بود جابجا کردي که تووی کتابمیمر
 گهی سمت دهی راهشو کج کرد و دی نه بنده خدا تا مارو دیول. یینه خدا:  کرديزی خنده رنینازن

 .رفت
  عاشق استادشه؟مینکنه مر. ییذا استاد کنی شده بودم به امشکوك

  ؟يدی دویمن موندم دانشگاه تموم شده چرا همه اونجا تلپن؟ حاال ک:  صداشو بلند کردمیمر
. یعاشق دلخسته گرام.  پروژه برا شاگرد تنبال بودهلیامروز روز تحو:  مرموز گفتی با لحننینازن

 .یقیبهروز صد
 ایآر
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 کج صورتمو ي آره؟ لبخندممی فقط سکوت کرده بود، پس مرمی نشست،اما مرمیشونی پي رویاخم
  ؟ي مردمیمر:  سکوتو شکستنی نازنيصدا. پوشوند

 ؟يدی کچلو دیقی صدنی ای که بگي آب وتاب دادنهمهیا:  گفتی با تلخمیمر
 نی به ای که چیکنی فکر مي داریگی نمیچینگو ه. يپس هنوز زنده ا:  دادرونی نفسشو بنینازن
 می بهش گفتیوقت.  سراغتو ازمون گرفتکمونوی اومد نزددی ما رو دی وقتمیمر. ی محترم بچسبونيآقا

 وغ درگفتشیم. دمیشکستنشو با چشمام د. گمی راست ممیمر.  تهران داغون شدی و رفتيازدواج کرد
 . میازمون خواست که شمارتو بهش بد. میگیم

   بهش؟ هان؟نینداد شما که شماره نینازن:  کتاب از دستش افتادمیمر
 .ی خودت باهاش حرف بزنمیدادی محیترج:  کرد و گفتی من مننینازن
 ستمی حاضر نی من حتدیدونستیشما که م. واقعا که:  زدادی سرش گذاشت و فري دستشو رومیمر

   دادم پس چرا؟هاشی به خواستگاری که چند بار جواب منفدیدونیمگه نم. باهاش حرف بزنم
 هی شدی کتک زدن ميبه جا.  جبران اتفاق صبحي فرصت بود برانیاالن بهتر. دی به ذهنم رسيفکر

 گام می از در گرفتمو به سمت مرمویتک.   دونشون زدری تهی با شدیم.  کردهشی تنبگهیجور د
 نگاهش همه يتو.  نشون دادميچهرمو جد. متوجه حضورم شد و با مکث به من نگاه کرد. برداشتم

 بود و باعث شد که ندی ترس برام خوشانیا.  هم ترسی خشم و کم تعجب،شد،ی مدهید زیچ
 . بشهظتریپوزخندم غل

 
 
 میمر
 کرده یاز ترس قالب ته.  شده بودشهی ترسناکتر از همش،ی جدشهی همي چهره دم،ی ترسدنشی دبا

 نکرده بودم، اما بازهم ی باشه، واهمه داشتم،البته من کار اشتباهدهی حرفامونو شننکهی از اشتریب. بودم
 نو شد، مطمئن شدم حرفاموشتری لبش بي که پوزخند رویوقت.   تموم وجودمو گرفتيحس بد

 عقب، اما دمیخودمو کش.  برداشت به سمتمزی پراز وحشتم کردو بعد خي به چشمایاول نگاه. دهیشن
 .  شدرهیمن خ دستش گرفت و به ي توویگوش.  بودمی نداشت بلکه هدفش گوشي به من کارایآر

 شمارشو بذار ای زنگ زد جواب نده فتاده،ی نی غلط کردم، حاال که اتفاقممیمر:  ومدی منی نازنيصدا
 .ستتی بلک ليتو
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 داشت، ي اخالق بدهی نینازن. شدمی بدبخت مزدی میاگه حرف.  کردشتری زد که ترسمو بیچشمک
 مشکلو حل نکهی ايبه جا. کردی بود، مغزش درست کار نميزی نگران چای شدی که ناراحت میوقت

 و خاموشش کنم رمی ازش پس بگویبلند شدم و به سمتش رفتم تا گوش. کردی ترش مدهیچیکنه، پ
 بهروز جان قراره به د،یفرمودی خانم منینازن:  کمرش برد و  در همون حال گفتپشت ویکه گوش

  زنگ بزنه؟میمر
 با ی بگم قطع کنه  ولنین باز کردم تا به نازنده.  سرمي آوارشد روای و تموم دندی کشینی هنینازن
:  بلند شدنی نازنهی گري گفتم ، صدایفیآخ خف.  تخت پرت شدمي که بهم زد روی محکمي ایلیس
.  دادمیقی صديمن اشتباه کردمو شماره رو به آقا.  بودهخبری ماجرا بنی ازمی به خدا مرای آريآقا
 . نی نداشته باشمی به مريکار

 قطع کن، وی جان گوشنینازن:  دهن باز کردمو گفتمی حس شده بود،به سختی سمت صورتم بهی
 . زنمیخودم بهت زنگ م

 زنگ می به مرنیاز امروز حق ندار.  ساده دارمیلی راه حل خهیمن :  بهم رفتي چشم غره اایآر 
 مکالمه نیم شدن ا چونکه بالفاصله بعد از تموکنه،ی نمی فرقن،یریالبته اگه هم تماس بگ. دیبزن

 نیا  کهیچونکه تنها کس. نی من نشی مزاحم زندگنی از اشتریبهتره ب. کنمی خاموش مموی مریگوش
 خونوادش ای حق نداره با شما گهی دشه،ی مهی بخاطر اشتباه شما، تنبمیمر. مهی مرنهیبی مبیوسط آس

 .در تماس باشه
 اما بدتر ازهمه ، سوختی که بهم زده بود مي ایلی سيجا.  کردوقطعی کج بهم زدو گوشي لبخندایآر

 .  کنهی تالفينجوری حق نداشت، اایآر.  شدلی بود که بهم تحمییتنها
 ایآر
 به دیصورتش در هم بود، شا.  انداخته بودنییسرشو پا.  تخت نشسته بودي بسته رویی با چشمامیمر

 قدم برداشتم تا برم داخل نگاهمو ازش گرفتم و.  که سرش آوردمیی بخاطر بالدمی،شایلیخاطر س
  چرا؟: هنوز قدمو برنداشته بودم که صداش متوقفم کرد. اتاقم
:  دستمو گرفتنباری برداشتم که اگهی گام دهی به سوالش تی اهمی جواب پس دادن نبودم، باهل

 ؟ي حرف زدنطوری با دوستم ایچرا و به چه حق. يجواب منو نداد
 م،ی مریی تنهاگفتمی مدی باکرد؟ی منو خراب مي وجود دوستان و خونوادش، نقشه گفتم،ی بهش مدیبا

 چشمام ي درشتشو توي بردن هدفم برام مناسب تر بود؟ به سمتش برگشتم، چشماشی پيبرا
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.  از حدش بودشی بتی عصباني تو همش، نشون دهنده ياخمها. دوخته بود و منتظر پاسخم بود
 . جواب پس بدمنمیبیالزم نم:  گفتمدموی کشرونی دستش بي از تودستمو.  زده بودلساکت بهم ز

 شه،ی طرز صحبتت باعث منی اایآر.  جواب من نبودنیا:  فرستاد و با تحکم گفترونی بشوی عصبنفس
 .کنهی همه رو نگران مشناسمش،االنی زنگ بزنه به باباو مامانم، من منینازن

 . پاك کنمي که زدي بده تا گندمویگوش:  به سمتم گرفتدستشو
.  بوديعجب کنه ا. ستادی اومد تو دهنه در اعیسر.  توجه بهش به سمت در رفتمی تابوندم و بچشم

 نی با ایتونیفکر نکن م:  دوباره راهمو سد کردی با دستم کنارش زدم ولخواست،یواقعا دلش کتک م
 . بدهمویگوش.  یرفتارات منو منصرف کن

 به اون ی زنگ بزنيخوای هان؟ مکار؟ی چيخوای مویگوش:  زدمادیر از حد گذرونده بود، پس فگهید
 که االن دهی ازت ديزی چهی شماست؟ حتما يدای شنی حرومزاده ؟ همون که به قول نازنيپسره 

 .... ينطوریا
 که يدی شنهی از بقای ؟يدی دهی خودت منو با بقيمگه تو با چشما:  اشاره اشو جلوم تکون دادانگشت

 ی کسادیخوشم نم.  نکنجایپس قضاوت ب. يدی کامل شننوی مطمئنم مکالمه منو نازنپرم؟یمن هرز م
 . ندونسته بهم تهمت بزنه

 خواستمی ساکتش کنم، در اصل مگهی روش دهی چشمامو گرفت، دستمو باال بردم تا به ي جلوخون
با . دمی کوب محکم به صورتشکنه،ی و بهم نگاه مستادهی محکم سرجاش ادمی که دیبترسونمش وقت

 .  به سمت چپ خم شدو موهاش صورتشو پوشوندکمی که بهش زدم يضربه ا
 میمر

دلشوره . کردی از صورتم قلبم درد مشتری اما بکرد،ی درد میلیخ.  صورتم گذاشته بودمي رودستمو
 یلیمطمئن بودم که مامانو بابا خ.  تا االن عالمو آدمو خبردار کردهنی نازندونستمیم. گرفته  بودم

من درست نبود،   طرز رفتاردی بود که حساس شده ، شاای حق با آردی تند رفته بودم، شادیشا. نگرانند
اصال . ی تو بگی بده، با مامانو بابام حرف بزنم، بعدش هرچموی گوشایآر: بار تالشمو کردمنی آخريبرا

 . فقط نگران مامانممزنم،ی بهشون زنگ ميدست خودت باشه، هر موقع اجازه بد
 رو به زای چنی ای پدی باکنه،ی که دخترشون ازدواج میوقت. ستیبرام مهم ن:  کردمی کفرجوابش

 .خودشون بمالن
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چقدر احمق . کردی متمی اذ،ی انصافی همه بنی ا،ی رحمی همه بنی از سنگ ساخته بودنش، اانگار
 نقطه ضعف دی پس حداقل نبااد،ی کوتاه نمدونستمیم.  ازدواج کنمی رواننی شدم با ایبودم که راض

 رار منو تحت فشار قي هرروز به بهونه ادی خونوادم حساسم شاي من رودیفهمیاگه م. دادمیدستش م
 لبم ي روي نگاهش لبخندینیبا سنگ. کردمی باهاش مقابله مگهی روش دهی به دیپس با. دادیم

 . نشست
لبخندم .  چشماش تعجب نشستيو تهی باال آوردم و با همون لبخند نگاهش کردم، چند ثانسرمو

باالخره مامانو . ستی نیالی کار از کار گذشته، خ،یگیآره راست م:  باال انداختميپررنگتر شد، شونه ا
 .انیبابام کنار م

پس درست حدس زدم ، نقطه . هی حالتم عصبنیمشخص بود از ا.  گردنش در حال انفجار بودرگ
 . کردی اش موونهی من ديخنده ها. کردی مشی من عصبیالی خی به،یضعفش چ

 ایآر
 نمونویبازوشو گرفتمو از دهنه در کنارش زدم و در ب.  خودمو گرفته بودم تا نکشمشي جلویلیخ

 ی بودم، از خنده هاش، از آرامشش عصبیعصبان.   پرت کردمزی مي روشویگوش. بستم و قفلش کردم
 . دم صدا کروی بلند پريبا صدا.   روشن کردمگارمویس. کردمی خودمو آروم مي جورهی دیبا. شده بودم

 .لبه تختم نشستم.   که درو زد و نگران وارد شددی نکشقهی دقهی به
 ؟ی داشتي جان کارایآر:  شدکی قدم نزدهی يپر
 ترس نی از ای کممیچرا مر. نمی حرکاتش ببي توتونستمیترسو م. کتری نزدادی سرم بهش فهموندم ببا

نترس، فقط :  صورتش پخش کردمو گفتمي توگارموی که شد دود سکمی نداشت؟ نزديریو اطاعت پذ
 .می کنحی تفرکمی خوامیم

 .زیبرام بر:  بود اشاره کردمیزپاتختی مي که روي اشهی شبه
 هیبا .  آمدو به دستم دادکمینزد. ختی داخل جام ری کنترل شده به سمتش رفت و کمیی گامهابا

 .پر کن: جامو بهش دادمو گفتم.  دستش بودينوز تو هشهیش. دمینفس همشو سرکش
 یحت.  نرفته بودرونی ذهنم بي از تومی گستاخ مري پشت سر هم خوردم، اما هنوز چشماکی تا پچند
 کنه که ي کارتونستی اون مدیشا.  پامو احساس کردمي روينشستن پر.  بودي هم ازم فراریمست

 که ي پام جابجا کردم طورياونو رو.  کاذب باشهدادی که بهم می اگه آرامشی آروم بشم،حتکمی
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 موهام يدستشو البال. دستمو پشت کمرش گذاشتمو به خودم فشردمش.  روبروم قرار گرفت رتشصو
 ...حرکت داد

 میمر
 رو ي که پرای بلند آريصدا.  مطمئن شدم فعال آتش بسهرون،ی از اتاقش پرتم کرد بای که آرياونجور

 کنم ، اگرچه ی بعدا ازشون عذرخواهدیبا. چارهی، چه برسه به اون دختر بصدا کرد، تن منم لرزوند
 .  اونطور رفتار کردنی رفتم ولیامروز صبحم به قصد عذرخواه

 ي براي فکردی تخت انداختم، االن فرصت مرتب کردنشون نبود، باي پخش و پال روي به کتاباینگاه
 ياگه به جا. ارمی برونشونی بی بهشون خبر بدمو از نگراني جورهی دی باکردمی زده بود مای که آريگند
 ...نی نداشتم، اما نازني غصه اچی شکوه بودن، های صبا ن،ینازن
 دیبا. کردمی مي فکرهی دیبا.  نگران شدنی حتما تا االن مامانو بابا کلختم،یری به سرم مدی بای خاکچه

 دمیترسی مرم،ی تماس بگتونستمیبا تلفن خونه نم. رمی تا بتونم با خونه تماس بگکردمی مدای پی راههی
 ي پرای بای از زتونستمی مدی شادم،ی کالفه دور خودم تابیکم.  راه بندازهدی دردسر جدهی بفهمه و ایآر

 . موندی مبای که مشغول بود، پس فقط زيپر. رمیکمک بگ
 در اتاقا ينگاه سرگردانمو به رو. رونی شال رو سرم انداختمو از اتاقم زدم بهی.  موهامو بستمعیسر

 انداختم، نیی نگاه به سالن پاهی پله ها ياز باال.  باشهنیی پادمی اتاقش کدومه؟ شادونستمینم. تابوندم
 دوخته ای به در اتاق آرموچشما.  دوبار آروم رو در زدمیکی در نیرفتم به سمت اول. اما اونجا نبود

 . شه مثل جن حاضر بهویبودم، نگران بودم 
 ومد،ی نیجواب. دمی آروم به در کوبیلیانگشتمو خ.  رفتمي به سراغ در بعددم،ی نشنی که جوابیوقت
 .دیرسی به دادم نمی خراب شده کسنی اي تومردموی داشتم از استرس م،یی صداچیه
 آشفته درو باز کرد، ی با وضعبایز.  در باز شدهوی دستمو بردم جلو تا به در بکوبم که گهی بار دهی
 انداختمو بدون ری نبود،سرمو زي انداختم، خبرای به اتاق آرگهی نگاه دهی.  خواب بودهزد،ی داد مافشیق

 .مونده بود  من دهنش بازیی شده بود، از پررویدنی واقعا دافشیق. تعارف وارد اتاق شدم
 بود راه یی اون چه دعوا؟یکنی مدجای چرا مدام مزاحمت ا؟ي کردکاریدوباره چ:  گفتتی با عصبانبایز

 م؟ی آرامش داشته باشقهی دقهی يزاری چرا نم؟يانداخته بود
 است؟یکار آر: دی کشینی صورتم هدنی سمتش برگشتم، سرمو باال آوردم، با دبه
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 ازت ی خواهشهی شهی مست،ی مهم ننیفعال ا: دمی صورتم کشي کبودي روی تکون دادم، دستيسر 
 بکنم؟

  ؟يخوای میچ:  باال انداخت یی ابروبایز
  زنگ به خونمون بزنم؟هی تی با گوششهیم: کردی لحظه هم ولم نمهی دلشوره

 ؟ي نداری که گوشیی گدانقدری ایعنی:  با تمسخر نگاهم کردبایز
 چی نداشتم، هاجیاگه احت.  شده بودمچارهی بهش نگم، آخ که چقدر بيزی به هم فشردم تا چدندونامو

 ازم گرفته، موی گوشایآر: نهی انداختم تا غم تو چشمامو نبنییسرمو پا. دمیکشی نمویوقت منت کس
 .  زود تمومش کنمدمی تماس کوچولو، خونوادم نگرانند، قول مهیفقط 

 . بفهمهایاگه آر:  گفتی که با نگراندی تو صورتم دی  چدونمی شک نگاهم کرد، نمی کمبا
 . همه نزارم بفدمی قول مفهمه،ینم:  جواب دادمزود
. فتمی تو دردسر بخوامیفقط زود تموم بشه نم:  برداشتو به سمتم گرفتی عسلزی مي از روشویگوش

 . دردسرههی همش مانجایاگرچه حضورت ا
 حقارتو نی اشدمی حاضر نمچوقتی هزدیاگه دلم شور خونوادمو نم.  فشرده شد، اگه مجبور نبودمقلبم

 .  از دستش گرفتمو شماره خونه رو گرفتمویگوش. تحمل کنم
 بله؟: دیچی پی گوشي محسن توي از چند بوق صدابعد

 به گفتموی نمیچی بگم، آخ که چقدر دلتنگ صداش بودم، من هتونستمی نميزی بند اومد، چزبونم
 . دادمی الو الو گفتن محسن گوش ميصدا

 ؟ی خودتم؟یمر:  نفسام که محسن گفتي صداي از روای سکوتم بود، ي رواز
 .یسالم داداش:  جواب دادمی خوشحالبا
 . دیرسی به گوش مقشی عمي نفسايحاال نوبت اون بود که سکوت کنه، تنها صدا 

 محسن؟:  صداش زدمآروم
هر لحظه اش . شمی موونهی دارم دی رفتی هان؟ از وقتم؟ی مري کردنکارویچرا ا:  جواب دادنیغمگ

 .   سال گذشتههیبرام مثل 
 ... محسن جان:  کردم آرومش کنمیسع.  گذشتهی به من چدونستی که نمخداروشکر
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 بوده، زندانو به ی زنده بودنش چي بهاد،ی محمد فهمیامروز صبح وقت:  توجه به من ادامه دادبدون
 گفتی م؟ی ازدواج کنينجوری بودم که گذاشتم تو ارتی غی بنقدری چرا اگفتیم.  بودختهیهم ر

 .  طرز زنده بودنشنی به ادی ارزیمردنش م
 شما رو در اون حال تونستمی تحمل کنم، باور کن نمتونستمیمحسن، نم:  گلومو قورت دادمي توبغض

 .نمی ببتی اون وضعي محمدو توتونستمی نمنم،یبب
 . لبخند کم رمق زدمهی بای باال آوردمو به نگاه کنجکاو زسرمو

 نگاه کنم؟ از خودم بدم لی فامي تو روتونمیپس من چطور تحمل کنم؟ چطور م:  زدادی فرمحسن
 .یگرفتی نممی تصمعی سرنقدریآخ کاش ا. ادیم

 شوهر هیمگه بد شده، . داداشم، من خودم خواستم: کردمی آرومش مي جورهی کنارش بودم، اگه
 . کردمدایخوشگلم پ

 ست،ی نیاالن وقت شوخ:  بهش زدم و به غرغر محسن گوش دادمیچشمک.  گرد شدبای زيچشما
 ؟يریگی به تمسخر مویچرا همه چ

 کنن؟ی آزاد می محمدو کیدونینم:  گرفتمي شالمو به بازي شهیر
 ی دوسالیکی ادیاما به احتمال ز. می منتظر نظر دادگاه بموندی باگفتی میامروز سعادت: دی کشیآه
 .  تو زندان بمونهدیبا
 کنه؟ی متتیاذ: دی لرزون پرسیی صداکرد،بای متمیچقدر غم صداش اذ 

 هی کردم با یسع.  لبم نشستي رويپوزخند.  چقدر دل دل کرده تا بپرسهدمی اما فهماورد،ی ناسم
 به ظاهر خشک دی شاای آرکنه؟یمگه جرئت م:  چقدر موفق بودمدونمی شاد جوابشو بدم، نميصدا

 .  واقعا با محبتهیباشه ول
 کنه؟ی متتیاذ. يجواب منو نداد:  قانع نشدمحسن

 باهام ایآر. نه :  دوختمنی نگاهمو به زمگم،ی که می ببخش منو به خاطر دروغایخدا .دمی گزلبمو
 . کنهی خوب رفتار میلیخ

 يچشمامو باال آوردم نگاهم افتاد به چشما. رفتهی محسن نشون داد که دروغمو پذي رها شده نفس
 مامانو بابا کجان؟: دمی نگاه پر سوال شدم و پرسنی االیخیب. کردی نگاهم میسوال. بای زیآب

 مامان نذر کرده، رفته ادا گفتیبابا م. دیمامان از صبح رفته امامزاده شاهز: زدی راحت تر حرف میکم
 .ومدهیهنوزم ن. کنه
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 هی دیشا.  به خونه زنگ نزدهنی اصال نازندمیشا. دهی خدا رو شکر که مامان نفهمدمی کشی راحتنفس
 .بار مخش درست کار کرده

 از من می مرد؟ی باهاش حرف بزننیخوایم. مهیبابا مر: دی کشرونیو از فکر ب محسن منيصدا
 .خداحافظ با بابا حرف بزن

  ؟یسالم دخترم خوب: دمی گوش شدمو صداشو شنتموما
 .   نگرانهی کدونستمی کرده بودمو ميتموم عمرمو باهاش سپر.  صداشو حس کردمینگران
اما . ستمیاصال خوب ن. ستمی بزنم نه خوب نادی فرتونستمیکاش م. دادی گلومو فشار می لعنتبغض

کجا .  ذره شدههی ؟ دلم براتون نیشما خوب. بله که خوبم.   خودم ییسالم بابا: بازهم دروغ گفتم
  نداره هر روز اونجا پالسه؟ی مگه خودش خونه زندگکنه؟ی مکاری چنجای محسن ان؟یبود
 ده،ی نون خرنکهیمن رفته بودم حمام، محسنم مثل ا. ه لحظه امان بدهیدختر :  با خنده گفتبابا

 .ياومده چندتا برامون بذاره که تو زنگ زد
 . گفتی مییزای چهی دوستت زنگ زده بود خونه میمر:  شدي مکث و بعدش جدیکم

 گفت؟ی می چ؟يجد:  منو ببخش که مجبورم مدام دروغ بگمای خدادم،ی دندونام کشری زلبمو
 داشته تی زنگ زده رو گوشگفتیم: کردی تو دستش جابجا موی بابا دور شد، انگار داشت گوشيصدا

 .  قطع کردهوی شوهرت اومده دعوا کرده و گوشزده،یباهات حرف م
 یلیخ.  خاموشهرمیگی متوی زنگ زده، مدام گوشنیاز اونموقع که نازن:  تازه کردو ادامه دادینفس

 هی رو داشته باشه، ای آري شماره آقادی محمد شالیبزنم به وک زنگ خواستمیاالن م. نگران شدم
 . رمی باهاتون تماس بگيجور
بابا : چشمامو رو هم فشار دادم وراست و دروغ سر هم کردم.  باباچارهی دلشوره نداشتم بخودی بپس
 از یکی منو به ي شماره نی شد؟ نازنی چدیدونیم. کنهی مادی داغ حرفاشو زازی پشهی همنینازن

 رتشیخب حق داره به غ.  بد حرف زدنیبا نازن.  شدی عصبکمی دی فهمایآر.  کالس دادهيپسرها
 . مزاحمم نشهگهی خاموش باشه، تا پسره دمی مدت گوشهی می گرفتمیتصم. برخورده

 از ظهر تا حاال چقدر حرص یدونی که نمي وام؟ی مریگی ميجد:  کرده بوددای انگار جون تازه پبابا
 بازهم مزاحم يدی اگه دممیمر.  داشته باشهرتی زنش غي رودیمرد با. ابا شوهرت حق دارهب. خوردم

 . اعتماد بشهینذار شوهرت بهت ب.  به شوهرت بگو و خطتو عوض کن،يدار
 رت؟ی و غایآر:  خودم زمزمه کردمبا
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  ؟ی گفتيزی چمیمر: دی با شک پرسبابا
 برم، به دیبابا جان، من با. نه با شما نبودم: کردمی زودتر مکالمه رو تموم مدیبا.  به در انداختمنگاهمو

 .  دوستتون دارمیلیخ. رمیگیخودم هر موقع تونستم باهاتون تماس م. دیمامان سالم برسون
مواظب . برو به سالمت.  تو هم به شوهرت سالم برسون:  بابا رو با جان و دل گوش دادم يصدا

 . رت باشهخدانگهدا. خودت باش
 . زمیممنون عز:  گرفتمبای قطع کردمو به طرف زویگوش

 . خوشگلهبایز.  خانومبایز. بایز: صداش کردم.  اصال هواسش به من نبودبایز
 از روش خودم استفاده دی صورتش تکون دادم، باز هم متوجه نشد، بايدستمو جلو.  نداشتي ادهیفا

 سکسو: کنم، دهنمو بردم کنار گوششو بلند گفتم
دلمو گرفته بودم و . گشتیبا چشم به دنبال سوسک م. ستادی تخت اي ترس از جاش بلند شدو روبا
 خوشگلش برام خط و نشون ي خورده، با چشمای چه رکبدینگاهش که به من افتاد فهم.  دمیخندیم

  نکردمدای پي اگهیراه د. ي صدات کردم جواب ندادیباور کن هرچ:  به طرف درو گفتمدمیدو. دیکش
 . ی اونجا تلف شدمیترس. ارمی برونتی از هپروت بتا
   تشکرت بود؟ي جانیدختر احمق ا:  اومدنیی تخت پاي از روبایز
 . براتکنمیجبران م. از کمکت ممنون :  خنده درو باز کردمبا
جون :  اومد و دستشو مشت کرد تا به حسابم برسه، مچ دستشو گرفتمو دستپاچه گفتمکمی نزدبایز

 . رودل کنمترسمی خوردم که منقدریاز صبح تا حاال ا.  نزني دوست داریکهر
 چقدر خوشگل یاله:  گونه اش کاشتمي بوسه روهی بل گرفتمو عی لبهاش نشست، سري رويلبخند

 . گهیببخش د. يخندی میشیم
  ؟يدیبخش:  گفتمیطونی کج کردمو با نگاه شسرمو
 . ي دارییعجب رو:  کردی کوتاهخنده

 .  با هم؟ به خدا گناه دارمامی دوستگه؟ی ديدیبخش:  رو لپش زدمو گفتمگهی بوس دهی
 کشه؟ی به دعوا مای چرا کارت با آر،یزنی خوب حرف منقدریتو که ا:  تکون داديسر
 بود، تعجب ستادهی که پشت در اتاقش گوش اي فرددنی نگاه کردم، با دای به سمت اتاق آرگهی دبار

 شینی بيمتوجه من شد، دستشو رو.  تا از وجود شالم مطمئن بشمدمیکش سرم ي رویدست. کردم
 .گذاشت و از در فاصله گرفت
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 ایآر
.  دیکشی برهنم مي نهی سي روی با انگشت سبابه اش خطوط نامفهوميپر.  بودمدهی خوابطاقباز

 . چشماتو ببندو بخواب؟یکنی استراحت نمکمی چرا زمیعز:  بازوم جابجا کردو گفتيسرشو رو
 .ستمیخسته ن:  جمله بودهی فقط جوابش

 همش اعصابت ،ي خونه آوردنی به اموی مری جان از وقتایآر:  شد، به سمتم خم شدزی خمی ننباریا
  بره؟یکنیچرا ردش نم.  استختهیبهم ر

هم . داشتینم لحظه هم دست از سرم بر کی میچرا مر.  انداختمی و مري اتاق کنارادی هم منو به باز
 .  و همه جا بودشهیخودش، هم فکرش و هم حرفش هم

 ي به دلسوزازین.  برهفرستمشیهر موقع خودم صالح بدونم، م:  جوابشو دادمي بستم وجدچشمامو
 . ستیشما ن

 .    نداشتیتی برام اهمرشدنشی نشون داد که ناراحت شده، دلگسکوتش
 پر شهی همي صدادنیاز شن.  نفرو مخاطب خودش قرار داده بودکی که دمی شنروی بلند اميصدا
 قهی مطمئن بودم اگه تا چند دقزد،ی حرف مبایحتما با ز.  لبم نشستي کمرنگ روي لبخندشیانرژ
 ه افتادشرتی تخت بلند شدم، تي از روعیسر. شهی از اتاق خارج نشم، بدون اجازه وارد اتاق مگهی دي

. ییای نمرونی نرفته، بری امیتا وقت:  گفتمي به پرکردم،ی که تنم مورنطیکنار تختو برداشتم و هم
 . لباساتم بپوش

 تونستم نگاهمو از بدن خوش ی لباساش کرد، به سختدنی رو از دورش باز کردو شروع به پوشملحفه
 گونم مونده بود، پاك ي که روي رژيجا.  موهامو مرتب کردمی رفتم، کمنهیبه سمت آ. رمیفرمش بگ

 . کردمو به سمت در اتاق رفتم
 میمر
 دستت بشکنه چطور دلت اومد، دست ی الهای آري وايا: بلند شدنشی صورتم ناله و نفردنی با دریام
 . ی بلند کنی گلمی مريرو

 ریام.  اومدرونی بای باز شدو آرایدر اتاق آر. کردی منی هفتاد ساله نفريرزنای گرفته بود، مثل پخندم
 . زبونشونو کوتاه کنندرنی بگادی ها روکتک زد، تا فهی ضعدیبا:  دادهی رورییتغ

 به گوشم ای آري جدي داشت؟ صداری تاثنقدری اای حضور آریعنی.  همه تفاوتنی گشاد شد از اچشمام
 . یگفتی می چدمی حرفتو عوض نکن، صداتو شنریام: دیرس



 135 

 .ي صورتشو چطور کبود کردومدهی هنوز ننی ببگم؟یمگه دروغ م:  به غبغب انداختي بادریام
 دستش به صورتم برسه، به خودم نکهیقبل از ا.  به سمت صورتم منو شوکه کردری دست امحرکت

 بودم که به دهی جنبرتری کم دهی گفتن اگه ی گفتن نامحرمیمحرم. دمیاومدمو سرمو عقب کش
 .شدی قلمم اضافه منی امروزم، ايگناها

 شناختمش، به من نگاه بد یچون از وقت.  کردنکاروی و عادت اي هم درديز رو بودم، امطمئن
 .  رو حفظ کنهمای کرده حرینداشته، تموم مدت سع

 انگار ارث باباشو کردی نگاهم مي جورکرد،ی بهم نگاه متی به سمتم برگشت، هنوزم با عصبانای آرنگاه
 . طلبکار بودمیزی چهی کرده، تازه تی همه اذنی انگار نه انگار که منو ادم،یباال کش

 قشی عمي از همدردي جورهی و ادی به خودش بری امنکهی اي بود، برادهی هوا خشکي روریدست ام 
 زود خوب ست،ی نيزیچ:  خنده گفتمی صورتم گذاشتمو با چاشنيتشکر کنم، دستمو رو کبود

 . خودم بودری تقصشه،یم
 .ي راه گم کردنورا؟یاز ا:  به سمتمون اومدایآر . موهاش بردي و البالدی دستشو پس کشریام
 . رونی بمی دنبالت برامیحوصلم تو خونه سر رفته بود، گفتم ب:  دوختای نگاهشو به آرریام
 حوصله ات سر رفت؟ چرا تلفن ي زودنیبه ا. می از اصفهان برگشتروزیما د:  باال انداختیی ابروایآر

  تا زودتر اماده بشم؟ينزد
 که زدمیاگه زنگ م:  که مچشونو گرفتند، جواب دادیی مثل بچه هادوی به پشت گردنش کشیدست

 .يدیتو هم که اطالعات درست به آدم نم.  مردهای خانم زنده است می مردمیفهمینم
 نداخت؟ی گردن من مویبه من چه؟ چرا همه چ.  به من دوختشوی عصبيچشما.  برگشتای آررنگ

 مدت نی اي تونقدریا.  منهری تقصزنه،ی می منه، دوست خودش حرفری تقصزنه،ی میدوست من حرف
 . شهی خشم اژدها می کدمیفهمی باهاش دعوا کرده بودم که ممونییآشنا

 ای در مقابل آرریام.   حرفو نداشتهنی انتظار اری برگردوند، مشخص بود که از امری به سمت امنگاهشو
 انگشتامو ،ي فکرچیبدون ه.  دوستا شکسته بشهنی به خاطر من حرمت بدمیترسیم. جبهه گرفته بود

 .می حساب شدیب  تازه االن با همای منو آرر،یآقا ام:  گفتمری  رو به امچوندم،ی پای آريدور بازو
 صفه؟ خب ست؟ی نادتونی بابا يا:  چشم دوختمای آرنی خشمگي با تعجب نگاهم کرد، به چشماریام
 ری امروز تقصي ؟ البته دعوارمی پس نگیچی که بزنم و هشهی مگه،ی دکردی می تالفای آریی جاهی دیبا

   ساکت بمونه؟ای آرنی کردم، بعد انتظار دارتشی اذکمی کردم، یطونی شکمیخودم بود، 
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 . کردیپس بالخره تالف. ستی شکراب ننتونی بادیخب، انگار ز:  اجبار سردادي از روي خنده اریام
 سر فرصت اضافه اشو بهش دیبا. فقط نامرد بدجور زد. اوهوم :  زدمایدرگم آر به نگاه سریچشمک

 . برگردونم
 گهی دکمی می برایب: من هم بازوشو رها کردم.  گرفتو به سمت خودش کشوندشای دست آزاد آرریام
 .زنهی با تو مي منو هم به جرم همکارمیسی وانجایا

 . ي دختر بازمیسه سوته آماده باش بر.  منتظرتم نییمن پا:  داد به سمت اتاقو ادامه دادهلش
 ي مبل دونفره اي مبل نشست و من هم روهی ي بالفاصله روریام. می رفتنیی به سالن پاری و امبایبا ز 

 خانم از میمر:  به حرف آمدری سکوت امیبعد از کم.  هم کنارم نشستبایز.  نشستمری اميروبرو
  د؟یخونوادتون خبر دار

 . بله امروز باهاشون صحبت کردم:  زدم محويلبخند
 نشه، اما نشد، راستش از دهی کشنجای صحبت کردم که ماجرا به اای با آریلیخ:  تکان داد و گفتيسر

 . عوض شدمشی تصمهوی ی بود ولتی رضاایاول هم قصد آر
 .کنمی مفیبعدا برات تعر:  کردم ولب زدمری روغافلگبای متعجب و کنجکاو زنگاه
 .  بودهينجوریقسمت منم ا. نی بهم لطف داشتیلی مدت خنیشما در ا:  گفتمری امروبه

    کنه؟ی مي باهاتون بد رفتارای خانم، آرمیمر: دی پرسي مالحظه اچی هربدونیام
خودش که . دی پرسی سوالنی همچهیبدون مقدمه .  جوابشو بدمی چدونستمینم.  کردمهنگ

 ي توی دوست نداشتم کسیاز طرف.  به هم بخورهنشونی بدمیترسی داره، می چه اخالقای آردونستیم
 و نه  شدی به ما مربوط مایمشکالت منو آر. ی دلواپسي از روی من دخالت کنه حتی خصوصیزندگ

 .  ي اگهیفرد د
 مختلف که با هم ازدواج دی که دو نفر با عقادیدونی ، مرآقایراستش ام:  جواب دادمي جدیلیخ
. ستمی نی قاعده مستثننی هم ازایمنو آر.  دارنیی بگو مگوهاي سرهی مدت با هم هی تا کنن،یم

. می همو بشناسي اخالقاای منو آرکشهی طول مکمی م،ی که ما داشتي انهی زمشیبخصوص با اون پ
 . شهیبه مرور زمان خوب م. می داشته باشي جدای ی جزئي دعواهاي سرهی مدت نی ايممکنه تو خب

 چهارخونه سبز و رهنیپ.   بگم جذاب نشده بودتونمینم. دمی دست از حرف زدن کشای اومدن آربا
 باز گذاشته شهی اول  لباسشو هم که مثل هميدکمه ها.  بوددهی پوشی با شلوار کتون مشکیمشک

. شکونهی که دلو می دل ببندم، به کسدمی ترسدم،یترس.  بذارهشی پهنش رو به نمانهیبود تا س
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شک نداشتم، .  اومدنیی پله ها رو با آرامش پاایآر. و به دستام دوختمشون ازش گرفتماموچشم
 . نگفتيزی تابوند، اما چری منو امنینگاهشو ب. دهی شنریحرفامونو با ام

 .  چمن سبز شدرپامیز. يچه عجب آماده شد:  پاهاشو نگاه کردری زریام
 ؟ی پس چرا نشسترون،ی بمیمگه قرار نبود بر. يبسه مسخره باز:  مچش بستي ساعتشو روایآر
به قل سومتون . شمی محترم بنده از حضورتون مرخص ميخب خانمها:  مبل بلند شد ي از روریام

 . دیهم سالم خاصه منو برسون
ابروهاشو تو هم .  باحال بودیلی خشیی را درآورد خداای آري ادارفتی که به سمت در منطوری همریام

 . زخند بزنه پوای مثل آرکردی میکرده بود و سع
 نی سرم هر لحظه سنگکردمیاحساس م.  دستام گرفتمي شالمو شل کردم، سرمو توکمی رفتنشون با

 ي بود، برالی تکمتمی از حد هم خسته بودم، ظرفشیخسته بودم، ب.  بترکهخوادی و از درد مشهیتر م
.  سالن انداختمکی کالسيواری به ساعت دی نگاهمین.  وبودمدهی کشبتی از حد مصشی روز بکی

دستامو از سرم جدا کردم، سرمو به . کردی بهم نگاه مبی عجی با حالتبایز. دادی رو نشون م8 عتسا
 .  مبل چسبوندم و چشمامو بستمیپشت

  حالت خوبه؟زمیعز: دی پرسی با نگرانبایز
 . ممنون، خوبم:  انداختمی باز کردم، بهش نگاهچشمامو
 ربود،ی امشی پقهی که چند دقیی همون جایی مبل روبرويه رو کدمی دوی برگردوندم و پرنگاهمو

 تازه مهربون شده يبای منو زنینگاهشو سرگردون ب.  سرو صدا اومده  بودیچقدر ب. نشسته بود
 . چرخوندیم
 گذشته ای تو و آرنی بی افتاده؟ چی اصفهان چه اتفاقي توی کنفی تعرشهیم:  من من کردی کمبایز

  نگرانتونه؟نقدری اریکه ام
 هم ی مگه فرق؟ی بدونيخوای موی چگفتمی بهش مدیبا. گل کرده بودشیپس فضول.  زدميلبخند

 من همون گفتم،ی مای منو خراب کرد؟ ی چطور زندگای نداره، آری ربطچی به تو های شده؟ ی چکنهیم
 ن؟ی بهش زددی تونستی هر تهمتن،ی سر هم کرددی تونستی که امروز صبح هر داستانی همونممیمر

 .  شما روتنگ کردهي اومده جاکه یکس
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 بایز:   بستمو بهش دوختممهی ني و چشمادمی کشي اازهی خماوردم،ی کدومشونو به زبون نچی هاما
 دیببخش.  کنمفی تعروی فردا همه چدمیقول م. لهی تکمتمیباور کن ظرف. جان امشب واقعا خسته ام

 . برم بخوابمدیبا
 . کنمیاما من تا فردا دق م:  گفتي با حالت با مزه ابایز
 .از جام بلند شدم و به سمت پله ها حرکت کردم.  شام خوردن شدمالیخیب 
 ؟یپس شام چ:  بلند گفتبایز

 . دارماجی به خواب احتزی از همه چشتریاالن ب.  نی منم بخوريشما بجا:  اما جواب دادمبرنگشتم
  چه خبره؟نجای ای بگشهیم:  رو مخاطب خودش قرار داده بود باعث خنده ام شدبای که زي پريصدا
لباسامو عوض .  گردنم به سوزش افتاد اما مهم نبودی کمدم،یشالمو از سرم کش.  اتاقمو باز کردمدر

 و بعد از مسواك زدن ییرفتم دستشو. دمی با شلوار ستش پوشی صورتي حلقه انی تاپ آستهی. کردم
 با حرص، همشونو. دمی کشی تخت آهي پخش شده روي کتابادنی حمله کردم که با دبه سمت تخت
برام مهم نبود چندتا از کتابا ممکنه پاره .  بخوابمخواستمیفقط م. دمی خوابختموی رنییاز رو تخت پا

 هم گذاشتم تا بخوابم يچشمامو رو.  دارم، فقط خواب برام مهم بوديشده باشه و فردا براشون عزادار
 . هم خوابم بردعی سرو
 
 ایآر
 بودو نی ارینظر ام. می به بام تهران اومده بودم،ی و به سمت باال حرکت کردمی شدادهی پری امنی ماشاز

 حرفشو ی بزنه ولیچندبار خواست حرف.  تو فکرهدادی نشون مریسکوت ام.  نداشتمیمنم مخالفت
 .  بگو و خودتو منو خالص کن؟ی بگيخوای می چریام: کالفه شدمو به سمتش برگشتم. خورد

نظرت درموردش . يدی پله ها شني از باالموی مري حرفادونمی مایآر: دی پرسی کردو با دودلی مکثریام
 . عاقلو سربه راههیلی به نظر من که خه؟یچ
 خودشو خوب خوادیم. همش حرفه:  باال انداختمو گفتميشونه ا.  خبر داشتزی از همه چشهی همریام

 . بدهو عاقل نشون
 یکیاگه . ستندی همه مثل هم نی باور کنيخوای چرا نمایآر:  بهم انداختي نگاه شماتت بارریام
 .یکنی خودت سخت مي براوی زندگينطوریا.  هم همون کارو کنندهی که بقشهی نمیلی کرد دلانتیخ
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چون من :  گفتمی عصبی هم فرو کردم با حالتي شلوارم فرو کردم اخمامو توبی جي تودستامو
 مگه حال و روزمو وا؟ی بعد از شدمی کشی چيدیمگه ند. دمی دانتی کردم و ازشون خیباهاشون زندگ

 . شترهی باستشی سکمی اونا، فقط هی شبیکی ممی فرق دارن؟ مري اصرار دارنقدری پس چرا ا؟يدیند
 .  ندارمي تکراريحوصله حرفا. می برگردي ادامه بديخوای اگه مریام:  به دوردستها دوختمنگاهمو

 م؟ی بخوريزی چهی میبر. شمی خفه مشهیباشه مثل هم:  جواب دادي با دلخورریام
 خواستیدلم نم. داشتی صدا کنارم قدم برمی ساکت و برمیام.  تکون دادمدیی تاي به نشونه يسر
 به ي روادهی پیز کمبعد ا.  دازتر کردهمشی که پاشو از گلدیفهمی مدی اما بانمی ببينطوری ارویام

 يری درگم بوددواریام.  برگشتي کم به حالت عادهی بعد از شام ریام. می و شام خوردمیرستوران رفت
 درختان باغ حرکت نیدر ب.  کردمو به داخل رفتمی خداحافظریاز ام.  فراموش کرده باشهنمونویب

 یمینس. دادی سکوت بهم آرامش منی سکوت فرورفته بود و ايباغ تو.  دور شدمیاز جاده اصل. کردم
 درختها ي حرکت شاخ و برگهايصدا. خوردی و به صورتم مدیچی پی درختامي شاخه هاانیخنک م
 نگاهم اری اختی بدم،یبه ساختمون رس. زدمی هدف در باغ قدم میب.  کنمدای پی حس خوبشدیباعث م

 عادت نداشت، یحت. فته بود محض، اتاقشو فراگریکی شد، تاردهی کشمی اتاق مريبه سمت پنجره 
 از تخت دريلباسامو عوض کردمو رو.  گرفتمشیراهمو به سمت اتاقم پ. چراغ خواب روشن کنه

 راحت خوابم ببره و مجبور به خوردن قرص ی بخاطر خستگنکهی ادیچشمامو بستم به ام.  دمیکش
 .نباشم

 میمر
. چشمامو به هم فشار دادم. کوبنی دارن محکم درو مدمی که ددمیدی پادشاهو منی خواب دهمداشتم

 و صدام دیکوبی مدام به در میکی.  نداشتي ادهی تا دوباره بخوابم اما فادمی سرم کشيملحفه رو رو
 درو باز اره بهی ،يخوب تو که مزاحم شد. اول با انگشت و بعد با مشت به جون در افتاده بود. کردیم
 کالفه خودمو باال ؟یزنی در منجوری ایکشیجالت نم در خنی ازچیحاال از من ه.  تويومدی م،يکردیم

 .   توایدر بازه ب:  بسته گفتممهی ني و با چشمادمیکش
 به ینی سي پشت بندش هم پرنییسرشو انداخته بود پا.  وارد اتاق شدی درو باز کرد و به آرامبایز

 نگاهاشونو باال نطوری تخت و بعد هم همنیی پاياول چشماشون گرد شد از کتابا. دست اومد داخل
 . کردمی خمار خواب نگاهشون مي به من که با چشمادنیآوردن، رس

 ؟ي جون خواب بودمی مريوا: دی گزی لببایز
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 ست؟ی ام معلوم نافهیاز ق:  کردمي اخنده
 .  تو بخوابمیریما م. می مزاحمت شددیببخش:  انداختنیی شرمنده سرشو پابایز

 خواب از گهی دنینی بشنیای ببره؟ی دوباره خوابم مدیکنیفکر م:  چشمام کنار زدمي از جلوموهامو
 . دیسرم پر

 .می برات آوردي صبحانه بخوريومدی جون نمیمر:  صبحانه اشاره کردینی به سيپر
اما خوب بود .  باال زده بودشونی ذره حس کنجکاوهی مهربون شدند، نقدری چرا انای ادونستمی که ممن

 . شدی بهتر منمونی کم روابط بهی دی و شاشدمی سرگرم مکمیحداقل 
من . اتاق خودتونه. دی نکنیبیغر:  رفتم و در همون حال گفتمیی جام بلند شدم و به سمت دستشواز
 . امی به سرو صورتم بزنم چشمام باز بشه و می آبهی رمیم

 و مرتبشون کردم دمی کشختمی به هم ري به موهاکمی سمی خيبا دستا.  آب به صورتم زدميچندبار
 صبحانه هم کنارش ینی تخت، سي روي کاناپه نشسته بود و پري روبایز.  خارج شدمییو از دستشو
 . گذاشته بود

.  چشماشون گشاد شدهی ثانیکی هردوشون بهم نگاه کردن و در عرض ایی خارج شدنم از دستشوبا
 ندارم ، ی مشکلچی هدمی دیوقت. ارم در آوردم خبر نديزی چی دمنمی بخودم انداختم ببینگاه

 چتونه شماها؟: چشمامو چپ کردم
اما . ی کنمی بدنتو قايبای تا عیپوشی لباس با حجاب مکردمیتا حاال فکر م:  مبل جابجا شدي روبایز

 .االن کامال به عقلت شک کردم
تو .  انتخاب کنهی چدونستهینگو م.  سرش کاله رفتهای آرکردمیاوهوم منم فکرم:  کرددیی هم تايپر

 ؟یکنی ممی قااتوی قشنگستی نفی ح؟یکنی ممی خوبه، چرا خودتو قاکلتی هنقدریکه ا
 صبحانه ینی تخت نشستم،سگهیسمت د.  به طرف تخت رفتم،یشگی زدم، همون بحث هميلبخند

ه  همي به ما داده، چرا ما اونو براییبای زهی خدا رم؟ی حجاب بگدیچرا نبا: دمیرو به سمت خودم کش
  م؟ی بذارشیبه نما

 عمرا اون کردن،ی همش شعاره، تو اگه خونودات مجبورت نمنایدوباره شعار، ا:  زدي پوزخنديپر
 .يکردی سرت ماهویپارچه س

 راهشو تونهی میخدا به ما عقل داده، حق انتخاب داده، هر کس:  تاسف تکون دادمي از رويسر
 خونوادم بخوان نکهیقبل از. چادر من، پوشش من انتخاب من بوده نه اجبار خونوادم. انتخاب کنه
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 .میحاال هم راض.  پوششو انتخاب کردمنی کردم، کتاب خوندمو اقی کنن، من تحقلیچادرو بهم تحم
 
 ...  تو جات وسط بهشته وی بگيخوایحتما م:  نازك کردی پشت چشميپر
 .ي کفاره بددی بامیما همه اهل جهنم، نکنه االن که ما کنار تو نشست:  اشاره کردابی خودش و زبه
: ي پري شونه ي دستمو گذاشتم روگرفت؟ی به منو امثال من از کجا سرچشمه مینی همه بدبنیا

 یی از شماها باشه، اون خداشتری بیلی گناهام خدیمن شا.  بزنمی حرفنی من حق ندارم همچیخانم
  کهی اهل جهنم، پس چرا بخاطر تفاوتی اهل بهشته کی کدونهی نشسته بهتر از همه ما مکه اون باال

  م؟ی بنده خدارو آزار بدهی هست، دمونی عقيتو
 نظر ری تک تک حرکات منو زبای و زيپر.  بحثو ادامه نداد، منم شروع کردم به خوردنگهی ديپر

 بدنم فعال ي توي مواقع کرمایاما چه کنم که منم بعض.  کنمفیمنتظر بودن من تعر. داشتن
 . شدندیم

 به قول يخوای جون نممیمر:  گفتبای خوردم و گذاشتم کنار، زری صبحانه رو با دل سنکهی از ابعد
 ؟ی عمل کنشبتید

 کدوم قول؟:  سرمو خاروندمو گفتمیکم
 رو سرم اتشی با محتووینی سستتونیفکر کنم اگه م. خوردی حرص میلی خچارهیب.  سرخ شدصورتش

 . نجای اي اصفهان افتاده که تو اومدي توی چه اتفاقی کنفیقرار بود تعر: زدیم
 . از کجا شروع کنمنمیخب بذار بب.  کنفی کلمه بگو قصه تو تعرهیآهان خب :  تکون دادميسر

 .از اول اولش:  گفتعی سربایز
 دختر هی ي و اندصدی گنبد کبود سال هزارو سریز.  نبودیکی بود یکیخب :  بد نبودطنتی شکمی

 ...می اومد که اسمشو گذاشتن مرای خونواده خوب بدنهی ي و با کماالت تویخوشگل و مامان
 ؟یکنی مفی تعري دارهی چنای امیمر:  دی وسط حرفم پريپر

 .  کنمفی از اول اول تعردیخودتون گفت:  به جانب گفتمحق
 . کنفی غلط کرد از آخر تعربایز: دیخندی که چشمو لباش می کرد، در حالی اخميپر

 اشو هم که هی خونه و بقنی اي تومی اومدایخالصه من و آر. خب باشه:  به بدنم دادمی و قوسکش
 .دیدونیخودتون م
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 در يپر.  خوردي افتضاح بود وبه سر پرشیری مبلو به سمتم پرتاب کرد، اما نشونه گي کوسن روبایز
 . عالفمون کنهخوادی می تا کستیمعلوم ن. اصال من رفتم:  دیمالی م که سرشویحال

 نیبش. دای نداری شما اصال جنبه شوخيوا.  دختر خوبنیبش:  تخت ي گرفتم نشوندمش رودستشو
 .کنمی مفیاالن تعر

 ...ياری در بي دوباره مسخره بازي اگه بخوامیمر:  بهم رفتي چشم غره ايپر
 . کنمی مفی تعری واقعی واقعنبارینه ا:  گفتمدمویخند
 گفتم ،یگفتم از محمدو هست. انگار تموم خاطرات برام دوباره زنده شده بود.  کردم فی تعرزوی چهمه

 ي بابا و مامان براي اش و التماساجهی صفه، از دادگاه و نتي توای منو آري که رخ داد،از دعوایاز قتل
 چطور تالش کردم تا کهنی و اای آرشنهادیپ.  افتادی کردم رفتم هتل و چه اتفاقفیتعر.  گرفتنتیرضا

 . و محضر گفتمشگاهیاز قهر محسن گفتم، از آزما.  کنمیخونوادمو راض
 حرفام تموم شد ساکت شدم و یوقت.  کردندی تعجب می ،گاهدندیخندی به حرفام می گاهبای و زيپر

 شده ری  انداختم، اونم اشکاش سرازی نگاهبایبه ز.  نگاه کردم، چشماش پر از اشک شده بوديبه پر
 ی وقته؟ نای کنندی بس منمی کم صبر کردم ببهی کنند؟ی مهی گرنای بالها سرم اومده انیمن ا. بود

حالم بهم .  بساطتونونیبچه ها چه خبره؟ اه جمع کن:  ماتم سراشون ادامه داره با خنده گفتمدمید
 . خورد

 . ختمی اشکا که برا تو رنی افیح. ي نداراقتیل:  اشکشو جمع کردبایز
 يبرا. دی فرودگاه زد، دلم براش پر کشي حرفو تونی همقایدق.  شکوه انداختادی حرفش منو نیا

 کمتر موی با حرف زدن باهاشون دلتنگتونستمی داشتم حداقل میاگه گوش.  دوستاميشکوه و همه 
 ی به همون حالت موندمو وقتکمی.  نشهری چشمام سرازيسرمو باال گرفتم تا اشک جمع شده تو. کنم

 گشتم، اما ي گلومو فرودادم و چشم گردوندمو به دنبال پري خودمو کنترل کنم، بغض توتونستم
صداش .  فکر بوديانگار تو.  گرفته بودیلی خافشیق.  نگاه کردمبایبه ز.   رفتی کدمینبود، اصال نفهم

 با؟یز: کردم
 اونام تو رو ،ي که دوستشون داريتو چند نفرو دار. شهی ممیبهت حسود:  پر از غمشو بهم دوختنگاه

 .ی اگه ازشون دور باشی حتنه،ی همی دوست دارن، خوشبختیلیخ
 داشته که با جمله اش احساسشو منتقل ی سختیحتما زندگ.  صداش به قلبم فشار آوردي توغم

کاش .  بودنطوری هم همبای زيحرفا. نهیشی به دل ماد،ی مرونی که از ته دل بی حرفهی یگاه. کرد
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. باشه دی ناامنقدری نبود ابای دختر به سن و سال زهیحق . هی ناراحتنهمهی ای باعث و بانی چدونستمیم
 دیشا. ارمی بهش فشار بخواستمی نمی از طرفی حرف بزنه ولخواستی دلم میلیسکوت کرده بودم،خ

 کردن کتابا نشون خودمو مشغول جمع.  از سرگذشتش خبر داشته باشهیدوست نداشته باشه کس
 .  کتابها قرار دادمهیهمشونو دسته کردمو کنار بق. دادم

 ي از دعواهاری ندارم به غي خاطره اچی هیاز بچگ:  منو وادار کرد برگردمو بهش نگاه کنمصداش
. کردنی می و در آخر تموم حرصشونو سرمن خالدندیکشی سر هم داد مشهیهم. مداوم بابا و مامانم

مامان .  که به گفته مامانم شده بودم وبال گردنشونیکس.  بچه ناخواستههی. ده بودمتک فرزند خانوا
 ي به خاطر باردارگفتیم.  برهشیشگی همي های به مهمونتونهی اومدم کمتر مای به دنی از وقتگفتیم
 خواستهی وقت بوده میلی خشدی ماداوری بهم شهیبابام هم.  مدت زشت و مسخره بودههی کلشیه

 .نه مامانو تحمل کيشتریمامانمو طالق بده و به خاطر حضور نابهنگام من مجبور شده مدت ب
 اجازه بدم ي ازم خواهش کردروزی  دیوقت:  رو پاك کردو ادامه داددی که از گوشه چشمش چکیاشک

 دوست یلیخ.  شدمی بهت حسودی دروغ گفتشونی بخاطر دلخوشی ، وقتیبه خانوادت زنگ بزن
پول، خونه . می داشتزیهمه چ. کردمی ممی خواهر داشتم و باهاش غمامو تقسای برادر هی داشتم منم

 خال محبت هی کم عشق، هی ذره آرامش، هیاما .  شمال يالی مدل، ونیدتری جدنی شهر، ماشيباال
 .نبود
 يمامان رفت برا. دوازده سالم بود که بالخره مامان و بابام از هم جدا شدند: دی کشیقی عمنفس

 بابام ازدواج مجدد کرد،انگار از قبل د،ی ماه نکشهیبه . خودش، من موندمو بابام، حضانتم با بابام بود
 هم ال به ده سمونی که  اختالف سنی زن جوون، کسهی.  کرده بوديزی خودش برنامه ريبرا
 خونش ي مزاحمو توهی تونستیاون نم. میاز همون اول که اومد با هم جنگ و دعوا داشت. دیرسینم

 ي اگه اون نبود بابا براومد،یازش بدم م. کردمی نگاه مگانهی بکی دیمن هم به اون به د. تحمل کنه
 حسو نی همونما.  اما بدون اون بابا فقط مال من بودي هرچند اجبار،ی هرچند قسطموند،یخودم م

 شهیهم.  بابام منو دعوا کنهشدی باعث مزدوی بابام مشی منو پرابی زشهیهم. نسبت به من داشت
 .  و منو مقصردادیخودشو مظلوم نشون م

.  کنمتی رو اذمای ستونستمی مشتریبزرگ شده بودم و ب. کردمی می با بابام زندگی شونزده سالگتا
 اونو بچه اش شی که من مانع آسازدی مدام با بابا حرف ممایس.  بدتر شدمایاوضاع با باردار شدن س

 . مامانمشی کرد منو بفرسته پی گوش بابام خوند تا بابامو راضاونقدر تو. هستم
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 پول هنگفت به هی بابا گفت هر ماه ی وقتی ولکردیمامانم اول قبول نم:  غرق اشک بودبای زصورت
 سرپرست ها به مامان پاس داده شدمو به یمثل آواره ها، مثل ب. رفتی پذکنهیعنوان نفقه پرداخت م

 یمونمه. گشتی به خونه برمروقتی و درفتی مرونی بشهیمامان هم. کردم مامان نقل مکان يخونه 
 لباس ي شوها و مزونهايهمه وقتشو تو. وگای و ی جسمانی جورواجور آمادگي زنونه،کالس هايها
درسام به شدت افت کرده . دادی نمتی ندارم، اصال بهم اهمیانگار من اصال حضور خارج. گذروندیم

 به لماتمون و تموم مکامیزدی حرف می بار تلفنهی یبا بابا ماه.  نداشتیتی مامان اهمي برایبود ول
 بودم، تنهاتر از قبلم يریدختر گوشه گ. شدی محدود می به حسابت و خداحافظختمیسالم و پول ر

 . دوست داشتمهی فقط رستانمیشدم، تو تموم دوران دب
 ییبایچهره ز.  مامانم خوش بگذرونم گرفتم منم مثلمیتصم.  ادامه ندادمگهی که گرفتم دپلمموید

 ی رفتن و وقت گذروندن دوسترونی در حد بشترشونیبا ب. داشتمو مرکز توجه همه پسرا بودم
 د،بابا اجازه خروج منو ندا. کای گرفت بره آمرمی سالم بود مامان تصمستی بی وقتنکهیتا ا. کردمیم

به .  تنها بودمیلیخ.  تا مزاحمشون نباشمد،ی آپارتمان برام خرهیبابام . مامان هم از خداخواسته رفت
 .  کمبود محبتمو با اونا جبران کنمخواستمیم. دادمی ها جواب مثبت می دوستشنهادیتموم پ

. ای نه به اندازه آری جذاب بود، ولیلیخ. دمشی پارك دي روز با بهنام آشنا شدم، توهی نکهی اتا
. بستی و با کش مذاشتی بلند مشهی بلوندشو هميموها. کردیم منو جادو شهی سبزش هميچشما

 ودشبا چند بار رفت و آمد تونست دلمو با خ. کردیبا زبونش همه رو رام خودش م. الغرو قد بلند بود
 جوابشو ی که گذشت شروع کرد بپرسه خانواده م کجان؟ من احمقم با سادگیچندماه. همراه کنه

 . دادمیم
کم کم .  درخواستاش ازم شروع شدستم،ی مهم نی کسي برادی فهمی تنهام، از وقتدی فهمی وقتاز

 چه لباس نکهیاز رنگ لباسهام و ا. کردی مفی تعرمییبای و زکلیمدام از ه. کردی باهام مییزمزمه ها
 همه،  براش مهممکردمی فکر منکهی بخاطر ا،ی کسی بيمن ساده هم از رو. دیپرسی مدمی پوشيریز
 از بوسه و در آغوش گرفتن بهش اجازه شتری بی دوبار به خونه ام اومد ولیکی. گفتمی م براشزویچ

 نکهی اي رابطمون محکمتر باشه، برانکهی اي براخوندی گوشم مي،ويریشروع کرد به بهانه گ. ندادم
 خواستمینم بهش وابسته شده بودمو. می هم داشته باشی باهم رابطه جنسدیعشقمون جاودان باشه با

 دوست يبهش اجازه دادم هرکار.  به حراج گذاشتمموی تموم زندگمویخودمو دخترونگ. ازش جدا بشم
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 اونقدر گفت،ی معاشقه هاش مدام از عشقش به من ميتو. میدی بار با هم خوابنیچند. داره باهام بکنه
 .  عاشقونه خوند که خامش شدمي گوشم زمزمه هايتو
. هی کافگهی دزمیعز: رفتم کنارش نشستم بغلش کردم. د اش شدت گرفت و به هق هق افتاهیگر
 .گهی روز دهی يبذار برا. شهی حالت بد مينطوریا. ي ادامه بدشتری بخوادینم
 ویی حرفانیبذار ا.  هست گوش بده به حرفام بذار بگمیکیحاال که . نه بذار بگم :  جواب دادادی فربا

 مامانمم ازش خبر ی رو بزنم که حتیی حرفاخوامی شده بگم، می غده چرکهی وقته تو دلم یلیکه خ
 بذار بگم تا نتونستم،  زبونم اومد به بابام بگم اماي بار تا رونی رو بزنم که چندیی حرفاخوامینداره، م

 . حالم خوب بشهکمی دیشا
 ایخدا. ی عنوان سنگ صبور نداشته باشوبهیچقدر سخته کس. رهی ام نگهی تا گردمی کشیقی عمنفس

 . ي که بهم دادي خاطر خانواده اشکرت به
 کرد و آرومتر شد دوباره ادامه هی که گرکمی. دادمی بغلم دورش کردم و با دست کمرشو نوازش ماز

 شده بود و فیمعده ام ضع. شدی مدت بود که حالم بد مهی. می که با هم بودشدی میچند ماه: داد
. بود عادتم عقب افتاده. زدمی به شدت پسش مشد،ی مکیبهنام که بهم نزد. گردوندمی برمزویهمه چ

شک کردمو ترس .  حاالتوداشتنیاون هم هم. رفتی چشمام رژه مي مدام جلومای سيخاطرات باردار
 بابا، ي برازمهمیتنها چ.  نداشتیتی بابا که اهمي اما براد؟ی فهمیاگه بابا م. تموم وجودمو گرفت

 فکر کردن با  هم قطع شده بود؟نمونی تلفيکه تماسها شدیاصال چند ماه م.  و حاال پسرش بودمایس
 یی از تنهاينطوریا. میکردی و باهم ازدواج مگفتمیمگه بهنام عاشقم نبود؟ بهش م.به بهنام آروم شدم

 به بهنام دی امنی با همشه؟ی راه ازدواجمون هموار مينطوری اگفتی مگه خود بهنام نمومدم،یدرم
 نبودم؟ چرا قرص ظباولش باهام دعوا کرد چرا موا. دمیاش د چشمي توتویتعجب و عصبان. گفتم

بهش . ي بدشی اول آزمادیبا. ی اشتباه کرده باشدیگفت شا. گهی هزار تا بهونه دای کردم؟یمصرف نم
 تا گشتی میاما بازم قانع نشد، به دنبال راه. چک، تست کردم و جوابش مثبت بودهیبینگفتم با ب

 . دادمشی و آزماشگاهی آزمامیرفت. وجود بچشو انکار کنه
 و بهم گفت سوار شم تا دی کوبواری به دی جواب مثبته، مشتدی دادن و فهمشوی روز جواب آزماهمون

 من باشه؟ ي از کجا معلوم بچه گفتی می حتگفت،ی بهم مراهی راه مدام بدو بيتو. منو برسونه خونه
 شهینم  مامان بابا باال سرش نباشه کهی به کسگفتی بهم مم،یی هرجاگفتی بهم مزد،یبهم تهمت م

 .   کردنانیاطم
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 که فکر یکس. بعدشم زد به سرش که بچه رو سقط کن.  ختمیری در سکوت اشک مگفتوی مناروا
منو که رسوند، .   که از وجود منو اون بوديبچه ا.  بچه رو سقط کنمخواستی عاشقمه، مکردمیم

 کی ،ومدیاما ن. ادیمنتظر موندم تا ب. سرمو تکون دادمو وارد خونه شدم. ادی و مرهیگی غذا مرهیگفت م
 .ادی اومده و نتونسته بشی براش پی مشکلدیبا خودم گفتم شا. ساعت، دو ساعت، پنج ساعت

.  خاموش کردشویبعد هم گوش. کردی مجکتی بهتر بگم رای. دادی جواب نمزدمی بهش تلفن میهرچ
تنهام گذاشت . ومدی نگهیبهنام رفت و د. و از ضعف خوابم برد.  خوردم سر هم کردم ويزی چهیخودم 

 دی به خودم امیچند وقت.  دستمال دورم انداختهیازم استفاده کردو مثل . انمیمثل همه اطراف
 ماه هیاما بعد از گذشت . ي خواستگارادی رفته با خونوادش حرف بزنه و بدیشا. گردهی برمدادمیم

 . ستی نی برگشتگهی که ددمیفهم
 ي توي با بچه دونستمی چهارماهم شده بود و نمکینزد:  چشمشو پاك کردي اشک گوشه بایز

 تفاوت که نیبا ا.  بچه ناخواسته مثل منهی شدی ماد،اونمی بای به دنگذاشتمی مدینبا. شکمم چکار کنم
 بچه سراغ  سقطي رو براییچند جا.  شناسنامش باشهي هم نداشت تا اسمش توي پدریاون حت
 یی جاهی.  زنگ زدم، نوبت گرفتمشونیکی زدمو به ایدل به در.  بودنیرقانونی که غییمکانها ،گرفتم

 ي از کوچه هایکی ي تونویماش.  بار هم از کنارش رد نشده بودمکی ی که حتیی شهر بود،  جانییپا
 .تنگ پارك کردمو به دنبال آدرس گشتم

 داد،ی که آدرس نشون مییمقابل جا.  نکنهتمی آشغاال اذي مو جمع کرده بودم تا بوینیبا چندش ب 
 يبچه تو. ی پالکی نه حت،ی پزشکي بود، نه تابلوی خونه کلنگهی.  ترس تموم وجودمو گرفتستادم،یا

 ب در بردم و عقکیدست نزد.  به در رنگ و رفته نگاه کردمدیشکمم جابجا شد، با شک و ترد
 زن چاق هی باز شد و دهیمنصرف شدم خواستم برگردم که در پوس.  دمیترسیاشتم، م شک ددم،یکش

 و وقت ي زنگ زدروزیتو د:  به سر و صورتم کردی اما اون نگاهدمیخودمو عقب کش.  اومدرونیب
 ؟یگرفت

 صدات از ،ی خودتدونمیکجا  خانوم خوشگله؟م:  ترس گفتم نه و خواستم برگردم ، دستمو گرفتبا
 .  بودي نازنیپشت تلفنم به هم

چه . خانم دکتر منتظرته. زکمی تو عزایب:  پشت سرم گذاشت و به اجبار منو داخل فرستاددستشو
 .دمتی درونیخوب شد اومدم ب
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 به رنگ سبز واراید. می سالن شدهی و وارد می رد شدفی و کثکی کوچاطیاز ح.  پشت سرم بستدرو
 هم ییچند جا.  بودواری ديچندتا ترك بزرگ رو. ك رنگشو کدر کرده بود و گردوخایفیبود اما کث

بچه  ،دیکشی مریشکمم ت.   سالن بودي گوشه ي از مد افتاده ای صندلزویم.  اافتاده بودوارایرنگ د
 .  اومدضتیخانم دکتر مر:   گفتي بلنديبا صدا. کردی می شکمم ناآروميتو

 انسالی زن مهی.  قدرت نداشتمگهی اما دکردم،ی فرار متونستمیاگه م.  و منتظر نگاهم کردستادی اکنارم
سالم :  بهم دوختزشوی ريچشما.  پرآبلهی داشت، با صورتیقد کوتاه.   اومدرونیدر اتاقو باز کردو ب

   چند ماهته؟زمیعز
 . چهارماه:  شک جواب دادمبا

 . کنمی االن مشکلتو حل مزم،ی نداره عزی ترس؟یستریخانم خوشگله م: دی صورتم کشي رودستشو
با ضعف رفتمو روش .  وسط اتاق بوددی تخت زوار در رفته با روکش سفهی برد داخل اتاق، منو
حرکت دستشو به سمتم حس کردم . دمیلرزی بخودم مرختمویچشمامو بسته بودم، اشک م. دمیخواب

  سرمیخانم دکتر قالب. کردمی مهی بلند بلند گرزدموی مغیج.  بود که طاقتمو گرفتيو بعد از اون درد
 لذتشو ؟ي ما آوردي براغاشوی و جي عشق و حالتو کرد؟ياری در مي بازیچته؟ چرا وحش: داد زد

 .  حاال دردشو هم بکشيبرد
 . بلند شو برو کارت تموم شد:  هم ازم دور شدبعد

 .با زحمت پولشو حساب کردمو رفتم. دمی پوشهیلباسامو با درد و گر.  جام بلند شدماز
بهم گفت همزمان با .  پزشک متخصص زنان  مراجعه کردمهی بار به هیبعد از سقط، : دی کشی آهبایز

 .   باردار بشمتونمی نمگهی و ددهی بهم رسي جدبی آسنیسقط جن
م داشت، با حق ه.  زدیصورتشو با دستش پوشونده بود و بلند بلند هق م.  اش اوج گرفتهی گردوباره

.  خودشو خونواده اش گذشتری از تقصشدیالبته نم.  نابود کردشوی اشتباه، زندگهی اعتماد ساده با هی
 آب کمیا یب.  جونبایز:  صبحانه بودو جلوش گرفتمینی سي که گوشه وی آب دست نخورده اوانیل

 . شهیحالت داره بد م. بخور
 .  جونمی مریمرس: دی ازش نوشکمی گرفت، وانوی لرزون لیی دستابا

 نی اي کجاایآر. مغزم پر از سوال بود.  بودیعی کامال طبه،ی همه گرنی گرفته بود و بعد از اصداش
 شه،ی مشی باعث ناراحتدنشی پرسکردمی شده؟ اما  چون فکر مشی بود؟ چطور وارد زندگیزندگ

 تک و تنها شهیهم . گرفته بودمیافسردگ:  خودش شروع کرددی که سکوتمو دبایز. دمی نپرسيزیچ
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 کم داشتم، بخاطر تموم می زندگي که توییزایبخاطر تموم چ. خوردمی و غصه مموندمی خونه ميوت
. شدی گرفتم اما ترس مانع می به خودکشمیچند بار تصم.  داشتنو من نداشتمگرانی که دییزایچ

 . نداشتمموی نکبتی و زندگای دننی عرضه خالص شدن از ای بودم و حتییدختر ترسو
 رفتم که سحر تنها دوست رونی از خونه بي ضرورلی وساکمی چندتا کنسرو و دی خري روز براهی

خواستم راهمو . نهی حال ببنی اي منو توخواستیحوصله اشو نداشتم،دلم نم. دمی درستانمویدوران دب
 و  شادشهیم نکرده بود، مثل هيرییتغ. دی به سمتم دویفی خفغی شده بود و با جریکج کنم اما د

 .چوندمی تعلل دستمو به دورش پیبا کم. دیبوسیمحکم بغلم کرد و تند تند منو م.  يپرانرژ
با هر بار اومدن .  به خونه ام اومديشمارمو گرفت، چندبار.  و رو کردری زموی دوباره سحرزندگدنید 

 گفت،ی مزشی  درمورد داداش عزکرد،ی مفی و همه کس تعرزیازهمه چ. کردی دور میمنو از افسردگ
. دیکشی مرونی بودم بدهی که دورم کشي منو از حصاری با پرحرفشهیهم.  زدی حرف ملیدرمورد فام

البته .  بدونهمی درمورد زندگيزی چخواستمی اما بازم نمشدمی متریمی باهاش هر روز صمنکهیبا ا
 ي سقط شده خبريا ازبهنامو بچه  امدونست،ی کردنم میدرمورد طالق بابا و مامان و تنها زندگ

 .نداشت
 روز بهم زنگ زد و منو به جشن تولد داداشش هی. می بردی دنبالم تا خرومدی بار مهی چند روز هر

 .  قبول کردملمیاولش مخالفت کردم اما اونقدر اصرار کرد که برخالف م. دعوت کرد
.  لذتو ببرمتی اومده نهاشی پتی موقعنی گرفتم از امیتصم.  نرفته بودمی به مهمونشدی میمدت

 یلیمدل لباسو خ.  انتخاب کردمویکی که داشتم یی انبوه لباسانی لباسو نداشتم، از بدیفرصت خر
 کی شیلی کمرش داشت، اما خي روي سنگ کاریفقط کم. لباس دکلته کوتاه و ساده. دوست داشتم

 يدیشال سف. سب لباسم کردم مناشی آراهی. ومدی به رنگ چشمام مبی عجمشی مالی و رنگ آبدبو
 که توش ی به سمت باغنمی و با ماشدمی بلندمو پوشيتنها مانتو.  سرم انداختمي شل رویلیرو خ

 . جشن تولد بود رفتم
بعد از برانداز کردن . هی شلوغیلی خی مهموندادی باغ پارك شده بود،  نشون مرونی که بیینهایماش

 که ی جوونيداخل باغ پر بود از دختر پسرا.  شدم و به داخل باغ رفتمادهی پنی ماشي نهیخودم تو آ
 دای پحرو چشم گردوندم تا سیکم. دندیرقصی هم وسط ميچند نفر. گروه گروه دور هم نشسته بودند

 ری تولد امي کردم که تو رو برایعجب غلط. ي چقدر ناز شديوا: دی کشیغی جدنمیسحر با د. کردم
 .رهیگی نملی منو تحوی و کسکنندیبه تو نگاه محاال همه . دعوت کردم
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 .يدی تموم پسرا رو به فنا می لبخندا نزننی خاك به سرم ازايا:  زدمیحی مللبخند
 رنگشو مدل ی فندقي تنش بود موهاي و بلندی مشکي خودش نگاه کردم که لباس دوبنده به

صورتش نمک .  صورتش نقش بسته بودي روحی ملیلی خشی آراهیو .  سرش بسته بوديشلخته باال
 .نشستی به دل می خوشگله ولیلی گفت خشدی داشت، نمیخاص

لباساتو . مینی جا بشهی می برایب:  سحر دست از برانداز کردنش برداشتمو بهش نگاه کردمي صدابا
 .ی امشبمو از رونق انداختيعوض کن، بازار خواستگارا

خداحافظ :  گفتی ، با لحن متاسفدی لباسمو دنکهیبعد ازا. می و نشستمی کرددای پی خالزی مهی
 . ی احتماليخواستگارها

 از هرکدوم بهم ی اطالعات کاملکردوی میسحر مهمونارو معرف.  کردمو چشممو تابوندم ي اخنده
 . دادیم

ه  براش، آبلرمیبم. ترکوندی منجاروی وگرنه االن ااد،ی خواهرم نتونست بفیح:  گفتی با ناراحتسحر
 البته برا نداخت،ی اگه مهمونا رو دعوت نگرفته بود، جشنشو عقب مری اماد،یمرغون گرفته، نتونست ب

 .  امشب فقط جوونترا اومدننهی برا همم،ی داری جشن خونوادگهیفردا شبم 
 یاله. رمهیاونم داداش ام:  نشون دادزد،ی بود و با چند نفر حرف مستادهی اي گوشه اوکهیدر آخر پسر 

 . رهی امیمی دوست صما،ی هم آرشیاون پسر خوشگل کنار.  چه ماههنیهرش فداش بشه، ببخوا
 ي رویاخم بزرگ. دمی پسر فوق العاده جذابو دهی.  مذکور جابجا کردميای به سمت آرری از امنگاهمو

 دمی دقت فهمیبا کم. رمینتونستم چشم ازش بگ.  که جذابترش کرده بودکردی مییصورتش خودنما
 ی حتگفتندی مییزای چهی و در گوش هم کردنی نگاهش میرچشمی زای یتموم دخترا به صورت علن

خودشو با دوستاش . کردی نمی اما اون توجهدادندی بهش خط میی تابلویلی خي با روشهاهاشونیعضب
رفتارش . زدی و فقط به تک تکشون پوزخند مشدی نمرهیبه دخترا خ. کردی مشروب سرگرم موانی لایو 

 ش تفاوتش منو مجذوب خودنیهم. دادی جواب نه نمي دخترچیبهنام به ه. کامال برعکس بهنام بود
 . کرد

 دستش ي سحر دستمو تودم،ی از سحردرموردش پرسيبا کنجکاو:  ادامه دادی با لحن خاصبایز
از . ا اخالقش بده امپه،ی خوشتیلی خنکهیبا ا. ی نباشداوری بهش امادی زکنمی مهی بهت توصبایز: گرفت

. کنهی با اخم به همه نگاه مشهی ، همدمی اصال خندشو نددمشی و دشناسمشی که من میوقت
.  کردرونی هردوتاشونو بشی داره که چند روز پي اغهی دوتا زن صیکی. ادنی دوروبرش زيادختر
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 مرد بدرد نی ابایز.   قرار دادنارشی خودشونو دراختای از حد آرشی بتی از دخترا بخاطر جذابیلیخ
 .  دورشو خط بکش. خورهی نمیعاشق

 هم بود، بخصوص با اون کارنامه يادی من زي براایآر.  من خبر نداشتی که از زندگدم،سحری کشیآه
اونقدر به سحراصرار .  باهاش حرف بزنمنمشوی ببکی از نزدخواستیدلم م.  که من داشتمیدرخشان

 . می آشنا بش باهاشونکی از نزدمی شد، بریکردم تا راض
 يهمه .  که بلند شدم، تموم نگاها به سمتم برگشتی قسمت باغ نشسته بودم وقتنی ترکی تاردر

 نبودم که بخاطر نگاها خودمو از ی برام مهم نبود، کسکردند،امای هرزه منو برانداز ميپسرا با نگاها
 و ن مدنی با دریام.  رفتمای و آرری به سمت اممیشگی هميبا همون طناز.  پنهان کنمگرانید

 .نی خوش اومدیلیسالم خ:  زديسحرکنار هم لبخند
  ؟یکنی نمیسحر جان معرف:  به سحر گفترو

سحر دستشو .  مشغول کردشیدنی من توقف کرد وبعد خودشو با نوشي به روي اهی چند ثانای آرنگاه
 . کردمداشیپ ی که به تازگرستانمهی جان دوست دوران دببایز: دور بازوم حلقه کرد

 . خوشحالمیی روبای خانوم زنی با چنییاز آشنا:  دستشو به سمتم دراز کردریام
  شما؟نی خان خوبایآر:  گفتایسحر رو به آر.  تشکر کردمی لبری آروم فشردم و زدستشو

 بم و مردونه يصدا. کردمی حسادت میدنی به اون نوشی خورد، حتشیدنی از نوشگهی جرعه دهی ایآر
 . ممنون:  ام بکوبهنهی باعث شد قلبم به سایآر

سحر دست منو گرفت و با هم .  رقص کشوندستی که پخش شد همه رو به سمت پي شادیقیموس
 تا اونو به ختمی رقصم ري تومویتموم عشوه و دلبر.   پسر از ذهنم دور بشهنی ادی تا شامی برقصمیرفت

 ر نفهی و منتظر کردمی رد مشنهادشونویا من پ امدادندی رقص مشنهادیپسرها بهم پ. خودم جذب کنم
 مواقع یبعض.  کرده بودیدنی و با خودشو غرق نوشستادهی اي بود که گوشه ااینگاهم به آر. بودم

غرورش .  بودستادهی تفاوت سرجاش ای اما  بازم بشدمی و تاب بدنم مچی پيمتوجه نگاه گذراش به رو
 . کرده بودوونهیمنو د

 هی ازشتری اگه بی هرطور شده اون شب مال خودم بکنمش، حتخواستمی اما مدونمی عشق نمایهوس  
 ی شبو با کسکی داره يرادی باختم ، پس چه اموی من زندگکردمیمدام با خودم تکرار م. شب نباشه

  که خودم دوستش دارم، باشم؟
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 شد و رقص کیربا اومدنشون محوطه تا. دنی هم اومد وسط و شروع کرد به رقصای آرر،ی لطف امبه
 کرد،ی  شدن تا باهاش برقصن، اما فاصله اشو باهاشون حفظ مکیچندتا دختر بهش نزد. نور گذاشتند

 ش خودي فتهی ششتری منو بدویرقصی مردونه ماورد،ی درنمي جلف بازچسبوند،یخودشو به دخترا نم
 بغلش يو خودمو تی و با حرکتدمی روبروش رقصدمویآروم آروم خودمو به سمتش کش. کردیم

 رقصمو نیتموم هنرمو به کار گرفتم و بهتر.  کمرشيدستمو گذاشتم رو. میانداختم تا با هم برقص
 و دوباره خاموش شدی مداری سردش پدي چشماي تونی برق تحسهی یگاه.  گذاشتمشیبراش به نما

 جان ایآر:  شونه اش گذاشتمو گفتميسرمو رو.  کردم اما بازم خواست کنارم بزنهي دلبرراشب. شدیم
 .خوامیمن امشبو با تو م

 ؟يمست کرد:  بهم نگاه کردیعصب
 .عقلمم سرجاشه. من امشب لب به مشروب نزدم:  خمارم نگاهش کردمي چشمابا

 برات ی شب خوبدمیقول م.  کنمیخواهش م:  از خودش دور کرد، دوباره خودمو بهش چسبوندممنو
 . بسازم

دختر احمق : دمی کنار گوشم شنشوی آروم اما عصبيصدا. دمی گردنش کشي روی به آرومدستمو
 ؟يدی بهم مي داريشنهادی چه پی فهمی نم؟یکنی مي دارکاری چیفهمیم

 .خوامتی با تموم جون و دلم مدونمی منویفقط ا:  خودش جواب دادممثل
  ؟یمطمئن:  به چشمام نگاه کردمی لختم نشست، مستقي بازويدست داغش رو 
 . مطمئن نبودمنقدری وقت اچیه:  لبخند جواب دادمبا

 پسر خواهان ی کلنجای مطمئنم همه؟ی چي همه اصرار برانیا:  چرخوندتی جمعنی نگاهشو بکالفه
 .ازدواج با تو هستن

 .خوامیاما من تو رو م:  صورتش گردوندمي روچشمامو
 .  شب باشههی ي فقط برادیشا:  زمزمه کردآروم

 .  نداره همونم خوبهيرادیا: ودش دادم با لحن خجوابشو
 .نمی دم ماشای ب،ي نشدمونی اگه پش،یبعد از مهمون:  رها کردبازومو

 کیک.  االن کنارش باشمخوادی روشن شدن چراغا از من جدا شد و با نگاهش بهم فهموند که نمبا
جشن به . بردی موهاش فرو مي بود که کالفه دستشو البالای اما نگاه من به آردند،یتولدو آوردن و بر
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 تموم  امادادمی و من خودمو مشغول صحبت با سحر نشون مشدی کم متی بود، از جمعدهی رسانیپا
 ؟یگفتی می چای به آربایز:  دی مکث پرسیسحر با کم.  بودای آرشیحواسم به پ

 مگه ؟يکردی مکاری چدتی ندی کسیکی تاري تویکنیفکر م:  زديشخندین.  تعجب نگاهش کردمبا
  ست؟ی تو خوب نيبهت نگفتم اون برا

 مقدسم؟ می من مریکنی من خوبم؟ فکر میکنی فکر مست؟ی خوب نی چيبرا:  جوابشو دادمی تلخبا
 که دوست وی بار خودم کارهی ي برايذاریچرا نم. شتری بدمی منم به اندازه اون خطا داشتم شازمینه عز

 دارم انجام بدم؟ هان؟
 چشاتو ای آری خوشگلده،یعقل از سرت پر:  دوختایرگردوند، نگاهشو به آر ازم روبي با دلخورسحر

 . یفی حای آري من بهت هشدار دادم،تو برای بکن ولخوادی دلت ميهر کار. کور کرده
 .  نخوناسی هی آنقدریسحر ا:  کردمبغلش

 ای من امشب با آر؟یباشه خانم: کردی می خداحافظری نگاه کردم که با امای شونه اش به آري رواز
 .کنمی مفی برات تعراموی فرصت مناسب مهیسر .  با خودت ببر خونتوننمویتو ماش. رمیم

 گشتمو نهای ماشنیب.  داشتميادی زجانیه.  از باغ خارج شد من هم به دنبالش رفتمای آرنکهی از ابعد
 . شدمنشیبه سمتش رفتم و سوار ماش. دمی لکسوس دهیاونو کنار 

 که مرتکب شده ی راحت درمورد گناهنقدری اتونستیچطورم.  یی همه پررونیده بود از ا باز موندهنم
 راحت حرفشو نقدری ابای اونموقع زکرد،ی موونمی فکرشم دیبا افتخار حرف بزنه؟ سرم درد گرفت، حت

 در دامن هخدارو شکر کردم ک.  اونو درك کنمتونستمی نبودمو نمبای زي جاچوقتیالبته من ه. زدیم
 تو مسخره باشه اما ي برادیشا:  به صورت متعجب من زدي لبخندبایز.  بزرگ شدمي خونواده انیچن
 .  که داشتم، دور کردي عذاب آوريای منو از اون دنا،ی با آرییآشنا. مهی آس زندگایآر

 ظتریاخماش غل.  روشن کردنوی ماشایبعد از سوار شدن من، آر:   زد، انگار تو فکر اونشب بوديلبخند
 به ینگاه. استرس گرفتم. دمیبا نگاه کردن به صورتش ازش ترس. دیکشی مقی عميشده بود، نفسا

  ؟یزنی جا مي شد داریچ: صورت گرفته من کرد و با پوزخند گفت
 نکهیمثل ا:  سردم گذاشت و گفتي دستايدستشو رو.  با سر جواب نه دادمی بند اومده بود ولزبونم

 .  خونهرسونمتیآدرس خونتونو بده م. ي شدمونیپش
 .مت... خوا...  یم. ستمی نمونیپش:  جواب دادمسرتق

 . دمی زمزمه کرد، اما نشنی لب حرفری زد و زیظی غلپوزخند
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.  نگاهش کردمری دل سهی فرصت استفاده کردمو نیاز ا.  دوخت ابوناینگاهشو به خ.  نزدی حرفگهید
 دنیبا د. می باز کرد و وارد شدموتیدرو با ر. زهم از نظرم برنگشتماما با.  ناراحت شدمشی توجهیاز ب

 .  گفت چند برابر بابام ثروت دارهشهی پولداره، میلی خدمی فهمنجایا
 داد و چشماشو هیسرشو به لبه مبل تک.  مبل انداختي توجه به من وارد سالن شد و خودشو روبدون
 اون همه مشروب و حضور من حالشو بد کرده، اما اونقدر دونستمی مد،یکشی مقی عمينفسا. بست

 با بودن  فکرومدم،ی خونمو به جوش آورده بود اما کوتاه نشی توجهیب. رهی بگدهیمغرور بود تا منو ناد
 يآروم رفتم و رو.  انداختمی دسته مبليمانتومو در آوردم و رو. کردی منو هر لحظه مشتاقتر مایآر

هنوز :  دادرونینفسشو پر صدا ب. دمی بستشو بوسيگردنش انداختمو چشمادستمو دور . پاش نشستم
 .ي برنجای از ایتونی نشده، مرید

 و منو محکم به خودش چوندی به دورم پریدستاشو با تاخ.  گونش دادمي روي با بوسه اجوابشو
 ...    چشمامو بستمو باهاش.  سرمست شدمشیاز همراه. چسبوند

 خجالت ؟ی تا تهش بگيخواینکنه م.  بسهگهیخب د: دمی گوشامو گرفتمو وسط حرفش پردر
 شهی موهاتو از ریکی یکی حقته ؟یگی از رابطه ات با شوهر من مي روبرو من داری نشستیکشینم

 .بکنم
 . گمی اشو نمهیخب باشه بق: دی بلند خندبایز

 . و بگواینه توروخدا ب: دمی ام کشختهی به هم ري به موهایدست
 يبلند شدمو رو.  رفته بود موهامو شونه کنمادمی موهام حالم به هم خورد، پاك یختگی بهم راز

 . دمی کن من گوش مفی اشو تعرهی جان تو بقبایز:  نشستمو برسو به دستم گرفتمشمی آرازی میصندل
:  کردفی تعر،کردی که موهامو دسته دسته منطوری و همدی از جاش بلند شد، برسو از دستم کشبایز

 که ازش خبر نداشتو ییزای اون چمو،یتموم زندگ. اولش باهام قهر بود.  سحرشیروز بعدش رفتم پ
. بعد از تموم شدن حرفام، ازش خواستم کمکم کنه. دادیسحر فقط گوش م.  کردمفیبراش تعر

 .  دارم عشقهای که به آری حسونستمدیم
 ای با آرری امیاز وقت. شناسمی رو مای ساله آریلیمن خ:  کردنمحتی اولش شروع کرد به نصسحر

 از دخترا بوده و یلی با خایهمونطور که بهت گفتم، آر.  خونه بودهي حرفش توشیدوست شده، کمو ب
 .کنهی شو عوض نمهیبعد از تو هم شک ندارم رو
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قط به  به نظرش دخترا فکنه،ی منظور نگاه مهی يبه دخترا فقط برا:   هم قفل کردي دستاشو توسحر
 دلش از وا،ی اما بعد از شستی ني پسر بدای شد که آرنی منکر ادیالبته نبا.خورنی میدرد هم خوابگ

 .سنگ شده
 دلش از وای گفت بعد از شبایز! وایش: کردمی بودم فکر مدهی که شنی من به اسمد،ی کشی آهبایز

  ه؟ی کوایمگه ش. سنگ شده
 برداشت زی مي از رویپسی دستش گرفت، کلي شونه شدمو توي موهابای سوالمو بپرسم، زنکهی ازقبل

 اش نهی سي به اسم قلب تويزی چای آردمیبعدها فهم. حق با سحر بود: و در همون حال ادامه داد
 از قبل چند روز.  داشتهي اغهی دوتا زن صیکی قبل از من هم ای بردم که آری موضوع پنیبه ا. نداره

 منو اونشب به نی به خاطر همدی نداشته و شاوی کسیشب مهمون.  با اونا به هم زدهیاون مهمون
 . خونش راه داد

 و دادی قرار داشت، به من خبر مای با آرریهروقت ام. کنهیسحر گفت کمکم م:  دادرونی کالفه بنفسشو
 شد منو مدت دار ی گوشش خوندم تا راضياونقدر جلوش ظاهر شدم، اونقدر تو. رفتمیمن همونجا م

 کاراش يتو ،امی خونه بنی به ادی بامی که باهمی تا مدتنکهی اط،ی شراي سرهیبا .  محرم خودش کنه
 .  نکنمانتی اعتراض نکنم و بهش خگهی دي نپرسم، به حضور زنایدخالت نکنم، ازش سوال

 شب با هی. دم نشد کري رو عاشق خودم کنم اماهر کارای آرنکهی ادی شرطا رو قبول کردم به امتموم
اونموقع بود که مطمئن . وآوردیو بعد از چند روز هست.  اومدي با پردمی منتظرش بودم اما ددی امیکل

گر بذارم اما ی دندون رو جدی که بادمیاون لحظه فهم.  دل سنگش بکنمي براي کارچیشدم نتونستم ه
 . تا ردم نکنهرم،ی خرده نگایبه آر

 ی راحت زندگيخوای اگه م،ی سرت فرو کني توویزی چهی دیبا:   نگاهشو به من دوختنهی آي تواز
 حسادت الی خی مثل من بدیبا. ی من بشهی شبدی حسادت وجودتو نخوره، بايخوای اگه م،یکن

 که هر آن ی کنيادآوری بخودت دیبا. ستی فقط مال تو نای آری بخودت بقبولوندیبا. یزنونت بش
 .ي تو رو پس بزنه و بفرستت برای ارهی رو بگهی دختر دهی ای آرداره امکان

 نفر عاشق هیچقدر سخته که .  شدمرهی افتاد، خبای که از گوشه چشم زی به قطره اشکنهی آي تواز
 زن هی که عاشقشم با یمن خودم عمرا بتونم تحمل کنم کس.  قسمت کنههی باشه و اونو با بقیکس

پس بهش .  رو دوست ندارمای مشخصه من که آرنکهی ا؟یپس االن چ.  رابطه داشته باشهگهید
 . ستمین حساس
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 . ناهار آماده استزیم: دمی خانمو شننبی در اومد و بعدش حرف زيصدا
 .امی مکنموی منم لباسمو عوض من،یی تو برو پایخانوم: لباسام اشاره کردمبه

 جون بایز: بغلش کردم گفت و به طرف در رفت، پشت سرش بلند شدم و از پشت ی لبری زي باشه
 . برات باشمی سنگ صبور خوبدمیقول م. شمی پایهر موقع دلت گرفت ب

 .نیی پاایزود ب.  جونمیممنونم مر:  دستام گذاشت ي دستشو روبایز
 . نشستمشتیبشمار سه ، اومدم پ:  زدمو گفتميلبخند

 ي نگاه کردمو فقط پرزیبه افراد دور م. نیی سرم انداختمو رفتم پاي شالم روهی عوض کردمو لباسامو
 کجا هویتو :  گفتمي رو به پرنشستمی می صندلي که رونطوریهم.  بودومدهی نایآر. دمی رو دبایو ز

 . یستی ندمی زد؟ چشم باز کردم دبتیغ
 .  رفتم جواب بدمخوردی زنگ ممیگوش:  بهم انداختی نگاهيپر

  اد؟ی نمایآر: دمی پرسدوباره
 . ستی رفت و آمدش مشخص نمینه تا:  جواب دادبایز

 خانم چند مدل نبی زشهیچرا هم. مهی و قيقورمه سبز.  نگاه کردمزی مي شده رودهی چي غذاهابه
بنده خدا .  جلوش گذاشتمدموی کشبای زي برنج براکمی. شهی که اسراف منطوری اپزه؟یغذا م

 . من بودهیی فرمافیمنتظرتشر
  جونمی مریمرس:  د با لبخند تشکر کربایز

 يروش هم قورمه سبز.  ختمی خودم ري بشقاب پر برنج هم براهی.  گفتمی لبری زیکنمی مخواهش
 شدم تا غذام الیخی رو هم ببای و زينگاه متعجب پر.  مشغول خوردن شدمی کردمو دو لپیخال

 . کوفتم نشه
غذا هست به همتون .   تو رو خدانییبفرما:  تو دهنمو فرو دادمو گفتميلقمه .   رو مخم بودنگاهشون

 . رسهیم
 کمی. می مريوا:  گفتدهی بردهی بردیخندی که منطوری همبایز.  خندهری زدن زاوردنوی طاقت نآخرش

 ؟ی شکل توپ بشخوادیدلت م.  باشهکلتیهم به فکر ه
 گرد و ياز اون گذشته مگه دخترا. شمی هم بخورم چاق نمینترس من هرچ: دمی کشی شکمم دستبه
   دارند؟يرادیلمبه چه اق
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تو هم . ادی چاق خوشش نمي جان از خانماای آری ندارند وليرادیا:  از گوشه چشم نگاهم کرديپر
 . نکنهرونتی بنجای از اای تا آری کنتی رعاکمی دیبا
 ي روش برانی وگرنه حتما از اشمی که چاق نمفیح:  کردمی چشم پوشي به پری زدن کف گرگاز

 .کردمی استفاده منجای از ایخالص
هر :  فکر کردو گفتکمی. دمیقشنگ حرص خودنشو د.  نگاهش کردمي لبخند موذهی هم با بعدش
 .شهی ازت دلسرد مای آردهی به دو روز هم نکش،یزنی که مییپای تنی با ایالبته چاقم نش. یلیجور ما

. دونستمی نموی خصومت پرنی الیدل.  حرف زشت نثار روح پرفتوحش نکنمهی تا دمی کشیقی عمنفس
 گهی هر کس دای ایمن بخاطر آر:  کردم و جواب دادمزی ابروهام نشوندم، چشمامو رنی بیفیاخم ظر

 يبر دلتونمی بهتر از تو ميدیدی رفت و آمد نداشت، منجایاگه نامحرم ا. کشمی از حجابم دست نميا
 اراده کنه، ای و هر وقت آرستمی ننجای که من به خواست خودم استی به تکرار نيازیدر ضمن ن. کنم

 . رمی منجایمن با سر از ا
 . نمیبی نامحرم نمنجای جان من که امیمر:  به اطراف انداختی نگاهيپر
 مش دمیچشم گردوندم، دهن باز کردم تا جوابشو بدم ، د. جان گفتنش از صدتا فحش بدتر بودنیا

 بیشاهد از غ:  کردمو گفتممی به مش رحياشاره ا.  به سمت ما اومددی خرسهی با چندتا کمیرح
  حجاب باشم؟ی بيخوای آقا چطور از من منیبا حضور ا. دیرس
.  انداختش و از جاش بلند شدزی مي کرد و با ضرب به روی خالچارهی تمام حرصشو سر چنگال بيپر

مش نگاهمو به .  تند از ما دور شدیی با قدمهايپر.  شددهی کشنی زمي روي بدي با صدایصندل
 . فکر کنم آشپزخونه رو هم کشف کردم.  شدیی جاهی دوختم که از در اونطرف وارد میرح

 کمیاالن . شهی زود خوب میلیخ:  بهم زدي لبخندبایز.  نگاه کردمبای باال انداختمو به زي اشانه
 . شهی کرده اما کم کم اخالقش عوض مدای پبی رقهی که هیعصبان
 کردن به من حالش خوب نی با توهکنهیاگه فکر م.  ستیبرام مهم ن:  دستم گردوندمي توقاشقو

 . سخت در اشتباههشه،یم
 .شیسوزونیتو هم کم نم:  زدی چشمکبایز
 . افتادهی بد کسریگ. آره خدا بدادش برسه:  سر تکون دادمطنتی شبا
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 وانی لهی.  به خوردن نداشتملی تماگهی غذاشو تموم کرده بود من هم دبایز.  به خودم اشاره کردمو
 ما روشو برگردوندو دنی با ديپر. می رفتییرایبا هم به سمت  سالن پذ. آب خوردمو از جام بلند شدم

 .  شدمری نشست و من هم کنارش جاگي مبل دونفره اي روبایز.  نگاه کردونیزیبه تلو
حوصله ام سر رفته بود، .  داشتفی هم که قهر تشريپر.  مورد عالقه اش بودلمی فدنی مشغول دبایز

 . اتاقمو مرتب کردمینمازمو خوندم و کم.  دوش گرفتم هیبه اتاقم رفتم ، 
 ایآر
.  تا رفعش کنندمیگفتی و به بچه ها اشکاالتشو ممیکردی می صبح تا ظهر با شهاب پروژه ها رو بررساز

 کهیبه طور. وزها شرکت موندم رهی از بقشتریب. حوصله شرکتو نداشتم اما بهتر از خونه موندن بود
 .  که نهارو هم با شهاب بخورمدمیبهتر د. کردیشهاب هم با شک نگاهم م

 . بخرهيزی چهیسر راهم . نجای اادی نهار بي زنگ بزن به پسر خاله ات بگوبراهی:  به شهاب گفتمرو
 . دمیباشه االن بهش خبر م: دی کشرونی سرشو از لپ تاپ بشهاب

 به ستادمویکنار پنجره پشت به شهاب ا.  زنگ زدری و به امدی کشرونی بشبی جي از توشویگوش
 شدن من از خونه شده ي که حضورش باعث فراريذهنم مشغول خونه بود و دختر.  نگاه کردمرونیب

 حی که ترجکردی ممی اونقدر عصبمیاما مر.  تو خونه با دخترا رفع کنمموی خستگتونستمیقبال م. بود
 .  بمونمرونی بدادمیم

 خودشو عیگفت سر. استیکی نزدنیاتفاقا هم. بهش گفتم:  منو مخاطب خودش قرار دادشهاب
 .رسونهیم

 که دمی دروی امنیماش.  دوختمرونی تکون دادمو بازهم نگاهمو به بي که پشتم بهش بود سرنطوریهم
شد، به سمت در  ادهی پنیاز ماش.  شدمرهیچشمامو زوم کردمو به کاراش خ.  پارك کردابونی خيتو

 دست نیی من از همون پادنی اتاقم انداخت و با دي به پنجره ینگاه. شاگرد رفت و غذاها رو برداشت
 .  اومدریام:  شهاب نشستمو گفتمي که خارج شد روبرودمیاز د. تکون داد

 . بعدش هم در و باز کرد و داخل شد. ومدی می با منشری امی احوالپرسيصدا
منو . نی از جاتون بلند نشنینیتو رو خدا بش.   خودمقیسالم بر دوستان شف:  گفتي با انرژریام

 .نیدیخجالت م
 .نی بشای بزی مزه نرریام:  گفتمتی اما با جددیخندی مچشمهام

 .  خانای به چشم آريا:  خندونم کردي به چشمای نگاهریام
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 .  منم حساب کنيفقط غذا.  شويبخور و مشتر. دمی خری چنی ببایب: زی مي ها رو گذاشت روغذا
 نی خورده، تو هم از اایتنت به تن آر:  بار مصرف غذا رو بهمون داد و رو به شهاب گفتکی يظرفها
 .اگه به خاله نگفتم. يدیحاال اصال محل نم. يکردی میکی علی سالمهی قبال ؟ی گرفتادینکبت 
 .  نکنریمنو با خاله جونت درگ:  ظرف غذاشو باز کردشهاب

 .ی از دست و روبوسنمیا:  بغل کردروی شد و امندبل
 خوامیحاال هم برو کنار م. يبری از مامانت حساب مادیخوشم م:   دستشو پشت کمر شهاب زدریام

 .غذامو بخورم از دهن افتاد
.  فکر و ذهنم از خونه آزاد شدر،یبا حضور ام.  کردکی و اشتهامو تحردیچی پمینی بي کباب تويبو
بعد از نهار، با . کردمی مشونی همراهگاهمی گاه و بي و من هم با خنده هاکردی با شهاب کل کل مریام

ستاده یمشخص بود که فال گوش ا. دمی پشت در دویدرو باز کردم، منش. می کردیشهاب خداحافظ
 یدستمو به سمت خروج. دی من رنگ از صورتش پردنیبا د. گرفتمیبار اولش نبود که مچشو م. بود

 ! یاخراج: رفتم و گفتمگ
 . استخدام کندی جدی منشهی:  هاش رو به شهاب گفتمهی توجه به گربدون
 من ی داره ولاجی که به حقوقش احتکردی جلومو گرفت، خواهش کرد، التماس مهی با گری رضوانخانم

 هم به ریام.  محکم به طرف در رفتمو از دفتر خارج شدمییبا قدمها. قصد برگشتن از حرفمو نداشتم
 . دنبالم اومد

 می کردی در، خداحافظيجلو.  نبرده بودمنگی پارکي تونویماش. می شدادهی همکف از آسانسور پطبقه
 .می رفتنامونیو به سمت ماش

 میمر
 اومدم، نیینگاهم به کتاب بود، چندتا پله رو پا. حرکت کردمنیی از کتابامو برداشتم و به طرف پایکی

 نداشتم اما ي انتظارایاز آر. ستادی پاهام از حرکت ادم،ی که ديچشمامو به روبروم دوختم ، با صحنه ا
 نی اي وسط سالن جاه ککردندی واقعا درك نمدادند؟ی نشون مری خودشونو حقنقدری چرا ابای و زيپر

 رفت و آمدن؟ چشم  در حالشهی خانم و شوهرش همنبی زدونستندی مگه نمست؟؟یابراز محبت ها ن
 وقت ی اومد و بعد ازکمای در اتاق آري که گذشت صداکمی.  گرفتمشیازشون گرفتم و راه اتاقمو پ

 نییکردمو من هم به پا  صبرکمی.  شددهی راه پله ها شني پاش از تويدوباره در اتاقشو بست و صدا
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 و ي مبل سه نفره نشسته بود و پرهی ي روایآر.انگار اوضاع بهتر شده بود. رفتم البته همراه با کتابم
 . از مبال نشستمیکی ي دادمو روای به آریرلبی زیسالم.  هم کنارش بودندبایز
صداش .  بشهفی که کمتر خونم کثدیکتابمو باز کردم تا بخونم شا.  دوباره با سر جواب دادشعوریب

 ی جلوتون قربوني گوسفندي گاونیگفتیم. میدیچه عجب ما شما رو د:  خوندنمي شد روتیپاراز
 .میکن

 با خشم دم،ی هم کشياخمامو تو.  دهن به دهنش بشمخواستیخودش م.  از خود درخت بودکرم
ترس و .  گره خوردبایجوابموحاضر کردم تا حقشو کف دستش بذارم ، نگاهم به نگاه ز.بهش نگاه کردم

ه مدام بدنش بخاطر  کرده کیاون چه گناه.  فروکش کردشمیآت. کردی مدادی چشماش بيالتماس تو
 تو اتاقم بودم متوجه نشدم دیببخش:  گفتمای بلرزه؟  کتابو تو دستام فشردمو رو به آرای گند آرقاخال
 . ياومد

 ی هاشو با عذرخواههی شگفت زده منو نگاه کرد، البته حقم داشت، تا حاال نشده بود کنای کمایآر
 رد نگاهمو دنبال کردو به ایآر.  بهش زدمي با حرکت لباش ازم تشکر کرد، لبخندبایز. جواب بدم

 ي  نشست و بعد بهونهی کمایآر.  شدشتری چرخوند و اخمش ببای منو زنی چشماشو بد،ی رسبایز
 بدون ایآر.  هم از جاش بلند شدي شدو پرزیمخی نبای کرد، از جاش بلند شد، به دنبالش زیخستگ

 .دیلطفا مزاحمم نش. حوصلتونو ندارم:  برگرده گفتنکهیا
 کی کوچنقدری خودشو ادی زن باهی چرا کرد؟ی مرشونی تحقنطوری ادی مرد باهیچرا .  وارفتنهردوشون

 زن و شوهرو زی محبت آمي منکر عشق و عالقه نبودم، رفتاراده؟ی نمتی که بهش اهمی کسيکنه برا
 .... اماکردم،ی نمیهم نف

****** 
 ي به  دو هفته ازدی ميزی مواقع ذهنم گریالبته بعض. خوندمی سالن نشسته بودمو داشتم کتاب ميتو

 .دمیدی روفقط موقع صبحانه و شام مایآر.  آتش بس بودای منو آرنی که بشدی میمدت.  که گذشت
 يالبته از متلکها. ادی خونه مروقتی شبها دشتری چندروز سرش شلوغه و بنی بودم، ادهی شنبای زاز
 ای کمتر سربه سر آرکردمی میسع. دادی ادامه نمد،یدی منو م سکوتی وقتی نبودم ولبی نصی بایآر

 زدن فوقتمو با کتاب خوندن و حر.  داشته باشميشتری خودمم احساس آرامش بنطوری ادیبذارم، شا
 .شدی به جمع دونفره امون اضافه می کمتر شده بود و گاهي پرتیحساس. گذروندمی مبایبا ز
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 دیرسی کتاب به دستم مهیاگه .  دستم نگاه کردميبه کتاب تو.  تکون دادم تا افکارم خارج بشنسرمو
.  درد گرفته بودیچشمام کم.  مگه موقع خواب و غذا. گذاشتمی نمنشی زمکردم،یتا تمومش نم

 .  شدمرهی ماساژ دادم و دوباره به کتاب خکمیچشمامو 
 یانتظار داشت کم.  شانه به پشت سرش نگاه کردي چند گام عقب رفت، سپس از رواطیبا احت"

 . دیدی میاهی تنها سانیزی اما الدندی ببگری دابانی خکی از ییعقب تر نشانه ها
 هم به يشتری بيبدتر از آن، حاال صداها.  وارشان را از سر گرفتندوانهی تمام صداها زمزمه دناگهان،

. دادی را آزار مانیزی که اعصاب الدزدندی حرف ميآنها افزوده شده بود و همه با همان لحن قدرتمند
 کدام را چیه  راه خروج گشت اماکی حداقل ای از صاحبان صدا یکی و به دنبال دیدور خود چرخ

 "افتین
.  کتاب بسته شدهویکه . کردیچشمام به دنبال کتاب، خطها رو دنبال م.  شددهی از دستم کشکتاب

 ي باالی شاکدم،ی رو دبایز.  کتاب خارج کردو سرزنش کنم نجای که منو از هیسرمو گردوندم تا کس
 هروقت.  کتاب شونی االیخی تو رو خدا بمیمر: کردی نگاهم مي  بودو با اخم و دلخورستادهیسرم ا

 که امروز شرکت جلسه داشته و برنگشته ایحوصله ام سر رفته ، آر.  کتاب دستتههی کنمینگات م
 . ستی نداشی هم پيپر. هنوز

 .هیکاری کنم؟ بهتر از بکاریخو چ:  عمرم دستش بودي شهی دستش بود، انگار شي به کتاب تونگاهم
  رون؟ی بمی بريای جون ممیمر:  دسته مبل نشستي روبایز

 .می برشمیاالن اماده م:  سرمو تکون دادموی با خوشحالن؟ی بهتر از ایچ.  لبم پهن شدي رويلبخند
 د؟ی بردیخوایکجا م: دیپرس شد و داشی از ناکجا آباد پيپر
 .میخوری و بعدش هم شام مدی خرمیری سر مهی. هرجا که شد:  موهاشو به عقب فرستادبایز

  اد؟ی شام نمایآر: دی در هم پرسي با اخمايپر
 .ادی مروقتی دکشه،ی جلسشون طول منکهینه مثل ا: ستادی ابایز

 . امیپس منم م:  لبشو خاروندری زيپر
 .می خوش بگذروني مجردمی برم،ی آماده بشنییبدو:  هم زدمدستموبه

 ن؟یگی نمایبه آر: ستادمی لحظه شک کردم، سرجام اهی
 م؟ی بهش خبر بددی چرا بام؟ی دارای به آرکاریچ:  با تعجب نگاهم کردبایز
 ... نباشهی راضدی گفتم شادونم،یچه م:  جواب دادمی لبریز
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 . اخالقا نداره، بدو آماده شونی ازایآر. یزنیچه حرفا م: دی حرفم پرونی مبایز
کرم به .  دمی پوشي با شلوار کتون قهوه ای کرمي مانتوهی.  اعتماد کردمو به اتاقم رفتمبای حرف زبه

 شال روشنم سرم هی.  برق لب زدمو تمامهی دم،ی چشمم کشي کم مداد توهیدست و صورتم زدمو 
 . رونی با چادرم برداشتمو اومدم بموی قهوه افیک. کردم
 قرمز با شلوار و ي مانتوبای آوردندزفی معطل موندم تا بالخره خانمها تشری ساعتمی نهی نیی پارفتم

 بنفش با ي هم مانتويپر.  صورتش نشونده بودي رویحی ملیلی خشی تنش کرده بود و آرادیشال سف
 .  و بنفش بودو هم سرش کرده بوددی از سفیبی که ترکي روسرهی. دیشلوار سف

 .ي کردشرفتیپ: دیچادرمو که کنارم گذاشته بودم ند.  کردپمی به منو و تی نگاهيپر
 سرنکردن چادرمه، شرفتیاگه منظورت از پ:  لبم نشوندم ي کج رويلبخند. هی منظورش چدمیفهم

 . چادرمنهی اکنم،ی موستی بگم متاسفم مادیبا
. اوردی خودش ني لحظه سرخ شد و بعدش به روهیصورتش . م اشاره کردم با سر به چادر تا شده او

 کرد و من هم چشمهامو تابوندم، چادرمو يزی خنده ربایز.  باال انداخت و به سمت در رفتيشانه ا
  نشسته بود ونهی سوناتا دست به سنی ماشي جلوی صندليپر. رونی بمی رفتبایسرم کردمو با ز

 ایمگه آر.  عقب نزول اجالل کردمی پشت فرمون نشست و من هم رو صندلبایز. اخماش تو هم بود
.  خب مشخصه پولداره؟ینیبی نمشوی مگه خونه زندگه؟ی قرضنای داره؟ نکنه ماشنیچندتا ماش

 . اخالق ندارهفی فقط ح،ی و برازندگیدارندگ
 یشگی پاساژ هم مگه همون؟يری منطرفی جان چرا از ابایز: امی برونی باعث شد از افکارم بيپر
 م؟یرینم
 . ي پاساژ گردمیری دنبال سحر خانم بعد مرمیاول م:  گفتي شادي با صدابایز

 ي خونه هی ي جلوبای تر زنیی پاابونیچندتا خ. نمی ببرویدوست داشتم خواهر ام.  شدمفیخرک
 از خونه زهی مزهی دختر رهی که دی نکشقهیبه دق.  به سحر تک زدشی نگه داشت و با گوشییالیو
  بود هم از لحاظ چهره و هم از لحاظری امهی شبیلیخ.  کردی و داد احوالپرسغی و با جدی پررونیب

 نیلباسهاش  در ع.  خاص دخترانه رو هم داشتي دختر کرده باشند اما ظرافت هارویانگار ام.  اخالق
 لبام ي روي به من هم منتقل شد و لبخندي انرژنیا. دیباری از سر و روش ميانرژ.  بودکی شیسادگ

 . نشست
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.  کنارم نشستنی ماشي شد و اومد تویبالخره راض.  بودي بود و مشغول کل کل با پردهی منو ندهنوز
 شمین.  به طرفم برگشت و با تعجب بهم زل زدهویاما .  نگاه بهم انداخت و روشو اونطرف کردهیاول 

 ؟یکنی نمی جون، معرفبایز: دی پرسبای از زرهی نگاهشو ازم بگنکهیبدون ا. شلتر شد
 ای آردیخانم جد:  با تمسخرگفتي جواب بده پرنکهی لبش نشست اما قبل از اي روي خنده ابایز

 .جون هستند
 يمتاسفانه حق با پر:  نشنوند گفتمهایی که جلويآروم جور.  بوددمیی دقت بهم نگاه کرد، منتظر تابا

 .  قوم تاتار افتادمنی اری به درگاه خدا کردم که گی چه گناهدونمینم. جونه
 مغرورو سرجاش يای آرتونهی که مهی دختر تنها کسنی اگفت،ی راست مری اميوا:  زدي قهقهه اسحر

 . بشونه
 فی تعرادیمدام م. فتهی اسمت از دهنش نمده،ی تو رو دری که امی جون از وقتمی مريوا:  گرفتدستمو

 شده وونهی دمی از دست مرای گذاشت، امروز آرایارو کرد، امروز پا رو دم آر فالن کمی امروز مرکنهیم
 .بود

 .  مشهور شدمنقدری ادونستمینم: دمی خندزیر
 و چندسالمو نی ربع دوست چندهی سر می مرنش،ی جون ببيپر:  جلو نگاهمون کردنهی از آبایز

 .دیدزد
 . خانم مهره مار دارند،یدونیمگه نم:  به گردنش دادي قريپر

 به جی گي اما پردندی و سحر بلند خندبایز.  خفه کردنشو در آوردمي لوچ کردم و با دستم اداچشمامو
 . می بسوزونشی آتی کلمیتونیبا هم م.  باهات حال کردمولیا: سحر آروم در گوشم گفت. کردیما نگاه م

 نیا.  خدا مرگم بدهيوا:  کردمرزنایمثل پصدامو . دمی دندونم کشری دست رو گونه ام زدم لبمو زبا
 .  باشهنی رنگنی سنگدیدختر با. چه طرز حرف زدنه؟باهات حال کردم؟  زشته دختر قباحت داره

 .  شدشتری من خنده اش بی خنده که با چشم غره تصنعری سحر زد زدوباره
 چند ي برای حتکردی که آدمو مجبور مییمغازه ها. فروختندی مغازه ها محصوالت برند و مارك متموم

 و رفتندی داخل می هر لباسدنی با دبای و زياز همون طبقه اول پر.  دقت کنهنشونیتری به وهیثان
 یها م  مغازهرونی بی و گاهمیکردی مشونی همراهیمنو سحر هم گاه. کردنیلباس مدنظرشونو پرو م

  .میکردی کفشها رو مسخره مای و مدل لباسها میستادیا
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 بود و ستادهی تر انییچندتا مغازه پا.  صدامون کردبای که زمینمودی کفشو مسخره مهی با سحر میداشت
 .ششی پمی برکرد،یبه ما اشاره م

 .می سالممون برسحی به تفرمیهان زود کارتو بگو ما بر:  دست به کمرش زدسحر
   سالم؟حی تا حاال مسخره کردن کفشها شده تفریاز ک:  نازك کردی پشت چشمبایز

  داره؟یمگه شاد بودن اشکال: دمیخند
 لباس خوشگله؟ بهم نیبه نظرت ا. امی من که از پس شما دوتا بر نمال،یخیب:  دستشو تکون دادبایز
 اد؟یم

 تو نمیاوهوم خوشگله برو بپوش بب:  بودي لباس شب به رنگ نقره اهی.  نگاه کردمگفتی که میلباس
 .هیتنت چه شکل

بعد . می داخل مغازه گرم کردي رفت لباسو پرو کنه ما هم سرمونو به لباسهابایز. د کردیی هم تاسحر
 .  دوختندبای زيانگار لباسو برا.  تنش بودتیف. میدی و لباسشو دمی صدامون کرد رفتنکهیاز ا

 . مبارکت باشه. ادی بهت میلیخ:  ، گفتمرمی بگبای چشم از زنکهی ابدون
 .برمی لباسو خودم م،ی برسری درونی بایزود لباساتو بپوش، ب:  کرددیی هم تاسحر

 .يجرئتشو ندار:  دستشو مشت کردبایز
 .یاز ما گفتن بود، حاال خود دان:  جواب دادیی با پرروسحر

 .می اومدرونی اومد، پول لباسو حساب کردو از مغازه برونی زود بچارهی ببایز
  کجاست؟يپر:  به اطراف کردی نگاهسحر

. میدی پسر جوون دهی و انسالی خانم مهی که اونو درحال حرف زدن با می چشم گردوندي دنبال پربه
 میمنو سحر هم مجبور شد.  کردی هم با چند قدم خودشو به اونا رسوند و شروع به احوالپرسبایز
 .می برششونیپ

به سمتم برگشت و . دی بود و شنزی تیلی خانمه گوشش خنکهی آروم سالم کردم اما مثل ایلیخ
 .سالم دخترم:  جوابمو دادی به گرمکردی بهم مدارانهی که نگاه خریدرحال
منتظر به من و .  ومدی می خندان، به نظر خانم مهربونيبا چهره ا.  داشتی جنوبنیری شي لهجه

 هیمسا هستند هی خانم زمانشونیا:  کردی مکث ما رو معرفی بعد از کمبایز. سحر چشم دوخت
 . هستنداوشی هم پسرشون آقا سشونیا. مونییروبرو

 .. جون خامی من هستند و مریمیسحرجان دوست صم:  هم به ما اشاره کرد و گفتبعد
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دستشو به سمتمون دراز کرد و با .  کنهی و نذاشت منو کامل معرفدی وسط حرفش پری زمانخانم
 .کنمی ميری احساس پلی با اسم فامد،ی صدام کنریمن.  باهاتون خوشوقتمییاز آشنا: خنده گفت

 کنم به دی خرکمی خوامیم. دمتونیخوب شد د:  شديمشغول حرف زدن با پر. می دست دادباهاش
 جوونا رو ي قهی بهتر سلدوی اقهیخدارو شکر شماهم خوش سل.  دختر خواهرمي ببرم براهیعنوان هد

 د؟ی کنی همراهدی خواهش کنم منو تو خرشهیم. دیدونیم
 خانم نی ادی خسته شده بودم و خریلیخ.  دست به سرش کنندي جورهی بای و زي  پرکردمی مآرزو

 گشاده ي با روبای و زي که خوش شانسم پرییاز اونجا.  داشتاجی مضاعف احتيهم به انرژ
 . قبول کردنشنهادشونویپ

 . هم اضافه شدرجونیمن.  کم بودندبای و زيپر. دییگاومون زا:  آروم دم گوشم گفتسحر
 به سمت مغازه ها ، من هم بالجبار باهاشون هیبا حرکت بق.  کردمدیی با سر حرفشو تادموی خندزیر

 ي و به مغازه بعددندیپرسی و نظر همو مستادندی ای ساعت مهی ي هر مغازه ايجلو. همراه شدم
  ، با حوصلهنمرخای مواقع با درخواست منی نقش ناظرو داشت و بعضشتری هم باوشیس. رفتندیم

 صورتشو ي هم روشی ته رهی. قدبلند و چهارشونه بود.  نگاهم بهش افتادي چند بارهی. گفتی منظرشو
 از شدیم. کردی می با لبخند مادرشو همراهی ابروهاش نداشت و هر از چندگاهنیاخم ب. پوشونده بود

 يدخترا  و مثلمی کم کردطنتاتومونیمنو سحرهم از ش.   حس کردرخانمویحرکاتش عالقه اش به من
 .میکردی مي باهاشون همکاربیعاقل و نج

 جدا هی شدم و از بقدهی از مغازه ها شد و من هم همراهش کشیکی لباس وارد هی دنی با دسحر
 از کدوم لباس دمی داشت که اصال نفهمیچنان سرعت.  گرفت و به پرو رفتویسحر لباس. میشد

مدل .  دوختمی کوتاهی مشکیراهنینگاهمو به پ. غول کردم لباسها مشدنیسرمو با د. خوشش اومد
 وجب و هیدامنش .  کردیکه شکمو کامل مشخص م.  بودری ده سانت وسط لباس حرهی. ددکلته بو

 فوق ی بود ولیلباس خوشگل.  رو پهلوش بودری درشت هم از جنس حرونی پاپهی.   زانو بودي باالمین
 .العاده باز بود

 برات پروش ارمی بيخوایم. ادیمطمئنم بهت م. ي داری خوبیلی خي قهیسل:  منو بخودم آوردییصدا
  ؟یکن

با تعجب به فروشنده که .  و مطمئن شدم با خودمهدمی خودمو تنها دی به اطرافم کردم و وقتینگاه
 . بود، نگاه کردمي فشن و امروزیپی جوان با تيپسر
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 .ی خودم بشيدوست دارم مشتر. کنمیاب مارزون باهات حس:  زديشخندی نفروشنده
 لحظه حس کردم هی که کردی نگاه ميجور.  شد و منتظر جوابم موندرهی بهم خشی وزغي با چشماو

 . نه ممنون:  و درجواب گفتمدمیاخمامو تو هم کش. ستادمیبدون لباس جلوش ا
 .هیاخمهاتم خوردن:  باال انداختیی ابروفروشنده

فروشنده مدام .  سحر بدادم برسهدی نثارش کردمو نگاهمو به اتاق پرو دوختم تا شای دلم فحشيتو
 رو تحمل نجای لحظه هم اهی اگه بخاطر سحر نبود دادم،ی بهش نمی من جوابی ولکردی میخوش زبون

 .خنده ری سحر زدم زدنیبا د. در پرو رو باز کردم. نمیسحر صدام کرد تا برم لباسشو بب.  کردمینم
 خدا يا. رونی بامی لباس بنی از اتونمیمن نم.  به دادم برسایب.  نخندمیمر: زدی نق منطوریم هسحر

 دارم خفه ارمی کمکم کن لباسو در بای نخند، بنقدری امیمر.  لباسو برداشتمنی کردم ایعجب غلط
 . شمیم

که منو سحر هم .  به دقت و کمک داشتاجی احتدنشی بود که پوشيمدل لباس جور.  پرو شدموارد
:  و نگاهمو ازش گرفتمدمی کشرونیبا خنده لباسو از تن سحر ب.  نه حوصله اشومینه استعدادشو داشت

 .   مغازه منتظرتمرونیمن ب. ي آبرومو بردرونی بایب
 خوشگل  جانم چقدريا: باز فروشنده شروع کرد. هنوز آثار خنده رو صورتم بود.  اومدمرونی پرو باز
 .دارتمی بخند که خرشهیهم. يخندیم

اما .  و منتظر سحر موندمستادمی از مغازه ارونیب.  گرفتم شی توجه به فروشنده راه خروجو پبدون
 کارت نیا. ادی تو خوشم مهی شبییاز دخترا:  کارت به سمتم گرفتهی ستادیفروشنده هم دم در ا

 .ی بهم زنگ بزنمشیشمارمو پشت کارت نوشتم خوشحال م. مغازه است
. دمی گفت اما من نشنییزای چهیفروشنده .  رفتمي بهش انداختمو به سمت مغازه کناری عصبینگاه
. کردی بود و بهم نگاه مستادهی اونطرفتر ای کماوشی حس کردم، سرمو باال آوردم، سوی نگاهینیسنگ
 دمی رو دهیبق.  دارنيری باال انداختم، انگار همه با من درگییابرو.  سرشو برگردوند دی نگاهمو دیوقت

 جور يدهایدست همشون پر از خر.  بودن، به سمتشون شتافتمستادهیکه چندتا مغازه اونطرف تر ا
 بعد قهیسحر هم چند دق.  کردندشرفتی که من نبودم چقدر پي اقهی چند دقنیتو ا. واجور بود

 . اومدشمونیغرزنان پ
 شاپ رد ی کافهیاز کنار . کشوندمی منی زمي بود و به زور پاهامو رودهی صفر رسری به زمیانرژ

 . می  ماهم از خداخواسته باهاش همراه شد،یدنی ما رو مهمون کرد به نوشاوشی که سمیشدیم
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 اوشی خانم و در آخر سری و منبای زي روبرويپر.  ش نشستگهی سمت دبای نشوندم کنارمو زسحرو
 . نشست روبروم

 . بپرهمی خستگکمی دی تا شادمی به جون خرشوی قهوه  رو مزه مزه کردم و تلخیکم
. کردی مفی داره ، تعرشی که در پي و ازخواهر زاده هاش و سفرزدی حرف می زبوننیری خانم با شریمن
 .  کردنی مواقع ابراز وجود می و بعضدادنی هم گوش مهیبق
 به سن و سال شما ي دخترفهی ح؟ی کم حرفنقدری جون، چرا امیمر:  مادرانه نگاهم کردرخانمیمن
 . نداشته باشهی و جنب و جوشنهی گوشه بشهی آروم نقدریا

:  و گفتدی خندزی رزیسحر ر.  که جون به تنم نموندهنی اونطرفم بردنطرفی از بس ای زن حسابآخه
 . کردهطنتاشویقبل از اومدن شما ش.  تموم شدهشی جون انرژمیمر
 خوش نقدری خانم ماشاله شما اریمن:  زدمیلبخند خجول.  اومدمرونی از خجالت سحربشگونی نهی با

 .  شما گوش بدمي سکوت بکنم و به حرفهادمی محی ، من ترجدیزبون
 عیسر.  لبخند هم گوشه لباش بودهی کنهی که بهم نگاه مدمی دوی جفت چشم عسلهی باال آوردم سرمو

 ي و زناای آری زندگي خانوم از نحوه ریچطور امکان داشت من.  دوختممینگاهمو به فنجون خال
  با محبت رفتار کنه؟نقدریرنگارنگش خبر داشته باشه و ا

 ایمن از دار دن.  اصال متوجه نشدم که زمان چطور گذشتدیببخش:  کردینیری خنده شرخانمیمن 
 یلیامروز که با شماها بودم خ. نند شهرستاالمی فامي هیبق.  مطبشهي توشهی پسر دارم که همهیفقط 

 .بهم خوش گذشت و گذر زمانو حس نکردم
 چند وقت شمیخوشحال م.  باهاتون رفت و آمد داشته باشمشتری دوست دارم بیلیخ: بای کرد به زرو
 . قراره فردا برم اهواز. ستمی ني هفته اهیالبته . دیاری برونمی بیی و از تنهادی بار بهم سر بزنهی
 . میشیحتما مزاحمتون م. رجونی چشم منيبه رو:  جابجا کردی فنجون قهوشو کمبایز

 .دیاری جونو هم حتما همراهتون بمیمر:  به من اشاره کردرخانومیمن
 دور نموند و اوشی سدی که از ددمی کشینفس راحت.  می حساب کرد و بلند شد تا برزوی ماوشیس

 .  رفتمنی سرعت به سمت ماش کردمو باي سرسری خداحافظهی.  تکون داديسر
 ایآر
 ما با شرکت تابان، تموم يبعد از پخش شدن خبر همکار.  رو مطالعه کردمي کاردی جدشنهادیپ

.  داشتندي شرکتها از ما درخواست همکارنی و معتبرترنیبهتر.  شددهیتوجه ها به سمتمون کش
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 يشنهادهای پی بررسری که درگشدی مي هفته اکی.  شدشتری انتخاب پروژه ها بي منم براتیحساس
 . گذروندمی وقتمو داخل شرکت مشتری با تقاضا کنندگان بودم و بییجلسه ها  ويکار

 خسته امو دوختم ي چشمهادم،ی صورتم کشي به رویدست. زی مي رو بستمو پرتش کردم روپرونده
 به نظرت مناسبه  کهییخودت از قبل بخونشون و اونها.  فرداي اشون باشه براهیشهاب بق: به شهاب
 . زمی ميرو بذار رو

 و فردا خونمیامشب همه اشونو م.  چشميبه رو:  چشماش برداشتي مطالعه شواز رونکی عشهاب
 .کنمی منی برات گلچناشونویبهتر

 ده بود و کیساعت نزد.  برداشتمو به سمت در رفتمفموی به نشونه تشکر تکون دادم، کت و کسرمو
البته .  سپرده بودم رفت و آمدشونو بهم خبر بدهمیبه مش رح. رونین ب امروز دخترا رفتدونستمیم

 . رهی گفت سحرهم باهاشون مزدمی حرف مری با امیوقت
******* 

 باز کردم، اما قبل موتیدرو با ر.  هم وارد کوچه شدهی پسر همسانی که ماشدمیچی کوچه پداخل
 داشت و برعکس ی اخالق خوبیخانم زمان.  زدنی ماششهی به شی وارد خونه بشم، خانم زماننکهیاز
  براش قائلی احترامهی شهی همنی نبود، بخاطر همهی تو کار بقدنی ها اهل سرك کشهی همساهیبق

 .بودم
 آقا داداشت ؟یخوب. سالم پسرم:  بزنم شروع کردی حرفنکهیقبل از.  شدمادهی پنی از ماشعیسر 

  خوبه؟
  د؟یشما خوب. یخانم زمانممنون :  لبم کش داده شد ي رولبخند

 . میما هم خوب. خدا روشکر:  به سمت آسمون گرفتیدست
.  بگهيزی تا چکردی نگاه کردم که به مادرش اشاره ماوشی به سی چشمریز.  شدجادی انمونی بسکوت

 جان، امروز با پسرم رفته ایراستش آر: زد و گفتيلبخند.  دوختمی نگاهمو به خانم زمانيبا کنجکاو
 . دمی خانمو  دي جونو پربایز. دیبودم، خر

 به نظر ری و سربه زبی خوش اخالق و نجیلیخ.  بودی خانمهیهمراهشون :  ادامه دادی خوشحالبا
 . ومدیم

  دختر کوچولو آروم شده؟نی تاحاال ای از ک؟يریسحر و سربه ز:  دلم گفتم يتو
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 اوشی سم،ی ازشون جدا شدیاز وقت. چه طور بگم مادر: ادامه داد. دم نگاه کری خانم زماني چشمابه
 پسرم عاشقش شده گمینم. ي خواستگاري برارمیازم خواسته باهاتون حرف بزنمو آدرس و نشونشو بگ

 میبذار  قراردتای خوشش اومده، ازتون خواستم با خونوادش صحبت کنیلیها، اما از رفتار و منشش خ
 . با هم ازدواج کنندن،ی بشه و اگه باهم به تفاهم رسشتریتا شناختشون ازهم ب

حاال که شما . کنهی بذار برم مسافرت و برگردم، قبول نمگم،ی میهرچ:   انداختاوشی به سی نگاهمین
 . اومدم مزاحمتون شدم تا باهاتون صحبت کنمدم،یرو د

 . ... منههیمیسحر خانم خواهر دوست صم:  زدمو گفتميلبخند
 اما دنیرسی به نظر می هم دختر خوبشونیا. دینه اشتباه نکن:  با عجله حرفمو قطع کردی زمانخانم

 . خانوم خوشش اومدهمی من از مراوشیس
. اخمام به هم گره خورد.  تجربه نکرده بودموی حسنی پر شد، تا حاال چني وجودم از حس بدتموم

 پسر نی اي قهی مشت کردم تا دستهامو. خشم تموم بدنمو گرفت، هجوم خونو به رگهام حس کردم
 و پی خوشتيادی پسر زاوشیس.   نبرمنی از بویگی تا حرمت همسارم،ی رو نگهی همساپی خوشتيادیز
 من دل بسته بود؟ اصال برام من می به مرکردن،ی مفی که همه ازش تعري دکتره،ی همساحترمم

 ي بود چشمش به داشته هادهی به گوشم رسهاشی که خوبیاوشیس.  مهم نبودمی به اسم مردهیچسب
 ذاشتمینم.  بودمکی از دوستهام شریلی که اونو با خیزن.  بازهم برام مرور شدوایمن بود؟ خاطرات ش

 اثبات يالزمش داشتم برا.حداقل االن که هنوز کارم باهاش تموم نشده بود . رندی هم ازم بگمویرم
 . کردمی مرونشی بمی آشغال از زندگهیخودم، و بعد مثل 

.  قدم عقب رفتهی دهی ترسیی با چشمهایخانم زمان. دمی کوبنی کاپوت ماشي محکم به رودستمو
 .  بودنمونو نگه داشتمهی احترام همسا،یخانم زمان:  دادمو گفتمرونینفسمو ب

   زدم؟ي جان حرف بدایآر:  لبشو با زبون تر کردی زمانخانم
 د؟یکنی مي ازم خواستگاردیشما زن منو دار:  زدمادی فریعصب

 بود ی و شرمندگرتی که توش پر از حیی دهنش گرفته بود و با چشمهايدستشو جلو. دی پررنگش
 به خانم موینگاه عصب. کنهی نگاهم می که با ناراحتدمی داوشویاز گوشه چشمم س. کردیبهم نگاه م

من .  جانای آردیببخش: آروم گفت. دیرسی بود و مستاصل به نظر مدهیلب گز.  برگردوندمیزمان
 دهیتا حاال ند.  باشما نسبت دارهدمی نفهمی جون خانمته، راستش موقع معرفمی مردونستمینم

 خداحافظ.  مزاحمت شدمدیببخش.  شدهبتی نصیخانم خوب. بودمش، مبارکت باشه
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 ی با حالتاوشمیس.  عقب گرد کرد و به خانه اشون رفتری کردو سر به زفی سر هم حرفاشو ردپشت
 .دادی جواب پس مدی که بایمی بودم، من مونده بودم و مرستادهی رفت، اما من هنوز اشمی از پشونیپر
 میمر

 خونشون میسحرو رسوند.  دادما،ی ازدواجم با آری و مبارکمنتی شام به مهی به اصرار سحر نکهی ازبعد
 . میو برگشت

 . میکاش زودتر برگشته بود.  خونه استایآر:  عمارت با ذوق گفتي جلوای آرنی ماشدنی با ديپر
 دی بود که بایراه.  به پله ها نگاه کردمی با عجله پله ها رو باال رفتند و من هم با خستگبای و زيپر
.  فرو رفتهیکی سکوت و تاري سالن تودمیوارد که شدم د. پله ها رو با جون کندن باال رفتم. رفتمیم

 که دست از پا دمیرود بای و زيپر.  پله ها رو باال رفتمالی خیب. دمی ندچکسوی هیچشم گردوندم ول
  غرق شده؟هاتونی شده؟ چرا کشتیچ: به سمتشون رفتم.  اومدندرونی بایدرازتر از اتاق آر

تو اتاقش :  صداش معلوم بود گفتي که توی هم با غمبایز.  بدون جواب دادن به اتاقش رفتيپر
 . ندارهینگرانشم چندوقته که استراحت کاف .رونی رفته باشه بری با امدیشا. ستین

 . بزنشی زنگ به گوشهی نداره یخب نگران:  زدم شی به نگرانيلبخند
 .می ازش سوال بکنادی جان بدش مایآر:  بهم فشار دادلبهاشو
دستمو پشت کمرش . ارهی از خودش در ميایوا چه مسخره باز: دی باال پري با حالت مسخره اابروهام

 داشیهرجا باشه باالخره پ. برو بخواب خودتو ناراحت نکن: گذاشتمو هولش دادم به طرف اتاقش
 . شهیم
 يتو.  تموم اتاقمو گرفته بودگاری سي و خودمو پرت کردم تو اتاقم، بونمی تا رفتنشو ببستادمینا

 .ابلم وحشت وجودمو گرفت مقي صحنه دنیبا د.  چراغ گشتمو روشنش کردمدی بدنبال کلیکیتار
 به دستش بود، ی لعنتي شهی که شی زده ودرحالهی به تاج تخت تکای اتاقو گرفته بود، آریظی غلدود

 . رو سوزونده بودی از روتختیی تخت پخش شده و چندجاي روگاریته س. نگاهشو بهم دوخت
 آروم سالم یلیخ.  داشتمي فقط احساس بددونستمی ترسمو نملیدل.  کردم ترسمو نشون ندمیسع 

 بای و زيپر: چادرمو از سرم برداشتم.  رفتار کنميتموم تالشمو کردم تا عاد. کردم که جوابشو نگرفتم
 .یستیفکر کردن ن

 پسی لرزششو گرفته بودم،  شالمو از دور گردنم باز کردمو کلي که جلوییبا دستها.  ندادیجواب
 نهی آياز تو. دمی کشرونشی باز کردمو از تنم بیکی یکی مانتومو يدکمه ها.  موهامو جداکردم
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 اما زنه،ی مگارشی به سی پک محکمی و گاهخوردی می لعنتي شهی که جرعه جرعه از اون شدمیدیم
 .شدی از من جدا نمگاهشن
  خوش گذشت؟:  به سمتش برگشتمدهی ترسای دورگه آري صدادنی شنبا

 .  ، خوب بودمیری فاکتور بگهاشویاگه خستگ:  جواب دادمصادقانه
. ستی نلی دلی رفتارش، اومدنش بنی که ادونستمی به اتاقم اومده ؟ مایچرا آر. دمی دور خودم تابیکم
 خودمو با دی و به ذهنم رسدمیبرسو د.  تخت جا خوش کرده بودي هم روای نداشتم بکنم و آريکار

ره شده بود ی بهم خیبدون حرف رو در نظر داشتم که ای آرنهی آياز تو. شونه زدن موهام مشغول کنم
چرا . کردی مشتری استرسمو بنی آرامش قبل از طوفانه، همنی اکردمیحس م.کردیو حرکاتمو دنبال م

 ناراحت بود؟ اما رونی رفته بودم بای بدون اجازه آرنکهی از ایعنی خواد؟ی می چگفتی نمزدویحرف نم
 ترس ي برايزی که چدادمیم يدواریمدام به خودم ام.  هم باهام بودندي و پربایز.  من که تنها نبودم
 . نداشتي ادهیوجود نداره، اما فا

مثل .  اصال متوجه اومدنش نشدمدم،ی که محکم سرشونه هامو فشار داد، از جا پری احساس دستبا
 .جن پشت سرم ظاهر شده بود

 ایآر
 ي اهیبدن گرمش در عرض ثان. دادمی فشار م بودمو شونه هاشوختهی دستام ري توتموی عصبانتموم

 نبود يزی نگاهش چيتو. گردنشو کج کرد و بهم نگاه کرد.   بدنشو حس کردمفیلرزش خف. سرد شد
 .  بخونمی نگاهاشونو به خوبتونستمی مختلف بودم که ميبجز تعجب، اونقدر با دخترها

 .مس کردنت گناهه نکنه هنوز هم ل؟يدیچرا ترس:  گوشش بردمو لب زدمکی نزدسرمو
 . از همه بهم محرمتر،ی بترسم؟ شوهرمدی چرا با،یزنی مهی چه حرفنیا:  گشادتر شد چشماش

دروغ نگو، من ترستو :  گرفتم و ادامه دادمیکیگوششو گاز کوچ.  خوشبوش مشاممو پر کرده بودعطر
  هوم؟... ي سر دارری رو زگهی دیکی دمی شا؟یترسی ، پس راستشو بگو، چرا مکشمی راحت بو میلیخ
 سرد، اما خی بار مثل هی و شدی بار مثل کوره گرم مهی. کردمی بدنشو هر لحظه احساس مي دمارییتغ

چرا جواب :  محکم گفتمی آروم وليتکونش دادم، با همون صدا. کردیهمچنان تعجب زده نگاهم م
  شوهرتي زنا، براي مثل همه يخوای چرا نم؟ی قشنگ بزني برام حرفایتونی هان؟ چرا نم؟يدینم

  ؟ی کنيدلبر
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 که شوهرتم ی مني پس چرا برا؟ی کني دلبرهی پسر همساي برایتونی جلوتر  چطور مصورتمو
   نامحرم گناهه؟ي نگفته ناز کردن برانتی دي تو؟یکشی من جانماز آب مي فقط برا؟یتونینم

:  در هم گفتییبا اخمهابه سمتم برگشت و .  شونه هاش افتاديدستم از رو.  از جاش بلند شدعیسر
 بهونه هی هرروز به ؟یستی از تهمت زدن بلد نری به غي تو کار؟یزنیچرا تهمت م. حرف دهنتو بفهم 

 مت محتري کردم ؟ من فقط با دوتا خانمهاکاریمگه من چ. انتی به خیکنی منو متهم مد،ی جدي
 . رونیرفتم ب
 ای بود دهی من واقعا منظورمو نفهمي از حرفهایعنی خوب نقش باز کنه؟ نقدری اتونستی مچطور

  زده بود؟تیخودشو به خر
 .ری االن حرفتو پس بگنیهم:  و هولم داد وبلند گفتدی ام کوبنهی محکم به سدستشو

خشمم . کردی منو نگاه می عصبیی و با چشمهازدی نفس نفس موفته؟ی گرفته بود پس نشی پدست
 دوست داشتن ای رتی غي کدوم از کارهام از روچی هدونستمی منویا. کردمی ادبش مدی شد، باشتریب
 .دادی منو ميهای خوابی تاوان بدی اون تنها باست،ین

 
 
 میمر
اگه حرف از .  شده بودمرهیسرمو باال گرفته بودمو بهش خ. دمیکشی تند تند نفس متی عصباناز

 از بودن باهاش نکهیبا ا.  بودن ندارمشتری بود که خودش شب اول خردم کرد و گفت ارزش بنیتمک
 .  ام کردوونهی اونشب دوباره دادی داشتم؟  یمتنفر بودم اما خودش نخواسته بود، من چه گناه

 
. ستادیمنو به کمد چسبوند و خودش جلوم ا. دیچی کمرم پي تويدرد بد.  شدمدهی به کمد کوبمحکم

با باز شدن چشمام .  نکنمهیدادم تا از درد گرچشمامو به هم فشار . بدنمون کامال مماس به هم بود
و  نگاهمو به چشمهاش دوختم. زدی گردنش بود که محکم مي برجسته ي رگهادمی که ديزی چنیاول

 . بگو بخاطر رفتارتلی دلهی فقط ایآر: آروم گفتم
 گفتم، از درد چهرم یفی ، آخ خفدیچی آزادمو دور دستش پي کرد،موهاشتری بدنم بي به روفشارشو

خوش ندارم . ي بگذاررونی پاتو از خونه بياز فردا حق ندار: به صورت زمزمه وار گفت. جمع شده بود
 . پاك کنماتویهر روز گندکار

 ...ایآر:  باز کردمو و گفتمدهن
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 . صداتو بشنومخوامینم:  دهنمو گرفتيبا دست جلو.  حرفمو ادامه بدمنگذاشت
 برام دنینفس کش. تونستمی، تالش کردم تا دستشو کنار بزنم، اما نم دستشي گذاشتم رودستمو

 که ی اون آشغالي صورتم پخش کرد، بوينفسشو تو.  کردمی میسخت شده بود، احساس خفگ
 یفهمیم. کردي جونت امشب تو روازم خواستگاراوشی س؟يخوای ملیدل: خورده بود، حالمو بهم زد

 ي پسری تا تونستیختیبهم بگو چقدر عشوه ر. رهیگ زنم شیبهم گفت دلش پ گم؟مادرشی میچ
 ؟ی از راه بدر کناوشویمثل س
 رهیشوك زده بهش خ. گشتمی می صورتش دنبال شوخيتو. دستش سر خورد و افتادي از رودستم

 ازم دونستمی منکهیبا ا. عقب گرد کرد تا بره. دی دهانم کنار کشيدستشو از رو. شده بودم
من ناخواسته باعث شده بودم .  نسبت به من داشته باشهي ای منفتی ذهندادمی اجازه مدیمتنفره،نبا

 ..ایآر: چندقدم ازم دور شد که صداش کردم.  تفکرش دامن زده بشهنیا که به
 نکردم، اما واقعا ی من کار اشتباهنکهیبا ا:  کردمو گفتمدای گم شده امو پيصدا.  برنگشت ی ولستادیا

 ...اوشیقا س که آدونستمیمن نم. متاسفم
 ی که سعیی مکث کرد و با صدایکم. دمیقرمز شدن صورتشو فهم. دمی شدن دستهاشو دمشت

 ادی زمی زندگي تو، توهی شبییزنها:  جواب دادد،ی غمو هم البالش دشدی سرد باشه اما مکردیم
 . ی کني مقدسو برام بازمی نکن نقش مریپس سع. تموم رفتاراتونو از حفظم.بودن

 که از دمی نتونستم از خودم دفاع کنمو ددم،ی کنم و رفتنشو ددای حرفش پي برای نتونستم جوابمن
 بودم که دهی خوب فهمنوی ها، اما ادهی جواب بود،  پر از نشنی بياتاقم خارج شد، ذهنم پر از سوالها

 ...  لشیاما دل.  از جنس ما زنها متنفرهایآر
 جمع کردم ویروتخت.   رفتم و وضو گرفتم تا نمازمو بخونمیی از در گرفتم، به سمت دستشونگاهمو

 نی به اخواستی دلم نمی کنار زدم تا بتونم راحت تر بخوابم، حتی رو کمای آری انداختم، گوشيکنار
 اجازه، از بدون  نگرفته بودمادی وقت چیه.  به مامانو بابا زنگ بزنمتونمی می گوشنیفکر کنم که با ا

.  مرموز فکر نکنمی به مرد از خودراضنی از اشتری باعث شد تا ببای زيصدا. نم استفاده کی کسلیوسا
 به سراغم يحس بد.  هم فشار دادمي چشم رویعصب. ومدی مبای زي اغواکننده يپشت در بسته صدا

 از ی کمدی تا شاگذاشتم  سرمي بالشتو روکرد،ی حس حسادت زنانه، که منو ناراحت مهیاومده بود، 
 . آزاردهنده رو نشنومي صداهانیا

 ایآر
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 فرصت نبودم تا نیمگه منتظر هم. با خودم سر جنگ داشتم. دونستمی کارهامو نملی هم دلخودم
 ادامه اوشی عالمش کنم؟ پس چرا نذاشتم به رابطه اش با سي دست از پا خطا کنه و اونو رسوامیمر

 الفهک.  وقت الزم داشتمشی نمايا که دادم قانع کردم، چون زود بود، هنوز بریبده؟ خودمو با جواب
 . دمی موهام کشي تویدست

 یلی حالت خنیدر ا. با انزجار ازش رو برگردوندم.  انداختمی که کنارم غرق خواب بود، نگاهبای زبه
 .داشتی موهاشو کوتاه نگه مشهی هموای چون شکرد،ی موهاش حالمو بد میکوتاه.  شده بودوای شهیشب

 کننده وانهی سرگرم بشم تا دوباره خاطرات دی دادم که با گوشحیترج.  به سرم زده بودیخوابی ببازهم
 چشماشو باز کردو بایز.  شدمزی خمیآباژور کنار تختو روشن کردم و از جام ن. انیگذشته به سراغم ن

 جا می مرتاق اي توموی آوردم گوشادی گشتم و به می توجه بهش به دنبال گوشیب. بهم نگاه کرد
 . ذاشتمگ
در اتاقو آروم باز .  رفتممیبه سمت اتاق مر.  فرستادمو از جام بلند شدمی خودم لعنتی حواسی ببه

. شدی بود که از اتاق من وارد میتنها نور اتاق، نور کم رنگ.  کامل فرو رفته بودیکی تارياتاق تو. کردم
.  لبم نشستي روینگبخند کمرل.  بوددهی را بغل کرده و خوابی بالشتمیمر. نگاهمو به تخت دوختم

 شونه ی که لختشدی مدهی تابمی مري روینور کم.  بوددهی خوابطونی شي دختربچه هاهی شبقایدق
 .  بالشتش  و تخت پخش شده بودي بازش رويموها. دادیهاشو نشون م

 ي کوتاهو دوست نداشتم چون موهايموها.  بلند و دست نخورده اش بودي موهامی حسن مرتنها
 وای رنگارنگ شي موهاادی را دوست نداشتم چون منو به ی رنگيموها.  کوتاه بودشهی هموایش
 .  ابروهام انداختونی می اخموای شادی. نداختیم

 می بالش مریکی را در نزدیو گوش.  گشتممی فرستادمو با چشم به دنبال گوشرونی محکم بنفسمو
 از جاش تکون نخورده بود و ي ذره ای حتیگوش.  بلندش پنهان شده بودي موهايالبال.  کردمدایپ

 . دهی را ندی اصال گوشمی که مرکردیمشخص م
چندسال بود که .  نشون دهنده عمق خوابش بودمی منظم مرينفسها.  سمت تخت رفتمی آرامبه

 دم؟یدی کابوس ما،ی روي که به جاشدی من شده بود؟ چند سال مي آرزوی خوابنی چنيآرزو
 میمر

 سره هی بود و تا صبح نی خوابم سنگشهیهم.  شدمداری ازخواب بیاطر تشنگ شب به خي هامهین
با وجدانم . اصال حالشو نداشتم بلند بشم و آب بخورم.  بوددهی امونمو بری تشنگنباری اما ادمیخوابیم
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 افتاد، روم  که بهي بلندي اهیاز سا.  باز شدی کمي در اتاق با صدادمی که دمی دعوا داشتیسر تنبل
 .  به اتاقم اومده پس خودمو به خواب زدمی چي بدونم براخواستمیم. استی آردمیفهم

.  که آروم آروم به طرف تخت اومددمیاما بعدش د.  از طرفش حس نکردمی حرکتچی هقهی چند دقتا
 من از حضورش خوادی بود که نمنیسکوتش نشون دهنده ا.  برگشته بودشی اومد، به دنبال گوشادمی

 .ر بشمتو اتاق با خب
 اعصاب ي که رودونستمی منکهی کنم، با اتشی اذکمی ازش نداشتم اما هوس کردم ی دل خوشنکهی ابا
 دلم ينطوریمن که به کتک خوردن عادت کرده بودم، حداقل ا.  حساب کردشهی اصال نمایآر
 ی گوشي موهامو لمس کردو از رویبه آروم.   پهن شدن لبخندمو گرفتميبه زور جلو.  سوختینم

 ری بدنم گری زقای  دقیو گوش.  انداختمی گوشي زدمو خودمو رویغلت.  بوددهیموقعش رس. کنار زد
 .شدی مالی واودم،یخندیاما خب اگه م.  بودی دلم عروسيتو. دمی نچ گفتنشوشنيصدا. افتاد

 ایآر
 داد هی گفتی مطونهیش. کردمی نگاه ممی به مرتیبا عصبان.  بار خواستم بدون دعوا کارمو انجام بدمهی

 شدی انداخته بود که بدون تکون دادنش نمی گوشي خودشو رويطور. بزنم سرشو از خواب بپرونمش
 يا بردی بخاطر غرورم، شادیشا.  کنمدارشی چرا دوست نداشتم از خواب بدونمینم.  کرديکار

 .می از فکر اشتباه مريریجلوگ
.  داشتی لذت بخشيپوستش گرما.  به سمت بدنش بردمیدستمو به آروم.  نگاه کردممی به مرکالفه

 ینرم.  بدنش سر دادمری به زشتری جدا نکردم و در همون حال دستمو بمینگاهمو از صورت مر
اونقدر غرق خواب بود که .  کدوم مانعم نشدچی اتاق هیی و روشنایکی لرزونش، تاريپوستش ، پلکها

 ی دستهوی کجاست که ی گوشي که جاکردمی ملیداشتم تحل.  متوجه حرکت دستم نشده بودصالا
 . مچمو گرفت

 که نطوری هممیمر.  نگاه کردممی قدم به عقب رفتمو به مرهی بود، از ترس رمنتظرهی برام غچون
 شده یهم از دستش عصبان. دی خندی شده بود، بلند بلند مزی خمی تخت نيدستمو گرفته بودو رو

 ی وجبمی نهی:  مشترك بود زی چکی و خنده ام تیعصبان لیدل. بودم و هم خنده ام گرفته بود
 .  گذاشتهارمسرک

صورتش از خنده . البته از شدتش کمتر شده بود. دیخندیهنوز داشت م.  رفت سمت صورتشنگاهم
 االن برام پشت گفتمی شد؟ من باخودم می چکردمی فکر میواقعا چ.  اشو بامزه کردافهیقرمز شد که ق
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 اون ما رفتن منعش کرده بودم ارونی چرا که از ب،ی و تا چند روز باهام قهره و شاککنهیچشم نازك م
 . واقعا متفاوت بود

 که گذشت کمیموفق هم بودم چونکه .  کردم خندمو نشون ندم و فقط با اخم نگاهش کنمیسع
 . صورتش کنار رفتو جاشو به ترس داديخنده کم کم از رو

 میمر
 نی غلط بکنم سربه سر اگهیبا خودم گفتم من د.  شدی مظتری اخماش غلگذشت،ی که مهی به ثانهیثان

دستمو .  فقط منو از دستش نجات بدهایخدا. کنمی بسنده مبای و زيفقط به همون پر.  بذارمیزامب
 .دای آخم در نيلبامو گاز گرفتم تا صدا.  دردم گرفتیلیخ.  حرکت پشت سرم بردهیگرفت و با 

خوش ندارم . ی دلم راه باز کني تویتونی مهای مسخره بازنیفکر نکن با ا:   چشمام نگاه کرديتو 
 ؟يدیفهم. نمی ها ازت ببی لودگنی از اگهید
 به خودش زوی همه چنی بابا چرا ايا:  دلم گفتميتو.  شدمیکی که با تخت ي هولم داد عقب، جورو
اصال .  کنمتشی اذخواستمی هم مکمیالبته .  کارو کردمنی و خنده ای شوخيمن فقط برا. رهیگیم

 . م ها اومده باال سری مثل زامب،یخودش نصف شب.  کنمي دلبری زامبنیفکرشو بکن من بخوام برا ا
 ینی دلم سنگي که روی تا حرفدمی برداشت و عقب گرد کرد، تا بره، فرصتو مناسب دشویگوش

 ... زا:  بگمکردویم
 تی زندگي قبال تودونمینم!  ایآر:   مکث کردمکمی. ی بود بهش بگم زامبکی زبونمو گرفتم، نزديجلو

 ي اسممون توی بدون که من تا وقتنویاما ا. ي که از جنس ما متنفردونمیفقط م. افتاده یچه اتفاق
من اهل .  کنمانتی بهت خخوامی و نمتونمی نماد،ی که اسممون کنار هم میشناسنامه همه، تا وقت

 گهی فکر و ذهنم به مرد دي توی خونه هستم، حتنی اي تویتا وقت. ستمین هرزه نم. ستمی نينامرد
 . فکر نخواهم کرديا

 خواستی فقط دلم نمدونستمی همه تنفرشو نمنی الیدل. دونمی پوزخند بود و بس، چراشو نمجوابش
 مهی حرفاشو نشهیهم. دمشیفهمی تا مزدی مداد، کاش حرف محیکاش توض.  حرفام برهدنیبدون شن

از . قدمهاشو تند کردو به سمت در رفت. رفتی و مدادی مماتومی اولتشهیهم. رفتی و مگفتیکاره م
 . گذشتری لب زمزمه کردم به خری تخت پرت کردمو زي که خارج شد، خودمو رودمی چشمم دوشهگ

***** 
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 کردیم هر لحظه با خودش فکر ی بود، وقتی شوهرم ناراضی داشت، وقتي رفتن برام چه سودرونیب
 کجا نیعالوه برا. کردی نمدمی عايزی چچی رفتن به جز گناه هرونیب.  کنمانتی بهش خخوامیمن م

خونه   بودم که بادی معتاد خرای بزنم؟ شی به آب و آتدنشونی دي داشتم که برانجای ای اقوامرفتم؟یم
   بشم؟ماریموندن، ب

 به خواستمیم.  شروع کردمهاموی که با خودم بسته بودم، خوش گذروني اون روز طبق عهدياز فردا 
 وی شوخي اصال جنبه ایاز اون لحاظ که آر.  رفتن هم شاد باشمرونی بدون بتونمی ثابت کنم، مایآر

 . بودندبای و زينداشت، تنها اهدافم پر
 يگذاشتم تو کشو روز چندتا سوسک بالدار خوشگل گرفتمو هی. اوردمی سرشون میی بالهی بار هر

 دی و فهمدی که خنده منو دمیبگذر. دیکشی مغی تا چند ساعت جدشونی دی وقتبایز.  بایکنسول ز
شبا   بره تو اتاقش بخوابه وکردی تا دوروز جرئت نمچارهیب.  دوساعت قهر کردیکیکار منه، باهام تا 

 .مهمون من بود
 ای آرشیپ.  باحال شده بودیلی خي پري افهیق.   رو جابجا کردمي دندون پرری کرم و خمي بار جاهی 

 .دیایخودتون با هم کنار ب:  جمله بودهی هم فقط ای کرد که جواب آرتیازم شکا
 از د،ی دنهی آي خودشو تویصبحش وقت.  کردمی نقاشششی رو با لوازم آرابای شب هم صورت زهی

 .خواست شدم بازی خونه بود و بعدش کلایاون روز آر.  بود سکته بزنهکیترس نزد
 را ي با خودم آورده بودمو زدمو نصف شب رفتم و پرلمی وساي ماسک ترسناك که توهی بار هم هی

 هیو مجازاتش .  از ترس غش کرديچونکه پر.  شدممونیاون شب خودم هم از کارم پش. خفت کردم
 . بودای محکم از طرف آریلیس

 یعنی.  کنار اومده بودندطنتهامی با شبای و زيپر.  داشتمی ، مراسم منت کشهامیطونی بعد از شالبته
 .  بودنیی و هر آن منتظر نزول بالانیمجبور بودن کنار ب

 فی براشون ازخاطرات دوران دانشگاه تعرای میدیدی با هم ماوردموی مهاموی کره المی فای روزها ي هیبق
 بایتقر. دادمی لپ تابمو نشونشون مي توموی خانوادگي اوقات هم عکسهایگاه. میدیخندی و مکردمیم
 م،یندار ي اصال به هم کارای منو آردنیدیبه خصوص که م. می شده بودیمی گفت با هم صمشدیم

 . امی به حساب نمفی من براشون حردنیفهم
 مدت ازش هی تا دادمی محیترج.  بزنمی حرفای دلتنگ خونواده م بودم، اما جرئتشو نداشتم به آریلیخ

 خشمش فروکش کنه، به دنبال دی صبر کنم تا شای مدتهی خواستیاشته باشم، دلم م ندیدرخواست
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مخالف  اگه قبول نکرد؟ اگه بازم ساز.  حرف بزنمو درخواستمو بگمای فرصت مناسب بودم تا با آرهی
  رم؟ی تماس بگبای زیزد؟ با گوش

 و ی شخصيو فولدر عکسها دادم، لپ تابمو روشن کردمو گذاشتمش رو پام، رفتم تهیبه تاج تخت تک 
 باهاشون حرف هم ی که حتشدی می ماهکی. شدی مشتری بمی اما دلتنگدمیدیعکسا رو م. بازش کردم

 يجلو از.  نوازشگر بابام بودمي تاب دستهایب.  بغل کردن مامانمو داشتيچقدر دلم هوا. نزده بودم
بغض .  ذره شده بودهی ایلی اي صدادنی شنيدلم برا. رفتی محسن کنار نمنیچشمام چهره غمگ

 خودم ي با خودم هم لج کرده بود تا جلویانگار حت.  اشکهی از غی اما دردادی گلومو فشار مینیسنگ
 . هم غرورم شکسته نشه

بس بگو :  دی به درون اتاق خزبایز.  گفتميدیی در چشم از عکس مامان گرفتمو بفرماي صدادنی شنبا
 .ي با خودت خلوت کردنجای است،ی نداتیچرا پ

 میمر: اومد کنار نشست و گفت.  بهش زدمي امهی فرستادمو لبخند نصفه ننیی زور بغض گلومو پابه
  هان؟می به بدن بزنی آبهی یی سه تامی استخر؟ برمی بريایجون م
. رونی بمی داده بود برشنهادی بهم پي بودم از ممنوع الخروج بودنم خبر نداشت، چون چندبارمطمئن

 رفتنو رونینه حوصله ب: دلتنگ بودم و تلخ شده بودم.  مونده بودای منو آرنی اون شبمون فقط بيعواد
 .ندارم
 . استخر مجهزهی نیرزمی زي تویدونی نگو نمرون؟ی خواست بره بیک:  کش اومدلبش

 با میدرسته دلتنگ.  بودزی فوق العاده وسوسه انگشنهادی پنیا.  سرجام نشستمخی حرفش سدنی شنبا
 دونستمی اگه ميوا:  لبم اومديلبخند رو.  ذهنمو آزاد کنهی کمتونستی اما مشد،ی رفع نمزای چنیا

 . نبودمنجایکه ا
 اومد ادمی فکر کردمو کمی.  تو کدوم چمدون گذاشتمدونستمیفقط نم.   آوردموهمی خوب شد ماچقدر
 رونشونی چمدون بي تو که اصال ازهایهمون لباس خاك برسر.  چمدون لباس خوابهامهيکه تو

 و درشو باز دمی کشرونی تخت بری چمدونمو از زدم،ی پرنیی تخت پاي جست از روهیبا . اوردمین
 بهش يدر گوشمو گرفتم و نگاه تند.  همانابای زدنی کشغیباز کردن در چمدون همانا و ج. کردم

  ؟یکشی مغیچرا ج: انداختم
 چقدر لباسات يوا:  گفتکردی چمدونو رصد ماتی که محتونطوری اومد کنارم نشست، همبایز

 ؟ياوردی نرونشونیچرا هنوز از چمدون ب. خوشگله
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 . بهشون ندارميازیچون ن:  باال انداختمي اشونه
 ؟يدی کشغی چرا جبای شده زیچ:  زده درو باز کردو اومد توجانی هيپر

 . ذوق مرگ شدهدهی لباس دستی نشیزیچ:  کردمو گفتمي اخنده
 ای جون بيپر.  جونمی مری ذوقی بیلیخ: دی کشرونی گرانبها بیئی از لباسها رو مثل شیکی بایز
 .پوشهی داره و اونا رو نمی خوشگلي چه لباس خوابهانیبب
 توجه به اونها به دنبال لباس شنام یب.  لباسهادنی هم اومد کنارمون نشست و شروع کرد به ديپر

 شنا تنگ يچقدر دلم برا.  دلم قربون صدقه اش رفتميتو. دمی کشرونیگشتمو اونو از ته چمدون ب
. م از دردها و غصه هاشدمی با شنا رها مشهیهم. کردیشنا روحمو ذهنمو جسممو سبک م. شده بود

 . فکر کنمهامی با شنا کمتر به دلتنگتونستمیحاال هم م
 . چقدر خوشگلهيوا:  لباسو نشونم دادهی بایز

 . خودتيبرا: نداختم ابای به زی به لباسو نگاهینگاه
 .ی جونمی مریمرس:  بغلم کرددوی کشیغی جدوباره

 . کردهاری ي که من دلم هوانیای استخر؟ زود بمیمگه قرار نبود بر:  خودم دورش کردماز
 ؟ی توش شنا کنیتونیم. قهی جون استخر عممیمر:  بهم انداخت ی چشمش نگاهي از گوشه يپر

 یلی خیی موقع هاهی.  مرموزهنقدری اي چرا پرکردمیواقعا درك نم.  جواب ندادمی گرفت، ولحرصم
 .شدی من مي اوقات هم دشمن قسم خورده یمهربون و خوش اخالق بود و گاه

 ادی شنا کردن های به بعضخوامی ممی برایب:  بلندش کردمنی زمي رو گرفتمو به زور از روبای زدست
 . بدم

 هم بهمون اضافه ي پرهیدون گرفت و دنبالم به راه افتاد و بعد از چند ثان به زور نگاهشو از چمبایز
 استخر هی.  اونجا از تعجب دهنم باز مونددنی و من با دمی شدنیرزمی کنار سالن وارد زیاز راه. شد

 ی پرش عاله تختهی.  پوشونده بودندی خوشرنگی آبي های بزرگ که کفش روبا کاشیلی خیلیمستط
 جا هی جا کمتر و هی.  متفاوتهي عمق هاي که استخر دارادی فهمشدی نگاه مهیبا .  هم اونجا بود

 زده ی خوشگلي طرح های سقف با رنگ آبيرو.  بودي جکوزي حوضچه مجزاهیکنار استخر . شتریب
ه خودمو  بود کي اهنی آواری دهی من ي روبروقایدق.  شده بودشتری جلوه اش بی رنگيبودند و با المپها

 .دمیدیتوش م
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. چندتا گلدون بزرگ هم گوشه ها قرار داشت.  پوشونده بودنوی از پارکت به رنگ چوب زمیکف پوش 
 هم کردمی که فکرشو ميزیاز چ.  کنار حوض قرار گرفته بودني اشهی شيزی تاشو با میسه تا صندل

 ی زل بزنر به استخنکهی اي جون بجامیمر:  به خودم اومديمحو اونجا بودم که با ضربه ا.  تر بودبایز
 . شناایبرو لباستو عوض کن و ب

 دهی پشت سرم بود و موقع ورود ندقای انداختم دقی نگاهکردی که اشاره مي اشهی و اتاقک شبای زبه
 .  بودي اشهی لباس، که تماما شضی تعوي برای اتاقهی اتاقک سونا و هی. بودمشون

 ي توي و پربایز.  اومدمرونیلباسمو عوض کردمو ب. اتاق رفتم تکون دادمو به سمت ي لبخند سربا
 ی مناسب آب حال خوبيدما. دمی آب پري جهش توهی تخت پرش رفتمو با يبه رو. کردنیآب شنا م

 . بهم داد
 کجا یعنی ایخدا... ستشین: گشتی آبو مي انداختم، ناراحت و دپسرده با چشم توبای به زینگاه

 افتاده؟
  بود؟یمتی قیلیخ:  کردم به سمتششنا

آخ که چقدر اون دستبندو . دهی برام خرای که آرهی اهی تنها هدست،ی مهم نمتشیق: هی گرری زد زبایز
 . باشهقی تو اون قسمت عمترسمی کجا افتاده، مدونمینم. دوست داشتم

 آب ادی بمیگی ممی به مش رح،ی خودتو ناراحت کنخوادیحاال نم: ستادی استخر اي اومد لبه يپر
 .می کنداشی پمی کنه، تا بتونیاستخرو خال

 . فاضالبي بره توترسمینه م: دی نالبایز
 م؟ی کل استخرو بخاطرش بگردم؟ی کنکاری چیگیپس م:  گفتنهی دست به سيپر

 خودمو ي نتونستم جلوفته،ی بار اتفاق مهی هر صد سال ای به حالش سوخت، کادو گرفتن از آردلم
 . کنمداشی بتونم پ مندیشا: رمیبگ
 رمی کم مهی:  چشمم کنار زدمي از جلوسموی خي گشاد نگاهم کردن، موهایی با چشماي و پربایز

 .دمشی ددی شاگردم،ی منوییاون پا
 قه،ی جاهاش عمیلی بزرگه، تازه خیلی استخر خنی ا؟یگی که نمي جدمیمر: دی خودشو جلو کشبایز

 ...يخوایچطور م
 .ستمی عرضه نینترس اونقدرام ب: دمی حرفش پرونیم
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 استخرو ي آب رفتم، با چشمام همه جاری بعد نفسمو حبس کردمو به زدم،ی کشقی بار نفس عمچند
 . کنمداشی تا پکردمینگاه م

 ایآر
 لبمو به يگوشه .  همون شماره بودکردمی دستم دوختم، اشتباه نمي نگامو به کاغذ توگهی دبار

 شهی نداشتم ، همي انتظارمی چطور تونسته بود بر خالف دستورم عمل کنه؟ از مردم،یدندون کش
   بکنه؟ی جرئتنی چطور تونسته بود چنبای اما زکرد،ی مینافرمان
واقعا . دنیدی مشونوی و پنهان کاری نافرماننی اي جهی نتدیبا.  رفتمی قاپ زدمو به سمت خروجکتمو

 عکس داشت، ي جهی ها نتهی و دعواها و تنبتهای محرومدها،یتموم تهد.  شده بودمیاز دستش عاص
 .  شدیروز به روز گستاختر م

 **** 
 يادی و فرغی جای خنده و ي صداچیه.  سکوت فرو رفته بودي باال رفتم، سالن تویکی ها رو چندتا پله
 به همون دختر شاد شده بود، لی داده بود و تبدریی اخالقشو تغم،ی وقت بود مریلیخ. شدی نمدهیشن

  دستمويکاغذ تو. دیباری از چشماش مطنتی که شی هموندمش،ی صفه دي که تويهمون دختر
  م؟؟یبا؟؟مریز:  صداشون زدمادیفشردم، با فر

 . خانوما رفتن استخرد،یسالم آقا خسته نباش:  اومدرونی خانوم باعجله از آشپزخونه بنبیز
 لهشون کنم، همزمان با خواستمی کردم، می پله ها رو با خشم ط به سمت استخر کج کردم،راهمو

 ... کردمداشی پبایز:  اومد، دستشو باال گرفته بودرونی آب بي از تومیورودم، مر
 داشی پگشتنوی می به دنبال چدونستمی شده بودم، نمجیگ.   بلند شدي و پربای کف و سوت زيصدا

 بسته بود، آب از سرو ی بلندشو دم اسبيموها.  جدا کنممی نگاهمو از مرتونستمیکردن، اما نم
 . نشسته بودقی عمي لباش لبخندي لپاش گل انداخته بود، روکرد،یصورتش چکه م

اونقدر .  اون کاغذ افتادمادی ذهنمو مشغول کرد، و بعد دوباره به هی چند ثاني فقط برانای اتموم
با . کردمی مهی تسوبای حسابمو با زدیاول با. دن بود که اصال متوجه ورود من نشمیحواسشون گرم مر

متعجب . د شدهی کفشام، نگاهشون به سمتم کشي صدادنیچی رفتم، با پبای بلند به سمت زییگامها
 جمع کن، لتویگمشو وسا: دمی به صورتش کوبي ایلی سدم،ی که رسبای زی قدمهی به کردن،ینگاهم م
 .نمی ببختتوی رخوامی نمگهیاز االن د

  جان؟ای شده آریچ:  مداخله کردي پرخت،یری و اشک مکردی ناباور نگاهم مبایز
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 يدی پرورش دادم، مگه نفهمنمیمار تو آست: دمی صورتش کوبي رو توبای مکالمات زنتیری پي برگه
 ؟يدی منو نشني هاادی مگه فر؟يدی اون روزمونو نفهمي نداره؟ مگه دعواوی حق تماس با کسمیمر

 کنه؟ی مکاری چنجای امی مري هان؟ شماره خونه ره؟ی تماس بگمی مريپس چطور اجازه داد
 میمر

 تموم مکالمات یعنی کنترل داشت؟ ي و پربای زي حد رونی تا ایعنی کردم،ی نگاه مای زده به آربهت
 خودش جمع شده بودو بلند بلند ي برگشت، توبای زي نگاهم به روگرفت؟ی تحت نظر موی و پربایز

 تممقصر تموم اون ماجرا من بودم، نتونس.  دارهی عواقبنی تماس چنهی دونستمینم. کردی مهیگر
 از تماس بای زایآر:  رو دوست دارهای که عاشقانه آری بشه، اونم کسهی تنبگه،ی دیکیسکوت کنم تا 

 . نداشت، من بدون خبرش تماس گرفتميخبر
 دی فعال بام،یرسی تو حرف نزن، بعدا به حساب تو هم ممیمر:  به سمتم برگرده گفتنکهی بدون اایآر

 . خائن روشن کنمنی با افمویتکل
 کرد،ی خائن خطاب مهی رو بای داشتم، زياحساس بد.  شدرهی به من خی اشکي با چشمابایز
 دهی رو با پوست و خونم چشای آري در انتظارم باشه، طعم مجازاتهاي ممکنه اتفاقات بددونستمیم

  خونه و زورنی اي حبس شدنم تورون،یکردن ارتباطم با خونوادم، قطع کردن ارتباطم با ببودم، قطع 
 .دادی بهم رخ نشون می که هر از گاهییبازو
 ي پرکرد،ی همچنان التماس مبای زکرد،ی نگاه مبای همچنان به زای اومدم، آررونی از استخر بی آرومبه

 ي به روبای هول داد، زی اونو به سمتبا،ی زي کالفه از التماسهاایآر. تابوندی ما منیسرگردان نگاهشو ب
 ی چه گناهبایز: ستادمی اای آرو بای زنی بکنه، ببای زي حواله ي پاشو باال برد تا لگدای افتاد، آرنیزم

 . برداشتمو به خونوادم زنگ زدمشوی گوشبا،ی زيکرده؟ من بدون اجازه 
 حرفارو نگفت؟ با هم نی خفه خون گرفته؟ چرا همبایرا زپس چ:  دستاش گرفتي منو توي بازوایآر

 ن؟ی خر فرضم کردد؟یکنی میتبان
 ي داريچه انتظار.  که جرئت نداره از خودش دفاع کنهي ترسوندنقدری رو ابایز:  گرفتم جلوشگارد

 ازش؟
 که ی درحاللرزن،ی از ترس دارن به خودشون منشون،یبب:  اشاره کردمي و پربای انگشت اشاره به زبا

 . گناهنیمطمئنن ب
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 ی رو گوشت قربونهی با من حلش کن، چرا بق،ي داریاگه مشکل:  زدمای پهن آري نهی دست به سبا
 ؟یکنیم

 ی بتونستمی نمد،ی بایعنی دی بازدم،ی زنگ مدیاون روز با:  گستاختر شدمکرد،ی با خشم نگاهم مایآر
 اتاقشو زنگ زدم، فقطم با ي رفتم توبای زي بدون اجازه.  بشمنی زدنی که تو و نازني گندالیخ

.  کنمف صانوی نازني دادم تا حرفاحاتی توضي سرهی ، ي اگهیمحسن و بابام حرف زدم نه با کس د
 . اتاقمي برگشتم توادی ببای که زنمیقبل از ا
من . بای زي براکنهی تماس، دردسر درست منی ادونستمینم:  چسبوندمنی زمي روي به برگه نگاهمو

 . به اون نداشته باشيمقصرم پس کار
  نکرده؟ي غلط اضافه اچی باور کنم اون هیعنی:  گردوندبای منو زنی نگاهشو بایآر

  جاروجنجال الزمه؟نقدری تلفن اهی ي برا؟یآره حاال که چ:  بود اما قاطع سر تکون دادمدروغ
 .  کنمتی حالگهی جور دهی دیبا. یشی آدم نمکنم،ی ميهرکار:  کردشتری ابروهاشو بگره
 .می کار دارنجایما ا. رونی بنی رو جمع کن و بربایز:  کردي به پررو

 من شدی که متضرر می اونشهی چون همدم،یترسی مای کرد، از تنها موندن با آرتی به وجودم سراترس
 .  دوختم که قدم زنان ازما دور شدني و پربای به زدموینگاه ناام. بودم

 خانوم، خانوم می به شما مرمیدیخب رس: رتمو گرفتو به سمت خودش برگردوند با دستش صوایآر
 . تر شدهمیاما االن وضعش وخ. شدی مدی باهی تنبیعی که به صورت طبی کسثارگر،یفداکار و ا

   برات مناسب تره؟یهیبه نظرت چه تنب:  کردادی چونم زي حس کرده بود، فشار دستشو روترسمو
 به ي دختريبرا:  نفسم بند اومددموی ترسیکی همه نزدنی آزادشو به پشت کمرم سر داد، از ادست

 . عکس داشتهي جهی تموم کتکها نتتا،ی تو، تموم محرومیگستاخ
  ؟ي ندارینظر خاص: ترسوندی مشتری مرموز بودو منو هر لحظه بصداش

 از چشم به لبهام، بعد کم کم نگاهش گه،ی چشم به چشم دکی از تابوند،ی من مي نگاهشو به روایآر
 اری قدم ازم فاصله گرفت، بدون اختهی. ستادمی جلوش ای تازه متوجه شدم با چه لباسن،ییاومد پا

 . دور نموندای که از چشم آردمی کشینفس راحت
  م؟ی با هم خوش بگذرونکمی هینظرت چ:  کرد، نگاهشو از اندامم جدا نکردپای چلنشی سي رودستشو

 ایآر
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 به من نداره و ي که عالقه ادی فهمشدی از تموم کارهاش مکنه،ی متشی که بودن با من اذدونستمیم
 . کنمتشی راه اذنی از همتونستمی نبود؟ ميمگه از من فرار. هیازم فرار

 بود؟ زاری از بودن با من بنقدری ایعنی صورتش نمونده بود، ي به روی بود، رنگستادهی صدا ای بمیمر
 که ییبه طرف جا. دمی پوستش به خودم لرزيم دستمو پشت کمرش گذاشتم ، از سرد رفتکشینزد

 ی از حرف من چه برداشتدونستمینم. ومدیمثل مسخ شده ها کنارم راه م.  کردمتشی هداخواستمیم
 تونستمی بشه، اما نمسی باعث شد لباسم خمی به مرمیکینزد.  ترسو من دوست داشتمنی ایکرده ول

 . کنمی چشم پوشبردمی که می لذتنیاز
 چرا دونمی که فقط خودم ازش خبر داشتم و نمی مخفیاتاق.  ته سالن بردمشي هانهی سمت آبه
.  کنار گلدون بود، فشارش دادم تا در اتاق باز بشهيدکمه ا.  به اشتراك بگذارمشمی با مرخواستمیم
 . تاق روبروش نگاه کرد با تعجب و وحشت به امیمر.  ها از هم جدا شدن و اتاقم مشخص شدنهیآ

 از گوشه میمر.  فشار وادارش کردم به داخل شدنهی محکمتر کردمو با می به دور کمر مردستمو
 .  بهم کرد و وارد شدیچشم نگاه

 میمر
 زی مهی تخت دونفره بود و هی که داخلش یاتاق.  داشته باشهی مخفی اتاقنجای که اشدی نمباورم

خاطرات شب اول . ستادی تخت برگشتو قلبم اينگاهم به رو.  بودی ورزشي لهیکنسول، و چندتا وس
 از کنم  فرارخواستیدلم م. یواشکی ي هاهی تموم اون حقارتها، تموم گرشد،یدوباره داشت برام زنده م

 .برمو پشت سرمو نگاه نکنم.  مردنی از انجا،یا
 رهام کرده بود ایآر. نداشت برام ی نگاه کردم که بسته شده بود و راه خروجي به در ورودبرگشتمو

 کمرم ي سرد به روی آوردن لباسش، عرقرونیبا ب. اوردی در مسشوی خرهنیوپشت به من داشت پ
 . نشست

 یحت.  دوختمو ،تکون نخوردمنیپاهامو به زم. ششی تخت نشست و بهم اشاره کرد که برم پيرو
 . کردی ام موونهیفکرش هم د

 .نجای اای بگمی بهت م؟يستادیاونجا اچرا :  منو از جا پروندادشی فريصدا
: دی تخت دراز کشي به شکم روکش،ی رفتم نزدکردم،ی مشی عصبنی از اشتری بدی نبود، نبايزی گرراه
 ؟ي ندارنکارمی اي عرضه ای ي ماساژ بديبلد
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 رفته ي دوره ماساژورهی.  سر تکون دادمدیی تاي نگاهش کردم، الل شده بودم، فقط به نشونه دی تردبا
. یی ترسویلی الحق که خمی ماساژ؟ مرهی ي فقط براشی همه ترس و تشونی همه دلهره، انیا. بودم

 کنه،ی نمحساب  که اصال تو را جزء آدمای خره آرگذاره،ی غرورشو کنار مای آريآخه تو چطور فکر کرد
 دینگاهمو که د.  درست نبوديزی چهی اما ته دلم دادمی ميدواریبه خودم ام. چه بهتر که منو نخواد

 .  ندارمی من که گفته بودم بهت رغبت؟ی داشتي اگهی دزینکنه انتظار چ:  و گفتي زديپوزخند
رو . نهی چشمهامو ببي اشک توخواستمینم. چشم ازش گرفتم.  اون لحظه بازهم شکستمو دم نزدمو

 نگاه نهی آيبه خودم تو و دمی کشقی نفس عمهی.  تا به خودم مسلط بشمستادمی کنسول ازیبه م
 یطیرا با شی بهم محرم بود ولای آرنکهیبا ا.  که تنم بود از خجالت مردميزی و چافهی قدنیبا د. کردم

 خجالت ای فکرم اشتباه بود اما از آردونمیم.  خونه مراعات کنمي کم توهیکه داشتم مجبور بودم 
 .  دمیکشیم

 ماساژ ی گفتی هان؟ نکنه الکیکنی می چه غلطيدوساعته دار: دیچی گوشم پي کالفه اش تويصدا
 ؟يبلد
 . گردمیدارم دنبال روغن ماساژ م:  گفتمدی که به ذهنم رسيزی چنی من من کردم و اولیکم

 سونا يتو. ستی ننجایا:  گفتمتیرو بهش برگشتمو با مظلوم.   ها رو جابجا کردمي کرمها و اسپرکمی
 ارم؟ی برم از اونجا بدمی دونه دهی
 .خوادیک نگاهم کرد الزم نکرده، روغن نم شبا
 . درست کارمو انجام بدمتونمی نمشه،یبدون روغن نم:  اخم جواب دادمبا
 به يوا.  يگردیزود برم:  و گفتدیاخماشو تو هم کش. کردی فکر می به چدونمینم.  سکوت کردکمی

 . سرت باشهي تويحالت اگه نقشه ا
وارد سونا .  اومدمرونیبه سمت در قدم برداشتمو از اون اتاق ب.  کنترل از راه دور درو باز کردهی با

 رمیبا خودم گفتم ولش کن اصال نم.  دستم گرفتميروغنو تو.  کردمدای جستجو روغنو پکمیشدمو با 
 . دمی ترسای باال، اما از عکس العمل آرگردمی  برما،ی آرشیپ
 منو خبردار کرد که ای آرادی فري بخودم مسلط بشم، صداکمی کردم ی سعدم،ی کشقی نفس عمهی 

 . وقت تلف کردم، با دو خودمو بهش رسوندمیلیخ
 ایآر
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 خودش ي کردم به رونی که دوباره بهش توهی ثابت کنه؟ چرا وقتوی چخواستی رفتارش منی ابا
 بده، ی جوابخواستهی حرفهاست؛ پس نمنی باهوش تر از امی مرد؟ی حرفمو نفهمی معنیعنی اورد؟ین

 . ندارهیتی نشون بده که حرفهام براش اهمخواستهی مدیشا
 . از گوشه چشم نگاهش کردم.  چهارچوب در وارد شدي گذشت و از توکمی

 .شدی مری موقع آروم و سربه زهی و سربه هوا و طونی موقع شهی.  برام مجهول بودرفتارش
از حرکات .  و با سر انگشتهاش گردنمو ماساژ داددیه کف دستش مال تخت نشست، روغنو بي روکنارم

از . کردیتموم مدت سکوت کرده بود و با آرامش دستاشو جابجا م.  هی که حرفه ادی فهمشدیدستش م
 يتو  آرامش ذره ذرهکهیبه طور.  برام به وجود آورده بودنیری شيخلسه ا. گردن تا کمر و برعکس

 . کردی و به همراهش گرما به بدنم نفوذ مشدیوجودم وارد م
تموم احساسات مردونم به .  به آغوش بکشمموی برگردمو مرخواستی دلم مگذشت،ی لحظه که مهر

 ي مدام توییصدا. کردی منع می جمالت شب اول، منو از هر حرکتيادآوری بود، اما دهیجوشش رس
 .يخوردی شب مهی فقط به درد زدمیهمون طور که حدس م: دادیذهنم اکو م

نگاهمو به . دمی کمرم جدا کرد تا دوباره روغن به دستش بماله، به پشت خوابي دستشو از رومیمر
ماساژ دادن : کردی هوا مونده بود و منتظر و متعجب به من نگاه مي تومیسقف دوختم، دست مر

 . هیکاف
 ".ستمی حرفم باي نبود که روینی تضمموند،ی مشتریاگه ب.  بهش مهلت بدم از کنارم برهخواستمیم

 تا به احساساتم غلبه کردمی جمله رو با خودم تکرار منیا ". حرفش نمونهي که روستی نی کسایآر
 ...ي بریتونیم: کنم

 من با خودم سرجنگ رفتوی ممی نشم، مریی هوادنشی تا دوباره با دنم،ی بستم تا رفتنشو نبچشمامو
 . بودنمی دوباره با مريداشتم، با خودم، با غرورم، با عقل و بادلم، با همه سرجنگ داشتم برا

 اتاق خبردار بشه، نی از وجود ای کسخوامی نممیمر:  وار گفتمدی از در خارج بشه تهدنکهی از اقبل
 . کسچیه

  هست؟ي ای اتاق مخفنجایمگه ا: ستادی در اکنار
   ته کالمش بود؟طنتی ذره شهیدم  حس کرچرا
 میمر
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 به آب استخر ینگاه. کردمیهنوز احساس گرما م. دمی نفس راحت کشهی اومدنم رونی با بهمزمان
 ایچشمامو بستم ، چهره آر.  بدنم کم کنميکردم، کنارش زانو زدم، دستمو توش فرو بردم تا از گرما

، لباسامو عوض کردم.   رفتمي اشهی بازشون کردم و به سمت اتاق شعی ذهنم نقش بست، سريتو
 توش بود ي و پربای زلی که وساي هم تو کمدومویما.  سرم انداختمو محکمش کردمي روشالمو

 .  از اونجا داشتمیگذاشتم،  خب منم سهم
 هی به اجیتاح.  گرفتمشیراه اتاقمو پ.  نبودي خبردم،ی کشی سالن سرکي باال رفتمو توي طبقه به

 به در يتقه ا. دمی شو شنهی آروم گري صداشدمی که رد مبایاز کنار اتاق ز.  داشتمییحمام سرپا
. کردیه می بالش گذاشته بود و گري بود و سرشو رودهی شکم دراز کشي روبایز. اتاقش زدمو وارد شدم

 ...  جونبایز: آروم صداش زدم.  اشکا بودم نیمن مسبب تموم ا
 . رونیبروب:  و پرخاش گفتهی قطع کردو با گرحرفمو

 ازم دونمی م،ی خانمبایز:  لرزونش گذاشتمي شونه هايدستمو رو. کنارش نشستم.  رفتمکترینزد
 ... اما من کهیناراحت
 منو به خاطر تو از خواستی مایآر.  صداتو بشنومخوامینم. رونیبرو ب:  اش بلند شدهی گري صدادوباره
 . داشتمی تو اون لحظه چه حالیدونیمن.  کنهرونیخونه ب

 .گرفتمی تماس نمتی وگرنه با گوششه،ی مينجوری ادونستمیبخدا نم:  جواب دادمشرمنده
 پس اد،ی خوشت نمای از آریگفتی مگه تو که نم،یگیتو همش دروغ م:  شونش کنار زدي از رودستمو

 هی من تو رو مثل  ؟ی تا بذاره بمونی خامش کنیخواستی بود؟ می چای آرشی همه موندنت پنیا
 و ویدی و نشون ميزی چهی ظاهر يتو تو. ی کنانتی بهم خکردمیدوست قبول کرده بودم فکرشو نم

 منو نکاراشی با اایآر.  تحمل کنمدی کم بود، تو رو هم بايپر. ادیازت بدم م. هی اگهی دزی چنتباط
 .کشهیم

 منو نگه ایآر. وفتادی نی اتفاقای منو آرنیباور کن ب: م جابجا شدکمی. شی ناراحتي گذاشتم پاحرفاشو
 .داشت تا ماساژش بدم

 دای بهت کشش پای آردمیخودم د. یگیدروغ م:  بهم نگاه کردشی اشکي بلند کرد و با چشمهاسرشو
 ي پرای تا حاال با من کرد؟ی چطور نگات ميدی داشت نگهت داره؟ نفهمیلیکرده، وگرنه چه دل

 ... تامیدیکشی که نازشو ممی ما بودشهیهم.  نداشتهي رفتارنیهمچ
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 و براش خاص دهی منو دای آرنکهیا.   حس ناب، حس دوست داشته شدنهی.  قلقلکم دادحرفش
وجدانم بهم گفت مگه امروز بهت دوباره گوشزد نکرد که .  کردمرونی فکرو از ذهنم بنیاما ا. هستم

 همه نی با ابایز.  بکنشی اشکي و چشمهابای به ز نگاههی ؟ی شب براش ارزش نداشتهی از شتریب
 دچار بای به سرنوشت زدی تو نبا،ی حرفا بشنی خام ادیتو نبا.  قرار نگرفتهای مورد توجه آرش،یگقشن
 . یبش

 ... ایاما منو آر. هی منظورت چدونمینم:  و با صداقت به چشماش نگاه کردمدمی اومدم ،حرفشو بربخودم
 شب اول منو ای آرنکهی اگفتم؟ی مدی بایچ.  انداختمریسرمو ز.  بهم اجازه نداد، حرفمو ادامه بدمشرمم
 نی تری خصوصدی بام؟ی نداري با هم رابطه اای که منو آرگفتمی مدی کرد؟ بارونی از اتاق بریبا تحق

 گفتم؟یحرفامو م
من از اول .  حساسمکمی جون، من میمر:  شدزی خمی تخت نيرو.  چشمهام خوندي حرفمو از توبایز

. امی رو کنارم تحمل کنم، اما هنوز نتونستم باهاش کنار بگهی حضور چندتا زن ددی بادونستمیهم م
 نمشیبی می اما وقتتپه،ی مای آري که براکنمی و قلبمو سرزنش مکنمی منی وقتها خودمو نفریگاه

 . رهی مادمی یهمه چ
 بسپار به ویهمه چ:  غم توش نباشه، گفتمکردمی می که سعیحن و با لدمی آغوشم کشي اونو توآروم

 . رهی مشی برات راحت تر پیتوکلت که بخدا باشه، زندگ. ي لذت ببرتیخدا و تالش کن از زندگ
 که بهش اعتماد ی باال سرم بود، کسي من همون خدایتموم دلخوش.  نداشتم بزنمي اگهی دحرف

 تموم تونمیاونقد گشنه امه که م. نیی پاامی و مرمی دوش بگهی رمیمن م: رهاش کردم. کامل داشتم
 .دی ازم کار کشایاز بس آر.  تنه بخورمهیغذاها رو 

 همی دوباره تنبومدهیمن برم تا ن. رسهی مبیاالن از غ:  دورو برمو نگاه کردمو گفتمکمی طنتیبا ش 
 .کنه

 آب از يصدا. زدمو به اتاقم رفتم چشمک بهش هی تخت بلند شدمو ي از رودم،ی لبشو دي لبخند روتا
 .  هم اومده باالای پس آرومد،ی مياتاق کنار

 کمی.  بودمي من آخرشهی نشسته بودن و مثل همزیهمه سر م. نیی مناسب تنم کردمو رفتم پایلباس
پس در سکوت شاممو . کردی شک مای آرکردم،ی رفتار نمشهی اما اگه مثل همدمیکشی خجالت مایاز آر

  و به دنبالش پوزخنددمیطبق عادتم شالمو جلوتر کش.  اومد رونی از بمی خوردم که مش رحیم
 . دمی رو دای آرحیصر
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 گهی که سه روز ددمی حرفاشون شنيالبال. زدنی داشتن آروم با هم حرف ممی خانم و مش رحنبیز
 موقع ي ربناي لبم اومد، عاشق ماه رمضون بودم، عاشق دعاي رويلبخند. شهیماه رمضون شروع م

  حساب روزهانقدری ایعنی. می ماه رمضونکی داشتم که متوجه نشدم نزدی ذهنيریاونقدر درگ. افطار
فکر مامان لبخند .  نخوردن من دعوا داشتمي با مامان سر سحرشهی همری بخادشی دستم رفته؟ از
 . بردنی لبهامو از بيرو

                                                                                                                *****
 دیبا.  به خونه برمادی زخواستیدلم نم.  شرکت و کارهام غرق کردمياز اون روز به بعد خودمو تو

 ي برانی کردم، ادای دختر کشش پهی به نسبت.  بزرگ کرده بودمی من اشتباهکردم،ی مدایخودمو پ
 که ی منيبرا.   باشهقهی اگه چند دقی هوس باشه، حتي اگه از روی حتشدیمن فاجعه محسوب م

 .  اشتباه محض بودی دختر معمولهی رنگارنگ اطرافمو گرفتند، توجه به يچند ساله دخترها
ومد، در همون لحظه سرکوبش  عادت بوجود ای حتای عالقه و نی کوچکتریاگه درمن نسبت به کس 
 .  نکشونهي نکنه، تا منو دوباره به نابوديشروی تا پکنمیم

 هیسه روز؟ .  چند روز از اون ماجرا گذشتهدونستمی نمی کار غرق کردم که حتي خودمو تواونقدر
 شده لی می هم بي و پربای نسبت به زیحت.  دوهفتهقای به ذهنم فشار آوردم دقیهفته؟ دوهفته؟ کم

 . کردی مطنتی شده بود و کمترشدای کم پممیالبته مر. کردمی مهی داشتم خودمو تنبدیشا. بودم
 دم در مهی به شهاب کردم که کالفه و سراسینگاه.  حال آورديای با شتاب باز شد و منو به دندر

 . و به من زل زده بودستادهیا
 آروم و با شهی که همی شهابي برادونستمیخوب م.  خبر بد بودهی ي نگاه سردرگم نشون دهنده نیا

 . کنهانی اونو چطور بدونهی خبر بد داره و نمهی یعنی ی کالفگنیحوصله است، ا
  شده؟ی بده چحی توضن،ی بشایب:  شدمرهی هم گره زدمو به شهاب خي تودستهامو

 .دمیخب گوش م: به سمتش خم شدم.  و اومد روبروم نشستدی موهاش کشي البالی دستشهاب
 . رفتهنی شده و اطالعاتش از بیروسی ووترهایچند تا از کامپ:  نگاهم کردکمی

 رو دوباره فرمت ستمهای به چندتا از بچه ها بگو سست،ی نی مشکلنکهیخب ا:  زدمی امو به صندلهیتک
 .دی استفاده کنبانی پشتيکنند و از نسخه ها

 تا شی پي هفته هی  از يدیخب سع : از استرسگهی دي نشونه هی.  چانه اشو خاروندي دستش روبا
 . نگرفتهبانیاالن  پشت
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  مربوط به کدوم پروژه بوده؟ستمهایس:  شدی کردم، ماجرا داشت جالب میاخم
 . تابانيپروژه :  انداخت و گفتری به زسرشو

 . می بدلی اون پروژه رو تحودی باگهی ماه دهیتابان؟ شهاب :  تکرار کردمادی فربا
 خواستی تحمل کنم و بدتر از اون دلم نمتونستمی نموی توجهی و بي بلند شدم، کم کارتی عصبانبا
 .  فورانجا،ی اادی بگو بيدیبه سع: ی و شرکتي مشترنی بدقول بشم، اون هم چنهامونی مشترشیپ

 زود ا،یآر: رمیگی میمی چه تصمی مواقعنی در چندونستی خودشو به کنارم رسوند، معی سرشهاب
 . شرکتهي کارمندانی از بهتریکی يدیسع. ری نگمیتصم

.  درخشان و فوق العاده باهوشي کاري با سابقه انسالی ميمرد.  چشمم اومدي جلويدی سعچهره
 از صبح تا چارهیب.  ناراحتهیلیخودش هم خ:  کرد و حرفشو ادامه داددای پی جرئتد،یسکوتمو که د

 .  نهای کنه ي کارهتونی منهی ببکنهی منیی باال پاستمارویحاال داره س
 هیچند روز. سراغشو دارم. بارهی و آسممون داره براش منیبنده خدا از زم:  مکث کردو ادامه دادیکم

 . دربه در جور کردن پول عمله.  قلبشو عمل کننددی بانکهیخانمش حال نداره، مثل ا
 .  کارشو درست انجام ندهشهی نملی دلنیا: زی رو مدمی مشت کردمو کوبدستهامو

 . قول داده تکرار نکنه.  قدر عجول نباش، خودم بهش تذکر دادمنی اایآر:  زبون لبهاشو تر کردبا
 .ونهی شرکت در مي حرف آبروی داره وقتي ادهیقولش چه فا:  گفتمی بدخلقبا

. سخته ی خوبنی به ايروی نهی کردن دای پتی موقعنی تو ایدونیخودت م:  گفتی به نرمشهاب
 بچه ها يهمه .  کمهیلی اتفاق فرصتمون خنی با ایدونیاخراجش اول از همه به ضرر خودمونه، م

 .  جبران کنندوی هفته عقب افتادگهی بمونند و ي از وقت ادارشتری بکمی شدن یراض
 . اشتباهشو جبران کنه عذرشو بخواهنی اگه نتونست ادمی مهلت بهش مهی:  دادمرونی کالفه بنفسمو

 برو خونه، يخوایتو اعصابتو خراب نکن، م.باشه داداش :  کتمو به دستم دادنی حنیشهاب در هم 
 . کنمی میدگیمن خودم بهش رس

 شرکتو يحوصله . کردی داغون مشتری و اعصابمو بکردی را حل نمی شرکت مشکلي موندنم توشتریب
 .  بودشنهادی پنینداشتم و خونه رفتن بهتر

 يدی رو از حساب شرکت برداشت کن، بده به سعی پولهی: رو به شهاب گفتم از خروجم از در قبل
 ؟ی متوجه،ياری از من بی اسمخوامینم.  عمل زنش، بهش بگو وامهيبرا

 .ي مردیلیخ:  زدي لبخندشهاب
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**** 
.  خارج شدمنگیپدال گازو فشردمو به سرعت از پارک.  روشن کردمنوی فرمون نشستم و ماشپشت

 ی وقت تحمل بچیه. کردمی می خالنی فرمون ماشي روتموی بود و عصبانختهیاعصابم به هم ر
 از اخراج يری جلوگي و برارنیگی مي جددموی کارمندام تهددونستمیم.  شرکتو نداشتمي تویانضباط

 .کنهیومطمئن بودم شهاب کارها را به نحو احسن مرتب م. کنندی رو سرموقع آماده مپروژه ،يدیسع
 تونستمیاما حق با شهاب بود و نم. کردمی بود، بدون شک اخراجش میند معمول کارمهی يدی سعاگه

 .  بگذرمی خوبنی به اي کاريرویاز داشتن ن
 سرش آوار ي تا روگشتمی می کم نشده بود و بدنبال کستمی از عصبانيزی اوصاف ، چنی تموم ابا

 لبم ي رويپوزخند.  ماه رمضون گرفته بودي که رنگ و بویابونیخ.  دوختمابونینگاهمو به خ. بشم
 ه تشکر روزي که برادنی ديزی باالسرشون چي اونها از خدادیشا.  دارندیمردم چه دل خوش. اومد

 که همه به اسمش ییخدا. دمی ندی لطفچی و من ازش هکردی میی اونها خداي که براییخدا. رنیگیم
 . خودشون کرده بودندی سوادو مری گروه عوام بهی راه انداخته بودن و ي اشهی پنشیو به مناسبت د

 میمر
 دل خوش کنم به دی به من فهموند که نباه،ی حرفاش جدي توای استخر به من فهموند که آريماجرا
 چی من هخواستی نمای خود آریتا وقت.  رو نرم کنمای ببندم تا با صحبت دل آردی امدی نبابا،ی زیگوش
 . بکنمتونستمی نميکار
 دونمینم. دمیکشی ازش خجالت میی جوراهی.  روبرو بشمای گرفتم کمتر با آرمی بعد از اون شب، تصماز

 . دمیترسیاز تنها شدن باهاش م. رمی ازش فاصله بگخواستی دلم می برام افتاده بود، ولیچه اتفاق
 طنتی شي براي بشه، من بخاطر روزه هام کمتر انرژشتری بنمونی رمضونم باعث شد که فاصله بماه

 هم بای و زي پریحت. گشتی برمروقتی و شبها دموندی شرکت مي هم که تموم وقتشو توایداشتم و آر
 .  شده بودنیاز دستش عاص

با هم به گردش .  از خونه بودنرونی اوقات بشتری هم ببای و زيپر. گذروندمی وقتمو تو اتاقم مشتریب
من . اوردمی من بهونه مم،ی با هم بردادنی مشنهادی بهم پیوقت. یی و من محکوم بودم به تنهارفتنیم

 نیمشکالت ب.  بوده بهشون نگفتيزی هم چای آرنکهیو مثل ا.  نزده بودمیاز ممنوع الخروج بودنم حرف
 .  سرو صدا راه بندازهای آرنکهیمگه ا.  باخبر بشنهی خودمون بود و دوست نداشتم بقنی بایمنو آر
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 که اونموقع هم خوردنی خونه و نهار مگشتنی وموقع ظهر برمدنیرسی به گردشهاشون مبای و زيپر
 به خاطر روزه ي پريچندبار. شدی مشتری بنمونی کنمو هر روز فاصله بشونیی همراهتونستمیمن نم

روزه  الیخی خانم سفارش کرده بود بنبی پر از ترس شده بود و زباینگاه ز.  مسخره ام کرده بوديدار
 واجبات الیخی بتونستمی نداشت، چون من نمیتیبرام اهم. دونستمی ترسها رو نمنی الیبشم و من دل

 . بشمنمید
 که نماز ي بزرگ شده بودم، خونواده ای خونواده مذهبهیمن تو .  کردن سخت بودی زندگنجوری ابرام

 نبرده بودن، ازاون بدتر نی از دیی افتاده بودم که بوری گیی کسانیب. شدیروزه هاشون قضا نم
 . تمسخرهاشون بود

مدام .  تا نمازمو بخونمموندمی و به انتظار اذون مخوردمی می و آبشدمی مداری سکوت بي توسحرها
 پخش وی سحرکه از رادي بلند دعايصدا. رفتی چشمم رژه مي سال قبل جلويخاطرات ماه رمضونها

 قع ربنا و اذان مويصدا. کردی مداری بي سحري انداخت و ما رو برای که مامان میی سفره هاشد،یم
خودمو با قرآن و .  و همه کس تنگ شده بودزی همه چيدلم برا. دیچیپی خونه مي که تويافطار
 .دادمی منی تسکحی سحر تو مفتاتيدعاها
 خانم بودن، اونها هم موقع سحر و نبی و زمی مش رحگرفتن،ی خونه روزه منی که تو ایی کساتنها

 .  خودشون بودنيافطار خونه 
 
 ایآر 
 هام هی بو رو به عمق رنی ادموی کشیقی نفس عمد،ی به مشامم رسي قرمه سبزي ورودم به خونه بوبا

 بود،به سمتشون ي و پربای از زییرای خانوم مشغول پذنبی باز بود و زيدر سالن غذاخور. فرستادم
 باز ه به خندي و پربای زي و متوجه حضورم شدن، لبادیچی سالن پي محکمم توي قدمهايصدا. رفتم
 . شد

 . دمیچی مرتری دزویوگرنه م. نیای ناهار مدونستمی آقا نمدیببخش: دی خانوم لب گزنبیز
 .  بذارای بشقابم برا آرهی خانوم نبیز. ي جان خوش موقع اومدایآر:  زدحی ملي لبخندبایز

 . جان برنج بکشمای خانوم بشقابشو بده تا برا آرنبیز:  نگاه کردبای با حرص به زيپر
بشقاب برنج که جلوم گذاشته شد، قاشقمو پر .  رفتمو نشستممیشگی همی پاسخ به سمت صندلبدون

 زیچرا سر م.  ابروهام تو هم فرو رفتاری اختیب.  افتادمی مری خالینگاهم به صندل. از برنج کردم
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 ن متوجه اومددمیشا خودشه، یچی مشغول بقچه پشهیحاضر نشده بود؟ با خودم گفتم حتما مثل هم
 نقدی ایعنی باشک ادامه بده؟ می به قاخوادی میتا ک.  کنهی ميمن شده و از روبرو شدن با من خوددار

 .دمیجوی با حرص غذامو مشد،ی مشتری اخمام رفته رفته بنه؟یبیخودشو باالتر از من م
  ناهار؟انی خانم افتخار ندادن بمیمر:  گفتمهی به کنااوردموی نطاقت

 شکسته شدن ي خانوم افتاد و صدانبیظرف غذا از دست ز. دی پربای زي حرفم، غذا تو گلونی ابا
 واکنش نقدری جمله اهیچرا .  وسط اشتباه بودنی ايزی چهی.  همزمان شدبای زيظرف با سرفه ها

  داشت؟
 زی تمنوی خانوم هم با عجله داشت زمنبیز. دیکشی آبو سرموانی قطع شده بود و لبای زي هاسرفه

 نگاه کردم که مشغول خوردن يبا اخم به پر...  مینکنه مر.  بودمدهی اما من هنوز به جواب نرسکرد،یم
 ساالد برات بکشم؟:  زدی لبخند عجولد،ینگاهمو که د. ساالد بود

 به حالشون يوا. کننی رو پنهان ميزی مشخص بود چدم،یفهمی خودم مدی نداشت، باي ادهی فاانتظار
. از جام بلند شدم. ارمی رو هم سرشون درميدی سعیتالف.  گذاشته باشهرونی پاشو از خونه بمیاگه مر

 ي کنه  خدا رحميصدا.  بلند خودمو به پله ها رسوندمییبا قدمها.  همراهم شددشونینگاه ترس
 . صدا کردمموی مرتیبا عصبان.  کردشتری خانوم سرعتمو بنبیز

 میمر
 که اسممو صدا دمی رو شنای بلند آري ، صداگفتمیکر سجده رو م آخر نمازم بودم، داشتم ذرکعت

 شهیزودتر از هم. زنهی صدام منجوری اهی که عصبانی فقط موقعایهول کردم، دلم شور افتاد، آر. زدیم
 .اومده بود

 چطور سالم دادم،فقط همزمان با باز شدن در، رومو از قبله دمی خوندم، نفهمی برا تشهد چدمینفهم
درو بست و بعدش .  تو همون حالت نگاهم کردکمی. ختی تو همش دلمو ري و اخماایآر.  برگردوندم
 تو استخر فاق که اون اتیاز وقت.  دونمی نم؟ی برا چکردم،یبا هر قدم من خودمو آماده تر م. جلو اومد

 .دمیترسی م ازششتریافتاده بود، ب
 ؟یزنی نماز به کمرت مي داریعنی هان؟ ؟یکنی می چه غلطنجایتو ا:  بلندش چشمامو بستمي صدابا
 ؟ی که منو خر فرض کن؟ی مومنیلی خیعنی که ي چادر سرت کردهی يدی صدامو شنای
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 یحرف. کردی شده نگاهم مزی ریی سکوتش آروم چشامو باز کردم، صورتش قرمز شده بود، با چشمابا
 گفتم؟ی مدی بای چد،یدی اشتباه موی بود که همه چضی مغزش اونقدر مری گفتن نداشتم، وقتيبرا

 .کردمیفقط با تاسف نگاهش م
مجبور شدم از جام بلند شمو . ستادی برداشت کرد که جلوتر اومد، جلوم ای از نگاهم چدونمینم

 جوابمو زنم،ی باهات حرف میوقت: نگاهشو رو صورتم گردوند و رو چشمام قفل کرد. سمیجلوش وا
 .ی منت کشامی بیخواستی مشه؟ی من حالت بد مدنی از د؟ي ناهار بخورنیی پايومدیچرا ن. بده
 انتظار يریگیشما روزه نم.خوردمی ناهارمو مومدمی ماه رمضونه؟ اگه روزه نبودم که میدونی نممگه
 .  فکرو به زبون آوردمنی همره؟ی روزه نگگهی دیشکی هيدار
  ؟يری بهت اجازه داده تو خونه من روزه بگیک: دمی زد از جا پرای که آريادی فربا

 يخوای چه مدلشه؟ مگه با روزه گرفتنمم مشکل داره؟ خب خودت نمگهی دنیا.  گشاد شدچشمام
 .  دادمی شده بودم بهش و جواب نمرهی خ؟ي به من دارکاریچ. ری نگ،يریبگ
  ؟ی روزه گرفتی تو با اجازه کگمیم. ا توامب:  دستاش بازوهامو گرفت و تکونم دادبا

 هالکم یتشنگ. کنهی میی مثل متهما داره ازم بازجوکردمیاحساس م.  کرد و به پشت سرم رفتولم
چادر نمازم از .  ندونستموبه سمتش برگشتمزی جاشترویسکوت ب.  ول کنم نبودایکرده بود و حاال آر

 که من.  روزه واجبها،یآر:  کردم آرامش داشته باشه، گفتمی که سعییبا صدا. نییسرم سر خورد پا
 .  رمی برا واجباتمم ازت اجازه بگتونمینم

تو . يری اجازه بگدیبا:  گفتی آروم اما خشنيبا صدا.  کردکتری خم و صورتشو به صورتم نزدسرشو
 و نیی پايای آدم مياالن هم مثل بچه .  من باشهي با اجازه دی هم بادنتی نفس کشی خونه حتنیا

 .يخوریروزتو م
 . نماز خوندنت هم شک دارمنیمن که به هم. یالبته اگه واقعا روزه باش:  زدو ادامه دادی کجلبخند
 جواب يجد.  صبر و حوصله داشتميمنم تا حد. کردی ممی داشت عصبانگهید.  تو هم رفتاخمام
 داره؟ چرا تو به يرادی چه انیا. رمی روزه هامو بگخوامی من فقط م؟یزنی مهی چه حرفنی اایآر: دادم

  ؟ی مشکوکیهمه چ
 هایاکاری رنیاز. ادی اداها خوشم نمنیمن از.  منهي که تو خونه نهی ارادشیا:  کرد و گفتي اخنده

 . متنفرمهایی دورونیاز. ادیخوشم نم
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تم  به سمختوی آب ریوانیل.  رفتو پارچ آبو برداشتی عسلزیبه سمت م.  به اطراف انداختینگاه
 نماز و روزه نداره؟ من ی غصبي جاومدهی شما ننیمگه تو د:  از ابروهاشو باال انداختیکی. گرفت

 و تيخوای میعنی.  خانوم اجازه دارننبی و زمیفقط مش رح.  نماز خونده بشهنجای استمی نیراض
 بخور منو معطل خودتو ای ب؟يری روزه بگستمی نی که من راضیی با غذا؟ی نماز بخونی غصبيجا

 . نکنفتیاراج
 . بخورایب:  کردکی به لبم نزدوانویل. دمی لبمو تو دهنم کشیعصب

.  به لبم چسبوند و فشار دادوانوی کمرم گذاشت و  ليدستشو تو گود.  به سمت باال تکون دادمسرمو
 .  آبرو و غرورمو حفظ کردخت،یاشک تو چشمام جمع شد اما فرو نر. سرمو عقب دادم

 ایآر
 چشما هم نتونست منو از نظرم نی ایحت.  که اشک براقشون کرده بودیی بهم دوخت، چشماچشماشو

دستمو باال .  آبو تو دستم فشردموانیل. شکستی روزشو مدیبا. دادی به حرفم گوش مدیبا. منصرف کنه
 کماما من مح.  سرشو تکون بدهکردی میسع.  به لباش فشردموانویل.  آوردمو پشت گردنش گذاشتم

اخماش تو هم رفته بودو . کردی لباش رنگ گرفته بود، اما دهنشو باز نموان،یاز فشار ل. گرفته بودمش
 .  دادیچشماشو رو هم فشار م

 براش مهم بود؟ حاضر بود نقدری ایعنی.  کردم، صورتش کبود شدشتری گردنش بي انگشتامو روفشار
  همه دردو تحمل کنه؟نیا

 بود، تموم ي زدم، پس همش بازيپوزخند.  آوردوانیدستشو به سمت ل.  منو بخودم آوردمی مرتکون
 ! بودي قوشی دارنی بود، چقدر دقهی دقهی ي مقاومتاش فقط برانیا

 
منو مسخره خودش . ختی رنیدستشو برگردوند و تموم آب رو زم.  که گرفت، رهاش کردموانویل

 دستمو مشت کردمو به یعصب.  صورتش گرفتيزنمش، دستشو جلوکرده بود؟ دست باال بردم تا ب
 ی خالصي برای راهشهی انجام بدم، همدی باي درمقابلش چه کاردونستمینم. دمی کوبگمی دست ديرو

 .داشت
 قبول دیواقعا با. " با اون فرق دارهیلیخ. ستی نوای مثل شمی مرایآر ". دیچیپی تو مغزم مری امحرف

 فرق میستن،مریهمه که مثل هم ن.   زديشخندی وجدانم بهم نکنه؟ی نمي نقش بازمی که مرکردمیم
 .هیسرمو تکون دادم تا رهام کنه، مطمئن بودم همش باز. ستی نوای مثل شمیداره، مر
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 یگوش کن، درسته که گفتن اگه صاحب مکان نمازگزار راض: با آرامش گفت.  انداختنیی پاسرشو
  دارم؟.  ندارم برمیی جانجا،ی از اری من که به غایاما آر. نباشه، نمازش باطله

 شده ی برم،حترونی جا بنی ازتونستمیاگه م:  شد و ادامه دادرهی زبونش لباشو تر کردو به چشمام خبا
اما . خوندمی نمازمو منداختموی کارتون مهی در يهمونجا جلو. خوندمی نمازمو نمنجایتا دم درخونه، ا

 ندارم ییمنم جا  ویستی نیحاال که تو راض.  ندارمي اگهی ديچاره . ي رفتنو ممنوع کردرونیتو ب
 نرو، با تموم رونی بی تو گفتایآر. ستی نداره، نمازم باطل نيرادی نماز خوندنم انجایبرم، پس ا

 دنی شبا تو حسرت شننکهی با خونوادت حرف نزن، با ایتو گفت.  گفتم چشممی که داشتییدعواها
 اگه منو یحت.  کنمها رنمویاما ازم نخواه که د.  بازهم ازدستورت اطاعت کردمخوابم،یشون مصدا
 .تونمی هم نمیبکش

 گفته یمنطق.  نهفته داشتیصداش غم. زدی تو نگاهش موج متیمظلوم.  قلبمو به درد آوردحرفش
اونقدر با حوصله .  در جوابش بگمتونستمی میچ.  منو مجبور به سکوت کرده بودشیبود وحرف منطق

  نظر کردهدی منو به مجبور به تجدنشی به دشیبندیپا.  شرح داد که انگار عالمه ستشوینیمسائل د
 به خودمو خودش اثبات کنم که اون اهل خواستمیفقط م.  نداشتمنشی با اصل دیمن که مشکل. بود

 .کردمی رو امتحان مگهی راه دهی دیبا. ستی نيروزه دار
 .يری بگیتونی روزه گرفتن برات مهمه منقدریاگه ا:  نگاهش کردمو گفتمزیر.  کردمهاشر

 .باستی و با خودم گفتم خنده هاش زدی خندلباش
 سر اذون دی نباتویافطار. اما شرط داره: نگاهمو به چشماش دوختمو گفتم. شدمی مطمئن مدیبا

 .يخوری مهی که من از شرکت برگشتم، با بقی تا وقتی صبر کندیبا. يبخور
 . کنمیباشه صبر م:  اما با لبخند گفتدمیاخم کمرنگشو د.  مخالفت داشتمانتظار
 نبی سوال ذهنمو مشغول کرد چرا آرامشش، آرومم کرد؟ زهی.  فاصله گرفتمو به اتاقم رفتمازش

 . خانمو صدا کردم
 .  خورد، بهم خبر بدهيزیاگه سر اذون چ. ندار برمی وجه چشم از مرچیبه ه:  تحکم بهش گفتمبا

هشدار . مهی دلش با مردونستمیم. دستمو جلوش گرفتم که حرف نزنه.  بگهيزی باز کرد که چلب
 آواره نیخوایشما که نم. رونی بندازمتونی می بدون معطل،ي کردیچیاگه بفهمم از حرفم سرپ:دادم

 .نیبش
 .چشم آقا:  لب گفتری تکون داد و زيسر.  شدی معی مط کامالد،ی با تهدشهیهم.  در هم شدافشیق
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. شدمی مطمئن مدی بود اما بایرحمی بدیشا. دمی تخت درازکشيرو.  برهتونهی سر اشاره کردم که مبا
 . اعتماد داشته باشمی به جز چند نفر خاص به کستونستمی بودم که نمدهی دانتیاونقدر خ

.  نشدي حرفش زده اما خبرری زمی خانوم بهم خبر بده که مرنبی اون روز منتظر بودم که زي فردااز
 و ومدمی و آخر شب ممیرفتی مرونی و شهاب بری با امگشتم،ی به خونه برمشهی از همرتریشبا به عمد د

 ي ه چشماش نشونری زي و گودیاهی و زردش، سدهی پريرنگ و رو. دمیدی منتظر خودم ممویمر
 تا کردنی محتشی بودم که نصدهی رو شني و پربای زيچندبار صدا. ومدیضعفش بود، اما کوتاه نم

 . کردی مخالفت ممی بشه، اما مري روزه دارالیخیب
 همه خودشو به نی بودم که ادهی رو ندی کسانمی اطرافنیب. کردمی درك نموی همه سرسختنیا 

 ي از رونشوی که دمدیرسی مجهی نتنی به ایگاه.  عمل کنهشینی دضی بندازه تا بتونه به فرایسخت
 تی اهل گله و شکانیعالوه بر ا.  کامل انتخاب شدهیاجبار انتخاب نکرده و مطمئنا با آگاه

 . خوردی موقع شام هم با حوصله و صبر غذا میحت. زدی غر نمهی بقبرعکس،نبود
 ی بشه، زودتر بخونه متی کمتر اذمی مرنکهی اي دلم به رحم اومد و برای گذشت تا کمي هفته اهی

عقب .  دادی مویدیشهاب روز به روز گزارش کار سع. ذاشتمی مي دلسوزای عذاب وجدان لشویدل. رفتم
 . میرفتی مشی پی قبلي طبق برنامه می برطرف شده بود و داشتیافتادگ

 میمر
.  نداشتم بکنميچکاریحوصلم سر رفته بود و ه. کردمی نگاه مونیزی سالن نشسته بودمو به تلويتو

از ماهواره هم چندتا برنامه اعصاب خوردکن .  نداشتمدنی دلمیاعصاب ف. تموم کتابامو خونده بودم
 دهیفهم شیاز احوالپرس.  مشغول بودشی چند مبل اونطرف تر نشسته بود و با گوشبایز.  شدیپخش م

 رفت و رونی از عصر بيپر.  رو اعصابم بودگاهشی گاه و بي خنده هايصدا. زنهیبودم با سحر حرف م
 . هنوز برنگشته بود

 کامل ي دوتا از آزادنی مال من بود و اماشی تحرهاشویتموم بدخلق.  ناراحت بودمای دست آراز
 مشغول می با گوشبای االن منم مثل زشدی میچ.  گلوم نشسته بودي تويبغض بد. برخوردار بودن

 ه کرده بودم ککاری مگه من چدم؟یخندی دوستام ميهایبه مسخره باز داشتم ایصحبت با مامان بودم؟ 
 یحت.  وقت بگذرونمي جورهی تونستمی برم؟ کاش حداقل مرونی از خونه بي مثل پرتونستمینم

 . نداشتمگهی شدن به استخرو هم دکیجرئت نزد
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 بای پرواز زخواستمینم. چشم ازش گرفتم.  که از در داخل شد، نگاه کردمای دادمو به آررونی بنفسمو
 دای پبای نسبت به زيحس بد.  نگاه کنمکردوی مبای که به زی محبتتونستمینم. نمیبه آغوششو بب

 از سر مدونستی رو داشته باشم؟ مای آری لحظه توجه و مهربونهی ي برای من هم حتشدی میچ. کردم
 ی معمولی زندگگهی ديا از دختریلی منم مثل خخواستی بهم توجه بکنه، فقط دلم مخوامیعالقه نم

 و شدیسرم داشت منفجر م. ی معمولی زندگهی فقط ،ییای روگمی عاشقانه، نمگمیداشته باشم، نم
 .  تحمل کنمتونستمی نمنی از اشتریب. کردی متمیبغض تو گلوم اذ

.  بودییانگار قسمت من تنها.  کردمو به سمت پله ها رفتمای به آری جام بلند شدم، سالم کوتاهاز
 شهی برنگردمو نگاه همشدیاما م.  کردستادنمی که منو مخاطب قرار داد، مجبور به اای آريصدا

 کجا؟: نمی نبشویعصبان
 . بخوابمرمی مکنه،یسرم درد م:  نکنمي رو هم فشار دادم، زبون گاز گرفتم تا تندچشم
 دیهم بااصرار کردن که تو . می دعوتیفردا شب مهمون:  کردشتری پوزخندش فشار بغضمو بيصدا
 ندارم که تو یلی تمانکهیبا ا. کننی مي رو حضورت پافشارنقدی که ادنی ازت دی چدونمینم. یباش

 .  قبول کردمری اما بخاطر ام،یهمراهمون باش
 زهر موی مهمونی با زهر کالمش خوشحالشدینم.   سر تکون دادمو پله ها رو باال رفتميهمونجور

 وارد رفتموی مرونی خونه بنی هم خوشحالم کرده،هرچند که از ای مهموننی همدونستینکنه؟ اما نم
 ودم نذاشته برونی پامو از خونه بشدی می که چندماهی مني برانمی اما همشدم،ی مگهی دي خونه هی

 . بودمتیغن
 به زی بعد از چند ماه، همه چابونهای خدنی دد،ی جدي آدمادنید.  وجودم اومده بودي تواقی اشتهی

 کدومشونو نمی تا ببدمیچیلباسامو تو ذهنم کنار هم م.  بودمیتا صبح به فکر مهمون. اوردیشوقم م
 . بپوشم
 . برمرونی منو وادار کرد از اتاق بي و پربای بحث زيصدا.  شدمداری از خواب بی با خوشحالصبح

 . می که رفتهی پاساژ قبلمیریم:  دست به کمر گذاشته بودبایز
لباسا و جنساش .  کردمدای پدای که من جدي اون پاساژمیری مرمیخن:  جو اب دادی با بدخلقيپر
 .هیعال
 ی شده اول صبحیچ: سرمو خاروندمو گفتم.  که توجهشون بهم جلب شددمی بلند کشي اازهیخم

 ن؟ی کردلی جنگ تبددونیخونه رو به م
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 میخوایم.  دههکی اول صبح؟ ساعت نزدیگی مي نگاه به ساعت کردهی:  حق به جانب جواب دادبایز
تو بگو من اشتباه .  نهگهی مي پرم،ی برهیشگی همون پاساژ همگمی سحر، من مي برا کادودی خرمیبر
 گم؟یم

 داشتم نجایمن ا. رمی کج شدن لبمو بگي خبر نداشتم؟ نتونستم جلويزی تولد بود؟ چرا من از چمگه
 طرف ی کردم بیسع. گرفتمی میکم کم داشتم افسردگ. کردنی سر کجا رفتن بحث منای ادمویپوسیم

 .هیشگی همنی برن،ی نکرددای پيزی اگه چده،ی پاساژ جددیاول بر: باشم
 پولم، فی کيبه اتاقم رفتمو از تو.  از خودم دور کردمویافکار منف.  کردندیی لبخند زدنو تاهردوشون

اشک تو .  بابام بوسه زدميحس کردم به دستا.  به روش زدميبوسه ا.  آوردمرونیکارت عابرمو ب
 نیا. ریبگ  کادو برا سحرجونهی جان، از طرف من هم بایز:  رفتمرونیچشمامو پاك کردمو از اتاق ب
  2835رمزشم .  کننهیکارتمه هر چقدر الزم شد، هز

  ؟يایچرا خودت نم: دی پرسيپر.  با شک نگام کردني و پربایز
.:  جواب بدمهی هم به بقی معمولي کارهايبودم برا ، اونقد بدبخت شده بودم که مجبور دمی گزلب

 . قبول دارمقتونوی سلن؟یکشیشما زحمتشو م. دمی درست نخوابشبید. کنهیسرم درد م
ما هم .  تا تولدهی مهمونشتری بگفتیاونجور که سحر م. ستی به کادو نيازین:  زد و گفت ي لبخندبایز

 .می براش کادو بخرمیخوای ممونیبخاطر دوست
 رمیبار اوله که به اونجا م.  برم خونشونیآخه دوست ندارم دست خال:  کش دادمی لبمو کممتقابال

 . با خودم ببرميزی چیی کادوهی دیبا
 بپوشمو خواستمی که مییلباسها.  رفتنو من به اتاقم رفتم تا خودمو سرگرم کنمرونی ببای و زيپر

 دمویخواب.  داده بودنحی بودنو ترجرونی ببای و زيرطبق معمول پ.  خوردمیینهارو تو تنها. آماده کردم
 . استراحت کردم تا شب خسته نباشم

 .  سحري خونه میری زنگ زدو گفت، ما از اونطرف مبایز:  خانوم بهم گفتنبی غروب زکینزد
از پشت در بسته صدا زد .  اومدهای در اتاق بهم فهموند، آريصدا.  رفتمو کم کم آماده شدمحمام

 .دمی گفتمو به آماده شدنم سرعت بخشیچشم.  آماده باشمگهی ساعت دهیوگفت تا 
 بپوشم یی گرفتم مانتومیتصم. هی در چه حدشونی مهموندونستمینم. موقع انتخاب مانتو مردد بودم 

قدش تا .  تنم کردمدموی کشرونی روشنمو  از کمد بي کرم قهوه ايمانتو.  و دخترونه باشهکیکه ش
 عطر م کهی.  با شال بپوشونمشتونستمی باز بود که مکمی مانتو ي قهی.  بود زانومي وجب باالهی
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 فمی کي تا کردمو تومویچادر رنگ. گرفتمی با عطر دوش نمچوقتیموردعالقمو به خودم زدم، ه
 .گذاشتم، تا اگه الزم شده، چادرمو عوض کنم

 چادرمو برداشتمو از اتاق موی و کفش مشکفی کدموی و شال همرنگ لباسم هم پوشی شلوار مشکهی
 جانیه.  ربع زودتر آماده شده بودمهی انداختم،ی به ساعت اتاق نگاهنیدر همون ح.  اومدمرونیب
 یمون مههی خونه مونده بودم که ياونقدر تو. ی مهمونمی داشتم، دل تو دلم نبود تا زودتر بريادیز
 . زدم کرده بودجانی هنقدریا

 ایآر
 ایآر:  به گوشم چسبوندملویموبا.  دادمو چشمامو بستمهیسرمو به مبل تک.  بوددهی امونمو برسردرد

  ؟ییکجا
 .خونه:  جواب دادمکوتاه
خونه؟؟؟ چرا هنوز راه :  کنهتمی اذری امی عصباني کردم تا کمتر صداشتری از گوشم بلموی موبافاصله

 .ارمتی و مکنمی خودم خرکشت مامی ميومدی نگهی ساعت دمی اگه تا نای آر؟يفتادین
 تا ارنی بفی خانم تشرمیمنتظرم مر. ي از خودت ارادت نشون بدنقدی اخوادینم:  باال انداختمییابرو
 .فتمیراه ب
 می اومد من تا نمیمر:  باعث شد چشمامو باز کنمو به سمت پله ها نگاه کنممی مري کفشهايصدا

 . اونجامگهیساعت د
 بامن همراه بشه؟ افهی و قختی رنی با اخواستیم.  لبم نشستي روي کردم، پوزخندپشی به تینگاه

 .ادی بی مهمونپی تنی بشم با ایمنو خر فرض کرده بود؟  عمرا راض
 . میمن آماده ام بر. ي معطل شددیببخش: دی پله ها نگاهمو دکینزد

 ؟ی مهمونای کجا ببرمت؟ مسجد ی که برا خودت ساختي اافهی قنیبا ا:  تمسخرگفتمبا
 ي داره؟ نکنه حضور خانمای چه اشکالنایا:  به لباساش انداخت و گفتی نگاهیشی صورت نمابه

   ممنوعه؟ی مهموني تويچادر
 .امشبو بهم زهر نکن. اری در ني مسخره بازایآر:  کج کردو ادامه دادسرشو

که  ینیهم:  دادمو گفتمهی مبل تکیسرمو دوباره به پشت.  کنهی عصبخواستی منو مای دیفهمینم
 امشب یچادرتو بردار ، لباساتو هم عوض کن تا مهمون. برمی نمیی جاپتی تنیمن تو رو با ا. گفتم 

 .بهت زهر نشه
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 .کنمیباشه لباسامو عوض م:  دی پله کوبي حرص پاشو روبا
 بشه که من ی اونخواستی رفتن براش مهم بود که مرونیاونقدر ب.  لبم نشستي رويپوزخند

 .خوامیم
 میمر

پله ها رو دوتا .  کنهتیدوست داشت منو اذ. کردیهمش جنگ اعصاب درست م.  گرفته بودحرصم
 نبودم که ی اما کسزد،ی پر می دلم برا مهموننکهیبا ا.  کنمکارشی چدونستمیم. رفتمی باال میکی

  پرتیچادرمو به سمت. در اتاقمو با ضرب باز کردم.  بگذرمتمی فکر مسخره، از تموم هوهیبخاطر 
 بودن يمگه چادر. رهیگی مرادی من اپیبه ت. دکمه هامو با حرص باز کردم. دمیشالو از سرم کش. کردم
 اونا رو اقتی لی خوب بود؟ حتومدمی مرونی جلف بي هاافهی با اون قبای و زي داره؟ مثل پريرادیچه ا

 . هم نداره
 چادرمو ستمی خونه بپوسم، حاضر ني تا آخر عمرمم توزم،ینه عز. می مهموني کرده کشته مرده فکر

 موهام ي تویکالفه چنگ.  آدمت نکنمستمی نمیمر.  نرفتم، امشبم روشرونی چندوقت بنیا. بردارم
. کردم شال سرم نگهید. ادی و خونه نمرونی رفته بمی که مش رحدونستمیم.  تنم کردمکی تونهی. زدم

 قهیبا دست شق.  نگاه کردماینشستمو به آر پله ها يرو.  اومدمرونیکفشهامو در آوردمو پابرهنه ب
اگه قرار بود من دنبالش . همون جا نشستم. چشماش بسته بود و متوجه من نشد. دادیهاشو فشار م

 .  بشهرشینرم، همون بهتر که اونم د
 ختهی رشیشونی پي سرکش رويچندتار مو.  بودی عالشهی مثل همپشیت. کردمی سکوت نگاهش متو

 .  گفت فوق العاده جذاب و دخترکش شدهشهیم.  تو هم گره کرده بودشوی مشکيابروها. بود
 ایآر

. دادنی آزارم مشهی که همییزهایچ. رفتنی نمرونی کننده به ذهنم اومده بودنو بتی و افکار اذخاطرات
: دی کشرونی خانوم منو از اون منجالب بنبی زيصدا. شمی چندسال پی و درشت از زندگزیخاطرات ر

 . شنای می آقا عصبانن؟ینم چرا هنوز آماده نشد خاي وايا
ابروهام با . دمی پله ها دي رومویمر.  برگشتمنبیچشمامو باز کردمو به سمت ز. مخاطبش من نبودم 
 مگه نرفته بود لباس عوض کنه؟ اد؟ی بی به مهمونخواستیمگه نم. دی تو اون حالت باال پردنشید

 تر خت هر لحظه برام سمی آزاد رو پله ها نشسته؟ درك کردن مريپس چرا با لباس تو خونه و موها
 .شدیم
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 شده منو نگاه زی ري باال انداخت و با چشمهاي شونه اد،ی خانومو رو خودش دنبی که نگاه منو زمیمر
 .  ندارمویحوصله مهمون: کردو گفت

 سالن رفت و یوج به سمت در خرعیسر. هی خانم فهموندم اضافنبیبا نگاهم به ز.  گشاد شدچشمام
 ي پله نشسته بود و با انگشتاش بازي برگردوندم که همون طور رومیچشهمامو دوباره به مر.  شدبیغ
 . کردیم

 ؟ي نداریکه حوصله مهمون:  درهم گفتميبا اخمها.  کنهی بلد بود چطور منو عصبانخوب
 اگه من با چادر گنی م خانم بگم آقاموننبی جلو زینه انتظار داشت:  لوچ کردو جواب دادچشمهاشو

 . خورهی برمژشونی کنم، به پرستشونیهمراه
 به خاطر ای باشم ی عصبانزدی که میی بخندم، از طعنه هاشی اش و حاضرجوابافهی به قدونستمینم
 . ممنون باشمکنه،ی بازگو نمی به کسنمونوی مشکالت بنکهیا

 بهم ی بزنم که زنگ گوشیلب باز کردم حرف. ستادمی اکشینزد.  جا بلند شدمو به سمتش رفتماز
. شهی مالی بشه واوی عصبانریاگه ام.  هی عصبانیلی خری ساعت گذشته و اممی کرد ، از نيادآوری

 و ما  فاصله خونه؟يدی چرا هنوز نرسایآر: دیچی گوشم پي توری امی عصبيصدا.  جواب دادم لمویموبا
 . شهی ربع هم نمهیشما 
 .فتمی از خونه راه مگهی ربع دهیتا . فتادمیهنوز از خونه راه ن:  گفتمدموی جولبمو

 نکنه ؟یزنی چرا اول شخص حرف مفتم؟ی راه می چیعنی ؟ي منو مسخره خودت کردایآر:  داد زدریام
 ؟يای تنها می بگيخوایم
. دن نداشتقصدجابجا ش.  نگاه کردممیکالفه به مر. رفتی کلمه تا ته ماجرا منی بود و با کوچکترزیت

 ي بخدا اگه تنها اومدایآر.  پس حدسم درسته؟ي چرا الل شدایآر:  پشت خطریهواسمو دادم به ام
 يزی چزت بار اهی. ادی بمی تا حاال سحر خودشو کشته که قراره مرروزیاز د. ارمی اسمتو نمگهید

 .ي چطور جوابشو دادنیبب. خواستم
 نگاه کردمو فقط می مري قرار تو چشمای شاد و دوست داشتم،بشهی همریمن ام.  ناراحت بودصداش

 . میای مییحرص نخور داداش دوتا: گفتم
 . آماده بشمرمیم:  با لبخند لب زدمیمر
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از نگاهمو . امیپشت چشم نازك نکرد که نم. ناز نکرد.  راهرو گم شدي باال رفت و توعی پله ها سراز
 به نام ی حسهیمن موندمو وجدانمو .  حفظ بشهرفت تا غرورم. دیمکالمم ، حرف دلمو فهم

 .کردی می مردانگیزن بود ول. یشرمندگ
 میمر

درسته غرورم .  معطل نکردمدم،ی تا صداشو شندم،یتا نگاه مستاصلشو د. دمی پوشی تند لباسامو متند
 مردو هی بچه گانه، ي به خاطر لجبازستمیحاضر ن.  مردو دوست ندارمهیبرام مهمه اما شکستن غرور 

 کنم، ی کنمو مجبور به عذرخواهتی اذوی کسومدیخوشم نم.  گذاشتن غرورش بکنمرپایمجبور به ز
 شی که به زور هم شده کارشو پشناختمی رو مای آري اونقدریاز طرف.  شده باشهنی بهم توهنکهیمگه ا

 .می امشب برسیپس بهتر بود بدون جنگ و دعوا به مهمون. برهیم
به .  در باز کمدم موندي که نگاهم روشدمیداشتم از اتاقم خارج م. دمیوپوشمی قبليهمون لباسها 

 چرا هوس کردم اونو سرم دونمینم.  افتادمیسمتش رفتم تا در کمدو ببندم که چشمم به چادر عرب
.  سرم کردمدمشوی کشرونی از کمد بعیسر.  کالم خواستمشهیتو . ادی بهم مگفتنیهمه م. کنم

 . رفتمرونیاز اتاق ب. دم لبم نشوني رويلبخند
پا تند کردمو .  کردمتشی پله ها رؤي جلونی ماشي رفتمو تویبه سمت خروج. دمی رو تو سالن ندایآر

 ریکمربند گ.  بستی داشت کمربندشو مایآر.در جلو رو باز کردمو نشستم.  رسوندمنیخودمو به ماش
 عیسر. هی چند ثاني برادیشا.  لحظه مات نگاهم کردهی. کرده بود و مجبور شد به سمتم برگرده

 . چشماشو ازم گرفت و حرکت کرد
 که به تهران اومده یبعد از شب. می که بزنمی نداشتیحرف. می هردومون سکوت کرده بودری مسيتو

 نداشتم؟ ی پس چرا حسبودم؟ی خوشحال مدیبا. شده بودمنی سوار ماشای بار بود با آرنیبودم، اول
 ي حس شادم،یکردی اصال همو درك نمی بود، وقتادی زیلی خي فاصله هی ای منو آرنی بیوقت
 به یرچشمیز. عطرش مست کننده بود.  بوددهیچی پنی عطر تلخش تو ماشيبو.  نداشتیموممفه
از چهرش . کردی می روبروش چشم دوخته بود و با سرعت رانندگابونیبا اخم به خ.  نگاه کردمایآر

 . معلوم بود تو فکره
 گل ایآر: دمی پرسی آروميبا صدا.  گلومو صاف کردمکمی. می هستی افتاد دست خالادمی لحظه هی

  م؟ی بری دست خالستی زشت ن؟يری بگيخواینم
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 م؟یری گل بگيخوای نمایآر:  بلندتر دوباره تکرار کردميبا صدا. انگار اصال متوجهم نشده.  ندادجواب
 .می بری که دست خالشهینم
 ایآر

 که کنارم نشسته ي، از دختر.کردی مختلف پرواز مياما فکرم به جاها. دمی بار اول صداشو شنهمون
همه به فکر .  نکرده بودی باهام همراهنطوری ایتا حاال کس.  بودنمی زندگي که توي اگهیبه افراد د

 کدوم چی هاما.  رفته بودمی به مهمونهی و بقي و پربای بار با زنیچند.  بودنی و خوشگذرونیمهمون
 ای گل هی کدوم نخواستن بخاطر باال رفتن کالس خودشون هم که شده، چیبهم نگفتن گل بخرم، ه

 ياونقدر تو.  گفتی خواستشو مکرد،راحتی فکر مزی متفاوت بود، به همه چمیمر.  بخرمینیریش
  حالت خوبه؟ایآر:  دستم گذاشتي متوجه کردنم دستشو رويجواب دادن مکث کردم که برا

  کردم؟ی داشتم مسخرش مشی پي قهی که تا چند دقی من؟ مني براینگران.  نگران شده بودصداش
 نگه نویجلوتر ماش. دمی دی گل فروشي به روموی مري رهینگاه خ. می رد شدی گل فروشهی کنار از

 .ای آریمرس: دیلباش خند. داشتمو دنده عقب گرفتم
.  شدمادهی پنیاز ماش. گذاشتی مشی لبخندشو به نمای راحتنی شادش کرد، به اشدی می سادگنی ابه
 . می کردری دیلیخ. ایزود ب:  آورد و بلند گفترونی سرشو پنجره  بمیمر
 به سمت گل برگشت میمر.  عقبی صندليگلو گذاشتم رو. اومدمرونی بدموی دسته گل آماده خرهی

 .هوارتا دوست دالم. یسیم.  ناناههقدی چيوا:  پراز خنده بهش انداختیونگاه
 میمر

چطور .  استوونهیحتما با خودش گفته، چقدر د.  زدمي چه گنددمی فهمدمی رو که دای آرتعجب
  ؟ي مدل حرف زدنو از کجات آوردنی خاك توسرت ازنم؟یمتوجه نبودم چطور حرف م

: اومدم درستش کنم گند زدم بهش .کردی نگاهم مدهی باال پريبا ابرو.  نگاه کردمای به آری چشمریز
 . به شما عالقمندماریبس. متشکرم از لطفتون. باستی من چقدر زي خدایعنی

 ای به سرت زده، آروم سرمو به سمت آریاز ذوق مهمون. عالقمندمو از کجا آوردم.  گاز گرفتملبمو
 من د،یخندیبلند بلند م.  منفجر شددی شده؟ تا نگاهمو دیعصبان. صورتش قرمز شده بود. برگردوندم

 نده خودم اعتراف کردم با خشیو پ. صورتش از شدت خنده قرمز شده بود. دادمیبه صداش گوش م
 .خوشگلتره اما بخوره تو سرش با اون اخالق گندش

 .شدی مدهی صورتش دي از خنده توییهنوز رگه ها.  روشن کردنوی تکون داد و ماشيسر
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 که ایآر. ادی پارك کنه و با دست گلش بنوی ماشای شدمو منتظر موندم آرادهیپ .میدی رسری خونه امبه
 ی گاهای هرچند که آررفتم،ی میی بار بود با همسرم جانیاول.  کردمدای پی حس خوبهی ستاد،یکنارم ا

 .  باز شدی زنگو زد و در بدون سوالایآر.  کردی ميباهام بدرفتار
 ایآر

 .  موندومد،ی که به سمتمون مری امينگاهم رو.  به داخل فرستادمموی باز گذاشتم و مردرو
 امی بشدمیکم کم داشتم آماده م. نی کردریسالم چقدر د:  بلند منو مخاطب قرار دادي با صداریام

 .دنبالتون
 اش سهی مقالیدل. می مثل مرگرفتی به دل نمنهی کچوقتیه.  صورتش نبودي توي از دلخوري انشونه
 . سالم: گلو به دستش دادم.  دونستمی نممویبا مر

 .  ممنون:  باال انداختو گفتیی با خنده ابروریام
 .ي کرديزیناپره:  گل اشاره کرد و ادامه دادبه
 ...نیمنور فرمود. نی خوش اومدن؟یخوب.  خانوممیسالم مر:  کردمی به مررو

 زل داد،ی و با متانت جوابشو مریسر به ز.  لبش بودي رويلبخند. کردمی نگاه مموی العمل مرعکس
 ی مدی تا صبح بادادی ادامه منجوریهم. نداختی به طرف مقابلش، باهاش هرهر و کرکر راه نمزدینم
با هم .  تو آغوشش فشردموی زنان به سمتمون اومد و مرغیکه خداروشکر سحر ج. میستادیا

 جلسه هی داد،ی ماشویاب شوخ و جودیخندی ممی راه انداخته بودن،مرغی جغی جکردنوی میوالپرساح
 .  بودبی برام عجی همه دوستنیمالقاتو ا

 ا،یآر. انی با خودم گفتم چقدر به هم منیومدی کنار هم میوقت: دمی کنار گوشم شنروی اميصدا
 ... باشهتی زن زندگتونهیم.  از دست ندهی به راحتمویمر

 فکرو راجع نی همدمی رو بار اول دوای که شی وقتریام.  بشنومخوامیادامشو نم:  جلوش گرفتمدستمو
 . شدی چيدیاما د. بهش داشتم

 ...اما:  دهن باز کردریام
 .گردمی راه برمنی از هميادامه بد. اما و اگر نداره:  جواب دادمیعصب

من حرفمو . شمی ساکت مشهیباشه مثل هم:  کردتمی پشت کمرم گذاشتو به داخل هداشوی خالدست
 .ی چرا بهم نگفتی نگي شدمونی پشگهیدو روز د. زدم
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.  کردمیبا پدرومادرش احوالپرس. میبه داخل رفت.  به نشونه تاسف تکون دادي سردی که دنگاهمو
.   و شهاب حضور نداشته باشهمی دعوت باشری امي بود خونه رممکنیغ. شهاب هم به استقبالم اومد

 . من بودي به روماینگاهشون مستق. کردنی بودنو با هم پچ پچ مستادهی اي گوشه اي و پربایز
 . شدمی داشتم نگران مي کردرید.  جان ایسالم آر:  دستشو به سمتم دراز کردشهاب

صداش آهنگ داشت؟ . دمی پشت سرم شنموی آروم مريصدا.  خرجش کردمابموی ناي از لبخندهایکی
اخم . دمیچشماش د تو نویبرق تحس. نگاهش رنگ گرفت.  لهجه؟ نگاه شهاب به دنبال صدا رفتای

 . شهاب جانزم،یپسر خاله عز:دی هول داد تا به شهاب رسمویسحر مر.  نشستمیشونی پيرو
اصال شک داشتم .  به شهاب نگاه نکردمیمستق.  سالم دادزد،ی که شرم هم توش موج میی با صدامیمر

اخمام هرلحظه .  لبش نشستي رويلبخند. دیشهاب دست دراز شدشو عقب کش.  باشهدهیاونو د
 .  نداشتمیاز شهاب انتظار چشم چرون. شدنیفشرده تر م

 میمر
 و بای زاد؟ی دست جلو مي فوررمیچه خبره هرجا م. ندنی دادم، انگار همشون اپن مارونی بنفسمو

.  تو خونه بازتر بودي رو با خونه خودمون اشتباه گرفتن، لباساشون از لباسانجای که ماشاله ايپر
 نی اانگار  شالو آزادانه رو سرش انداخته بود، نههی تنش بود و کی تونهی سحر کردم پی به تیگاهن
 .  بد نبودیکی

 چقدر یدونینم. ي جون خوش اومدمیسالم مر: دی مهربون تو آغوشم کشیلی جلو اومد و خمامانش
. ي جون اونجورمی مرينجوری جون امی مرگهی بودت مدام مدهی بار دهیسحر . تو خونمون حرفته

 .نمتی دوست داشتم ببیلیخ
. ممنون:  همه مهرش زدمنی به ايلبخند.  اصال به مادرشون نرفته بودنافهی و سحراز لحاظ قریام

 .  اغراق کردنکمیسحر جون . نیشما لطف دار
 . زمی صدام کن عزنیمه:  گرفتو گفتدستمو
 اهات بییخوشحال شدم از آشنا.  جانمیسالم مر:  جلو اومدباباش

من هم :  ادب سرمو خم کردمو گفتميبه نشونه .  برابر اصل باباشون بودنی و سحر کپریام
 .خوشوقتم

 يسحر برا. نگاهمو به دختر روبروم دادم. دمی شنی عبوس و تو دماغي صداهی کمی نزدي فاصله از
 .خواهرم سحرناز:  گفتیمعرف
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به جان خودم . دیابروم ناخودآگاه باال پر.  دستم گذاشتي جلو بردم سحرناز سر انگشتاشو تودستمو
 شی تاتو شده،آراي عمل کرده، ابروهاینی خونواده نوبر بود، بنی انی بود؟ بی کگهی دنیا. جزام نداشتم

 شتری بافشیق.  گرفتی قرار مدی در معرض دکلشی تموم هشدیخم م.  تاپ کوتاه تنش بودهی ظ،یغل
از همون . نیچون همشون خوش اخالقن به جز ا.  رفتهی به کدونمیش نماما اخالق.  مادرش بودهیشب

 . برخورد اول به دلم ننشست
تنها مبل .  بودم، اکثر مبلها پر شده بوددهیچون آخر همه رس. می دنبالشون به سمت مبلها رفتبه

 هم با ایآر .زدی نشسته بود و باهاش حرف مایسحرناز کنار آر.  اونجا نشستم.  شهاب بودي روبرویخال
من . وهرن زنو شکردی فکر مدونستی نمی بود که هر کدهی چسبای به آرنیهمچ. دادیاخم جوابشو م

 .ارمی می نفس تنگنه،ی تو حلقم بشنقدری ایکیخودم به شخصه اگه 
 و هر بار زدنی نشسته بودن و حرف مي هم گوشه ابای و زيپر.  با تاسف بهش نگاه کردي چندبارریام

خوبه .  خسته شدميوا:  کنارم نشستییرایسحر بعد از پذ. کردنیبا حرص به سحرناز اشاره م
 . نگرفتمیمهمون
 و بای با زگهیچرا د. ی معرفتی بیلی جون خمیمر:  ادامه داد.  گفتمو سکوت کردميدی نباشخسته

 چقدر دلم برات تنگ شده بود، بدجور به یدونی بود؟ نمنی من سنگهی ساد؟ی خريومدی جون نيپر
 .ی مارو قابل ندونستگهی نامرد دي اما تویدلم نشست

 ی تصنعي برو از دوست محترم داداشت بپرس؟ لبخندذاره؟ی نمای آرگفتم؟ی مدی بای جوابش چدر
و  هواتیلیوگرنه دلم خ.  امی قسمت نبوده ب؟یزنی مهی حرفا چنیا. زمی عزي داراریاخت: زدم و گفتم

 . کرده بود
 ... نویکنی خلوت مای خودتو آراهوی دنبال نخود سیفرستی موی و پربایناقال نکنه ز:  خنده گفتسحربا

واقعا که دختره :  گفتمی لبریز. چشم براش گشاد کردم.  حرفش کردی چاشنی بعد هم چشمکو
 حرفا نیمن همسن و سال شما که بودم اصال از. می قديدخترم دخترا. کشهیخجالتم نم. دیچشم سف

 . زدمینم
 خندون سحر ي افهیبه ق.  بودمکتری کوچی از لحاظ سنی انگار خودم چند سالمه،حتگفتمی ميجور

 . ای حیب:  رفتم و گفتميچشم غره ا
 .  خندش باعث شد همه نگاها به سمت ما برگردهي و صدادی بلند خندسحر

 . می ما هم شاد بشنی هست بگيخانم موضوع خنده دار میمر:  گفتطنتی شربایام
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 ....دمی پرسمیاز مر. گمیاالن م: تمام گفتیی با پرروسحر
سحر جان خوش .  نبودينه حرف چندان خنده دار:   زدمو با خجالت جواب دادمي سقلمه ابهش

 .خنده هستن
 رو يمردی م؟ي نبر ما روي آبرویتونینم.  خدا خفت کنهیاله:  با اخم به سمت سحر برگشتمو

 ؟ي بخندلنتیسا
 باال انداختمو رو به يشونه ا.  با خشم بهم دوخته شداینگاه آر. دی بلند خندي دوباره با صداسحر

 .  دلشری زده زیسحر جان امشب خوش. دی خودتون ببخشیشما به بزرگ: جمع گفتم
 . آشپزخونهای لحظه بهیسحرناز جان :  جون سحرو صدا زدنیمه.  کردني هم خنده اهیبق

 لیمردا حرف کار و مسا.  جاشو گرفتریبالفاصله ام.  با اکراه بلند شد و به آشپزخونه رفتسحرناز
سحرناز . زدی گوشم حرف مری ززیکریسحر .  کردموهیخودمو مشغول پوست کندن م. زدنی مياقتصاد
 .رفت  ته سالنيرو جاش اشغال شده، به سمت راهدی دی اومد و وقتییرای برافروخته به پذیبا صورت

 نکاراشیآخرش با ا:  گفتي کردوبا دلخوری اخمکرد،یسحرکه مثل من سحرنازو با نگاه دنبال م 
 خان هم ایآر. دهی گوش نمی نداشته باشه ولای با آري بهش تذکر داده کارریچندبار ام. برهیآبرومونو م

 نتشیبیهر بار م. رهی تو گوش سحرناز نمی ولکنه،یبهش گفته مثل خواهر نداشتش با ما رفتار م
 . می شدیهممون از دستش عاص.  بهشچسبهی مينجوریا

سحرجان :  برداشتبی برش سهی رو به سمتش گرفتم وهیبشقاب م.  جوابشو بدمدی بای چدونستمینم
از چهره اش مشخصه سن و . ی کنحی توجشمی رفتار خواهرتو پخوادینم. دمی ازت نپرسيزیمن که چ

 ان به مرور زمنهی ببی توجهی بایاگه از طرف آر.  گرفتهشی رفتارو پنی ای جوونياز رو. نداره یسال
 .شهیسرد م
 .  کنفیچه خبرا؟ از خودت تعر. ادی سر عقل بدوارمیام:  انداختری سر به زسحر

. میدیخندی و مکردی مفی رو تعرزای چیسحر هم بعض. خونوادم. از دوستام.  حرف زدمیی هرجااز
 یباهاشون احساس راحت.  از برخوردشون خوشم اومده بودیلیخ.  داشتنیمیخونواده خوب و صم

 . کردمیم
 ایآر

 نگاهشون قی دقشدم،ی و سحر ممی متوجه نگاه شهاب به مریهراز گاه.  مشغول صحبت بودنهمه
 ي توی برقهی ی و گاهزدی با خنده هاشون لبخند میگاه.   نظر داشتریتموم حرکاتشونو ز. کردیم
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تصور .  بودمدهی نفر ندهی نخ ي تونطوری وقت شهابو اچیه. شده بودمیعصبان. شدیچشمش روشن م
 .  ، زن دوستشی شهابم چشمش دنبال زن شوهردار بره،  نه زن هرکسدمکرینم
 ی زندگي خودشو توگاهیشهاب جا.  نداشتم اما از شهاب ناراحت شده بودمي عالقه امی به مرنکهی ابا

 ي تودیبا...   حرکاتشگهیو از طرف د.  مثل شهابو از دست بدمی دوستخواستیدلم نم. شت من دا
 .مکردی مرور مگهی بار دهی آدم معتمدو هی طی شرادیبا. کردمی نظر مدیروابطم با افراد تجد

 و میهمونطور که نگاهشو به مر.  گرفتيشهاب کنارم جا.  از کنارم بلند شد تا به آشپزخونه برهریام
 . باشهی خانمنی همچکردم،یاما فکرشو نم.  ي آوردگهی زن دهی بودم دهیشن: حر دوخته بود گفتس
 منظور؟: دمی لب غرریز 

 هی. نه خوشم اومد. میترسوند.  آرمترکمیبابا :  پام گذاشتي کرد و دستشو روي تک خنده اشهاب
 . مبارکت باشه داداش. ي داررتویذره غ

من بتونم . مطمئن باش.  به خانم شما ندارميمن که کار:   به سحر انداختو ادامه دادی عشق نگاهبا
 خانوم با خودم گفتم می مردنیبا د. خوامی نمیچی های از دنگهی مال خودم بکنم، دوی وجبمی ننیا

 تونهیم.  باشهی به نظرم خانم خوبگم؟ی که از چه لحاظ میدونیم. ي رو فراموش کردوایحتما ش
 .  زخمات باشهيبرا یمرحم

 هنوز زنا رو نشناخته بودن؟ هنوز شم؟ی خوشبخت ممی من با مرکردنیچرا همه فکر م.  ندادمجوابشو
 شد؟ی مي بوده وگرنه شناگر ماهرتی تو محدودمی مردونستنینم

 ی از درستي شادهی قلبم موند و ي از قضاوت نابجام توی ناراحتهی.  از شهاب فروکش کردمیدلخور
 جا کرده بود، همه به انمی دل اطرافي شد، بدجور خودشو توشتری بمیاما تنفرم از مر. انتخاب معتمدم

 وایاز ش  داشتن که در گذشته منمی رو از مری همون تصوراتکردن،ی نگاه مي اگهی ددی به دمیمر
 و دادیمدستاشو تکون . سحر با لبخند مشغول حرف زدن بود. مثل شهاب بهشون نگاه کردم. داشتم

 ؟يدوستش دار: کردی مفی تعريزیاز چ
 . عاشقشم:  تکون داد و لب زديسر

 داشتم؟ همون وای که من به شی همون حسه؟ی عشق چی معنشه؟ی عاشق می هنوز هم کسعاشق؟
 و طونی بود؟ شهاب و سحر با هم تناسب داشتن؟ سحر شی عشق چی معنوا؟ی شيدوست دارمها
از عشق، .  رو انتخاب کردموایمثل من که کور شدمو ش. کنهی اما عشق آدمو کور من؟یشهاب سرسنگ

 . تنفر دارم
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 یفتشی شنقدریتو که ا: صدامو صاف کردمو گفتم.  سحر بوديغرق تماشا.  به شهاب انداختمینگاه
 ؟يریچرا جلو نم

 و رمیاونقدر م دمیاگه نه شن. دنی شنینه از جواب منف. ترسمیم:  شدنی و چشماش غمگدی کشیآه
با .  بودمی مرهی کم شبهی سحرم خوادیدلم م.  که نتونم باهاش ادامه بدمترسمیم.  بشهی تا راضامیم

. کنهیم ی همه جا شوخره،یگی با پسرا راحته، باهاشون گرم میلی ندارم اما سحر خیپوشش اون مشکل
 از رفتار و منشش خوشم دمی خانومو دمی مریوقت. کنهی متمی اذنی کجا باشه اکنهی نمیبراش فرق

 که حجب و نیا.  مهمه جا و مکان بدونهنی هست اما نه همه جا ، نه با همه کس،ایاهل شوخ. اومد
 . داشته باشهایح
 . نیخوب با پسرخالم خلوت کرد:  جلوم گرفت و گفتیی چاریام

 نقدری مردها اکاش.  بوددهی دمویشهاب فقط ظاهر مر.  به شهاب و افکار اشتباهش بدمی جوابنذاشت
 .  نگر نبودنیسطح

******** 
 میمر

 . گهی دای جون من بمیمر:  با التماس گفتسحر
 جمع هی.  گردشمی سحر بعد از شام اصرار داشت که برکرد؟ی اصرار منقدریچرا ا.  کردمیپوف

 تنها م،ی تولد به گردش برکی کي ساده بود و قرار بود به جای مهمونهیبرخالف انتظارم . دخترونه
 شلوغ حاضر یلی خی مهمونيشرط کرده بود که تو.  بودی مهموننی اي توای هم حضور آرلشیدل
 هم که از خداخواسته بای و زيپر. سحرناز هم که از همون اول مخالفتشو اعالم کرده بود. هشینم

. دمیرو د ای چهره آرریی که بلند تو جمع گفت، تغیوقت.  تازهبتی مصهیمن موندمو . داده بودنتیرضا
 ریام  امامی داد، همه باهم برشنهادیشهاب پ. دمیمنقبض شدن صورتشو د. دمی تو هم رفتشو دياخما
 یپس گردش دسته جمع.  کالم گفت حوصله ندارههی هم ایآر.  انداخت و مخالفت کردای به آرینگاه

 . شد به دور دور دخترونهلیدوباره تبد
 یلیبه هر دل.  غرورشو حفظ کنهخواستی مدیشا. منتظر عکس العمل من بود.  گفتی نميزیاچیآر 

 من یهرچ.  مندونی توپو فرستاده بود تو میعنی داد،ی نشون متفاوتیسکوت کرده بود و خودشو ب
 . کردی سحر باز هم اصرار مدادم،یجواب سرباال م

 ...میمر:  سحر منو وادار به واکنش کرديصدا
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 شب هم شده مثل هی دوست داشتم یلیخ. می قبول کرده بود همه باهم برایآرکاش .  تابوندمچشم
 ای نگاهمو به سمت آریبا کالفگ... اما. یبدور از هر استرس. با دوستان و خانواده. گذشته هام باشم

تموم   وجود نداره، اما شک داشتممی به نام مریاصال نگاهم نکرد، انگار اصال شخص. برگردوندم
 .  نباشهممی و تصمحواسش به من

 ي ذاره؟حوصلهی نمای آرگفتم؟ی میچ.  برگشتکرد،ی چشمام به سحر که با التماس نگاهم مدوباره
 از دعوا و کتک نداشتم اما بدون اجازه و ي واهمه اکرد؟ی ندارم؟ چرا درك نمدنیدعوا و تهمت شن

 سش اما تموم حوادادی نشون مهی به ظاهر مشغول خوش و بش با بقای آررفتم؟ی همسرم کجا متیرضا
 مشغول ایآر. منتظر سحر.  بودنستادهی در اي آماده روبروي و پربایز. به ما و حرفامون بود

 .  معمول بودي و تعارفهایخداحافظ
. ستیاما من امشب اصال حالم مساعد ن. خوامیسحر جان، معذرت م:  سرم مرتب کردمي روچادرمو

 .  گهی روز دهی شالهیا. کنهی سرم درد مکمی
 !؟یباشه خانم: سرمو کج کردم. داشت؟ چقدر دروغ گو شده بودم.  که شاخ و دم نداشتدروغ

 .  درجه از شدت اخمش کم شدهی.  خودم حس کردمي رو به روای نگاه آربرگشتن
 . مجبورت کنمتونمیاما نم.  بهونستدونمیم! اه: شدزونی لباش آود،ی کوبنی زمي روسحرپا

 .  یرسی به کجا منمیبب.  جونتایبرو بچسب به آر: و زمزمه کرددی تو آغوشش کشمنو
 که دلم دونستی میک. هی ناراحتي من از روي که خنده دیفهمی میک. دمی پراز غم ، خندی قلببا

.  کادوتي برایمرس:  و گفتدی صورتمو بوسي گهیسمت د. اما بال و پرم بسته بود. خواستیپرواز م
 .ت نبودم به زحمتیراض

کادو .  دهی از طرف من خردی دستبند طال سفهی سحر ي فرصت مناسب بهم گفته بود براهی ي توبایز
 خوبش تشکر ي قهی بخاطر زحمت و سلبای از زدیبا.  ازش استقبال کردیلیرو به سحر دادم که خ

 .  هم قدم شدمای کردمو با آری خداحافظهی با بقایبا اشاره آر.  کردمیم
 ایآر

 ي نداشتن منو از روتی رضایعنی قبول نکرد باهاشون بره؟ می بود که چرا مرنی اری ذهنم درگهنوز
.  و بالفاصله نگاهش به خودم شدممی مری متوجه خوشحالشنهادی داد؟ موقع دادن پصیصورتم تشخ

  موافقه باگفتی که اگه مدونستمی نره؟ خوب مرونی من بتی مهم بود که بدون رضانقدری ایعنی
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 که ياما با بهونه ا. کردمی مشتری رو بهی بقتیچون که حساس.  کنمانی مخالفتمو بتونستمی نم،رفتن
 ...آورد

 به جلو بود، اما مینگاهش مستق. زدیکنارم ، دوش به دوش من قدم م.  انداختممی به مری نگاهمین
 نی همنی به ماشدنیتا رس. دادی مرونیهربار نفسشو آه مانند ب. کردی مری سي اگهی ديذهنش جا

شادو .  اومدنرونی هم از خونه بي و پربای سحروزم،ی که شدنیسوار ماش. حال و هوارو داشت
 نویماش.  براشون خم کردي با لبخند سرمیمر.  رفتنبای زنی دست تکون دادنو به سمت ماشرخوشس

 .  دادو چشماشو بستهی تکنی ماشی سرشو به صندلمیمر. روشن کردمو راه افتادم
 دوست داشت بره، چرا نرفت؟ پشت نقدریاونکه ا.  بودنی کردم، چقدر غمگسشیموقع اومدن مقا با

نگاهمو به شمارشگر چراغ .  کالفم کردشهی جواب مثل همی بيهجوم سواال. چراغ قرمز توقف کردم
  دنبالت؟انیزنگ بزنم ب. یستی نی از انتخابت راضادیانگار ز:  گفتمهیدوختمو با کنا

 . به سفارش شما نبوديازین.  باهاشونرفتمی برم مخواستمیاگه م: چشم باز کردو گفت.  گرفتمویکنا
 به نویچراغ سبز شدو ماش. اوردی وقت کم نمچیه.  هام داشتهی حرفام، کناي برای جوابهی شهیهم

 که افتیق: کردی مجبور به واکنش مموی که مریی زدم، همونايپوزخند صدادار. حرکت درآوردم
 . دهی نشون نمرنجویا

  چرا نرفتم؟يدی نفهمیعنی:  مثل خودم دادي با پوزخندجوابمو
 تو هم اونجا ي افهیق:  قدر زجرآور بود؟ نگاهشو به چشمام دوختو ادامه دادنی منم هميپوزخندها

 يری جلوگي بعدينرفتم تا از دعوا.  جنگ و دعوا ندارمي حوصله ا،ی آرالیخیب.  دموکرات نبودنقدریا
 . کنم

 خوشحال شدم؟ شینیچرا از عقب نش.  دادابونی برگردوند و نگاهشو به خشهی به سمت شسرشو
 و گل پسرش دارن از ی خانم زماندمی ددم،ی خونه که رسکینزد. سکوت کردمو تا خونه روندم

 .  کم داشتمنویهم. انی مرونیخونشون ب
 
 میمر
 جون که به ریمن. حرفاش نامفهوم بود . گفتيزی چیرلبی زاوش،ی و آقا سی خانم زماندنی با دایآر

:  که فقط من بشنوم گفتي شدن جورادهیموقع پ.  بشهادهی پنیسمتمون اومد، مجبور شد از ماش
 .کشمتی م،ي بذاررونی بنیپاتو از ماش
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.  بودمنی خانوم به درون ماشری منگاهی گاه و بي صبر کردم، متوجه نگاه های گاز گرفتم، کملبمو
 .  شدمادهی ندونستمو پزی جاشتروی بزنم، صبر بتی توجه بمونم، نتونستم خودمو به خرینتونستم ب

 نکهی ازدونستمیم.  شدرجونی منيهای پراز خشم بهم کردو مشغول جواب دادن احوالپرسی نگاهایآر
 ی اوج بنینشستن تو ماش. گهی دخورمی دوتا کتک میکی تشینها. هیبه حرفش گوش ندادم، عصبان

. مکردی حس ماوشوی نگاه سینی بود، اما سنگدهی شدن منو ندادهی هنوز پرخانومیمن. رسوندی ممویادب
 .  ازچشمم دورنموندایمشت شدن دست آر.  رسا سالم دادمیی دور زدمو با صدانویماش
  مادر؟یسالم دختر گلم، خوب: دی منو تو آغوش کشدنمی با درجونیمن

 ن؟یشما خوب هست. رجونیممنون من: دمستای اای لبام نشوندمو کنار آري رويلبخند
 جون، چرا میمر:  شروع کرد به حرف زدنرجونیمن.  دادمیرلبی بلند داد که جوابشو زی سالماوشیس

 یلی جون اومده بودن خونمون، خي جونو پربای اونبار که ز؟یدونی ما رو قابل نم؟يبهم سر نزد
 .  مهرت به دلم نشستدمتی که دی از بار اوله؟ی چیدونیم. سراغتو گرفتم

 شدی پرصداشو صورت قرمزش مي از نفسهانویا. شدی تر می هرلحظه عصبای و آرزدی حرف مرخانومیمن
 که شدیانگار باورش نم. کردی من استفاده مدزدنی دي برای از هر فرصتاوشی سگهیاز طرف د. دیفهم

 . شدمی نمادهی پنی گوش داده بودم و از ماشایکاش به حرف آر.  ازدواج کردمایمن با آر
اما مثل آقا . ی دوست داشتم عروسم بشیلیخ:  بودای حواسم به آري همه ی بود ولرخانومی با منگوشم

 . نی که شما باهاشون ازدواج کردگنی مایآر
 خود ي که جاای منم از لحنش ناراحت شدم آریحت.  بوددی آخرش پراز شک و تردي جمله لحن

 نمیبی نميازین. دی مراقب حرف زدنتون باشیخانم زمان:  گفتي محکم و جدي با صداایآر. داشت
 . بدمحی توضی کسي براموی خصوصیزندگ

با . کنمی شما رو باور نميمنکه حرفا:  کنترل کنه تا باال نره، گفتکردی می که سعیی با صدااوشیس
 .... خانم، طرف جواب منهمیمر.  ندارمیتو هم حرف

چرا اصرار .  بوددی بعی حرکاتنی کرده چنلی فرد تحصهیاز .  بود درست شدهی سوء تفاهم بزرگانگار
 سند شد،ی خانوم ردوبدل مری ما و مننی که بیی کنار هم، حرفاای داشتند؟ حضور منو آردهی فایب

 يتو  بزنه که دستمو به سمت دستش بردموی خواست حرفایآر.   بودای ازدواج منو آري برایمحکم
 دستم به صدا ي که استخوناي دستمو محکم فشار داد، جورایآر.  بزرگش جا دادميدستها

  حقم بود؟.دراومدن
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 دستشو آزاد کرد و رخالصوبزنه،ی تنکهی اي براایآر.  شدرهی گره خوردمون، خي دستاي رواوشی سنگاه
 ای دست آرياخماش تو هم گره خوردن، نگاه ناباورشو از رو.  شدرهی تاوشینگاه س. دیچیدور کمرم پ

 . خال اما الزم بود تا حدودشونو بدونندي زده بود توایآر.  بودی رحمیب. به من دوخت
 شکتونو ي اگهی جور دنیخوای اگه مای ن؟یهنوزم شک دار:  گفتاوشی رو به سي با پوزخندایآر 

 برطرف کنم؟
 همه ن؟ی ازدواج کردای شما با آرنکهی خانوم، باور کنم امیمر:  به من نگاه کردي با دلخوراوشیس
 ...تونمیمن م. ستی اهل ازدواج دائم نای آردوننیم
 ي مشت شد تا روای پاش گذاشته بود، دست آرری زویگی حد گذرونده بود، خطوط قرمز همسااز

 بلند کرد،ی که نمیی چه کارای کج فهمهی عقب، دمشی گرفتمو کشرهنشوی پنه،ی بشاوشیصورت س
  باایمنو آر. دهی رفتارا از شما بعنی ان،ی کرده الیرد تحص مهی محترم، شما يآقا:  گفتماوشیرو به س

 رو ای باز آري من با چشمام؟ی جواب پس بدنقدری بخاطر ازدواجمون ادی چرا بام،یهم ازدواج کرد
 .رونی بنی بکشمونی ازش جدا بشم، پس لطفا پاتونو از زندگستمیقبول کردم، اصال هم حاضر ن

 قرمز شده یی با چشماای آرکردم،ی خط قرمزها رو مشخص مدی باگفتم،ی مدی رفتم، بد گفتم اما باتند
 زود د،ی که اوضاعو قمردرعقرب درخانومیمن.  حق هم داشتزد،ی نفس نفس مکرد،ی نگاه ماوشیبه س

 در حد زد،ی میرگوشی زیی به داخل کشوندش، حرفااوشی سي بازودنی کرد و با کشیخداحافظ
 لکردهی به ظاهر محترم به پسر تحصرخانومی که منی حرفدم،ینشی کاش نمي و ادم،ی اما شنمزمهز

 قی نکن، خالتی جان، خودتو اذاوشیس:  سخن آزار دهنده رانی ادمی شنیکاش نم. گفتیاش م
 چادر سرش هی زناشه، فقط رنگ و لعابش عوض شده، فقط ي هی بقهی دخترم شبنی اق،یهرچه ال

  هرزه؟هی از ری کنه؟ غی پسر زندگنی با اادی بشهی حاضر می کدوم زننهانداخته وگر
 شی افراد پلی به مي کاری وقتنکهی ناروا، از اي تهمتهانی نابجا، ازي قضاوتهانی سوختم از ادمویشن

 . زارنی مبی تمام افراد عينره، بر رو
 ای خشن آريصدا.کردی وگرنه خون به پا مد،ی نشنای آرزی تشهی همي خدا رو شکر کردم که گوشهاو

 .  تومیسوارشو بر:  که گفتدمیرو کنار گوشم شن
 .  خدا بدادت برسهمی مریعنی. دونستمی حرفشو خوب میمعن 
کاش به حرف .  کردمیمدام خودمو سرزنش م.  ناراحت بودمیلیخ.  نگاهش کردم و سوار شدمدی تردبا
. ت؟ دلم گرفته بود ارزش احترام گذاشتنو داشی آدمنیاصال چن.شدمی نمادهی گوش داده بودمو پایآر
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 ایبه آر ینگاه. کردی حکم صادر مدهی و نپرسدهیچرا ند.  نداشتمویی حرفانی انتظار چنرجونیاز من
 ری چرا مسدونمینم. دادیفرمونو محکم فشار م. اخماش تو هم بود. روندی باغ مي تویانداختم به آروم

 ...ایآر: دادمی محی توضدیبا. دیرسی به نظر می طوالننقدریا
 . فقط خفه شو! شششش: دی نگاهم کردو غرباخشم

 شده ي بازرتشیامشب با غ. اما امشب فرق داشت. شدی ترسناك متی موقع عصبانشهیهم. دمیترس
. زدمی باهاش حرف مدیبا. نگفتميزیبه حرفش گوش دادمو چ.  نداشته باشمی اگه من گناهیحت. بود

 به اضافه. زدمیوصله  و با منطق باهاش حرف م آروم و به حدیبا. نداختمی دعوا راه مدیامشب نبا
 .   زنانهيظرافتها

 ایآر
به .  نشدهادهی پنی از ماشی حتمیمتوجه شدم مر. پله ها رو باال رفتم.  شدمادهی نگه داشتمو پنویماش

. اصال متوجه اطرافش نبود.  بودي اگهی دي من بود اما فکرش جاي رهی خم،ینگاه مر. سمتش برگشتم
 بازوشو مو بازکردنویدر ماش.  رفته رو برگشتمریمس. رفتی رو مخم راه مممیحوصله نداشتمو مر

 . رونی بدمشیگرفتمو کش
 مویدلخور. ی دلخور بودم تا عصبانشتریب. دمشیبدون حرف به دنبال خودم کش.  نگاهم کردجیگ

 اما دیدوی هم به دنبالم ممیمر. کردمی مشتریهرلحظه ب و فشار انگشتامو کردمی میسربازوش خال
 با تشر، با. ادی نرونیبهش گفته بودم ب.  قائل نبودی حرفم ارزشي برای حتمیمر. کردیاعتراض نم

 باعث شد که میمر.  شدری شدنشی با داوشی کرد و سي لجبازمی مریول. خشم، اما گفته بودم
 . دمیدی مزی مقصر همه چمویمر.  برام بلبل زبون بشهاوشیس
 ي شد، جورادی زمی بود، شتاب مرادی که وارد کردم زییروین.  سالنو باز کردمو به جلو پرتش کردمدر

لبش زخم . خودشو تکون داد و نشست. با صورت خورد، محکمم خورد، اما آخم نگفت. نیکه افتاد زم
باال . بود  آروميادیامشب ز.  م بودصورتش از درد دره. ومدی ذره خون هم از کنارش مهیشده بود و 

 یلیخ. صدامو بلند کردم. نگفتهي پراز حرفهاینگاه. سرشو باال گرفت و نگاهم کرد. ستادمیسرش ا
 بشند؟ ری برام شیخواستی م؟یخواستی منوی هان؟ همرون؟ی بایمگه بهت نگفته بودم ن: بلند

 نشون ي خودیخواستی مفتن؟ی بشنهادشونی پادی دنتی با دیخواستی مسن؟ی تو روم وایخواستیم
 دم؟ی پا بهت مي بخوای منم هستم؟ که بگی بشه؟ که بگی که چيبد
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 همچنان تو سکوت نگاهم می اما مرشدی متیحنجرم داشت اذ. بردمی صدامو هرلحظه باالتر متن
ش دادمو تکون.  انداختری اما سرشو به زستادیروبروم ا. دستشو گرفتمو با ضرب بلندش کردم. کردیم

 یلی خشهیتو که ادعات م. ی کنی بلبل زبوني تو که خوب بلد بود؟يچرا الل شد:  زدمادیفر
 پس چرا ؟؟؟. ینیبی خودتو از ما بهترون مشهیتو که هم. یبمحجو
با دست چونشو گرفتمو سرشو باال . اما رهاش نکردم. خسته شدم. صدام گرفته بود. زدمی نفس منفس
 . نگام کن: دمی لب غرری کردمو زشتریفشار دستمو ب. چشماشو ازم گرفت. آوردم

  بدم؟حی توضيذاریم: آروم زمزمه کرد. با درد نگاهم کرد 
 کرده بودم اما ی خالمیهمشو سر مر.  کمتر شده بودتمیعصبان.  گرفته، حرف زدییبا صدا.  غم گفتبا

منتظر نگاهش .  مبل نشستميرهاش کردم و رو. شدی مدهی صورتم دي از خشم توییهنوز هم رگه ها
 .کردم

 نی زمي اومد جلوم رودوی کشیقینفس عم. شالش دور گردنش بود.  از سرش افتاده بودچادرش
بدون :  شروع کردی آرامش خاصبا. خون کنار لبشو با دست پاك کرد. نشست، نگاهم متعجب شد

 سر اصل رمی راست مهیپس . می گذشته و هردومون خسته امهی شب از ندونمیم. گمی مهیحاش
 . قبولهی تو بگی بود، اونموقع هرچیرمنطقی غاگه گمی ملیدل. مطلب

  باشه؟. صبر کن من بگم ، بعدش تو :  لبمو گفتي بزنم که انگشتشو گذاشت روی حرفخواستم
چرا آرامشش، باعث .  شددهیانگشتشو برداشت و من چشمم به دنبالش کش.  ساکت شدم ناخواسته

 شدم، تا ادهی پنیاز ماش:   به چشمام دوختو ادامه دادشوی قهوه ايآرامش منم شده بود؟ چشما
 . تو رو حفظ کنميتا آبرو.  نشهی احترامیبهشون ب

 به شوی توجهی بشو،ی بود؟ خودسرنی اشی منطقلیدل.  منيهه به خاطر آبرو. دمی تو هم کشاخم
 موندم،ی منی ماشينگاه کن اگه من تو: دی کشی پوفدی احترام به من گذاشته بود؟ اخممو که ديپا

  کرده کهتی که اونقدر زنشو اذیگفتی نمي اونا بوديتو اگه جا. اوردنیهزارتا حرف پشت سرت درم
 کردن رابطشون ی هست که از علننشونی بيزی چهی یگفتی بشه؟ نمادهی پنیجرئت نداره از ماش

 خوادی میگفتینم.  ماجرا خبر ندارهنی و روح دختره هم از اگهی دروغ مدی شایگفتی نمترسن؟یم
 خودش دختره رو بر بزنه؟

 با يدیاما د.  حرفات درسترمیگ: جواب دادم. گفتی لحاظ درست مهیاز .  منو به فکر واداشتحرفاش
 . تازه روشون به روم باز شد.  درست نشديزی شدنت هم چادهیپ
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 یی حرفانی چنکردم،یاصال فکرشو نم.  رفتارشونو نداشتمنی منم انتظار ادونمیم:  نگاهم کردناراحت
 بهشون بفهمونم من و تو باهم خواستمیم.  صحبت کردماوشی با آقا سي اونطورنی هميبرا. بزنن

 می مردی امهتا دوباره ب.  نکشندشیتا دوباره حرف منو پ.  نذارننی ذره بریتا تو رو ز. میازدواج کرد
 .  نباشندینام

 تو هممون چه ي دستادنی با داوشی آقا سيدی چرا دستتو گرفتم؟ نفهمیکنیفکر م:  تازه کردینفس
تا . تا چشمش به دنبالم نباشه.  کردم تا بهش نشون بدم که دست از سرمون بردارهنکاروی شد؟ ایحال

 .من صاحب دارمبفهمه 
 ناب زودگذر اما نگران يازون حسها.  حس خوب بهم دست دادهی.  شدمی حالهی حرفاش دنی شناز

.  بلند شدد،یسکوتمو که د. کردمیتو سکوت به حرفاش فکر م.  من نگران کننده بوديبرا. کننده
 اگه به نظرت ست،ی نیاگه سوال:  گفتی خندوني افتاده بود جمع کرد و با صدايچادرشو که گوشه ا

 .  نمونده، من مرخص بشميزی چ،ی ، بحثیرفح
مثل زنا موقع راه رفتن، ناز . رفتیمحکم راه م. نگاهم به رفتنش بود.  رفتمی تکون دادمو مريسر
 یسکوت کردمو حرف.  که گم شد، نگاهمو از اون نقطه گرفتمیکی تاريتو. رفتیبا غرور راه م. کردینم

 .بود رممکنی بهتر بگم غای. هنوزم باور حرفاش برام سخت بود.  بهش فکر کنمشترینزدم تا ب
 میمر
 پناه برده بودم ي کاری و بی حوصلگی از بشهیبازم مثل هم.  کردمی رو پلیلمی فیبه صورت تصادف 

 . دی که رفته بود خربامیز.  کجاستدونستمی که اصال نمویپر. به لپ تاپ
 رو تحمل گهی حضور دوتا زن دمیبرام سخت شده بود تو زندگ.  حضورشونم، برام عذاب آور بودالبته
 کردمی حرفا خودمو آروم منی رو دوست ندارمو با اای که من آردادمی موی تسلنیقبال به خودم ا. کنم

 نمونی که بي فاصله انی هم از اي و پربایانگار ز. دمیچی به دور خودم ميواریاما کم کم داشتم د
 . بودنیافتاده بود راض

 خواستی اصال نمای آریعنی مون؟ی بهتر شدن زندگي براداشتی برمی هم مثل من قدمای آرشدی میچ
 بود؟ ی کافی زندگهی دنی به ثمر رسي براتونستی نفر مهی تالش یعنی کنه؟ دای ادامه پی زندگنیا

 ي تموم تالشمو براموندی مبندی خونده شده بود، پانمونی که بي به عقدای آری فقط کمیاگه کم
 راحت ی زندگهی تونستمی منم مشدی می سخته، اما چدونستمیم. کردمی می زندگنی کردن انیریش
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 درکنار ،امای از خونوادت دور باش،ی باشاوری ی ب،ی سخته که تنها باشیلیخ.  دغدغه داشته باشمیوب
 .  دورباشهنقدری سرت باشه، ازت اي هیار سا که قری شوهرت، همسرت، کسنهای ايهمه 

 ياما افسوس که اصال برا.  که دوستش داشته باشمو اونو هم عاشق خودم کنمکردمیتموم تالشمو م 
 به زدم؟ی باتالق دست و پا منی اي تودی بایتا ک. کردی روشن مفمویکاش حداقل تکل.  مهم نبودایآر

 دف اما ه؟ییای و نشناخته به عقدش دربدهی نديخوای چطور مگفتی بودم که مدهیحرف محسن رس
 ...من محمد بود نه

 دهی منو نادگهیبه عبارت د. کردیاصال نگاهم نم.  به منی توجهی بي دوباره رفته بود رو دنده ایآر
 تو رو با ادی خوشم نمگفتی راحت میلی بود و خرونی ببای وزي با پرای شرکت بود، ای. گرفتیم

 .گذروندی مبای و زي اتاق با پري تموم وقتشو توموند،ی خونه مي هم تواگه. خودمون ببرم
 که یتا وقت.  نشون بدمالیخی خودمو بکردمی می سعیلیخ.  تموم وجودمو گرفته بودحسادت

مدام خودمو گول . کردمی مي خودخوریی تنهاي اما تواوردمی خودم نمي بودم،اصال به روششونیپ
 خونه ي و آرامش توشی با آسایلی خبای و زي پردمیدی که می اما وقتستی که اصال برام مهم نزدمیم

 . هی از بقشتری بای و از آرشدمی بشم، ازشون متنفر متی اذدی باشهی و من همکننی میزندگ
 یکی.  باهاش دردودل کنمتونستمی داشتم که مویکیکاش .  با خونوادمم حرف بزنمتونستمی نمیحت

 ي ماجراادی افتادم، به ای آريدای تهدادی بهشون زنگ بزنم اما به بای زیدوبار به فکر افتادم با گوش
 خونه زنگ بزنم و ن بارم به سرم زد با تلفهی.  رو بندازمبای دوست نداشتم به زیاستخر افتادم، از طرف

 .  نکردی کمکمیاما به دلتنگ.  شدمالشیخی بستی نی راضای اومد که آرادمی یوقت
هرسال تموم ده .  نرفتمیی افسوس خوردم که تو دهه محرم جایلیخ. م شد محرمو صفراومدوتموماه

 محرم کدوم ي شبانکهی ايهرسال از قبل برا. ي عزاداررفتمی مدم،ی پوشی میشب محرم،  مشک
 که یئتی آخر ماه صفر به هي دهه ي مراسمهايهرسال برا. کردمی ميزی برنامه ری برم کلئتیه

 بگم ایجرئتم نکردم به آر. اما امسال مجبور شدم، تو خونه بمونم. رفتمی مشدی برپا معموم يخونه 
 بعد دادموی گوش مرمی پلی تی ام پي توی مداحهیاکثر شبا قبل از خواب . ياجازه بده برم عزادار

 . دمیخوابیم
 خودمو ي جورهی دیبا.  نداشتي ادهینشستنو فکر کردن فا.  از حرصم لپتابو بستم دموی کشیآه

 کدومشونو دوباره بخونم، اما نمی تا ببستادمیکنار کتابام ا. شدمی موونهی وگرنه ددمکریسرگرم م
  درختايبرگها.  ثابت مونداطی حي پنجره روي شهینگاهم از ش.  کدومشونو نداشتمچی هيحوصله 
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 نی زمي که رویی برگانمی ببنوی زمي خم شدم تا بتونم روکمی.  شده بودی زرد و نارنجونی درمیکی
 فحش هی. ي روادهی پي برادادی هوا جون ممویاواسط آذر بود.   لبم آوردي بودن، لبخند روختهیر
 . به خودم دادم که چطور تا حاال از باغ غافل موندمیرلبیز

 که ياز در ورود.  رفتمنیی کردمو پایکیپله ها رو دوتا .  عوض کردمو از اتاقم خارج شدملباسمو
 ي هوانی سرد شده بود و من عاشق ایهوا کم.  سوزن شدخارج شدم از سرما پوست بدنم سوزن

 باغ، يهابه روبروم نگاه کردمو انت.  رفتمنییاز پله ها پا.  شالمو به دور گردنم محکمتر کردمکمی.  سرد
 دونستمیم.  رفتمي اگهیراهمو کج کردمو به سمت د. ومدی خوشم نمریاز اون مس. دمی دویدر ورود

 . خودمو ساعتها سرگرم کنمتونمی باغ منی ايتو
 و منو غرق لذت شکستی پاهام سکوتو مری خش خش برگا زيصدا. زدمی درختا قدم ميآروم البال 
 که  يبا هر باد.  اما من همشونو دوست داشتم.  قارقار کالغا رو مخم رفتي صدايچندبار. کردیم
 ق منو غرختنویری رقص کنان مبرگا.  دوختمی می رنگی رنگي سرم و درختاي نگاهمو به باالد،یوزیم

 . کردنی ميشاد
روبروش .  رد شدمدی سفي تاب دونفره هیاز کنار . دمیکشی کدوم طرف برم نقشه منکهی اي برایگاه

 سرد یلیخ.  زدمخی لحظه هیروش نشستم .   زده بودنخی گلها شتریاما ب.  پراز گل بودي باغچه هی
 يانرژ سرشار از.  درختا گوش دادمي وزش باد البالي  به صداخوردمویتاب م. اما محل ندادم. بود

 . اطرافم لذت بردمي هاییبای دور شدمو فقط از زمی زندگيایاز تموم ناخوش. مثبت شده بودم
 خرد شدن برگا رفتم،ی که راه منجوری انداختمو همری بلند شدمو سر به زي از چند دور تاب بازبعد

 که نظرم خوشگل یی خم شدمو برگاي دوباریکی. شدیپهنتر م و هربار لبخندم کردمی پامو نگاه مریز
.  دمی سمتش دوهبا شوق ب. دمی بوته گل رز که تنها مونده بود، دهی گوشه هی. بود و با دقت نگاه کردم

 کم بوش هی فقط نمشی بچومدیدلم ن. دی گل رز سفهی.  که چقدر خوشگل بوديوا.  کنارش زانو زدم
 .  منظره روبروم دهنم باز مونددنیسرمو باال آوردم و از د لحظه هی. کردمو بلند شدم

به اطراف . کنمی اشتباه مدیبا خودم گفتم شا. هی واقعدمی که ديزی پلک زدم تا مطمئن بشم چچندبار
.   در کار نبودی نشده باشم، اما اشتباههی وارد باغ همسای تا مطمئن بشم اشتباهدمیسرك کش

  ،  ته باغیکی نیساختمون خودمون وسط باغ بود و ا. دمیبرگشتمو ساختمون خودمونو پشت سرم د
 بود ، شهی به کل از شنشیی که طبقه پایدوباره به ساختمون.  نداشتدی که از اون سمت اصال ديجور
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. بشو عوض نکرده بودن آیحت. از کنار استخرپر از لجن و جلبک گذشتم.  رفتمکترینزد. نگاه کردم
 . کنمشتری تعفنش باعث شد سرعتمو بيبو
از ساختش مشخص بود . دمی خندزی که روش گذاشته بودم ریاز اسم. دمی ساختمون ارواح رسبه
 دو برابر بایمساحتش تقر.   بزرگتریلی طور خنی و هممیکنی می که توش زندگهیی از جاتریمیقد

 کمی اگه.  بودباتری ساختش زری تفاسنیاما  با تموم ا.  برهوونی اي تا توخوردی پله مهی.  بودیاونطرف
 .شدی مییای رودنیرسیبهش م

 ها شهی قدم برداشتم تا خورده شاطی ها شکسته بود، با احتشهی از شي سرهی.  تک پله باال رفتماز
 زوی همه چشهی شیفیبخاطر کث.  چسبوندم و  به داخلش نگاه کردم شهیسرمو به ش.  نکننمیزخم

 . دمیدیمات م
 درو ي رهیدستگ.  رفتميبه سمت در ورود. نمی برم توشو ببخواستیدلم م.  شده بودمکنجکاو

با هر بار .  کردمی از سرخوشحاليخنده ا.  فشار باز شدکمیبا . آرزو کردم درش قفل نباشه. دمیکش
تا   الشو باز کنمکمی تونستم یبه سخت. شدی مجادی اي بدي تا باز بشه صدااوردمی که به در ميفشار

 . خودمو داخل بکشونم
چشم گردوندمو .  کردميسرفه ا.  هام شدهی عالمه گردو خاك وارد رهی دمی که کشیقی نفس عمبا

 که مدت زمان دی فهمشدی نشسته بود، ملی وساي که رویاز خاک.  نظر گذروندمری سالنو از زيهمه 
 ثراک.  شده بوددهیسالن که چند دست مبل توش چ هی.  بودشتریمتراژ سالنش ب.   نشدهزی تمهیادیز

 گردوغبار روشونو پوشونده بود اما مشخص نکهیبا ا.  بودن ختهی شکسته و به هم ريمبال به حالت بد
 مبل هم ي سرهیسمت راست سالن با دو پله جدا شده بود و .  جنسا هستننیبود همشون از بهتر

 . اونجا بود
.  آخر سالن باال رفتمي گرفتمو از پله هامینی دهان و بيشالمو جلو. کردی متمی اذي خاك بدجوريبو
 رها شده بود؟ چرا یکی و شی بزرگنیچرا ساختمون به ا.  کرده بودری بدجور ذهنمو درگزی چهی

  ارواح؟يگذاشته بودن بشه خانه 
 و با کردمیم بازشون یکی یکی. شدی تا اتاق م11 بسته بود، سرجمع ي روبروم پر از درهاي  راهروهی
 اشونیو بعض.  بودنی و سلطنتکی شیلی از اتاقا خیبعض. دیپری اتاقا هوش از سرم ملی وسادنید

 انگار بود، شتری اتاقا بهی مکث بازش کردم، متراژش از بقی به در آخر، با کمدمیرس.  مدرن و اسپرت
 . کردنیکیدوتا اتاقو 
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 باز شمی نواری دي به روای آري تابلودنیو بعدش با د.  شکسته نظرمو جلب کردي از همه پنجره اول
تخت دونفره .  شکسته بودیعی اتاق به طرز فجلیتموم وسا. جلوتر رفتم.  بودهای اتاق آرنجایپس ا. شد

  تخت افتاده بوديرو  وارونهي تابلوهی.  بودهیانگار جنگ جهان.  رها شده بودختهیوسط اتاق ، به هم ر
تابلو رو .  خرد شده، عبور کردمي ي هانهی شکسته و آي عطر و ادکلنهاي از البالیبه سخت. 

 .  کردمزشی تمی کمیبا روتخت.  نبوددنی قابل دادی زیفی ش شکسته و به خاطر کثشهیش. برگردوندم
 شکم ي  دستشو روایآر. دی ، ابروهام باال پري  تو کت و شلوار دامادای خندون آري چهره دنی دبا

واقعا خوشگل .  بود، نگاه کردمای آري بازوهاونی که با لباس عروس ميبه دختر. دختره گذاشته بود
وا  نی رو به تحسی که هر کسي خاکستريچشما.  خمارش نظرمو جلب کردياول از همه چشما. بود

 نیجود ابا و.  مکملش بودنی تاج پر از نگهی کرده بودنو ونینی شییبایموهاشو به طرز ز. داشتیم
 ياینگاهش گو. دمیدی چشماش مي جور شرارت توهی.  اما طرز نگاهش به دلم ننشستییبایهمه ز

 . کوتاه تر بودایقدش فقط چند سانت از آر.  بودنی تصورم ادمیشا.  حرف بودهی
 یلی خدی فهمشدی برگردوندم از حالت صورتش ، از حالت چشماش مای صورت آري به رونگاهمو

 گوشه با هی.  به قاب نگاه کردميشتریبا دقت ب. نگاه پر از عشقش به دختر در آغوشش بود. خوشحاله
  . "وای و شایآر ".  اسمشونو نوشته بودیسی به انگليزی ریلیخط خ
 یپس زن قبل.  افتادمبای حرف زادی هوی.  آشنا بودیلیخ.  لب زمزمه کردمری رو زوای اسم شچندبار

 ازش حرف يجوریچرا طالق گرفته بودن؟ همه . رفتی رو مخم رژه مزی چهی. وده بی شکلنی اایآر
 رو ده شکسته شي نهی رو از دست بده؟  آییبای زنی شده زن به ایچطور راض.  نگفتنلشویزدن اما دل

 یمی نیمن حت.  دلم سوختوا،ی اش با شسهی چهرم و مقادنیبا د. برداشتمو خودمو توش نگاه کردم
 .دنیرسی نموای شي هم به پابای و زينه تنها من بلکه پر.  رو هم نداشتموای شییبایاز ز

 دختر کجا؟ به نیمن کجا و ا.  تابلو چشم دوختميبه دختر تو.  اتاقي رو پرت کردم گوشه نهیآ
.   بهت نگاه نکردهينجوری بارم اهی تا به حال ایآر. ی نشای تا عاشق آرری قلبتو بگيخودم گفتم جلو

 کنار مونه؟ کنارتو بي نگاه پر عشقشو به دختره؟ اما اونم ترك کرده، چطور انتظار داريدیکرده؟ د
 موی زندگکنموی تالش منکهی از،ی دور برتوی فانتزي توهمهانی که از اولم ازش متنفر بود؟ ایکس

کالهتو سفت بچسب، . هی مثل بق،ي نداری زندگنی اي توی شانسچی بذار کنار، تو هکنمویدرست م
 .  دل نبندهای مواظب باش به آرر،یقلبتو محکم بگ



 221 

من و .  دی پرکبارهی باغ داشتم به ي که توی نابي رفت، تموم اون حسانی از بکبارهی به میتموم خوش 
 ... بسنوی بخواد طالقت بده، همای که آری تا وقتی تحمل کندی بام،ی نداری سرنوشت مشترکچی هایآر
 گرفته از یبا دل. ي خودمم نداشتم چه برسه به کنجکاوي حوصله گهید.  سرجاش گذاشتمتابلو رو 

 . اونجا خارج شدم
 دونستنش دیشا. دمی فهمی مي جورهی دیبا.  افتادهای آری زندگي توی چه اتفاقدمیفهمی مکاش

.  زندان قصر مانندو دوست ندارمنیمن ا.  زندان خارج بشمنی از اي کمکم کنه تا به نحوتونستیم
 که یاشک.  دوست داشتمشتری اصفهانو بي دوطبقه يمن همون خونه .  من ساخته نشدهي برانجایا

  دستام مهم بود؟یفیمگه کث. فی کثيبا همون دستا.  پاك کردمدوی چشمم چکيگوشه  از
فقط .  بپرسمتونستمینم هم بای و زياز پر.  برمشدی که عمرا طرفش نمایآر.  بپرسم یکی از دیبا
 . البته اگه خبر داشته باشه.  خانومنبی زموندیم
 تموم يتو.  نفهمهای اومدم، موقع خروج، درو دوباره بستم تا آررونی پراز سوال از اون اتاق بی ذهنبا

چرا تا حاال نخواسته بودم، از اون بدونم؟ . دونمی نمای از آریچی که هکردم،ی فکر منیراه، داشتم به ا
 تی زندگکی  شريرو  تاشدی میلی دلنی برام مهم نبود؟ چونکه دوستش نداشتم؟ اایچرا شناخت آر

 به دنبال دی از من بود، من بودم که بای توجهی بهونه بود بنهای اي همه ؟یشناخت نداشته باش
 . کردمي ، اما سهل انگاررفتمیشناخت شوهرم م

 رونی بیحدودا دو سه ساعت.  دادی بعد از ظهرو نشون م3ساعت .  انداختمواری دي نگاه به ساعت روهی
. متوجه حضورم شد.  خوردن بودي سبزي خانم مشغول پاك کردنبیز. به آشپزخونه رفتم. بودم

 وابج برا ناهار چند بار از پشت در صداتون کردم اما. سالم خانم: بالفاصله از جا بلند شدو گفت
 .کنمیاالن ناهارو براتون گرم م.  مزاحم نشدمگهی دنیمنم گفتم حتما خواب. نینداد

همون طور که قابلمه ها رو جابجا .  بودفشیفقط به فکر انجام درست وظا.  لبم نشستي رويلبخند
 .  ندارملیاالن م. ستی نيازین:  دستشو گرفتمو گفتمکردیم

 شهیم:  کردمو گفتمی دستشیپ.  بزنه یدهن باز کرد که حرف.  تکون داددنی فهمي به نشونه يسر
 ن؟ی آب بهم بدوانی لهی

 ها دست ي آب که جلوم گرفته شد، از نگاه کردن به سبزوانیل.  نشستمو منتظر موندمزی مپشت
 برداشتمو ي دسته سبزهی.  گذاشتمزی مي نفس آب خوردمو روهی به دست گرفتم، وانویل.  دمیکش

اما من قصد نداشتم قبل از . کردی خانوم با تعجب نگاهم منبیز. ع کردم به پاك کردنشونشرو
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 رو از دستم ي سبزعی به خودش اومد و سرهیبعد از چند ثان. امی برونی جوابام، از اونجا ببه دنیرس
 .کنمی خودم همشو پاك مدی نکنفیخانم دستتونو کث: گرفت
اوال خانم :  جواب دادمکردمی که برگاشو جدا منجوری برداشتمو همحونی دسته رهی توجه بهش بدون

 راحت به کارتون الی کمکتون کنم، پس بهتره شما هم با خخوادیدوما خودم دلم م.  مینه و مر
 .دیبرس

 مطمئن هی از نبودن بقدیاول با.  و روبروم نشستدی هم کشي روی خانم دستاشو با نگراننبیز
   ناهارشونو خوردن؟ي و پربایز:  بکشمرونی زبونش بری از زخوامی میتا بتونم هر چ.شدمیم

 . ومدنیهنوز ن. نه خانوم:  مهربونشو بهم دوخت و جواب دادنگاه
 خانوم که نبیز.  صبر کردم تا حرفامو آماده کنمکمی.  گذشتری بخیکی نیدم،ای کشی راحتنفس

 صداتون یسر ظهر هرچ:  من من کردن گفتی هم صحبت خوشحال بود با کمهی شدن دایانگار از پ
 .دی دعوام کندمینگران شده بودم اما ترس.  تو اتاقتونامیچندبار خواستم ب. نیکردم جواب نداد

   کنم؟یچرا بخوام باهات بدخلق.  سر رفتم تو باغهیحوصلم سر رفته بود، : نگاهش کردمثابت
 بار هی: ستنی نبای و زي رفته بود که پرادشی  آورد، انگارنیی انداخت صداشو پاي نگاه به در ورودهی

 قبل ی به چه حقگفتیم.  شدی عصبانیلی خانوم جواب بدن، وارد اتاقشون شدم، خي پرنکهیقبل از ا
 .مازون موقع چشم ترس شد.  بارم کردراهی بدو بی کل؟ي من اجازه بدم وارد شدنکهیاز ا

 ي اگهی دياز خودم تو اون لحظه متنفر شدم اما چاره . منتظر بودم که بهم اعتماد کنه.  نزدمیحرف
دختر .  خانومو تحمل کنهي ، پرتونهی چطور آقا مدونمینم:  لب غر غر کرد و گفتری زکمی. نداشتم

 . دهی پددی قدر ندنی از کجا اومده که استیمعلوم ن. دهینچسب همش دستور م
 بهش يزیخانم چ:  بهم نگاه کردو گفتدهی ترسیی لحظه بخودش اومدو با چشماهی خوردم، خندمو

 .  کنهرونمونی آقا بکنهی مياگه بفهمه کار. داینگ
مگه من :  نداشت، انگار عادت کرده بود منو خانوم صدا کنهي ادهی با خنده تکون دادم، فاسرمو
 .گمی نميزی مطمئن باش از حرفات چنم؟یخبرچ

 شونی شما با بقدمی فهمنی که با آقا اومدیاز همون شب.  بدهرتونیخدا خ:  دادرونی آسوده بنفسشو
 .ادی در بیی تنهانی تا آقا از افتهی مهرتون تو دل آقا بکنمیخدا شاهده هر روز دارم دعا م. نیفرق دار
.  برا آقاشونرمیبم.  دارندفی و من بدبخت، آقاشون تنها تشري اغهی با دو تا زن صد،ی باال پرابروهام

 پاك شده يهایدست به کمر گرفتو ظرف سبز.  بلند شدیبه سخت.   بودی لبری زيجوابم فقط تشکر
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 نوم،راستش خا:  که منتظر بود پر بشه، گفتنطوریآبو باز کردو هم.  گذاشتیی ظرف شويرو تو
 از دستم ي خداشاهده کاری ولشه،ی دلم براتون کباب مکنهی رفتار مي آقا باهاتون اونجوریوقت

 . نی هستي ادهیاز وجناتتون مشخصه شما خانوم فهم.  ادیبرنم
 شاد و یلیقبال خ.  بزرگهیلیقلبشون خ. دینی نبينجوریخانوم، آقا رو ا:  بستو به سمتم برگشتآبو

 ...اون روزا آقا.  عوض شدنهوی براشون بعد از اون ماجرا رمیسرحال بودن، بم
 شش دنگ حواسمو جمع کردم تا کرد،ی دلشو باز مياعتمادش جلب شده بود و حاال داشت سفره  
 گذشته خوردن چه يغصه .  خانوممیبگذر: دفعه حرفشو خوردهی اما هی حرفاش چي هی بقنمیبب

   داره؟يسود
. نی بخوروهی مکمی حداقل نیخانوم ناهار که نخورد:  و جلوم گذاشتدی چی دستشی پي توي اوهیم

 .رنگ به روتون نمونده
.  سر اصل سوالرفتمی راست مهی دی نداشت، باي ادهی فاکار؟ی چخوامی موهیم.  بخوره تو سرموهیم

 ساختمون هی زدم،ی خانوم داشتم تو باغ قدم منبیز: خودمو مشغول پوست کندن پرتقال نشون دادم
 . دمیته باغ د
 .نیخانوم تو که نرفت: دیبه وضوح رنگش پر.  بعد از تموم شدن حرفم بهش نگاه کردمبالفاصله

چرا نرم داخل؟ اتفاقا رفتم تو و کل :  نگاهش کردمو گفتممی پوست پرتقالو جدا کردمو مستقالیخیب
 .اتاقاشو گشتم

 .شهی می عصبانیلیآقا بفهمه خ. خدا مرگم بده: دی رو صورتش کوبدستشو
 بهش نگه یاگه کس:  بپرسمموی دل تو دلم نبود سوال بعدست؟ی نی عصبانیقاتون ک دلم گفتم آتو
 . فهمهینم

اگه بفهمه خون به پا . دی سراغ اونجا نرگهیخانم تو رو خدا د:  و گفتدیلب گز. دی منظورمو فهمخوب
 .کنهیم

 . وای و شایاز آر. دمی تابلو دهیاونجا :  نشون ندمجانموی کردم هیسع
 خانوم شما چرا از آقا ي وان؟یدیتو اتاق آقا هم سرك کش.  خاك به سرميوا:  دستش زدي رودست

  و کبودتون کنه؟اهی هر روز شما رو کتک بزنه و سادی خوشتون من؟ی نداريحرف شنو
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 یتو اون خونه چه اتفاق:  پرت کردموگفتمی دستشیپرتقالو تو پ. کردی شدم، چقدر آقا آقا مکالفه
 رو ول ی بود؟ چرا ساختمون به اون بزرگختهی بهم رنقدری کجا رفته؟ چرا اونجا ا؟هی کوایافتاده؟ ش

  به امون خدا؟نیکرد
 رزنی پهیزورم به .  رحم شده بودمیچقدر ب. شدی خانوم درهم تر منبی زي هر سوالم چهره با
درمورد آقا قدغن کردن .  جوابتونو بدمنیخانوم از من نخوا:  گفتی خانوم به سختنبی زد؟یرسیم

 . بزنمیگذشتشون حرف
 .پرسمی اومد از خودش مای آری نداره وقتيرادیا: بلند شدم.  رو هم فشار دادمچشمامو

 ي نرفته بودم که صداشتریدوقدم ب.  رو نداشتم که جواب سواالمو بدهي اگهیکس د.  بودممجبور
 . نی نگی به کسدمیاما قسمتون م. گمیخانوم بهتون م: دمیناالنشو شن

 زوی مي رووانیل. راه رفته رو برگشتم.  کردمتی زبون بسته رو اذرزنی پنقدری منو ببخشه که اخدا
 به نجوری خانوم همنبیز. دوباره سرجام نشستم.  خانومنبیبرداشتم، پر آبش کردمو دادم دست ز

 .نگم يزی چدمی قول مدی کنفیبعد برام تعر. شهیحالتون داره بد م. نیآبو بخور: کردی نگاه موانیل
خانوم :  و گفتدیچیدستاشو تو هم پ. زی جرعه ازش خورد و گذاشتش رو مهی ترس نگاهم کردو با
 د؟ی گذشته رو دوباره تکرار کننیخوایچرا م.  عذابهي هی ماشیادآوری!  بگم از اون روزا یچ
من .  گذشتهی شوهرم چی که بدونم تو زندگنیبهم حق بد. حق دارم بدونم:  گفتمینی لحن غمگبا

  شده؟ی بدونم چدیبا.  اولمي به سرجارسمی بازم مکنمی میهرتالش
 ياز نحوه .  خانوم خوششون اومدوایاز ش. رفتنی که دانشگاه مشیآقا هفت سال پ:  دادرونی بنفسشو

 و آرتا ریتنها همدمشون ام.  بزنهی حرفهی بقيچونکه عادت نداشتن برا.  دونمی نميزی چشونییآشنا
 شده اشقش دل نه صد دل عهی آقا دونمی منویفقط ا. برادر بزرگتر آقاست. نشیدیشما ند .خان بود

 ي خوشحال بودن و تموم تالششونو برایلیخ.  راه بندازنوی زود تونستن بساط عروسیلیخ. بودن
 ی بار اولشییخدا. میقبال تو اون ساختمون بود. کردنی عروسش بسازه مي براوی زندگنی بهترنکهیا

 شونیل زندگیاوا. نداختیراستش اونم مثل شما چادر م.  خانوم افتادموای شادی دمیکه شما رو د
 . خوامی من بچه مگفتی و مزدی مادیخانوم مدام فر.  به هم خوردونشونی منکهیتا ا. خوب بود

 انگار مشکل:  پاك کردنش بکنه ادامه دادي برای تالشنکهی و بدون ادی چشمش چکي از گوشه یاشک
 ی چدمیکم کم از هم سرد شدن، نفهم.  نداشتي اجهی دوا درمون کردن اما نتیلیآقا خ. از آقا بود
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 همه بعد از اون روز.  آوردن اسمشونو ممنوع کردنی روز رفتنو خانومو طالق دادن، حتهیشد که 
 .ختی به هم رزیچ
 همش کردمی بودم اما فکر مدهی شنبای و زيقبال از زبون پر.  برق وصلم کردنزی لحظه انگار به پرهی

 لحظه هم هی ای آریمیتصورعق.   حرفو زدننی اگهی دزی هر چای حسادت ي از روکردمیفکر م. دروغه
 کردمی مساساح.  خانومو باور کنمنبی زفی تعرتونستمی اوصاف نمنیاما با تموم ا. برام ممکن نبود

 ساده بوده، پس اون همه ي ماجراهیاگه . ومدیبا عقل جور درنم.  نبودیاصال منطق.  استمهینصفه ن
 ی و خانوادش شناختای من اصال از آرنکهی بود؟ و از همه مهمتر ای مال چیختگی به هم رویشکستگ
 منو ي کم کارنیا  نداشتم؟ی اطالعاتچی ازش هکردموی می زندگششی همه مدت پنیچطور ا. نداشتم

  بدونم؟ای آري من نبود؟ چطور تا حاال نخواسته بودم که از خونواده ی توجهی بلشی دلرسوند؟ینم
 خانومو نبی و زومدی که از تو سالن مای بلند آريبا صدا.  با افکارم مشغول بودمقهی چند دقدونمینم

 .دمی از جا پرزد،یصدا م
 دهنم باز  از آشپزخونه رفت، که از تعجبرونی خانوم با اون کمر دردش چنان بلند شدو به بنبیز

 از جا بپرم، ينجوریمنم ا. رهیگی که کمرت درد منهیبرا هم.  کارانیخب نکن از ا:  گفتمی لبریز. موند
 .شمیقطع نخاع م

 اسمم دنیبا شن.  متوجه من نشده بودایآر. شدمو با حوصله و قدم زنان از آشپزخونه خارج شدمبلند
  رفته؟ي کدوم گورمیمر: گهی می دقت کردم تا بشنوم چی کمایاز زبون آر

 ندونستم، و البته بهم زیسکوتو جا.  خانوم زبونش بند اومدنبی که زدی و خشم پرستی عصباناونقدربا
 ؟یکنی مي سرشماري دارنجام،یسالم ا:  برخورده بود

 ؟يکجا بود:  کردی خانوم به سمت من برگشت اخمنبی از زاینگاه آر 
 تی کرد همش از تربشهی مکاریچ.  جواب سالم واجبه نگرفته بود،ادی سنش هنوز نی بابا، با ايا

 کجا گمیم:  خوردمشای آرادیلبم از فکرام به شکل خنده از هم جدا شد که بالفاصله با فر.  حهیناصح
  ؟يبود

 هم ی کشرزبونی زي اومدم؟ پس خداروشکر از پروژه رونی متوجه نشده بود از آشپزخونه بیعنی
حوصله م سر رفته . تو آشپزخونه بودم:  رفتم و حق به جانب جواب دادمکترینزد. دونستی نميزیچ

 . خانومنبی زشیبود، اومدم پ
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 کمی هنوز خانما برنگشتن، نکهینه ا.  منشیآقا جان، اومده بودن پ:  کرددیی خانوم هم تانبیز
 .کردنی مییاحساس تنها

:  نگاه با استرس به من انداختو گفتهی خانوم نبیز.  از ابروهاشو باال بردو با شک بهم نگاه کردیکی
 .آقا با اجازتون من مرخص بشم

 آوردو با نیی پایصداشو کم.  خانوم به آشپزخونه رو دنبال کردنبی تکون دادو رفتن زی دستایآر
 .کنمیآخرش دستتو رو م:  گفتدی پرتردیلحن

 بود؟ مگه من یمنظورش از حرفش چ.  تنها گذاشتضمی گفت و منو با تموم افکار ضد و نقنویا
 بود رفتم تو اون ساختمون؟ اما اگه دهی دستمو رو کنه؟ نکنه فهمخواستی کرده بودم که مکاریچ

  برام هر لحظهایشناختن آر. نداختی ول کن ماجرا نبود و خون راه می راحتنی بود که به ادهیفهم
اما همون . شناسمشی باخبر بشم، بهتر مای آريه  اگه از گذشتگفتمیبا خودم م. شدی تر مسخت

 یکالفه پوف.  ذهنم درست کرده بودي عالمه عالمت سوال توهی خانوم نبی زي مهی نصفه نفیتعر
 . به اتاقم رفتمدمویکش
  ایآر

چشمام گرم خواب شده .  کردم بخوابمی سعدمویدراز کش.  داشتمی و خواب آلودگی خستگاحساس
. ومدیبالفاصله بعد از هربار قطع شدن، دوباره به صدا در م.  خواب منو پروند ازی گوشيبود که صدا

 بله؟:  جواب دادمیدست دراز کردمو با همون حالت خواب آلودگ
  ؟یسالم داداش خوب: دیچی گوشم پي توری اميصدا
 . خوبم: دمی وقته خوابیلی خدادی اتاق نشون میکیتار

  االن؟ییکجا: زدی حرف مي شاداب نبود، جدشهی هممثل
 .خونه:  کلمه بودکی جوابم

  ؟یفردا شرکت: دیرسی حوصله به نظر می بصداش
 ر؟ی شده اميزیچ:  جواب دادمکالفه

 . باهات حرف بزنمخوامی باهات داشتم، مي کارهینه فقط :  کرد منو قانع کنهیسع
 .نجای اایخب االن پاشو ب:  دادمهی شدمو به تاج تخت تکزی خمین

 .  شرکتامی بهت بگم، فردا متونمینه خونه نم: دمی به وضوح شنقشوی نفس عميصدا
 . نمتی بیباشه فردا م:  شوخم، جواب دادمشهی دوست همنی اي بودم،نگران شده بودم براکنجکاوشده
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****************** 
 یاز قبل با منش.  ساعت قبل تماس گرفت وگفت تو راههمین.  بودمری دفترم منتظر اومدن اميتو

 مالقات لیتموم شب گذشته به دنبال دل.  مزاحمم نشهی اومد، کسری امیاهنگ کرده بودم وقتهم
.  افتادهی اتفاقیعنی کردی نمی و شوخشدی مي که جدی وقتی کنارم بود ولشهی همریام. گشتمیم
 . دمیرسی نمی به جوابکردموی میتموم احتماالتو بررس.  خبر باشمهی منتظر دی بایعنی

 زدن در اومد و بدنبالش ي صداهیبعد از چند ثان. دهی بهم فهموند که رسی به منشری سالم اميصدا
 دای پيزی گشتم اما چیشگی همي های از شوخي صورتش بدنبال رديتو.  در ظاهر شدونی مریام

 .نکردم
 ؟یسالم خوب:  ساده گفتیلیرخیام

 ؟یممنون تو خوب.سالم:  هم عوض شده بودلحنش
 ي داره برادادی تو همش نشون مياخما.  حاکم بودنمونیسکوت ب. ست کردو نشی لبری زيتشکر

. کردمی دنبال مروی کنجکاوم حرکات اميبا چشما.  شده بودمرینگران ام. سازهیحرفاش مقدمه م
 حرفامو کش ادی زستمیاصال بلد ن. ستمی نینی اهل مقدمه چادی که زیدونیم: بالخره به حرف اومد

 .  سر اصل مطلبرمیپس م. بدم
 .شنومیم:  بلند شدمو روبروش نشستمزمی پشت ماز

 گله و هی. زدی میی حرفاهی.  بهم زنگ زدمی مري باباشبید:  گفتدوی موهاش کشي البالدستشو
 تو رو ي خاموشه و شماره می مریگوش. وقته از دخترش خبر ندارهیلی خگفتیم. کردی مییتهایشکا
 ا تالش کرده تیلی خگفتیم. رهی آدرسه تا از دخترش خبر بگایماره  شهی دربدر دنبال گفتیم. نداره

 شمارتو بدم تا باهات خواستیازم م.  بودمی تاب مریب.  بودمینگران مر.  کنهدایتونسته شماره منو پ
 سفر خارج از هی نیبهش گفتم رفت.  قرار نگرفته بودمتی تو معذورنقدری وقت اچیه. رهیتماس بگ

 نکرد، اما اور که حرفمو بدونمیم.  باهاشوننیریگی تماس منی اومده، هروقت تونستشیکشور براتون پ
 .  جز گفتن منتظرم نداشتيچاره ا

   حرفاش درسته؟ا،یآر:  نگاهم کرددی شک و تردبا
 .  نداشتمي پنهان کاري برایلی تکون دادم، دلدیی تاي به نشونه يسر

 ی ازدواج کنمی با مری تا بتونیمک خواست بگم؟ ازم کی بهت چایآر:دی صورتش کشي رویدست
 م؟ی قرار داشت؟ي خونواده رو نگران بذارهی که میبود؟ قرار نداشت.  نبودنیاما قرارمون ا. کمکت کردم
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تا .  شدمه کارمون اشتباهه، باهات همرادونستمی منکهی با ای خودتو ثابت کنيخوای ممی با مریتو گفت
 . ی رحم باشی حد بنی تا ادونستمی اما نم،ي ممنوع الخروج کردموی خبر داشتم که مريحد

 یحق دارم زندگ:  جواب دادمي با لحن سردکرد؟ی نمي روادهی زری شد، امدهی تو هم کشاخمام
 با خونوادش در ارتباط باشه می مرخواستیدلم نم.  اونجور که دوست دارم اداره کنممویخصوص

 ه؟یمشکل
 هی ادیآخه نامرد تو چطور دلت م. آره اشکال داره: دی کوبزی مي رو مشتشو محکمتی عصبانربایام

 پس ي طالق بدموی مدت مرهیمگه قرار نبود بعد . چی اصال خونوادش ه؟ی کنتی اذنقدریدخترو ا
 .  پس بذار برهستی نيکردی که فکر می اونيدی شد؟ حاال که دیچ

 نتی به سموی سنگ مرنقدری اخوادیتو هم نم. منتظر دستور شما بودم: دمی شدمو رو بهش غربلند
 .  برهفرستمشی مشهی کارم باهاش تموم مگهی دي دو هفته یکی. یبزن

.  من فقط نگران توامای آرزنم؟ی منمی به سمویمن سنگ مر:  اشارشو به سمت خودش گرفتانگشت
بکن .  بده؟ بفرستش برهمی مریگیمگه نم.  خاطره هات بهت حمله کنندخوامینم. ی بشتی اذخوامینم
 .  دندون خرابونیا

 که ی اونکسیفهمیاونموقع م. شهی کارم تموم مگهیگفتم که تا چند وقت د:  مبل انداختمي روخودمو
 . صبر داشته باشکمی. وای شهی شبهیکی ی ساختسهی قدهیازش 

 . ی ضرر نکني بازي تووارمدی فقط امایآر:  نگاهم کردي دلخوربا
اون .  نگراننیلی بنده خداها خ،يری تماس باهاشون بگهی نره ادتی ؟ي نداريکار:  جاش بلند شداز
 .ی منم خراب نکنونیم

 دنیبا د.  شدمرهی خزی مي رومی کردم، به اتاقم برگشتمو به تقوشی در همراهي شدمو تا جلوبلند
 یلی که منتظرش بودم خیخیتار.  بخندمتونستمی خودمم نمي برایانگار حت.  زدمي پوزخندخیتار
 .کردمی ميزی به نحو احسن برنامه رزوی همه چدیبا.  فرصت نداشتمشتری دوهفته بیکی.  بودکینزد
 میمر
 خانوم دوباره نبی کنم تا با زدای پی فرصت مناسبهی خواستمی مدت منیتموم ا.  گذشتي دو روزیکی

شانس .  نرفتنرونی از خونه ببای و زياما متاسفانه پر.  بپرسمای آريحرف بزنمو ازش درمورد خونواده 
 .  بودندهی دو روز به خونه چسبنی بودن اما ارونی تا نصف شب بشهی همگهیمن بود د
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 باهم حرف بامی و زيپر.  ماهواره بودمي آشپزي برنامه دنیمن مشغول د. می سالن نشسته بوديتو
 کردم، به کشف زیگوشامو ت. زننی نفر حرف مهی که درمورد تولد دمی حرفاشون شنياز البال. زدنیم

 . بودای تولد آردم،ی رسيتازه تر
چرا تا حاال نخواستم . اوردمی درمورد شوهرم اطالعات بدست مدی باگرانی که از ددهی رسیی به جاکارم

 ماهواره رو کم کردمو گوش يداد؟صدای منو نشون نمي کم کارنی بدونم؟ ايزی چایکه درمورد آر
 شه؟یم. شهیاستراق سمع که حساب نم. دادم به حرفاشون

 یتازشم هر چ. دمی خریقبال همه چ.  بخرمی برا تولدش چدونمینم: دی ناخنش کشي سوهانو روبایز
 .هیبخرم بازم براش تکرار

 ی چدونمیفقط نم.  که کادومو انتخاب کردممن:  لختشو به پشت گوشش فرستادو گفتي موهايپر
 .  باشمنی بهترشهی که من دوست دارم همیدونیم. دوست دارم لباسم خاص باشه. بپوشم

 .شناسمتیبله کامال م:  دادشینی به بینی چبایز
 ونیزی لو برن، نگاهمو به تلوترسنی میی اونانیهمون موقع ع. دی به سمت من چرخبای زنگاه

 .برگردوندم
 ؟یکنی کار می جون تو چمیمر: دی پرسبایز

 کنم؟ی مکاری چویچ:  خبر ندارميزی از چیعنی زدم به اون راه، خودمو
 . گمی رو مایتولد آر. گهی نکن دتی جون اذمیا مر:  گفتی با لحن لوسبایز

 است؟ی تولد آری مگه کا؟یتولد آر:  گرد کردمچشمامو
 است؟ی تولد آری کیدونی تو نمیعنی: دی پرسي زننده ایلی به گردنش داد و با حالت خي قريپر

 .دونهی که تولد شوهرشو نمی هستیعجب کس
 .يدادینگو که حرفامونو گوش نم:  سوءظن نگام کردبا
 میشگی همي دعواهاونی مي سرنی شما دارم؟ باشه اي به حرفاکاریمن چ:  لحن خودش جواب دادمبا

 . تولدت چندمهپرسمی ازش مهوی ایبا آر
 تالش شهی نگاه کردم، مثل همبایبه ز. روشو ازم برگردوند.  از جوابم جا خورد، صورتش سرخ شديپر
مطمئنم مثل . پنجشنبه شب.  جانهای تولد آرگهی دي جون، هفته میمر:  تا خندشو بخورهکردیم

 . رهیگیهرسال جشن م
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 تونستمی اصال مگه م؟دمیخری براش مدی بایچ.  تولد بودي کلمه کادودی که به ذهنم رسيزی چنیاول
 ازش نداشتم، بهش کادو هم ی بخرم؟ الزم بود بهش کادو بدم؟ من که دل خوشيزی برمو چرونیب
  خودمو حفظ کنم، زشتهتی شخصدی برداشت کنه؟ اما باگهی منظور دهی نکنه کادو رو به دادم؟یم

 کاله تولد هی ای فکرشو بکن آرکار؟ی چخوادیاوف مرد گنده تولد م. کادو بدن و من کادو ندمهمه
 . سرش بذاره

 ؟يخری می جون تو چمیمر:  رو تصور کنمای آرافهی نذاشت قبای زيصدا
 فکر کنم دیبا. کهیمن اصال خبر نداشتم تولدش نزد. دونمینم:  به شک جواب دادمختهی آمی لحنبا
 . براش بخرمی چنمیبب
 رو کنار هی هددی خرياگه دردسرا.  بکنمدی باکاری چدونستمیواقعا نم.  شب فکرم مشغول بودتا
 با حضور ای خوب اونجور که معلومه تولد آردم؟یپوشی مدی بای چکردم؟ی مکاری چی با مهمونذاشتم،یم

  لباسام بهنیب. دمیپوشی لباس مناسب مهی دیپس با. و صد درصد مختلطهشهیدوستاش برگزار م
. دمی نفس راحت کشهی چند دست کت و دامن دنیبا د.  گشتمی مجلسي دهی لباس پوشهیدنبال 

 لج کنه و بگه ای امکان داشت آردیاصال شا.  بود تنم کنمهی تر از بقدهی که پوششونویکی تونستمیم
 . نبوددی بعیچی هایاز آر. ی باشی تو مهمونخوامینم

 بای و زي پرشهیمثل هم. می شام بخورمی استقبالش، رفتي اومد، بعد از مراسمهاای که آری وقتشب
 دادمی هم فشار مياونقدر محکم دندونامو رو.دمیجوی و منم با حرص غذامو مختنیریکنارش عشوه م

 ي روویه نگاینیسنگ. کنمی مکهی تکهی توی و پربای زيانگار که دارم خرخره . که فکم درد گرفته بود
دمو به  در مقابلش واکنش نشون نتونستمی بود که نمي در حدشینیسنگ. خودم احساس کردم

 عکس چیبدون ه. قفل شدای آری مشکي چشمايسرمو برگردوندمو نگاهم تو. منبعش نگاه نکنم
 ابروهاش اول نی اخم بشهیمثل هم.  چشم از چشمش گرفتمیبه سخت. کردی همچنان نگاهم میالعمل

 نه ختی لبخندش دلم ردنیاز د.  لبش بودي لبخند محو هم گوشه هیاما .  بوددی معرض ددر از همه
 . دادی بلکه بهم گواه بد مشییبایبخاطر ز

خدانکنه . کردی لحظه هم رهام نمهیاما فکرش .  تولد فکر کردم که خسته شده بودمي بس به کادواز
 کتاب ای نمیبی مونیزیتلو.  کنمي کارچی هتونمی نکنم، نمدای تا جوابشو پادی ذهنم بي توی سوالهی
 رم خواب هم دست از سي توی حتکنم،ی بهش فکر مورمخیغذا م. کنمی به سوالم فکر مخونم،یم

 .دارهیبرنم
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 ممکن ي هانهیبه همه گز.  تولد شده بودي کادوری چند روز هم تموم فکر و ذهن من درگنی ايتو
 ایوعمرا از آر. رونی برفتمی خودم مدی بخرم چونکه باتونستمیلباس و کت و شلوارو که نم. فکر کردم

نداشتم   اما دوستشناختمی چند مورد خوب منکهیعطر و ادکلن هم با ا. رونی بذاره برم بخواستمیم
 .براش بخرم

                                                                                                              ******
 تونستمی باز شد، مشمین . افتادی عسلزی مي رومیکالفه سرمو تکون دادم که نگاهم به ساعت مچ

 هی خواستمی تولد محسن ميبرا سال قبل. دمیدی لپتابم ميمدلشو هم از تو. براش ساعت بخرم
 کرده بودم که رهی ذخرماركی مارك و غي گشته بودمو عکس ساعتهانترنتی ايساعت بخرم،اونقدر تو

 غرورو کنار دی بود که بامی مشکل اصلدنشیفقط خر.  کنمدای مدل خوب پهی تونستمیاالن راحت م
 وی تا مدلزدمی جونم حرف مبایز  و باکردمی کارم می چاشني و پاچه خواری منت کشکمی و ذاشتمیم

 . کنهدای برام پخوامیکه م
 عکسا رو ي عکسهارو باز کردم ، اونقدر پوشه ي زدم و لپ تابمو برداشتم، پوشه رجهی شهی فکر نی ابا

 ساعت هی.  کنم دای پخواستمی که مویزیوم شدم تا تونستم اون چ کردم، رو عکسا زنییباال و پا
ه چند یفقط . ومدی مردونش ميبه دستا.  تصور کردمایاونو تو دست آر. یرولکس خوشگل و مامان

 .که اونم خدارو شکر تو حسابم بود. خوردی برام آب میتومن
 موقع نی ادونستمی اومدم، مرونیلپتابو برداشتمو از اتاقم ب.  بودبای زی کار مونده بود، اونم مخ زنهی

 دی مهمه؟ نه مهمتر از خرهیاما مگه خواب و استراحت بق. کنهی اتاقشه و داره استراحت ميظهر تو
 .ستی نای آريکادو

  اما بازمدم،ی محکم تر درو کوبنباری اومد،ی نییصدا. دمی در کوبيانگشت اشارمو خم کردمو به رو 
 و بعد دمی در کوبيکف دستمو محکم به رو. شدی کم کم داشت از کنترلم خارج مشمین.  نشديخبر

 خواب ي به چشماینگاه.  باشهيعمرا اگه اسمش هووآزار.  در با شدت به روم باز شدهیاز چند ثان
 ؟ي جون خواب بودبای زي وايا:  خودمو مظلوم نشون دادمو گفتمکمی. آلود و ورم کردش انداختم

 .  برو استراحت کنشمی مزاحمت نمدیببخش
 یحی از کاسه دراومده ش فقط لبخند مليدر برابر چشما. حال کنارش زدمو وارد اتاقش شدمنی عدر

 دمی جون فهمبایز:  تختش نشستمو با خنده گفتميرو. نمی و تعارفم زد که بشدی کشي اازهیخم. زدم
 . کردمدای پی نگاه کن، چه ساعت مامانایب.  بخرمی چای آريبرا
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 یلی خيوا: دی کشی ساعت سوتدنیبا د.  پا تند کردو کنارم نشستدم،ی شدن چشماشو دکنجکاو
 ؟ي براش بخريخوای منویا. خوشگله

 . باشه هاادی زمتشیاما فکر کنم ق:  باال کردو گفتنیی عکسو پاکمی.  اکتفا کردمی به اوهومفقط
 ؟ی کندای ساعتو برام پنی ایتونیفقط م.  نداره گلميرادیا:  باال انداختم ي اشونه
 ؟ي بخرنوی ايخوای کنم؟ مگه تو نمدایمن پ:  پر از شک بهم انداختینگاه

 تو برام شهی اگه منیبرا هم. دی برم خرتونمی جون، خودم نمبایراستش ز:  کردمری خر تو گل گنیع
 هوم؟. شیبخر

 ؟يریچرا خودت نم :دی پرسی مکثچی هبدون
 بحثم شد برا ای با آرشی وقت پکمیمن .  خودمون بمونه هانیخوب راستش ب:  کن ماجرا نبودول
 . گفته فعال ممنوع الخروجمای آرنیهم
   تا حاال؟یاز ک:  گفتدوی کشینیه
 . دی خرمی که با هم رفته بودياز روز:  سرمو خاروندمکمی

باشه :  بودری که من اصال دوست نداشتم اما فعال کارم بهش گيزیهمون چ.  رنگ ترحم گرفتنگاهش
 ...فقط. خرمی برات مزمیعز
. دمی کارتمو بهت مد،ی خري بری خواستیوقت:  گفتمدموی حرفش پرنیب.  بگهخوادی می چدونستمیم

 ؟یباشه خانوم
 . تکون دادو دوباره نگاهشو به عکس دوختيسر
 میمر
 یبا شوق.  همون طرح و همون رنگقای دقخواستم،ی بود که میهمون.  به ساعت نگاه کردمرتی حبا

 .کنمی وقت فراموش نمچیلطفتو ه.  جونبای زی مرسيوا: دمی رو تو آغوشم کشبایبچه گانه ز
 .نکن. ادی بدم ممیاه مر:  تا بوس آبدار از گونه هاش گرفتم که صداش دراومددو

 یدونی نممی مريوا.  نکردمیکار خاص. ستی همه ابراز احساسات الزم ننیا:  به زور عقب فرستادمنو
 .  خوردنی نگاهم به اهوی که گشتمی تو ميداشتم دنبال ساعت برا

 ي بدنوی استی نفیح. کهی چقدر شيوا: چشمام برق زد.  جلوم گرفتوی کاربنی کت و شلوار آبهی
 ا؟یآر

 . يدیاش نخر بریچی خودت هنکهینه ا:  نگاهم کردو گفتی چپچپ
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 تمی اذنقدری دست از سرم برداره و ادیشا.  گول زدنش گرفتميهه اونو برا:  تا بناگوشم باز شدشمین
 .نکنه

 تا بهش وابسته يشنویاز من م.  کارا خامت بشهنیفکر نکنم با ا:  برام نازك کردی پشت چشمبایز
 .  بروينشد

 گهی وا بکنه؟ خب معلومه دای داشت که منو از سر آرياصال چه اصرار. ومدی به مذاقم خوش نحرفش
 نویمگه خودمم هم. ومدمی براشون بحساب نمفمی حرمچهی نهیهرچند که من .  کمتر، بهترفی حرکی

 شی خونه برمو برگردم پنی از اخواستمی ناراحتم کرد؟ مگه نمنقدری حرف اهی پس چرا خواستم؟ینم
 ام؟ی به چشمش بنکهی اي بود؟ برای چای آري هی هديا همه دردسر برنی ايخونوادم؟ پس فلسفه 

 . دمی کادو رو خرنی حفظ آبرو اي نه من فقط برانه؟ی منو هم ببنکهی ايبرا
 حرف راستو گفته بود بایز. شدنی مغزم ساکت نمي توياما صداها.  سرم گذاشتمي دستمو روکالفه

 رو بای نگاه زینیسنگ.  کردموبه سمت اتاقم رفتمبای تشکر خشک از زهی.  قبول کنمخواستمیاما من نم
 نگاهش به کردمی دادم هم حس مهی درو بستمو بهش تکی وقتیحت. کردمی خودم احساس ميرو
 .بالمهدن

****** 
 خانوم چندتا کارگر نبیز.  پنجشنبه آماده کنندي بود و همه به درتکاپو بودن خودشونو برادوشنبه

 امسال ی مهموننکهیمثل ا.  رو هم به هم زدنونی دکوراسیحت. ازنگرفته بود تا خونه رو برق بند
 شامو از ود قرار بدمی خانوم شننبی که از زياون جور.  سالها قراربود برگزار بشههیمفصل تر از بق

 ه،ی خرج اضافگفتیم.  نبودی راضشنهادی پنی خانوم چندان از انبی سفارش بدن که البته زرونیب
  اعتراض کنه؟ای آري جرات داشت به دستورهایاما ک. امی امسالم از پسش برمپختمیهرسال خودم م

 چند يپر. کردی خانومو فراهم منبی زيشای مدام در حال رفت و آمد بود و خرده فرمامی رحمش
 انگار داره دنبال کردی می خبررسانبایاونطور که ز. گذروندی پاساژا مي که تموم وقتشو توشدی ميروز

.  تولدش هم همچنان سکرت مونده بودي طور کادونیهم.  تک باشهی مهموني که توگردهی میلباس
 ممکن ي وهی شنی به بهترای آري تولداشهی همکردی مفی تعربایز.  گفتی حرص خاص مهی با نویا

.  به همراه دوست دختراشون هستنای آري مهموناش دوستای که تمامیجشن باشکوه. شهیبرگزار م
 .  هم حضور دارنشه،ی مداشونی پای تولد آري بار به بهونه هی ی که ساللی دو تا هم فامیکیالبته 
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 نکهینه ا.  نداشت من بودمي ازهی انگچی که هی و همه در تکاپو و تالش بودن ، تنها کسهمه
 نی برام جالب اما رعب آور بود، حضور بی مراسمنی برام مهم نباشه، حضور در چنایخوشحال نباشم 

 اه ترس به همری و بند حجاب نبودن، برام کمدی همشون چندان درقادیهمه آدم که به احتمال زاون 
 . داشت

 پام بذارم، ری لباس تموم تهرونو زهی به دنبال تونستمی نمي نداشتم، مثل پری سرگرمي براي کارچیه
 چینه مثل ه.  بودی مهموني آماده کردن خونه براری خانوم که تموم فکر و ذهنش درگنبی مثل زای

 .گهیکس د
 خوشگل یلی خونه سالن خونیدکوراس. کردمی نگاه مهی به تالش بقدمویتابی خونه مي هدف تویب

از بس نگاهمو تابوندم . خوردی سالن به چشم مي مخصوص شب تولدم توناتی تزئي سرهی. شده بود
 خواب بهم شتری بیچی ه ندارموي کاردمیبا دست چشمامو ماساژ دادم و چون د. چشمام درد گرفت

 . زود خوابم بردیلی خدمویدراز کش.  به اتاقم برگشتمبه،چسینم
 شدمو در همون زی خمی تخت ني رویبا کرخت.  شده بودم که در اتاقم زده شدداری از خواب بتازه

 . گفتميدییحال بفرما
اومدو جعبه رو .  شدمرهیبا تعجب به جعبه خ.  بزرگ بودي جعبه هیتو دستش .  خانوم وارد شدنبیز

 .  گذاشتنی زميگذاشت جلوم رو
 . شما سفارش دادني آقا برانویخانوم ا:  صاف کرد و گفتکمرشو
 چشمامو بازو بسته کردم دم؟یشنی کنه؟ اشتباه نمدی من خري براایآر. شدی گشادتر نمنی از اچشمام

 هی دمی که ديزی چنیاول . کنار جعبه نشستمو درشو باز کردمنی زميرو.  دارمیکه مطمئن بشم ب
 باال دموی کشرونی که کنارش بودو از تو کاور بیلباس.  ي اروزهی فی به رنگ آبيکفش پاشنه بلند بند

 مانند، باال تنه اش حالت چروك داشت و از ونی نرمو ري بلند ، با پارچه اي اروزهی لباس فهی. گرفتم
دامنش بلند .  خوشگل کار شده بودي سنگ دوزهی کمرش يرو. شدی به هم وصل مییپشت با بندها

 . نیبود و پر چ
 دستم نگه داشته ي تونجوریلباسو هم. با همون نگاه اول عاشقش شدم.  بودییبای و زکی شلباس

 دی جشن بايآقا گفتن برا:  جابجا شدو گفتی خانوم کمنبیز. کردمی نگاهش میبودمو با خوشحال
 .نی لباسو بپوشنیا



 235 

 يچشمام رو.  رها شدنی زميانگشتام حسشونو از دست دادنو لباس رو. دیت کش حرفش مغزم سواز
 نی اخوادی چطور از من مایآر.  بودریحالم وصف ناپذ. دمیکشی نفس میبه سخت. زدیلباس دو دو م
   نداره؟رتی غایمگه آر!  اون همه مردنیلباسو بپوشم؟ ب

 خشم تموم ده؟ی منگنه قرار مي باز کردم؟ چرا مدام منو الی چه حسابای آريمن رو.  شدمدلخور
هولش دادم به سمت . با حرص در جعبه رو بستم. لباسو به داخل جعبه برگردوندم. وجودمو گرفت

 .ستی به لطف شما نيازین.  لباس دارهمی مرنیبه آقاتون بگ:  گفتمتیبا عصبان.  خانومنبیز
 ي خانوم انگشت اشارشو جلونبیز.  بشنوهرتی غی بيای تا آرمگفتیاز عمد بلند م.  صدام بلند بودتن

 .شهی براتون دردسر مشنون،یخانوم آقا هستن صداتونو م. شششش:  گرفتشینیب
 .  بشنوهدی بشنوه، باخوامیم:  بلندتر کردمصدامو

 . پوشمی نمنویمن ا. رونی ببر بنوی خانوم انبیز:  پا به جعبه ضربه زدمبا
 هی. شنی میخانوم شما روبه خدا، آقا عصبان:  خانوم لبشو به دندون گرفت با التماس نگاهم کردنبیز

 .شهی حالل خدا که حروم نمن،یایبار به دل آقا راه ب
 تو مجلس، امی حجاب بی من بنکهی اشه؟یحالل خدا حروم نم: دمی گرد کردم، با تشر پرسچشم

 خوامی نمنوی گفتم برو به آقاتون بگو من اد؟ی حالل و حرومتونو مشخص کنشهی مه؟ی چشیمعن
 . خودتیارزون

 نیخانوم از من نخوا: دی فهمشدی از صورتش هم منوی بود، ادهی دست زد، ترسي خانوم دست رونبیز
 .نیشمام بهتره به حرفشون گوش بد.  رو حرف آقا حرف بزنمتونمیمن نم.  کارو بکنمنیا

 حرکت خم شدمو جعبه رو برداشتم، قدم تند کردم هی تو دم،یتابیدور خودم م. رمی آروم بگتونستمینم
 ...خانوم:  خانوم بازومو گرفتو گفتنبیز.  اتاقانیبه سمت در ب

 نی با ای برا من، منو کشتکنهی آقا آقا میولم کن، ه: دمی کشغی بازوم کنار زدم، جي از رودستشو
 ه؟ی دردش چنمی با خود آقاتون حرف بزنم ببخوامیاصال من م. آقاتون

 ایآر
 شروع شده شی ساعت پمی که از نییادهایفر. دادمی گوش ممی مريادهای فري بودم و به صدادهیخواب

 ادهاشیاز فر.  از لبخند به خودش گرفتی شکل ناقصهی کج شد، یلبام کم.  نداشتیانیبود و انگار پا
 تاه کونباری اما اکنه،ی مقاومت مزدمیحدس م.  و خشمش خشنود شدمتشی از عصبانبردم،یلذت م

 .شدی حاضر می مهموني توخواستمی که می به اون شکلدی در کار نبود، بایاومدن
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 موی مرکردی می خانوم بود که سعنبی به اتاق وارد شد، پشت سرش زمی اتاق با شتاب باز شد، مردر
 یلی خا،یآر:  تو دستشو به سمتم گرفتو گفتي خانومو کنار زد، جعبه نبی دست زمیساکت کنه، مر

 .  الزم ندارمنوی اما من ايدیممنون ازکه برام لباس خر
 کردو دای نکردم، جرئت پی که حرکتنی فقط نگاهش کردم، ازمیشگی جام تکون نخوردم، با اخم هماز

کجا :  شدمو مچشو گرفتمزی خمیجلوتر اومد، جعبه رو گذاشت کنار دستم خواست عقبگرد کنه ، ن
 .ی بهم بزنیخواستی میی حرفاهی نکهیخانوم؟ مثل ا

 به يازی من نگمی گوشات مشکل داره،حرفامو که زدم، دوباره منکهیآقا مثل ا: دی تو هم کشاخمهاشو
 . لباس ندارم

 به ی مهموني تو براگمی منم مکنم،ی من مشخص مازتوین:  به دور مچش محکم تر فشار دادمانگشتامو
 .ي دارازی لباس ننیا

 ي اون همه نامحرم آقانی  اونم بپوشم،ی لباسو نمنیمن ا:  بکشهرونیتم ب کرد دستشو از دسیسع
 .رتیمثال با غ
مثل :  تخت قرار گرفتي تنه اش رومی اونقدر محکم که ندم،یدستشو کش.  تلخ و برنده بودحرفاش

 . چشمی بگدی بای بپوشنوی ادی باگمی من می وقتشه،ی نمتی حالزادی زبون آدمنکهیا
 کارها هی به بقدییشما بفرما:  بود انداختمو گفتمستادهی در اي خانوم که در آستانه نبی به زینگاه
 .دیبرس

 آوردن دستش رونی بي تقالش براموی تکون دادو از اتاق خارج شد، به مري مطمئن و نگران سرنا
 به رو به من چند قدم.   دستشو ماساژ دادکمی گشی که با دست ددمینگاه کردم، دستشو رها کردم، د

 .ستادی الی در حاکیعقب برداشت، نزد
 . رفتادتیلباستو :  تخت اشاره کردمو گفتمي روي خشم به جعبه با
 اما کنار نم،ی تو چشماش به وضوح ببتونستمی متوی درشتش بهم نگاه کرد، عصباني چشمهابا

 رونیبا دست نشونش داد، نفسشو ب.  عاجز موندمرشی که از تفسدمیدی مي اگهی دزی چهی تیعصبان
 . به لطف شما ندارميازیمنم به عمد جا گذاشتمش، خودم لباس دارم، ن: فرستاد

 تخت بلند شدم، با چند گام خودمو بهش رسوندم، بازوشو ي به عقب برداشت، از روگهی قدم دهی
 .  بگوگهی بار دهی يجرئت دار: دمی گوشش غرری زدمویکش
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... من:  و با تحکم گفتدهی بردهی لونه کرد، اما زبون به دهن نگرفت، برشی قهوه اي چشماي توترس
  دوباره بگم؟ای يدیشن... پوشم...ینم... لباسو.... اون
  میمر
 يبا جار. حس کردم تموم دندونام تو دهنم خرد شد. دی دهنم کوبي پشت دستش محکم به روبا

:  بهش نگاه کردم و با داد گفتم نهیبا درد و ک.  شده که لبم پارهدمیشدن خون گوشه لبم فهم
 . اون لباسو بپوشمشمی نمی راضی منو در حد مرگم بزن؟ی دوباره هم بزنيخوایم

 دم در ي و پربایز.   از درد گفتمي آخ بلندد،ینفسم بر. نی زمي اتاقم، پرت شدم روي داد توهولم
 میمر:  گفتدواری انگشت اشارشو آورد باال، تهدایآر. کردنی دعوا نگاه منی به ارتی بودنو با حستادهیا

 .کشمتیدوباره صدات دراومد، م
 زد،ینامرد بد م. دمیچی که زدم از نگاهش دور نموند، با لگد به پهلوم زد، از درد به خودم پيپوزخند

اه نگ.  اعصابم بودي روای آرقی عمي نفساي نفسام منقطع شده بود و صداد،ی مکشریپهلوم از درد ت
 .  ام کرده بودوونهی دي و پربای متعجب و پراز ترحم زيها

 خودتو هم شکشی پتیمگه زوره؟ مهمون. امی نمتیمن اصال به مهمون:  زبونمو از دست دادمکنترل
 .مونمی تو اتاقم منجایمن هم. مسلکات

 ریش. گمی که من می شکل،همونيای می مهمونيبذار روشنت کنم، تو تو:  دیی هم ساي رودندون
 ؟يخوای بازم کتک مایفهم شد 

 به حرکت دراومد، بایز.  گفتمیفی پهلوم گذاشتمو آخ خفيدستمو رو.  نوك پاش دوباره به پهلوم زدبا
تو . کنمی مشی راضزنمیمن خودم باهاش حرف م. شی کشتایآر:  گفتهی رو گرفتو با گرای آريبازو

 .   نکنیخودتو عصب
 . بشهیبه نفعشه راض:  به من جمع شده درون خودم، انداختی نگاهمی نایآر
.  لباس برگشتي با جعبه هی شد و بعد از چند ثانی هم به دنبالش راهي اتاق خودش رفت، پربه

.  جواب دادن به زخم زبوناشو نداشتمي اما ناکردی غرغر می زبونری ز،ی عسلزیجعبرو گذاشت رو م
 هنده آزارددیچیپی قلبم مي که تويدرد. کردمی از درد حس نمریغ به يزی رفته بود و چلی تحلمیانرژ

 .تر از درد پهلوم بود
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ذهنم .  تونست پنبه و الکل آماده کنهی کبای زدمی نفهمی حتای از اتاق خارج شد ي پری کدمینفهم
هضمش . شدی مشتری بومدی که به قلبم مي فشارهی به ثانهیثان. دیچرخی مای درخواست آریفقط حوال

 . برام ممکن نبود
 و دهی همون حالت خوابيچقدر دوست داشتم تو.  دادمهی تخت تکي وارهی به دنم،ی کرد که بشکمکم

 باینگاه خستمو به ز. دمیبا سوزش لبم اخمام تو هم رفتو سرمو عقب کش. موندمی منی زميرو
 چشمامو بستم و گذاشتم به درمان.  کردکی دستش بودو دوباره به لبام نزدي که تويپنبه ا. دوختم
 خواستمی مشد؟ی درمان می بودم با چدهی که دي ای روحي صدمه ؟یاما روحم چ.  ادامه بدهجسمم

 . شدی گلومو با آب دهنم فرو بدم اما اونقدر بزرگ بود که جابجا نميبغض تو
 با اعصابش نی ازشتری ب؟ي کردکاری با خودت چنی جون ببمیمر: دمی رو کنار گوشم شنبای زيصدا
 . بارو به حرفش گوش کنهی نیهم.  نکنيباز

 از شتری بخوامی نم؟ي تنهام بذارشهیم:  نگاهش کردم، به زحمت لبهامو از هم بازکردمو گفتمدلخور
 . بشنومنیا

در همون . کردی جمع ملشوی نگاهم کرد، بهش برخورده بود، تند تند داشت وسای بهت و ناراحتبا
 .  بذار کناروی بارم که شده لجبازهی میمر: حالت گفت

 حجاب به ی بدی باپوشوندمی خودمو در مقابل نامحرما مشهی که همی از من؟ منخواستنی میچ
 از جام یبه سخت.  بلند شدو رفتد،ی از من نشنی جوابی وقت؟ی لباسنی برم؟ اونم با همچیمهمون

از . کردی و منو آروم مشدی میا هم قاط که اشک و آب بییهمون جا. بلند شدمو به حموم پناه بردم
  بودم؟دواری امایچطور به آر.  متنفر شدمودمخ

 یحت. نمی ببوی کسخواستیدلم نم.  اتاقم حبس کردميسه روز تموم خودمو تو. دی از راه  رسپنجشبه
 دست اوردن،ی هر وعده مبای زای خانوم نبی که زیی غذاي هاینیس. رفتمی نمرونیموقع ناهار و شامم ب

 ازدواج ای آربا  که گفتم منیموقع. رفتی نمنیی لقمه نونم از گلوم پاهی یحت. خوردینخورده برگشت م
حق با . کردمی فکر نمنجاهای کنم، به ای زدم تا محسنو راضواری که خودمو به درو دی موقعکنم،یم

 ی از اعتقاداتمو نمي ذره ای در اومده بودم که حتی و نشناخته به عقد کسدهیمحسن بود، من ند
 .کشهیاست و نفس م  بود که محمد زندهنی امیتنها دلخوش. می مقابل هم بوديدو نقطه . رفتیپذ
 تا پنجشنبه ای آرکردی مدام تکرار مبایز.  بوددهی فای کنه اما تالشش بمی کرد راضی سعیلی خبایز 

ازم خواست، با خواهش، با  تونست،ی که می کنه، هر بار با هر زبونیبهش وقت داده که منو راض
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 اومد، بار دویکی خانوم هم نبیز.  التماس، با تشر، با دعوا، اما جواب من تنها سکوت بود و سکوت
 یی آقا بالترسمی مگفتی باهام حرف زد،خواهش کرد، مد،ی سرم کشيمادرونه بغلم کرد، دست رو

 .اما قبول نکردم. ارهیسرت ب
 دق ي نهی که برام آینگاهم از لباس. دمی داده بودم، زانوهامو تو بغلم کشهی تکواری به دنی زميرو 

 رو ییزای ذهنم چه چي تواالمی خي خودم تويبرا. شدمیذره ذره داشتم آب م. شدیشده بود، جدا نم
 دونستم؟ی نمرو ای خودمو آرنی بي دهیمگه تفاوت عق.  شده بودی تصور کرده بودم و چای تولد آريبرا

 لباسو بپوشم مثل خوره روحم، نی من اخواستی مای فکر که آرنی اکرد؟ی متمی قلبم اذنقدریپس چرا ا
 .خوردیقلبم و جسممو م

 ای آري که با ذوق برای ساعتيچشمامو گردوندم، ثابت شد به رو.  از لباس برداشتم ی به سختنگاهمو
 شدی مي که چند روزی بغضدیآب دهنمو فرو دادم تا شا. دمی از ته دل کشیآه.  کرده بودمچیکادوپ

 به دمیناام يباز هم چشما.  بودي اهودهی که تالش بغیاما در.  برهنیی گلوم جا خوش کرده ، پايتو
 مو سر لباس های تموم دلخوری تالفخواستیدلم م. از لباس متنفر شده بودم.  لباس برگشتيرو
 . ارمیدرب
 شمی آرازی آهسته خودمو به ميبا قدما. دم نشون ندای اما توجهدی کشری جام بلند شدم، پهلوم تاز

 چشمام ریدستمو به ز.  به هم خورددمی رنگ و رو پري افهی افتاد حالم از قنهیرسوندم، نگاهم که به آ
 داشیکشوها پ  ازیکی يتو.  گشتمیچی گرفتمو به دنبال قنهیچشم از آ. دمیکه گود افتاده بود کش

 .  جعبه زانو زدميجلو.  رو تو دستم گرفتمو به سمت لباس رفتمیچیق. کی کوچیچی قهی. کردم
لباسو با حرص . دمی نرمش گذاشتمو چي پارچه ي روویچیق. دمی کشرونی جعبه بي از تولباسو

 اما برام دمیمطمئن بودم تاوانشو پس م. زی رزی ري هاکهی تکردم،ی مکهی تکهی لباسو تکردم،ی میچیق
 . دق خالص بشمي نهی شر اون آ ازخواستمیمهم نبود، تنها م

 ایآر
 گفتی ماد،ی بتونهی تولد نميآرتا تماس گرفت و گفت برا.  لبام گذاشتمي رو قطع کردمو به رویگوش

 باهاش تماس دیحق داشت من با. کردمی سردش حس مي از صدانوی بود، اریازم دلگ. ضنیبچه ها مر
 م تموم آرامش من، تمواد،ی بتونستی دلتنگش بودم، کاش میلیخ.  اما غفلت کرده بودمگرفتمیم

 .شدی آرتا خالصه مي من توستیهست و ن
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. گرفتمی اخبارشو از شهاب میگاه.  بودم که به کل از شرکت غافل موندمی مهمونموی مرری درگاونقدر
 . مونده بودلشی بود و تحودهی رسانیپروژه شرکت تابان به پا

 بودم سر عقل اومده باشه، هرچند که دواریام.  بودومدهی نرونی اتاقش ب ازمی که مرشدی مي روزسه
 دو نیدر ب. نمی چرا به فکرم خطور کرد به اتاقش برمو اوضاعشو ببدونمینم.  نبوددی ازش بعی عقلیب

 ...تا اون موقع آماده. ادی بشگریعصر قراره آرا: در همون حال گفتم. اتاقو باز کردم
متوجه . دی بود، حرفم تو دهنم ماسختهی ري اروزهی فی آبي که دورتادورش پارچه هامی مردنی دبا

 از یکی ای اتاقم بمونم ي تودی باایحاال . لباس ندارم:  کردو رو بهم گفتیکیستریاومدنم شد و خنده ه
 . خودمو بپوشميلباسها
وم برنامه هامو به  داشت تمیلعنت. خشم تموم وجودمو فرا گرفت.  خودشو به خشم دادي جاتعجب
 .  حد احمقو کله خرابهنی تا اکردمی فراموش مدینبا. ختیریهم م

حالت .  خودش جمع شدي که تودی دی نگاهم چي تودونمینم.  محکم به طرفش رفتمیی گامهابا
 دشوی باال، نگاه ترسدمشیدست انداختم دوربازوشو کش.  به ترس شدلی چشماش کم کم تبدیتخس
 يچشمامو رو.  گفتو صورتش در هم شدیآخ. واری به ددمشیگرفتمشو محکم کوب.  دوختنیبه زم

: دمی گوشش خروشری زادی جلو و با فردمشیکش.  از زخم کنار لبش نبودياثر. صورتش چرخوندم
  کنم؟ی مینی کارات عقب نشنی با ایکنی فکر م؟يمنو مسخره خودت کرد. دختر احمق

 با تونمی باور کن نمایآر.  حرف زور برمری زخوامیفقط نم. خره نگرفتم به سویمن کس:  جواب دادآروم
 . دوستات حاضر بشمنیاون وضع ب

.  نداشتمی مري رويری تاثيکتک کار.  راه مشت شدونیاما م.  بزنمیلی بردم باال تا بهش سدستمو
 از دیبا. گشتمی مناسب می دنبال راه حلدمی کاویبا خشم صورتشو م.  دمیفهمی منهای زودتر از ادیبا

 .  که براش مهم باشهذاشتمی تحت فشارش مییجا
 میمر

 نیا. دی لبخند کجش، ضربان قلبم به صفر رسدنیبا د.  کرده بود، چشممو به صورتش دوختمسکوت
 انتظارمو بتی مصهی ومد،ی به سرم میی بالدیخندی مينجوری بودم، هر بار ادهیخنده ها رو کم ند

 .  اومده بود شرکتری امشیچند روز پ: ه چشمم دوختنگاهشو ب.دیکشیم
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 ی،اتفاق شاق. باهمندشهی دوتا که همنی به من داشت؟ ای چه ربطری سکوت کرد، اومدن امکمی
 تالش کرده ی بابا جونت نگرانت شده، کلگفتیم:  حرفاش گوش دادمي به ادامه يبا کنجکاو. ستین

 . کنهدای پرویتا تونسته شماره ام
 تونستمیکاش م.  نگرانم شدن،ي خبریاز ب.  براشونرمیبم.  آقاجونميوا. دمی دندون کشری به زلبمو

 افتاده باشه؟ دلم ی نکنه براشون اتفاقکرد؟ی چرا حرفشو تموم نمداد؟یچرا ادامه نم. بهشون زنگ بزنم
 کم شتم نگاه نافذش داری زگردوند،ی صورتم ميچشماشو رو. دیجوشی و سرکه به هم مریمثل س

 . بهش شماره ندادهریاما ام. رهیخواهش تمنا کرده تا شمارمو بگ:  اوردمیم
 ی اتفاقی کسي به تالش افتادن، نکنه برانجوری رفته که اییدلشون به چه راها.  فشرده شدقلبم

 تو که ،یشی نمی تو که دختر حرف گوش کنم،ی کار کنهی يخوایم: ی از نگرانمردمیافتاده؟ داشتم م
 .يدیبه حرف شوهرت گوش نم

  کنم؟ی منم تالفيخوایم. یشی مي وقتا دختر بدیلیتو که خ:  تر کردکی بهم نزدسرشو
به نظرت اگه به بابات زنگ بزنمو :  کردو گفتکی نگاهش کردم، چشماشو بارجیگ. دمی نفهممنظورشو

  شه؟ی می حالش بده، چه حالمیبگم مر
. می قشنگترش کنيخوای نه مای: نهی که تو چشمام اومدو نبيعجز هم فشار دادم، تا ي روچشمامو
  شتافت هوم؟ی باقاری به دمی مرگمیبهشون م

 سرشون ییارن،بالی تا بخوان راست و دروغ حرفامو دربیکنیفکرشوبکن، فکر م:  آروم کردکمی صداشو
 مامانو بابات دوارمیام.  برام مثل آب خوردنهرانیخارج شدن از ا.  کننددامونی اونم اگه بتونن پاد؟یم
 .  براشون بد باشهجانی نداشته باشن که هي ايماریب

 ی قدر بنی اشدی باورم نماد؟ی سرشون بیی نکرده بالیی بزنه؟ اگه خدایی حرفانی چنتونستی مچطور
اما اگه راست بگه؟ اگه .  منو مجبور به اون کار بکنهنهی اي همش براه،یرحم باشه، همش باز

. دیچرخی دهنم نميزبونم تو.   نداشتی بدون اونا برام مفهومی زندگي واي کنه؟ وای عملداشویتهد
 .  تصورش هم برام ممکن نبودیحت. الل شده بودم

 دی نگاهمو ديچشمامو باز کردمو با خواهش تو چشماش نگاه کردم، درد تو. شدی داشت منفجر مسرم
به نظرت :  قدم ازم دور شدو به پشت سرم رفتهی.  نگاهشو ازم گرفتعی چونکه سردونمی نه؟ نمای

 همون ؟ی خان داداشت چاد؟ی با عذاب وجدانش کنار بتونهی میعنی کنه؟ی مکاریمحمد جونت، چ
 .  باد کرده بودرتشی محسنت که اونشب رگ غداشدا
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: دیچی پی گوشم مي واضح تر توشهی از همای آري گوشم گذاشتم تا نشنوم، اما صداي رودستمو
 همه وقت نی استی بهشون زنگ بزنم؟ خوب نای يدی حرفمو گوش مشن؟ی میفکرشو بکن، چه حال

 . باشني خبری بيتو
برگشتمو با .  داشتيصبر و تحمل هم حد.  مرد روبرومو تحمل کنمتونستمی نمگهید.  شدموونهید
 .خفه شو، ازت متنفرم: دمی کشغی جاورد،ی اما اخم به ابرو ندم،ی کوبنشی سيشت به روم

 . یشی می ادبی دختر بيآآآآ دار:  ضربه که زدم، دستامو محکم گرفتچندتا
 دمویآب دهنمو فرو دادم، زبون خشک. سوختی بکنم، دلم متونستمی نميچکاری در برابرش هنکهیاز

 . ی ذهنت داشته باشي تودی افکار پلنقدری ایتونیچطور م. ی پستیلی خایآر: به حرکت درآوردم
 شمیخوشحال م. ی کني بازيخوایخوشم اومد پس هنوز م:  کردقمیبا تمسخر تشو.  رها کرددستهامو

 . ادامه بدمي بازنیبه ا
باورش برام سخت بود که هنوز . کردیدونه دونه اسمارو رد م. دی کشرونی شلوارش ببی از جشویگوش
 ایخدا. ومدی چشمم مي بابا و مامانم جلوي افهیبا هر شماره ق.  دارهشی خونمونو تو گوشياره شم

 ضرر اشون برجانیه.  که عمل قلب باز انجام دادهستی وقت نیلیمامانم خ.  باالرهیآقاجونم فشارش م
 ي خسته ي صداد،یلرزی با هر بوق وجودمو مکر،ی اسپي آخرو گرفتو دستش رفت رويشماره . داره

 . و قطع کردمدمی کشرونی از دستش بروی گوشدم،یبابامو که شن
 روح، لبهامو ی روح بی ، بیخی فرق داشت، سرد و شهی که با همی به چشماش دوختم، نگاهنگاهمو

 . ی تو بگیباشه هر چ: حرکت دادم
 ي رو شدن دستش بهدهی گونمو نوازش داد، با کشکمیبا انگشت شستش .  لبش نشستي رويلبخند

 . دختر خوبنیآفر: دمی نحسشو شني صدادم،یصورتم منزجر شدم، سرمو عقب کش
. ي کردکاری چی با لباس به اون خوشگلنیآخ آخ بب:  کردو گفتی اتاق نگاهي توي پارچه هاکهی تبه

 . ارنی برات بدمی سفارش مگهی دیکی نداره یبیاما ع
 با همون دوی موهام کشي رویدست.  بودری تک تک حرفاش تحقي واقعا توای حساس شده بودم من

 . مهمون لبهاش شده بود اتاقو ترك کردشدی مي اقهی که چند دقيلبخند
اما کم . دادمی نمحی بود که خونوادمو ترجي قومانمیکاش اونقدر ا.  مخالفت کنمتونستمی مکاش
 دشی تهدي که بدونم روشناختمی رو مای آرياونقدر.  کردفیعشقم به خونوادم منو ضع. آوردم

 کاش منو زد،یکاش کتکم م.  بشهمیکاش نذاشته بودم به بابا زنگ بزنه تا صداش باعث سست. مونهیم
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از فشار بابا سوء . اوردیقلب ناسالم مامانمو به روم نم. کردی نمدی اما منو با خونوادم تهدکشتیم
 .دیکشی نمشی محسنو پرتیبحث غ. کردیاستفاده نم

 اشکامم تنهام یحت. زدی مادی بدنم تنفرو فريتک تک سلولها. نفر شدم متای تمام وجودم از آربا
 .... بخاطردیمنو ترك کرده بودن، شا. گذاشته بودن

هر . شدمیاما از درون کم کم داشتم فلج م. کردمی صورتم حس مي روشگروی ماهرانه دست آراحرکت
اما من هر . گفتی ميزادی مر و به خودش دستکردی و با لبخند به هنرش نگاه مستادی ای میبار کم

 تا. نمی بدستم داد تا خودمو ببي انهیکارش که تموم شد، آ.  ومدی از خودم بدم مشتریلحظه ب
 رنگ يمن چهره .  شده بودرمیبانگی که گری جز بدبختدمیدی نمیچی اعالم کنم، اما من هتمویرضا

 ایبه خاطر استرس بود .  شده بودی مخفشی خروارها آراری که زدمیدی و رنجور خودمو مدهیپر
 انمی به خاطر کدومشون بود که عادت ماهدونمی خورده بودم، نمای که موقع جروبحث با آرییکتکها

 رفته و امروز هم به انتها لی تحلای چندروزم با آري بحثهاي تومیتموم انرژ.  جلو افتاديچندروز
 .  بوددهیرس
 خوب نینی ببنیای خانوم کارم تموم شد، ببایز: رو صدا زد بای نشون ندادم، زی واکنشچی هدی دیوقت

 . گنی نميزیخوشگل خانوم که چ. شده
 چقدر خوشگل ،ي کردریی جونم چقدر تغمی مريوا: دی کشیغی جرتی از حدنمی اومد داخلو با دبایز

 .دستو پنجت درد نکنه.  شدهی خانوم عالبای فریمرس. يشد
 نی بود؟ بيادی زي خواسته شد،یکاش همون لحظه فرشته مرگ بر من نازل م. شدمی زشت مکاش
 که داشت منو ی دادم، ضعفاینقطه ضعف دست آر.  من بودي کرده بودم، هر سرش نابودری گیدوراه

 .  نبودی راهچی اما هکردم،ی مدای کار پنی از ای خالصي برای راههیکاش . کشوندیبه گناه م
هزاران افسوس داشتم .  رو مراقبم گذاشته بودبای ز،ی احتمالي از هر حادثه يری جلوگي برای حتایآر

 من مونده بودم داد،ی قد نمیی جاچیمغزم قفل کرده بود، عقلم به ه. دیرسی به ذهنم نمی راهچیاما ه
 . روم بودي که جلویو باتالق

 . ی کن جونم بلند شوتا کمکت کنم لباستو تنتمیمر:  دستمو گرفتو بلندم کردبایز
 . دهی برات خری چه لباسای آریاگه بدون: هی بود خنده هاش ساختگمشخص
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 ی بی مثل آدم آهندونمی فقط مبا؟ی زایاصال خودم عوض کردم .  چطور لباسمو عوض کردمدونمینم
: ستادی برد، کنارم انهی آيدستمو گرفتو جلو. گرفتندی ممی برام تصمگرانی شده بودم که دياریاخت
 . دارهی خوبي قهی چه سلای آرنیبب. ادی چقدر لباست بهت منی ببمیمر

 کاش يا.  بگم دهنتو ببندتونستمی کاش ميا. زدی حرف نمنقدریکاش ا. شدی ساکت مکاش
 زهی نبود که بری اما اشکشد،یبغضم هر لحظه بزرگتر م. فهممی صداتو مي بگم من ترحم توتونستمیم

 .و راحتم کنه
 صورت دمیدیکاش کور بودمو نم.  برگردوندنهی و صورتمو به سمت آدی سرم کشي به روی دستبایز

 یفی ظردی سفي طالسیسرو.  بودختهی کرده بودو به دورم ری بلندمو شالقيموها.  شدموشیآرا
 دکلته ، از ییلباس طال.  که به تنم کرده بودن، موندی لباسينگاهم به رو.  بخش گردنم بودنتیز

 لباس که ي زانوم آستري وجب باالهیاز . یی طالي و سنگهانی که روش پر بود از نگپوری گسجن
 ییبای هم بودنو زي که رويپوری و گریحر.  بلند بودری حرهی به جاش شدوی بود تموم میی طالیساتن

 م چاك بلند ههی. شدی مدهی کشنی زميدامن لباس دنباله دار بود که رو. کردنیلباسو دو چندان م
 . زانوم ادامه داشتي وجب باالهی يسمت چپ لباس بود که تا باال

چرا همه . شدی که بلند می گاهمی گاه و ني خنده هاي صداد،یرسی بگوش منیی از پاکی موزيصدا
 شدی می من حرام بود؟ چي فقط برای خوششدم؟ی متی اذدی بودم که بانجایشاد بودن؟ فقط من ا

 کرد؟ی بار گذشت منی اایاگه آر
 . همه مهمونا اومدنمی برنیایب:  سرشو آورد داخل اتاقو گفتيپر
 . کرد به سمت درتمی بازوم و هداي دستشو گذاشت روبایز

 ایآر
 . گشتی نگاهم به سمت پله ها برمکباری قهی دقچند

 ه؟یخبر. ی چشم انتظار خانوماتیلی خه؟یچ:  با خنده بهم گفتریام
 وونهی دختره احمق، دنی اایآر:  گوشم گفتي شدو توکمینزد. ادی که با سرعت به سمتم مدمی دویپر

 .نیی پاادیشده نم
 .کنمی مهمونا بمون، خودم ادبش مشی جا پنیتو هم:  تکون دادمي مشت شد، سردستم

 .گردمی اومده، زود برمشی پی مشکلهی:  گفتمری به امرو
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 که تازه يبا چند نفر. م حس کردم بشنوم، اما نگاه کنجکاوشو به دنبال خودروی تا جواب امستادمینا
 بایز. در اتاقش باز بود.  گفتمو از پله ها باال رفتميدی کردم، ببخشیاومده بودن سالم و احوالپرس

 .ومدی در نمیی صدامی از مرزد،ی بودو آروم باهاش حرف مستادهیروبروش ا
 میومدی ممی داشت؟يچرا تو اومد:  احمقانه زدو گفتيلبخند.  برگشتعی سربای ورودم به اتاق زبا
 .نییپا
 .ارمی ممویخودم مر. نییتو برو پا:  اخم بهش گفتمبا

 که ی عروسکنیا.  باال رفتمی مردنیضربان قلبم با د.  رفت کنارمی مري نگاهم کردو از روبرودیباترد
 ی اندام موزونشو به خوبومد،ی م بهشیلی که تنش بود خی بود؟  لباسمی بود واقعا مرستادهیروبروم ا

 . دمیدی انداخته بودو من چشماشو نمنییسرشو پا. دادی مشینما
 .گهی برو ديستادیچرا هنوز وا:  بود، با تشر بهش گفتمستادهی هنوز ابایز

 دست دراز کردمو موهاشو پشت ستادم،ی اکشیجلوتر رفتمو کامال نزد.  از اتاق خارج شدعیسر
 ؟یکنی می بدقلقنقدریچرا ا. یشی دختر بد ميدوباره که دار: گوشش فرستادم

 ي بود که اشکهاش از گوشه می مرنی شوکه شدم، اشتری بدمیدی که ميزی باال گرفت، از چسرشو
 م؟نی شکستنشو ببخواستمی اشکاش خوشحال نشدم؟ مگه من نمدنی چرا با دشد؟ی مریچشمش سراز

 رم؟ی اشکاشو بگي جلوخواستی اشکاش برام آرزو نشده بود؟ پس چرا دلم مدنیمگه از همون اول د
   بزنم؟ادی سرش فرخواستی چرا دلم نمنمش؟ی دفاع ببی بنجوری نداشتم ادوست پس چرا

 می بردی وقته مهمونا اومدن، ما بایلیدختر خوب، خ:  گفتممتی دستم اشکشو پاك کردمو با مالبا
 .نییپا

 هر ایآر. امیتو رو به مقدساتت قسم منو مجبور نکن ب:  گفتهی شد، با گرشتری بختنشی اشک رسرعت
 تونمی اما نمکنم،ی مي تو بخواي هر کار،ی تو بگیهر چ. امی بينجوری اما ازم نخواه اکنمی می بگيکار
 . رم بذاشی همه نامحرم خودمو به نمانی انیباور کن سخته بخوام ب. امی وضع بنیبا ا

 مستاصلو نقدری وقت اچیه.  سوختتشی مظلومي دستش گرفتو هق هق زد، دلم براي توسرشو
 ای لحظه گفتم آرهی ،ی تالفالی خی لحظه با خودم گفتم بهی لحظه شک کردم، هی.  نبودشونیپر

 .گرفتی آروم نملی دالنی کدوم از اچی که با هی دلنی اما لعنت به ا،يطرفتو اشتباه انتخاب کرد
خدارو شکر به .  بشنوميزی چخوامی نمگهیبسه د:  آوردمو اشکاشو پاك کردمرونی ببمی از جیدستمال

 . ي لوازمو برات به کار ببره، وگرنه االن اصال قابل تحمل نبودنی سپرده بودم بهترشگریآرا
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 ی اصال زنگ بزن به بابام هرچا،ی آرکنمیبهت التماس م:  نگاهم کردو گفتبشی غري همون چشمابا
 . امی بينجوری بگو، اما مجبورم نکن ايخوایم

 دمی تردکردم،ی صبر مشتری بیهر چ. کردمی وقت تلف منی از اشتری بدی نبادم،ی کشیقی عمنفس
 با ذاشتمی مدینبا. دمیرسی به مقصودم مدیبا. دادی قرار می دوراهي منو توشتریانتظار ب. شدی مشتریب

 می وقت تصمگهید:  به سمت در بردمشیدست انداختم دور بازوشو به آروم.  کنهاشکاش سستم
 .ي انجام بدگمی من می که هرچي گذشته، حاال مجبوريریگ
 زد، التماس کرد و صداش غیج.  نداشت در برابر قدرت منی کرد مقاومت کنه اما نتونست، توانیسع 

 دختر فهیح:  آخرو زدمي گرفته بودم، ضربه ممویتقال کرد اما من تصم.  گم شدیقی موسي صدايتو
. ی کندایپ  خودتي نفرو بعد از من براهی ی بتوندی شاای کنم؛ بمی خونه قاي تو پستووی خوشگلنیبه ا

 .نی آب نمک خوابوندي چندتا رو توشهی همن،یشما دخترا که بلد
 استفاده کردمو به شی حواسی بنی از اش،ی شوك زدگنی پر از شوکش به روم دوخته شد، از انگاهش

 نی پله ها، تموم قدرتشو بکار گرفت، انگار پاهاشو به زميبه خودش اومد، جلو. جلو هلش دادم
 ها  که تموم نگاهدی نرسهیبه ثان. دوخته بودن، دستمو دور کمرش انداختمو با خودم همراهش کردم

 بهتر بگم ای. میومدی منیی به دنبال خودم کشوندم، با هم از پله ها پامویمر. به سمتمون برگشت
 نگاه، چشماشو نیشهاب با اول. کردی نگاه ممی بهت زده به مرریام. اوردمی منیی از پله ها پامویمر

نگاه .  بوديا گهی جور دمی مري جمع به روي پسراياما نگاه ها.  نگاه کردي اگهیگرفتو به سمت د
 .دی تابی ممی بدن مري پراز لذت که به روییها
 هدفم که افتادم ادی گذاشتم، اما به شی به نماينجوری امویودمو لعنت کردم که مر لحظه خهی

 . کردمشتریسرعتمو ب
 میمر

 همه نامحرم با نی انیمن ب. ستادمی اون همه آدم اي روبرودمی حرف آخرش بودم که دری درگهنوز
شده . بردی منو با خودش فرو مکردوی دهن باز منی زمخواستی دلم مکردم؟ی مکاری چی وضعنیچن

  کهی حصار من شده بود، با هر تکونای آري هنوز دستهاا،ی در دستان قدرتمند آري اچهیبودم باز
 که داشتم هر لحظه شدتش ي اجهیسرگ. شدی مشتری کبودم بي پهلوي فشار دستشو به روخوردم،یم
 .شدی مشتریب
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 موی که مثل زالو تموم انرژیی نگاههاکرد،یم م نشست، منزجری بدنم مي که به روي هرزه اي هانگاه
 به وی قدرت داشتمو مهمونخواستیدلم م. کردی بزنم، اما زبونم کار نمادیدوست داشتم فر. دنی مکیم

 بودم؟ به ه که خوردیی شده بودم؟ به خاطر کتکهافی ضعنقدری اما چرا اتونستم،ی کاش مزدم،یهم م
 به ای بود دیچی پی پهلوم مي که توي چندروزه ام بود؟ بخاطر دردی از گرسنگیخاطر ضعف ناش

 کرد؟ی که هر لحظه حالمو بدتر مي هرزه ايخاطر نگاه ها
 من ای آري کرده بود، بدون دستاستادنی منو مجبور به ایی جوراهی شد،ی لحظه هم ازم جدا نمهی ایآر
 رد بی و بد ترکزی هي جوونانیاز ب . تحمل وزنمو نداشتنیی زانوهام تواناشدم،ی رها منی زميرو
 . کردی می و منو معرفشدیم
مرگ فقط خارج شدن .  مردمی مکرد،ی اندامم حرکت مي ناپاکشون به روي که نگاه های به وقتيوا

.  مرگ به حراج گذاشتن جسمو تنته،ی که داشتهیی رفتن تموم آبرونی مرگ از بست،یروح از جسد ن
 .مردمی من مشد،ی بدنم مي که روی هر نگاه، هر مکثه،یهر ثان

 دنینفس کش. شدمی بهم نگاه نکنه، از خجالت داشتم آب مکردی می رسوند، سعای خودشو به ارریام
 هام هی به درون ریبرام سخت شده بود، شش هام قدرت دم و بازدمو از دست داده بودن، هر چ

 ی که بییطر و عرق کسا عي الکل، بوي زننده ي گند مشروب، بويبو.  همه سم بوددمیکشیم
 . من سم بودي برادادن،ی جوالن می مهمونيمباالت تو

 . کارت دارمای لحظه بهی ایآر:  آروم گفتریام
 . باش، نذار بره باالمیمراقب مر:  صدا کردوی به من انداخت، پری نگاهایآر

 پاهام مونده بود که يکاش اونقدر توان تو. رمی با درد خودم بمزاشتنی کاش مگذاشتن،ی تنهام مکاش
 .  پله ها بدوميبتونم تا انتها

 به خونوادت يزی بدون در نظر گرفتن چ،ی دست از پا خطا کنمیمر:  گوشم گفتری از رفتن زقبل
 . لذت ببری باشو از مهمونیپس دختر خوب. زنمیزنگ م

 
 ایآر
. دارهی پاهاش نگه مي به زور داره خودشو رومیمتوجه شدم مر. کردمی دنبال مموی و مري چشمم پربا

 یوقت.  ازما دور بشنی سکوت کرده بود تا چندقدمری واقعا حالش بد بود؟ امد،ی زانوهاش لرزيچندبار
 .کردی که با سرزنش نگاهم ميری مبل نشست، نگاهمو ازشون گرفتمو دوختم به امهی ي رومیمر
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 ی معلوم هست چه غلطچی هایآر:  آورد و گفتنیی کم به اطرافش نگاه کرد، تن صداشو پاهی ریام
 ؟ی ساختمی مري براهی چه وضعنی ا؟یکنی ميدار

 از خداشه که می مره؟یمگه چه وضع:  نگاه کردمدنیرقصی که داشتن میتی گردوندمو به جمعچشم
 . کردهریی تغنقدریا

 هی چقدر گرزنهی داد ممی مري افهیق.  حرف مفت نزنایآر:  شدش گفتدی کلي دندون هانی از بریام
  فقط بهم بگو چرا؟د،ی فهميلومتری از صد کشهیکرده، حال بدشو م

 ي انگار باززنه،ی نشسته و داره باهاش حرف ممی که کنار مردمی دلوی برگشتم، سهمی سمت مربه
 ی ناراضشی اجبارقی چندان هم از توفیفهمی مینگاه کن:  بهش کردمياشاره ا. شدیداشت شروع م

 .ستین
 ي فقط فکرشو کرد؟يدی رو نفهموای شموی هنوزم تفاوت مری بگيخوای مایآر:  رد نگاهمو گرفتریما

 ؟ی کنکاری چمی نشد، با مریخواستی که ميزیاگه اون چ
:  مجبور به سکوت شد، فرهاد دستشو جلو آوردری اومد، امشمونی به همراه دوست دخترش پفرهاد

 . دتی دشهی تولدات مي بار توهی ی که سالییدای قدر کم پنیا. تولدت مبارك.  خانایسالم آر
 از یکی جلو اومد، کرد،ی سرو میدنی که نوشي محکم فشردمو جوابشو دادم، با اشارم خدمتکاردستشو

 دوباره نکهیخوشحالم از:  گفتمضهی نبودن عری خاليگالسهارو برداشتمو به دست فرهاد دادم، برا
 ؟یکنی نمیمعرف. دمتید

:  دستشو جلو آوردو با ناز گفتکرد،ی مری مورد توجهم قرار گرفته بود، تو ابرها سنکهیز ا ادختره
 . تولدتونوگمی مکی هستم، تبرنیمیس

 از ی کم کم بعضدونستمیم.  بودلی و سهمی اما تموم حواسم به مرزدم،ی با اونها حرف مدرسته
 یی دعوتشون کرده بودم، همونای که به عمد به مهمونییهمونا. کنندی مدای پلی تمامیمهمونام به مر

 نی نمونش بدادن،ی مشنهادی االن همسرمنه، باز هم بهش پمی مردونستنی منکهی با ایکه حت
 .  بودادی زانمیطرافا
 سرشو باال ی حت،ی خنثی خنث،ی نه اخم،ي نه لبخندزد،ی نمی نشسته بود، حرفری سربه زمیمر 

 همچنان می گرفت، اما مرمی تعلل کارتشو به سمت مرکمی بلند شدو با می از کنار مرلیسه. اوردینم
 ي البالی دستده،ی بهش پا نممی مردی دی وقتذاره،ی محل نممی مردی دیوقت. مسکوت مونده بود

 .گهی نفر دهی شی رفت پدوی کشموهاش
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 دو حس شدن،ی کنارش بلند م ازدی که ناامیوقت. ختیری دلم مشد،ی مکی نزدمی که به مري هر نفربا
 که هربار بهم ی حس شکست، طعم تلخ اشتباه، حسشناختم،ی که خوب مشویکی. متضاد داشتم

 ؟يکردی اشتباه منبارمی ايدی دکردی ميادآوری
 ردشون می که مری وقتخوردی ته دلم تکون ميزی چهی برام ناشناخته بود، هربار ي حس بعداما
 .شدی متری که هربار قوی حسن،یری حس شهی حس خوب، هی. کردیم

 میمر
 ای بود که آریی از کسایکیاونم .  باهام دوست بشهخواستی اومده بودو می پسره با چه جرئتدونمینم

 مگه کرد؟ی می اومده بود و ازم درخواست دوستی چه حسابيپس رو.  کردیبا افتخار منو بهش معرف
 بود نی اشاما حداقل. مهم نبود که قلبا باهاش مشکل داشتم.  تعلق دارمای من االن به آردونستینم

 .که شرعا همسرش بودم
  که ی الکلي هایدنی نوشدمی دیم. دنیرقصی که دوبه دو با هم میی دختر پسرادمیدی چشمم مری زاز

ت با  به همراه چندتا دختروپسر دور هم جمع شده بودنو جام بدسایآر. شدیمثل نقل و نبات سرو م
سن   همي که با پسريو پر.  بودستادهی اي دختر هم سن خودش گوشه اهی با بایز. زدنیهم حرف م

 . دیرقصیخودش م
 نجایچرا گذاشته بودم کارم به ا.  ناجور من بودمي هم بودن، تنها وصله هی همه شبی مهموننی ايتو

 ای خوردیز خودم حالم بهم م ادونمی بشه؟ چرا نتونستم مقاومت کنم؟ حالت تهوع داشتم، نمدهیکش
 . حضور داشتنی مهموننی اي که توییکسا

 ن؟ی چهارمای نی سومشد؟ی نفر منی چندمیکی نی اومده، اگهی نفر دهی دمی رفتن مبل فهمنییبا پا 
 اهل معاشرت باره،ی از سر و روش ميدی گوشه نشسته و ناامهی نفر هی ی وقتکردنیچرا درك نم

 از شدت درد، از عذاب د،یدیاز شدت سردرد چشمام تار م. زاشتنی کاش تنهام مست؟یباهاشون ن
. دیپچی قلبم مي تويدیدرد شد.  به سراغم اومده بودی وحشتناکي هاجهی که داشتم، سرگیدانوج
 اما نگاه کردی مفی ازم تعرکرد،ی می خودشو معرفکرد،ی گوشم نجوا مری که کنارم نشسته بود، زيفرد
 به نگاه من. دیرقصی مبای بود که بدون توجه به من درحال مرگ با زییای پراز اشک من به آريها
 . بود که زنشو به حراج گذاشته بودیرتی غی بيایآر
 ایآر



 250 

 زده؟ تا به جانی هایمضطرب شدم .  نشستمی باربد کنار مردمی بودم که دبای با زدنی رقصمشغول
 . می گفت هم سطح بودشهیاما باربد م. کمتر از من بود رفت،ی ممی که سراغ مریاونموقع هرکس

 دی و شاگشتی به دنبال آس مشتری بکرد،ی نمی دوستي مشکل پسند بود، با هر دختريباربد پسر 
 بابام یمی که پدرش دوست قدییکای و آمریرانی ايباربد پسر دورگه .  در نظرش، اون آس بودمیمر

 لخت ي و موهادی سفی پوست،ی به رنگ آبییچشما.  داشتی کامال غربيبرعکس من، چهره ا. بود 
 .شنرو
 ياونقدر جمله ها.  با خودش همراه کنهتونستی بدون استثنا مداد،ی که هدف خودش قرار موی کسهر

 دربرابرش تونهی هم نممیمطمئن بودم مر. شدنی مفتشی که همه شاوردیناب و قشنگ به زبون م
 . مقاومت کنه

 برام مهم بود؟ مگه با می دل نگران بودم؟ مگه مری چياصال برا. طرابم چه کنم با اضدونستمی نماما
 برپا نکرده بودم؟ پس یتی موقعنی چني براوی مهموننی  مگه تموم اشدم؟ی نمکتریباربد به هدفم نزد

   شد؟ی باربد ته دلم خالدنیچرا با د
 

 اوردی کم مممیمطمئنم مر.  به هم بشناسونمموی مرتونستمی پاسخ بود، اما با باربد می سواالم بجواب
 میمر. رنیهمه دخترا دوست دارن مورد توجه قرار بگ. گشتی که از باربد میفیدر برابر اون همه تعر

با تموم  ، منیشگی هميهای بخصوص با سردگشتی بدنبال محبت و ناز کردن مممیمر. ستیاستثنا ن
 که با باربد ی هر کسکردم،ی مدت صبر مهی دیفقط با.  کرده بودممی که من به مریی هاتیآزار و اذ
 .  آزاد بذارمموی مرتونستمیحاال م. کردی باربد ممی خودشو تسلی بعد از چند روز دوستشد،یدوست م

ناخودآگاه از .  بودمی نقص مری اندام بيتموم توجهش برو. نمشونی زد و من تونستم بهتر ببی تاببایز
 .  رو محکم فشردمبای زي حرص پهلويرو

  اصال معلومه حواست کجاست؟؟یکنی مکاری چایآر:  که گفتدمی رو شنبای زيصدا
 .  باارزشزی چهیاحساس از دست دادن .  داشتمياحساس بد.  باربد بودموی مرشی تموم حواسم پمن

.  کنهکتری نزدمی کرد خودشو به مری سعکرد،ی استفاده رو متی نهاتاشی از موقعشهی که همباربد
 ياشک تو.  سرشو آروم آورد باال و نگاهم کردمی گفت که مريزی چهیباربد .  جمع تر نشستمیمر

باربد دستشو به سمت .  دیرسی به نظر مشهی درشت تر از همشی قهوه ايچشما. چشماش پر بود
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 لمس نمی چرا چشم بستم تا نبدونمینم. دست آزادم مشت شد. نفسم حبس شد.  بردمی مريموها
 . موی مريشدن موها

.  که ثابت مونده بودی دستدمی به باربد، دموی مرزی نگاه تدمید.  چشمامو باز کردمي الاوردموی نطاقت
 .می مري قهوه اي چشماي که مات مونده بود روییچشما

 میمر
چشمامو گشاد کرده بودمو . نطوری سرمم همدنی سرم دست خودم نبود، عقب کشی آوردن ناگهانباال

 برام قابل تحمل نی از اشتری بودم، بدهی کشی امشب به حد کافيبرا. کردمی نگاهش میظیا اخم غلب
 .دی کنتیلطفا حد و حدود خودتونو رعا:  و تلخ گفتمزی تینبود، بد گفتم، با لحن

 ي نداشتم بانوی ادبی قصد مزاحمت و بدی ببخشد،یببخش:  دستشو باال گرفتمی تسلي نشونه به
 .محترم

  ن؟یکردی مغی که از من درستی نبای زي چشمانی افیح:  زمزمه کردآروم
 ي براوی فرصتنی ندادم، نگاهمو ازش گرفتم، به خودش جرئت داد، و خاك بر سر من که چنیپاسخ

 شی تموم حواسم پی جان، از اول مهمونای از دوستان آریکیمن باربد هستم، : کردمی فراهم مهیبق
 ارم،ی در بیی شما رو از تنهاخواستی تنها بمونه؟ دلم مدی شما باییبای به زییشما بوده، چرا بانو

 . نی من دلخور نشی ادبی که از بدوارمیام
 غرق دنشی با شنی که هرکسیی جمله هاگفت،ی می نابيجمله ها. کردی مفیازم تعر. زدی محرف
 خواستی اما دلم نمدن،یرسی بامفهوم و عاشقانه به نظر میی که اگر چه به تنهایجمالت. شدی ميشاد

 از مشونبا هر کدو.   بشنومی مرد اجنبهی نامحرم بشنوم، از زبون هی مرد بشنوم، از زبون نیاز زبون ا
 . شدی مشتری با هرکدومشون حالت تهوع من بشدم،ی متنفر مشتریخودم ب

 ی خالودونی مهای چرا مثل اون قبلرفت؟ی دست از سرم برداره؟ چرا نمخواستی باربد نام نمنیا
 نی اکردمی و ترك مشدمی کاش قدرتشو داشتمو بلند مذاشت؟ی چرا منو با غصه هام تنها نمکرد؟ینم

 دردم دل،  هم ضعفمدیشا.  و تنم به مبل دوخته شده بودنیاما انگار پاهامو به زم.  خفقان آوروطیمح
 لحظه هم دست از سرم هی که یی تکون بخورم، صداذاشتی نمدیچیپی سرم مي که توییو اون صدا

 .شدی که هر لحظه بلندتر می سوتيصدا. داشتیبرنم
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 زم،یعز:  مبل جابجا شدي روکمی توجه منو به خودش جلب کنه؟ خواستیم.  صداشو صاف کردباربد
 سر به هی اصال از اون موقع تا حاال اومده دینیبب. ستی برات موندگار نای همسرته، اما آرای آردونمیم

 .رقصهیش با دخترا داره مشما بزنه؟ هم
 صدا زمی همسرشو به عزبهی غرهی نهی ببهی ادی کجا بود که بایآر.  داشتقتی تلخ بود اما حقحرفاش

 نموینگاه غمگ.  اوردهی براش به ارمغان نيزی چری از تحقری که شوهرش تا بحال به غي همسرکنه؟یم
 هم ای و آردزی حرف مایدختره دم گوش آر.  باهاش مشغول بودگهی دختر دهی بار نیا.  دوختمایبه آر

 . دادیبا لبخند سر تکون م
 ي پاهاينگاهمو از رو.  زجر بکشمنی از اشتریمانع شد ب.  شددنمی دشتری مانع بستاد،ی نفر جلوم اهی

 دنیبا د. کردی گرد شده نگاهم مي به سحر که با چشمادمی رنگش باال بردمو رسیاسی و دامن دهیکش
 نجات م کناري پروای منو از دست مرد بتونستی مدی لبم نشست، شاي لبخند کمرنگ روهی افشیق

 .بده
 جونم می مريوا: دنمی خودشو پرت کرد تو بغلمو شروع کرد به بوسغی لبخندم با جدنیسحر با د 

 . يچقدر خوشگل شد
 اصال دمتیم اول که د جونمیمر:  مرد نبودمهی تنها کنار گهی تر شدن، حاال ددهی کشلبهام

 شدیاصال باورم نم.  نشستهنجای اهی خانم خوشگله کنی اکنمینشناختمت، دوساعته دارم فکر م
 . داشته باشهییبای زنی چندمش،یدی با حجاب مشهی که هميدختر
 کجاست؟ با انگشت میشگی پس حجاب همدم،ی بازم کشي به موهای دستد،ی کشری و قلبم تگفت

 مگه دونم،ی اما مرد کنار دستم؟ نمد،یخدارو شکر سحر ند.  بچکه رو گرفتمخواستی که میقطره اشک
  مهم بود؟

 . شما که نشدمیبه خوشگل.  دلم زیممنون عز:  حس کردمموی نگاه کنار دستینیسنگ
 خنده به لبهاتون ن،ی بخندشهیهم:  باربد باعث شد لبخند رو لبم کمرنگ و کمرنگ تر بشهحرف

 .ادی میلیخ
 ران؟ی ای برگشتی ک؟یینجای تو هم ايباربد... اِ :  باربد به سمتش برگشتي صدادنی شن باسحر
 . اومدمستی نشتری دو روز بیکی:  دست دراز شده سحرو تو دستش فشردو گفتباربد
 ؟یمونی میتا ک:  سرشو تکون دادي با کنجکاوسحر
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 که ی نفرم تا وقتهیمنتظر جواب . نجای دارم اي کارهی.  دارهیبستگ:  باربد به سمت من برگشتنگاه
 . موندگارمنجایکارم تموم نشه، ا

 . حالم بد شد؟ خون هجوم برد به گونه هامدنشی چرا از شنزنه؟ی حرفشو به من منی حس کردم اچرا
 ایآر

 اونجا چه نمی ببذاشتی بود و نمستادهی امی مريسحرم اومده بود، جلو. زدی مدام باهام حرف مسحرناز
 مشت ي که با دستادمیچشم تابوندم، شهابو د. دمی به موهام کشیکالفه دست. فتهیه م داریاتفاق

 ي به سحرنسبت  کهگرفتمی مادی ی از شهابرتوی غدی باکنه،ی گره شده، به سحر نگاه ميشده، با ابروها
.  به سمتشون رفتاوردوی  آخر طاقت نده؟ی به خرج متینقدرحساسی باهاش نداره ، ایکه هنوز نسبت
 . گذرهی می چنشونی بشنوم بخواستمی سحرنازو از خودم دور کردم، ميدیبا گفتن ببخش

 . به حرفاشون گوش دادمستادموی بار ازی رفتم، کنار مکشونینزد
 ؟ي کردریسحر جان چرا د:  رو به سحر گفتشهاب
 کردی لباس عوض میه.  ساعته منتظرم سحرناز آماده بشههی یاوف اگه بدون:  کرد ی پوفسحر

 . زدهبشی کجا غستیحاالم معلوم ن. رونی اوردمش بدیآخرشم با تهد. ستی خوب ننی نه اگفتیم
 رم؟ی چند لحظه قرض بگي هم صحبتتونو براشهی مدیببخش:  گفتمی رو به مرشهاب
 . بشنوه، دست سحرو گرفتو با خودش برد تا با هم برقصندموی بخواد جواب مرنکهی ابدون

 بودم، اما ستادهی سرشون ايحاال کامال باال.  شدمکتری مزه مزه کردمو از پشت بهشون نزدمشروبمو
 .اونا متوجه من نبودن، کامال غرق صحبت بودن

 از همون اول زم،ی عزد؟یکنی خانوم، چرا شما اصال به منو حرفام توجه نممیمر: دمی باربدو شنيصدا
 نیبب.  چطور منظورمو برسونمدونمینم. ی پرستشقیتو ال. یتو خاص.  شدمهیمتوجه تفاوتت با بق

ساده   جوابهی گفتم، فقط میاز خودم برات گفتم، از زندگ. خوامی جواب مهیدخترکم من االن ازت 
   باهام؟ی هستخوام،یم

 که به دادمی ممی حقو به مردی باد؟ی بار از من مالطفت ندهی که یمی به مرزم،ی عزگفتی ممی مربه
 خودمو دی باای ده؟ی مشنهادی پمی که به مرگرفتمی باربدو مي قهی دی باایباربد نرمش نشون بده؟ 

همسر من   هوس باز اطرافم فراهم کرده بودم که بهي مرداي براتوی موقعنی که اکردمیبازخواست م
   بشن؟کینزد
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دستمو مشت کردم، گالسو . د که خودشو جمع تر کریمی شد، و مرکتری نزدمی که به مردمی دباربدو
 م،ی از مریمنتظر جواب. منتظر بودم. دیتپیقلبم نامرتب م. زدی دستم فشردم، رگ گردنم محکم ميتو
   رد؟ای بود؟ قبول یاما جواب دلخواهم چ.  جواب دلخواههی

. یفی حای آري گلم ، تو برانیبب:  دادو باز گفترونیباربد نفسشو کالفه ب.  باال انداختي فقط سرمیمر
 بودم تو رو ای آرياگه من جا. دونهی مثل تو رو نمي قدر دخترایآر. يدی هدر منجای عمرتو ايچرا دار

 از تو ی صباحچند  بعد ازای آردونمیمن م.  بهت نرسهی تا دست کسکردمی ممی چندتا پستو قايتو
 ... .هم

... ش:  لحظه بودنی ايبرا ی نفسمو حبس کردم، سرتاپا گوش شدم، تموم مهمونمی لرزون مري صدابا
 .  شوهر منهایآر... آ. دی کننی توهایبه آر... بنیشما حق ندار

 حرفاش نی گرفته بود؟ چرا بنقدری چرا صداش ازنه؟ی داره حرف می به سختمی مرکردمی حس مچرا
 از شتریهم بهتره وقتتونو ب... شما. فکر بکنم..  فکی به جز اون به کستونمیمن نم: اوردینفس کم م

 .دی تلف نکننیا
  میمر

 .نیلطفا تنهام بذار.  بشنوميزی چخوامینم:  بزنه که دستمو جلوش نگه داشتمی خواست حرفباربد
آهنگ تولدت مبارك . چراغا خاموش شد. دمی کشیقینفس عم.  مغموم بلند شدو رفتی با نگاهباربد

 ي چهی بازتونستمی نمنی از ارشتیب.  بسم بودگهید.  جمع شدنایهمه دور آر.  شددهیچی گوشم پيتو
 .  باشمایدست آر

 ها، تموم نگاه ها، تموم یتموم سخت.  کردمدای راهمو به سمت پله ها پیکی تاريتو.  جام بلند شدماز
 فیضع.  نتونم تحمل کنمگهی قلبم نشسته بود، همه و همه باعث شده بود که دي که روییدردها

 چندبار. دیدیچشمام تار م. رفتی مجیسرم گ. پاهام قدرت تحمل وزنم رو نداشت.  شدمفتریبودم، ضع
 خودمو به یبه سخت.  تعادلمو از دست دادمانی اطرافي با تنه هايچندبار.  بخورمنی بود به زمکینزد

 خودمو به اون باال تونستمی ازشون باال برم؟ متونستمی به پله ها کردم، مینگاه. پله ها رسوندم
  برسونم؟ چندتا بودن؟

 بودن، خدارو شکر که باربد نام ای کنار آربای و زي به مهمونا بود، خدارو شکر پرای حواس آرخداراشکر
 ...تونستمی رو هم مهی پله رو باال رفتم، بقهیدست از سرم برداشته بود، 

  ایآر
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کادوها باز . دمی نفهميزی از شام هم چی حت،يادگاری ي از عکسهاک،ی از خوردن کک،ی کدنی براز
 دی باکردم؟ی مکاری چمی با مردیبا.  بودمی مرری گفتن، اما تموم ذهنم درگکیشد، افراد بهم تبر

 هی بقدو که منو به باربکردمی مي ازش سپاسگذارای نقشمو به باد داده بود؟ نکهی به خاطر ازدمشیم
   داده بود؟حیترج
 از غفلتم سوء استفاده کرده وبه دمی فهمدمشیند که ی دنبالش گشتمو وقتتی جمعنی بي بارچند

 ي منو توشهی چرا همکردم؟ی مهشی حرفمو گوش نداده تنبنکهی به خاطر ادیبا. اتاقش برگشته
 گذاشت؟ی میدوراه
 از کردوی به اطراف نگاه می حوصلگی داده بود، با بنطوری جوابشو امی که مری که از زماندمی دباربدو

 براش نقدری امی مریعنی. می مردی شاگشت،ی می به دنبال کسگردوند،ی چشم مخورد،ی مشیدنینوش
 خودشو نقدری تا داشته باشدش؟ ازدی مشی بود که به آب و آتدهی دمی مري توی شده بود؟ چزیعز

 . از من نداشتی که غرورش دست کمي بده؟ اونم باربدشنهادی پمی کرده بود که به مرکیکوچ
 شی تموم حواسش پی باعث شده بود که از اول مهمونی بودم؟ چدهی بود که من نددهی ديزیچ 

 .دادی خوش نشون نمي روی گوشه نشسته بودو به کسهی که ساکتو آروم یمی باشه؟ مرمیمر
**** 
 . شدی منحرف نممی از مري اهیاما ذهنم ثان. کردمی می بودمو با مهمونام خداحافظستادهی در امقابل

 ... ما هم زحمتوگهیداداش همه رفتن د:  به خودم اومدمری امي صدابا
 نکردم، برم باال اگه خواب نبود، باهاش ی خداحافظمیمن با مر:  و گفتدی حرفش پرونی مسحر

 .امی مکنموی میخداحافظ
 کاش د،یرسی ممی که به مریی جواب بده، نگاهمو تا پله ها باهاش همراه کردم، پله های کسنذاشت

 . مشخص کنممی با مرفموی تا بتونم تکلرفتنی مونده هم می دو نفر باقنیا
 ...گمی مکیتولدتو بهت تبر... دوباره . بهم خوش گذشت... یلیخ...  جونمایآر:  با سکسه گفتسحرناز

 و با فته،ی دستشو دورش حلقه کرده بود تا نری کرده، امي روادهی زدمی لحن خمارش فهمدنی شنبا
 . کردیم نگاهش يشرمسار

 ...میمر: زدی مغیسحر بلند ج. می سحر به هم نگاه کردغی جي صدابا
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 نی سر خودش آورده باشه؟ چنیی بالمیاگه مر.  اتفاق بد، مثل صاعقه از ذهنم عبور کردهی فکر بد، هی
چرا دلم شور .  باال رفتمیکیپله ها رو دوتا . دمیبالفاصله به سمت پله ها دو.  نبوددی از اون بعیحماقت

   برام مهم بود؟می مگه مرزد؟یم
شوك زده به .  جون نشسته بودی بی کنار جسمهی که با گردمیسحرو د.  در اتاق متوقف شدميجلو
.  دستان سحر بودانی وسط اتاق افتاده بودو سرش مسی خیی که با لباسهایمیمر.  نگاه کردممیمر
 .  جنازه ها بودهیرنگش چقدر شب. دمی ترسدش،ی رنگ پردنی که با دیمیمر

 شیزی چمی بود؟اگه مری چي ام برانهی سي همه استرس نهفته تونی بود؟ ای چي دستام برالرزش
 . ذهنم گفتمي به صدایی خفه شو؟يدی می جواب خونوادشو چ؟یکنی مکاریبشه، چ

با دست زدن بهش .  سحرو کنار زدمیعصب.  خودمو بهش رسوندمعی سریی خودم اومدمو با گامهابه
 ... ای بود یسی پوستش بخاطر خيسرد.  زدم، منجمد شدمخی
 . چه مرگش شدهنمی ببریخفه خون بگ:  پرخاش به سحر گفتمبا

چشم بستمو از ته .  دستمو به سمت گردنش بردمدیبا ترد. ختی دهنش گذاشتو اشک ري رودستشو
 انگشتام ری که زیفیبا نبض ضع.  من باشهمیکه هنوزم مر .که زنده باشه. دل خواستم که نبضش بزنه

چندبار به .  کم جون بودیلینفسش هم مثل نبضش خ.  دادمرونیاحساس کردم، نفسمو آسوده ب
 . نشون ندادیزدم اما عکس العمل صورتش

س زنگ بزن دکتر شم. یکنی چرا منو نگاه میلعنت: دمی غرکرد،ی که هاج و واج بهم نگاه مری به امرو
 .ادیب

 ي دستام گرفتمو به روي به روموی حرکت مرهیبا .  تکون دادو مشغول شماره گرفتن شدي سرریام
 مهم هی و بقبای و زي متعجب پريچشمها.  مارکم مهم نبودي شدن لباسهاسیخ. تختش خوابوندم

 به تنش يادیلباسش ز. دمیپتو روش کش.  صورتشو کنار زدمي رويکنارش نشستمو موها. نبود
 . نهی ببنجوری اونو ای دوست نداشت کسمیود؟مر بدهینچسب

 رو دهی که ديزی چخواستی انگار مزد،یبا هق هق حرف م. ستادیاومد روبروم ا.  جاش بلند شدسحراز
.... دهیبا خودم گفتم حتما خواب... جواب نداد... در زدم... یهرچ... باال.... اومدم:  کنهفی نفر تعرهی يبرا

 .... نفرهی خوردن نی زميمثل صدا... دمی شني بديصدا... ستم برگردمتا خوا



 257 

 و سحر چندبار با میمگه مر. ناراحت شده بود.  بوددهیترس. کردهی بلند گري پوشوندو با صداصورتشو
 سحرو به آغوش خت،یری همونجور که اشک مبای شد؟ ززی سحر عزي برانقدری داشتند که اداریهم د

 . دیکش
.  دوباره به دست گرفتمویدکتر شمس دست مر. چشم به دکتر دوختم.  سکوت کرده بودنهمه

 به صورت نقدریکاش ا. تابوندی نممی بدن مري چشماشو رونقدریکاش دکتر ا.  هم رفتياخمم تو
بسه .  دستتو بکشکهی بگم مرترمویچندبار خواستم مچ دکترو بگ. زدی دست نمم،ی به دستان مرم،یمر
 دکتر همون نی من حساس شده بودم؟ اای دادی دکتر طولش منیا. ي زددی دمویمر یچ هرگهید

 قلمبه رتی بود؟ پس غی چي من براتیپس حساس.  که سن پدرمو داشتیهمون.  بودیدکترخانوادگ
  من از کجا اومده بود؟يشده 
 بر علت شده تا به دی شده و ضعف بدنش هم مزی شوك عصبکیدچار :  با تاسف سر تکون داددکتر

اگه . نیخوشبختانه زود متوجه شد.  سرم براش زدم تا ضعف بدنش جبران بشههی. فتهی حال بنیا
 . نی مراقبش باشنهای از اشتری بدیبا.  به همراه داشته باشهي ممکن بود عواقب بددمیرسی مرتری دکمی

 سرم، رو به من يدن دوباره  به سرم اضافه کرد، و بعد از چک کریدکتر از جا بلند شد، آرامبخش
 دی باسشوی خيدرضمن لباسا. امیفردا عصر دوباره م. خوابهی که زدم تا فردا ظهر میبا آرامبخش: گفت

 . کنهفترشی ضعتونهی می سرماخوردگطی شرانیتو ا. دیعوض کن
 اونا ی انداختو وقتهی به بقی نگاهریام. کردی متمی اذری پر سرزنش امينگاه ها.  دکترو بدرقه کرديپر

 ی به چه حالنی ببا؟ی آریخواستی منویهم:   باال نره گفتکردی می که سعیی با صداد،یرو مشغول د
 واست؟ی مثل شممی مری ثابت کنیافتاده؟ تونست

 بهت گفتم مواظب خودت ،یداداش بهت گفتم مواظب باش ضرر نکن:  شونه امي گذاشت رودستشو
 ؟يدی دجشوینت.  جدا کنهی از بقمویبهت گفتم که حساب مر. باش

  نه؟ای یفهمی م؟ی چیعنی ی شوك عصبیفهمی مده،ی اونجا خوابجشینت:  کردمی به مري ااشاره
 بود که تموم برنامه هامو به هم نی ارازی مهم شده بود؟ غری امي برانقدری امیچرا مر.  شدمیعصب

 بود که منو نی از اری ذهنم شده بود؟ غي توی جنگ داخلهی بود که باعث نی از اری بود؟ غختهیر
 وباره دهوشوی بمی مرای کردم؟ی جدا مهی از بقموی حساب مردیشکست داد؟ واقعا شکست خوردم؟ با

 کردم؟ی مهیتنب
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 دی باروقتهیسحر جان، سحرناز، د:  رفتو گفترونی از در بي با دلخوردم،ی بهش نمی جوابدی درکهیام
 . منتظرتونمنییپا.  خونهمیبر
 ادیرو بهشون فر.  بودنستادهی خانوم هنوز انبی و زبایاما ز.  رفتو به دنبالش خواهراش هم رفتندریام

 ن؟یسادی وانجایچرا ا: زدم
من تا . می عوض کنمویدکتر گفت لباس مر:  گرفته بود گفته،ی که هنوز بخاطر گریی با صدابایز

 ... بشهشیزی نکرده چي اگه خدامونم،ی مداریصبح باال سرش ب
 مهربونتر از هی من دايالزم نکرده، برا:  قفل شده جواب دادمي دندونانی شد، از بشتری اخمم بي گره

 .ومدهی من باال ني تا اون رودیگورتونو گم کن. مادر شده
 . رونی بدیگم ش:  زدمادی بده که فری خواست جواببایز

 .  قفل کردممویدر اتاق مر. رونی انداختنو رفتن بمی به مری نگاهدهی دو ترسهر
ملحفه . دمی کشرونیلباس خوش دوختمو از تنم ب.  پرتاب کردميکتمو به گوشه ا.  اتاقم پناه بردمبه

 یسع.  آزار دهنده داشتمي ذهن پر از فکراهیکالفه بودم و . خسته بودم. دمیرو کنار زدمو دراز کش
 اتفاقات ز کدوم اچیم به ه کردیسع. دهی خوابی اتاق بغلي باشم که تویضی دخترمرالی خیکردم ب
 نسوزه، که اگه لباسشو عوض نکنن یمیتالش کردم که دلم به حال مر.  فکر نکنمیمهمون

 نقش بر آبشون کرده می بودمو مردهی که کشیی تموم نقشه هاالی خیب. شهی می حتمشیسرماخوردگ
  ازمی مري لحظه اشکاهی ي برای ، حترفتی چشمام رژه مي جلومی مري دهی رنگ پريبود اما چهره 

 .ومدی نمرونیذهنم ب
 هی نداشت تا ي ادهی کدومشون فاچی اما هدم،ی سرم گذاشتم، طاقباز خوابي شدم، بالشتو روجابجا

 شده، بدنش به شدت ضعف ی دچار شوك عصبمیدکتر گفت مر. امی برونی بمی هم از فکر مرهیثان
 سرم ي شده بود و مدام پتک روداریم ب ادهی من بودم؟عذاب وجدان خوابنای ايعلت همه .داره

 . کردیمدام سرزنشم م. دیبکویم
چشماش بسته .  شدمکشینزد.  رفتممیبه اتاق مر. دمی موهام کشي توی از جا بلند شدم، دستکالفه

. کنارش نشستم.  لباسشو عوض کنهدیدکتر گفته بود با. زدی ميدی به سفشی صورتشهی هميلبا. بود
 .  بود، هنوز تنش سرد بودسینگاهمو کشوندم سمت لباسش، هنوزخ.  کنار زدممی مريپتو رو از رو

 يبو. دمی کشیمقینفس ع.  دادمهی جونشو به خودم تکیبدن ب.  بازوهام گرفتمشونی کردم، مبلندش
 يدستم رو.دمی کشنیی لباسو پاپیدستمو به پشتش بردمو ز. دیچی مشامم پيخوب عطرش تو
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 به سرجاش برش گردونمو نکهی بود و توان ادهی به من چسبشانی عرمهیبدن ن. کمرش نشست
 رونینفسمو ب.  ذهنم بودي بار هنوزم تونیاما لذت اول.  دور بودممی از مرشدی مت وقیلیخ. نداشتم

 .   خوابوندمشي رودموی کشرونیلباسو از تنش ب. فرستادم
 جزء جزء ينگاهم رو.  چشممو از اندام موزونش جدا کنمتونستمینم.  بدنش حرکت کردي رونگاهم

 هم ي پهلوش اخمم تودنیبا د.  به پهلوشدی اومد تا رسنییسانت به سانت پا. دیتابی ممیبدن مر
 که یی نفسهالی بود؟ دلي کبودنی لرزونش اي پاهالی بال رو سرش آورده بودم؟ دلنیمن ا. رفت

     بود؟ي کبودنی ادیکشی ممهی نفهنص
 ي از ماجرانویا. کردی ، طاقتمو کم ممیبودن کنار مر.  کششو نداشتمنی کس، اچی که به هدونستمیم

و .  بود که خودم زدمی حرفنیا.  باشممی با مرتونستمیمن نم. چشمامو بستم. دمیاستخر فهم
. ش براارمی لباس بهی از جام بلند شدم، تا کردم؟ی حرف خودمو لعنت منی بار بود بخاطر انیچندم
 . دادی از حدش کار دستم مشی بیبرهنگ

سرمو بلند کردم که .  کشوها لباس براش برداشتميخم شدم از تو.  رفتمششی آرازی سمت مبه
 روش باعث شد قلبم به درد يخوندن جمله . برش داشتمدیبا ترد.  کادو ثابت شدهی يچشمم رو

 " شدنت مباركینی جان سالروز زمایآر "ادیب
 کنه؟ شونه هام کاری با من چخواستی ممیمر.  نگاه کردممی ساعت به مردنیم، با د عجله بازش کردبا

 . کردمی نمدای  ادامش پي برايکلمه ا...  ایاز عذاب وجدان بود . کردی مینیسنگ
 خواستمیمن م. ی به فکر چمی بودمو مري به چه فکری مهموننی ايمن تو.  دستمو فشردمي تولباس

 اثبات خودم ي از اون براخواستمی همه ببرم، من مي آبروشو جلوخواستمیاونو نابود کنم، من م
 ...میاستفاده کنمو مر

 !ی لعنتي کردوونمید! یلعنت:  زمزمه کردمرلبیز.  شدمماری دخترك بيشرمنده .  شدمشرمنده
 چرا ؟یستی نوای شهی تو نبود؟ چرا تو شبهی شبوای چرا ش؟ي کردنکارویدختر احمق چرا ا:  گفتمبلندتر

 ؟ي وفادار موندنقدری چرا ا؟یکنی متمی اذشهیهم
 يلرزش دستم اراد. کنارش نشستم.  برگشتممی مرشی نداشت، پموی صالبت قدگهی که دیی قدم هابا

 بار تموم تالشمو کردم تا کمتر دستم با تنش نیا.  نبودي ارادشدی مشتری بهی که هرثانییگرما. نبود
 . برخورد داشته باشه
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 با لبام لمسشون هی.  خاموشش بشمي اون لبهاالیخی لحظه نتونستم بنیکردم، آخر تنش لباسو
 شلوارم بیاز ج.  کم کنهمی آب گرفتم تا از التهاب درونریسرمو ز.  رفتمیی راست به دستشوهی. کردم

 . میو چشم دوختم به مر.  مبل نشستمي رودم،ی کشرونی بگاری سهی
 بود که تموم تالششو ی دختر کسنیا. از شدت هوسم کم شده بود . دمشیدی مي اگهی جور دنباریا

و .  لحظهنیاز همون شب اول تا ا. از اول تا حاال. مال خود خودم. کرد تا بهم ثابت کنه فقط مال منه
 یاون ناراحت ،اون تنفر، اون هوس.  منه، فقط متعلق به منهی زندگي که توی تا وقتگفتیاونطور که م

 .  شد به احتراملیاز شکستم، تبد
.  سرم دوختمينگاه خمارمو به قطره ها.  هام فرستادمهی به ريشتری با لذت بنباری اگاروی سدود

 فرق داره حداقل از هی با بقمی فهموند مری که بهم میاحترام.  بودمی که فقط مختص مریاحترام
 .مانشیلحاظ ا

 تک تک ادیبه .  دود کردمگاری سرد،کی حفظ عفتش التماس مي برامی که مری تک تک لحظاتادی به
 حرف می که با مري هر نفريبه ازا.  به خودم لعنت فرستادمفتادی ممی مري که روي هرزينگاه ها

 .  دستم مچاله کردمي توگاری سهی زد،یم
 طرف، حرف هی ی مهمونيهمه .  مبلي به رودمی دست مشت کردمو کوبم،ی مري خاطر اشکهابه

 تا دست کردمی ممی چندتا پستو قاي بودم تو رو توای آرياگه من جا "باربد واقعا قلبمو به درد آورد
    ".  بهت نرسهیکس

 نفرت ای بودم رتی غیمن واقعا ب. شدی برام سخت مدنی افتادم، نفس کشی حرفش مادی که به هربار
 ؟یلی سهی کجا رفته بود؟ شده بود شد،ی قلمبه موای شي براشهی که همیرتیچشمامو کور کرده بود؟ غ

 نیا ي فرد تونی گناه تری که بی کسم؟ی مثل مري دختري اجبار براهیشده بود قدرت؟ شده بود 
 ماجرا بود؟

 اگه ممی مرنکهی اثبات اي براوا؟ی شی اثبات هرزگي اثبات خودم؟ براي بود؟ برای چي برای مهموننیا
 رونی ماه از خونه بنی که چندیمی مرنکهی انم؟ی رو ببی چخواستمی مشه؟ی مي شناگر ماهرنهیآب بب

 ده، خودش غوطه ور شیی تنهاي که تویمی مرده،ی دي که از من فقط سردیمی مرنکهینرفته، ا
 کنه؟ی مانتی به من خکنه؟ی مدای پلی تماگهی نفر دهی که از تماس با خونوادش منع شده، به یمیمر

  کرد؟انتی خختمی تموم عشقمو به پاش رنکهی که با اییوایمثل ش
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 قولش موند، ي رومی نکرد، مرانتی خمی نداشت، مري اجهی نگاه کردم، نتمی مري آشفته ي موهابه
 ي نکردو تموم تالشها، تموم نقشه هاانتی خودش داشت موند و خي که باخداي عهدي رومیمر

 زنها ي که همه تمی ذهننی اي به رودی کشیخط بطالن.  گذاشتجهی نتی منو بي ماهه نیچند
 .د کارنانتیخ
 نی استم،ی نمونی پشدمیدی مکردمی بودم؟ به دلم که رجوع ممونیپش.  تندیلیمن تند رفته بودم خ 

زنمو به تاراج . اگرچه کم توش ضرر نکردم.  بشهشتری بمی مري باعث شد شناخت من رویمهمون
 دودها نیاز ب.  حال کشوندمنی به امویمر. ننیبب موی مري هاییبای مردا زياجازه دادم همه . گذاشتم

 کردم؟ی احساس منطوری من اایصورتش الغرتر شده بود . هنوز خواب بود.  نگاه کردممیدوباره به مر
 ي قهیسل. به مچم بستم.  دستم بود، هنوز نتونسته بودم اونو بذارمش سرجاشيساعت هنوز تو

  کردم؟یم کاری باهاش چدیحاال با.  بد بودکمیکاش . کردی می نامهربونمی مرکمیکاش .  داشتیخوب
****** 

سر .  خوابم بردی کدمیاصال نفهم.  بوددهیتموم بدنم خشک.  چشم باز کردمدی سردرد شدبا
با دست دو طرف . با کسالت از جام بلند شدم. هنوزم خواب بود.  انداختممی به مریبرگردوندمو نگاه

 مگر.  رفتم، دستمو گذاشتم رو گونه اشکشینزد.  سردردم کم بشه از شدتدیسرمو فشار دادم، تا شا
 ي از روینفس. نفسش منظم شده بودو خوشبختانه تب نداشت. شده بودو رنگش برگشته بود

 . دمی کشیآسودگ
 که اونم با گذشت زمان شی دلخورموندیم.  نبود که عذاب وجدان داشته باشمماری بگهید.  شدمآروم

 شبوی که تموم دنیهم.  نبودیمونی به اظهار پشيازیبود؟ ن.  نبودیبه عذرخواه يازین. شدیبرطرف م
 .  بودادمیکنارش به صبح رسوندم از سرش ز

 نکهیا.  ناك اوتش کرده بودمیمر.  لبام نشستي روي باربد، خنده اي نگاه ماتم زده يادآوری هم با باز
اون فقط براساس .  کردي داده بود، منو سرشار از شادحی منو به اون پسره بورو وارفته ترجمیمر

 من عالقمند به  هنوزمیچطور مر.  لبم رفتيکم کم لبخند از رو. داده بودحیتعهدش منو به اون ترج
 رو دوست داره اما ی غربي از چهره هادیشا.  من دلخواهش نباشهي چهره دی شاگفتمی ملینشده ؟ اوا

  اش داره؟نهی سي توی قلبیعنی. تباه کردم اشدمی به باربد فهمی محلیبا ب
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 وقت صرف شناختش شتری بدیبا.  دختر عاجز موندمنیمن از شناخت ا.  نگاه کردممی به مردوباره
 موهام يمگه شناختنش برام مهم بود؟ مگه قرار بود تا ابد برام باشه؟ کالفه دستمو البال. کردمیم

 .                                      بسنوی حس احترام داشتم همهی میمن فقط به مر. دمشونیبردمو کش
 بفهمه شب گذشته رو کنارش میدوست نداشتم مر.  جمع کردمو به اتاقم رفتمگاراموی سلهیتی فتموم

 بفهمه داد،یغرورم بهم اجازه نم. نهی شد، منو کنار خودش ببداری که بیدوست نداشتم وقت. گذروندم
رفتمو  به حمام.  سطل کنار تختمي توختمی رگارارویاز اتاق خارج شدم، س. ودمکه نگرانش شده ب

 . از فکرم خارج کنمموی کردم مریسع
 شدن داریتا نخوام به انتظار ب. تا فکر نکنم. رفتمی مرونی از خونه بدیبا. کردمی مدای پی سرگرمهی دیبا

باهاش تماس گرفتمو بعد از چندتا سوال درمورد .  افتادمری امادی لحظه به نی اوليتو.  بمونممیمر
 .رونی بمی برمی بهتر شده، قرار گذاشتمی که مطمئن شد مری وقتموی مریسالمت

  میمر
 تالش کردمو گهی داری هی.  به پلکام بستننی سنگي وزنه هیانگار که .  چشمامو باز کنمتونستمینم

 .  واضح تر بشهدمیچند بار پلک زدم تا د.  دمیدیو تار مهمه جا ر.  پلکامو باز کنمي الکمیتونستم 
 بازم، شروع کرد به ي چشمادنیبا د. ختیری سرم نشسته بودو اشک مي که باالدمی خانومو دنبیز

 . نگرانتون بودمیلی تا حاال خشبیاز د. نی شدداریب. خداروشکر خانوم: حرف زدن
 یاون مهمون.  اومدادمیکم کم .  تا حاال؟ مغزم قفل کرده بودشبی از دگفت؟ی می خانوم چنبیز

 که به اتاقم برگشتم، همون موقع که به حموم رفتمو با همون یوقت.  چندشياون مهمونا. یلعنت
 کی موزي حموم و البالي زدمو صدام توغیهمون لحظه که ضجه زدم، ج. ستادمی دوش اریلباس ز
. کردی هرزه رو از بدنم پاك نمي نگاه هاخت،یری بدنم مي آب رویهمون لحظه که هرچ. شد حبس

.  ذهنم، اما نرفتي بدنم هم از توي آب موندم تا اثر نگاه ها بره، هم از روری که اونقدر زیهمون ساعت
 . ود اما نگاه ها هنوزم دنبالم بد،ی کشری شد، پهلوم تشتری بجمی سرگد،یآب سرد شد، بدنم لرز

با همون . شدی بدنم پاك نمي از روی لعنتي اما نگاه هادم،ی خدا نالشی کردم، چقدر پهی گرچقدر
 ای شد و دنی نفسم تنگ ترمشد،ی تر مرهی چشمام تشی پایهر لحظه دن.  حموم اومدميحال از تو

 .دمی نفهميزی چگهی که دیوقت. دیچرخیم
 اما انگار سوختیچشمام م.  خانوم که دستمو گرفت، برگشتم به امروز، سرد نگاهش کردمنبیز

 . ی بدون اشک،یبدون حرف. کردمیفقط نگاه م.  دوش آب جا گذاشته بودمریاشکامو ز
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 مونده بود و جدا رهی جا خهینگاهم به .  نگفتميزی اومدو رفت، اما من چبای اومدو رفت، زدکتر
. ودم اون لحظه ها بریهنوزم درگ.  به سرم نازل شدهیی که چه بالکردیهنوزم قلبم قبول نم. شدینم

 .  فراموش کنمتونستمیهنوزم نم
*************** 

 ایآر
 ی خانوم با ظرفنبیهربار که ز.  نبودي از اتاقش بودم اما خبرمی که منتظر خروج مرشدی مي روزچند

 گشت،ی برمشی وعده قبلي فقط چندقاشق خورده ای دست نخورده ینی با سرفتویغذا به اتاقش م
 مو خانونبی و هربار زگرفتمی مموی بود که سربسته سراغ مريچندروز. شدی وجدانم شروع ميسرزنشا

 گذرهی که مهی هر ثانگفتنی مدویکشی می که آهدمیدی رو مبایز. کردی که اشکشو پاك مدمیدیم
 .شهیافسرده تر م

 به ی ناممی شرکت تا فراموش کنم مررفتمیم.  که من مسببش بودموی اوضاعنمی شرکت تا نبرفتمیم
 موی مري بره که چند روزه صداادمی تا کردمی کار غرق ميخودمو تو. کشهیخاطر من داره زجر م

 یشنج.  اتمام پروژه تاباني گرفته بود برای جشنیصادق.  بودزی مينگاهم به کارت دعوت رو. دمینشن
 دور میمر دستم گرفتمو گردوندمش اما ذهنم از يکارتو تو. گرفته بودو ما رو هم دعوت کرده بود

 . نشد
 نی به ایبیحس عج.  به دستم زده بودممویبازم ساعت مر.  دستم انداختمي به ساعت روینگاه

 کوتاهمو به تنم کردمو با دادن يپالتو.  موندنو نداشتمشتری بي بود، حوصله 1 کینزد. ساعت داشتم
 . از شرکت خارج شدمی تذکرات به منشي سرهی

 ایآر
 ي دست نخورده ینی خانوم با سنبیبازم ز.  نشدي خبرمیبازم از مر.  بود ناهار نگاهم به درزی مسر

 کارش ترسمی ادامه بده، مخوادی می تا کستیآقا معلوم ن: گفتدینگاه منتظرمو که د. صبحانه برگشت
 . بکشهمارستانیبه ب

 نیا. اوردمی مرونی از اعتصاب بموی خودم مري وهی به شدیبا.  بشقاب پرت کردمي چنگالو توقاشقو
 همه ناز کردن داشت؟

 اون ي تودنشیبا د.  کردمداشی پواری ديگوشه . با چشم دنبالش گشتم.  باز کردمموی اتاق مردر
با . دی چشمش چکي اشک از گوشه هی.  شکمش جمع کرده بوديزانوهاشو تو. حالت شوکه شدم



 264 

 هی. گشتمی نشونه مهیبا نگاهم به دنبال .  کرددای راهشو پگهی اشک دهیخشونت پاکش کرد، که 
 ي لباخته،ی به هم ري موهاده،ی صورت رنگ و رو پره،ی پف کرده از گريچشما. شی سالمتزنشونه ا

 نی پس چرا به اشناختم؟ی بود که می محکممی همون مرنی بودن؟ ای خوبي نشونه هانایلرزون، ا
 چه ی حجابی کرده بود؟ مگه چند ساعت بی شکلنی اونو ای مهمونهی یعنیحال و روز افتاده بود؟ 

 داد؟ی خودشو زجر منجوری امی که مرداشت يرادیا
 به در زدم تا يضربه ا.  هنوز متوجه من نشده بوددیشا.  ادامه دادشی زارهی توجه من به گربدون

از من چه .  خونم به جوش اومدشی توجهیاز ب. دمی ازش ندی حرکتچیاما ه. توجهش بهم جلب بشه
 با کتک کارمو جلو شهیخواستم مثل هم.  بزنمادی داشت؟ منتشو بکشم؟ خواستم سرش فريانتظار

 تشی اذدی بایتا ک.  پهلوش، منصرف شدمي آوردن کبودادی به م،بای مرفی بدن نحدنیاما با د. برمب
 نرمتر باهاش رفتار کمی شدی میپس چ.  شده بودی شکلنی من ای به خاطر خودخواهمیکنم؟ مر

 کنم؟
 ...میمر:  کردمصداش
 چه نیا. ي چند روزه غذا نخورددمیشن: روبروش زانو زدم.  رفتمکترینزد. ی عکس العملچی هبازهم

 ؟ياری درمهیمسخره باز
فقط سرشو به .  نگاهمم نکردیحت.  فراموش کردمدنمی ناز کشي وهی هام خوب بود؟ من شجمله

پس چرا پا .  بوددی بعایاز من آر.  دخترو بکشمهی منت دی بود که بادهیکارم به کجا رس.  چسبوندقشی
  داشتهتونستی نمي اگهی دلیدل.  بودنی خاطر همون احترام؟ حتما همگذاشتم؟بهی اصولم ميرو

 .باشه
ا  هويدستم رو.  زدمخی چشماش دنیبا د. سرشو باال آوردهوی به سمت چونش بردم که دستمو

 به شهی تر از همرهی که تي قهوه ايفقط دو تا گو.  چشماش درخشش نداشتي قهوه اگهید. دیخشک
 چشماش احساس سرما دنی شده بود؟ چرا با دی خندونش چشهی هميپس چشما.  ومدینظر م

 کردم؟یم
دستمو . دی هم کشيبا لمس صورتش، اخم تو.  دادمو به سمت صورتش بردمي انرژدمی دست خشکبه

تنهام .  بهم نزنفتویدست کث: زدی مادیفقط فر. از جاش بلند شدو چند قدم ازم دور شد. پس زد
 ؟يخوای از جونم میچ. یبذارعوض
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 همون دختر کرد،ی مهی و گرزدی نامربوط مي بهم حرفادویکشی مادی که فري دخترنی بود؟ امی مرنیا
 قدم بهش هی. کردی ناراحتم مش،ی حالت عصب اشکاش،کردم،ی آرومش مدیبا ادب اما محکم بود؟ با

 . ایجلو ن:  شدم که چند قدم عقب رفتکینزد
:  عطرشو برداشتو پرت کرد طرفمي شهی شششی آراي از روتی برداشتم که با عصبانگهی قدم دهی

 .ایبهت گفتم جلو ن
 مویتا به حال مر.  عطرش تموم اتاقو گرفتي شدو بودهی کوبواری دادم، عطر با ضربه به دی خالجا

 ی چگهید: زدی مغی و جکردی به سمتم پرتاب مدیرسی به دستش میهرچ.  بودمدهی ندينجوریا
 دوستات به ي جلویخواستی مگه منو اونجور که م؟يدی از جونم؟ هان؟ مگه به هدفت نرسيخوایم

 ؟ینی ببموی بدبختي اومد؟ینی ببوی چي اومد؟ینذاشت شینما
.  منونیبب. کردی گوش فلکو کر ممانشی نجابت و اي که ادعایهمون.  منمنیا. نیبب: ستادی جلوم اومدا

  ؟ي شدیراض.  شدم؟ به خاطر تو مجبور شدم از تموم اصولم بگذرمی چنیبب
 ؟یکنیچرا نگاه نم:  زدنمیبا دست به س. نهی تو چشمام ببوی شرمندگخواستمینم. نیی انداختم پاسرمو

  ؟ی اونو به حراج گذاشتشی که چند شب پی نگاه کنی به زنشهیننگت م
 به نامحرما ستمویتو تموم هستو ن.  سرم آوار شدهي روای دني تموم گناهاکنمیاحساس م:  ناله گفتبا

 ... زن هرزهی هیشدم شب. یفروخت
 کی کوچموی مردی کس نباچیه.  کنهنی حق نداشت به خودش توهمی گذشتم دم دهنش، مردستمو

 دستمو دور شونش دم،ی هق هقشو شنی وقتدم،ی لرزونشو دي که شونه هایوقت.  خودشیکنه، حت
 آرومش کنم، اما راهشو خواستمیم. دیکوبیبا مشت به بدنم م.  به خودم چسبوندمشدمویچیپ

فقط دست راستم به دور . فقط دستمو محکمتر کردم.  کنههی اجازه دادم گرهشفقط ب. دونستمینم
 .شدکمرش محکم 

 ذاشتم،ی اما من نمرونی بادی بخواستی مد،یتابی و مدیلرزی بازوهام مونیدرم. کردی مهی و گردیکوبیم
 تی کرد، شکای گله مزد،ی هاش حرف مهی گرونی بکنم تا آروم بشه، متونستمی نمي کارچی هیمن
 ...  غلط کردمایخدا...  تو بودریهمش تقص... ازت متنفرم: کردیم
بدم ... خودم ...از :  زدن نداشتي برای توانگهیآروم تر شده بود، حاال د. شکستمی کلمه هاش مبا
...  رفتم حمومیهر چ...  نگاه هاشون دنبالمهشهیهم.. ادیاز همه بدم م... ادیاز تو هم بدم م... ادیم

 ... کشمیم  از خدامم خجالتایآر... پاك نشدمدمی خودمو آب کشیهرچ...  زدمفی خودمو لیهرچ
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 ينجوری چسبوندم، انمی سرشو به سشد،ی منیی گلوم باال و پابکی سرش گذاشتم، سي رووچونم
 که حالم خراب بود، چند قدم عقب رفتم، اونم به دنبال خودم ی هم اون هم منم،ی آرومتر بشدیشا

.  حسم کنهخواستمیم.  حسش کنمخواستمیم.  دربر گرفتمممی مردمویکشوندمش، دراز کش
 خواستمی بودم، اما مدهی فهمری منو داره، درسته اشتباه کرده بودم، درسته دبفهمونم  بهشخواستمیم

اصال انگار . ی کن فراموش کنیسع. میششش آروم باش مر:  رو من حساب کنهتونهیبهش بگم که م
 .وفتادهی نیاتفاق

. هشی دستامو شل کنم، ازم جدا می فقط کمی اگه کمدونستمی نگهش داشته بودم، اما مهنوزم
 شوینی بکنه،ی مهی که گردادی نشون مکرد،ی داغ منموی که هنوز قفسه سییاشکا. هی ازم فراردونستمیم

 يآدما کابوس همون... نمیبیهمش کابوس م...  بخوابمتونمیشبا نم. شهی نمتونم،ینم:  گفتدویباال کش
 ...  کمکم کنهستی نیشکیاونجا ه...  فرار کنمتونمیاونجا نم... کننیولم نم... ی مهمونيتو

 بستمو با دست دادم؟چشمی سوال جواب منی به ادی کرده بودم؟ چندبار باکاری دختر چنی با امن
... یتونی تو مممیمر:  موهاشي داشت دستام البالی نوازش گونه، چه حس خوبدم،ی موهاش  کشيرو
 دتو تو خونکهیا.. . تکرار بشهگهی که دخوامیمن نم... شهی تکرار نمگهیمطمئن باش د...  شب بودهی

 تو همون دختر محکم ي نشون بددیبا. ی بلند بشدیبا. کنهی درست نمویچی هی اتاقت حبس کنيتو
 .ی با حجاب باشیتونی که بازم مي نشون بددیبا. ی هستیشگیهم

 شی اشکيبا چشما. ویی جدانیدوست نداشتم ا.  شددهی ازم جدا کرد، نگاهمم بدنبالش کشسرشو
 زاشتمیکاش م. دمی من بودم که تموم گناهارو به جون خر،ي از دست نداديزیتو که چ: نگاهم کرد

 . از دست دادمنموی حماقت دهیمن بخاطر .  نکشهنجای و من کارم به ایبه بابام زنگ بزن
 شکل گرفته بودم، نی دخترو به بدترهی ی دخترو خراب کرده بودم، من تموم هستهی اعتقاد من

 خداتون مهربونه، دیگی خدات بخشنده است، مگه نمیگی مگه نممیمر: رفتیبه دنبال اشکش منگاهم 
 .تیشگی هم خودتو هم اقتدار هم،ي از اول بسازیتونیپس تو م

 خوامیوقت م...  ادی دورو برم نیکس...  مزاحمم نشهیکس... خوامی مدت وقت مهی:  چشماشو گرفتنم
 شه؟یم...  تا خودمو بسازمخوامیوقت م... امیتا با خودم کنار ب

بعد دوروز . فقط دو روز. شهیآره م... :  صورتش، اماي پاك کردن قطره اشک روي برارفتی ضعف مدلم
 ؟؟یتونیم. خوامی مویشگی هممیمن همون مر
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 ی مقابلم مشهی که همیمیمر.  شده بودادی شدن، چقدر اشکاش زری پشت سر هم سرازي بعدياشکها
 دوباره خواستیدلم م. ختیری اشکشو داشتم، حاال چقدر راحت اشک مي که آرزویمی مرستاد،یا
اما .  نباشهنمونی بي اونقدربه خودم فشارش بدم تا فاصله اخواستیدلم م. رمشی بازوهام بگونیم

 .پس بهتر بود که تنهاش بذارم. شمی وابستش مدونستمی چونکه مشدینم. شدینم
 میمر
 شتری تا با اشکاش، بومدی نبایز.  تا دل برام بسوزونهومدی نیکس.  مزاحمم نشدی اون روز به بعد کساز

ومنم . کردی نمحتمی نصزد،ی حرف نمگهیاما د.اوردی غذا رو مینی سومدوی خانوم منبیز. ناراحت بشم
 .  رمی بگدهی آهشو نادکردمی میدرعوض سع

 کرده بود اما منم دی منو تهدای آردرسته. دلم از خودم گرفته بود.  باخودم خلوت کردمیی تنهاتو
کاش زمان به عقب . سوزوندی منو منیهم.  دادمحی ترجنمیخونوادمو به د. اشتباه کرده بودم

 یاگه هست.  به اصفهانکردیذهنم پرواز م.  حوادث گذشته رو جبران کردشدیکاش م. گشتیبرم
 از اون روزا رو قهی دقهیحسرت .  نبودمنجایمن االن ا. شدی نمیاگه محمد عصبان.  اصفهانمدوینم
 . خوردمیم

روز .  مجسم کردمو به هق هق افتادموی خودم تک تک لحظات مهمونشیپ. ختمی کردمو اشک رفکر
 ذره هی ایاگه آر. ای از همه از آرشتریب. از همه ناراحت بودم.  بودمریاز همه دلگ. کردمی مهیاول فقط گر

 کردم يکار هر.  کردم نتونستم دلمو باهاش صاف کنميهر کار. مدیرسی نمنجای داشت من به ارتیغ
 نکهیبا ا. اعتمادم ازش سلب شده بود. زمی که نسبت بهش داشتمو دور بري انهینتونستم بغض و ک

 ....اما بازم. شب آخر باهام خوب رفتار کرد
 دهی فاختنی گوشه نشستنو اشک رهی. ای آري جداشدمو ذهنمو سوق دادم به حرفای دوم از مهمونروز

. کردمی با خدا خلوت مدیاما قبلش با.  نبودرممکنیسخت بود اما غ. ساختمی خودمو مدیبا.  نداشتيا
 . موهامو خشک خشک کردمو وضو گرفتم. به حمام رفتمو دوش گرفتم. ازجام بلند شدم

 انداختمو، با خدا درد دل نییسرمو پا. رو به قبله نشستم.  تا اذون ظهر وقت بودی ساعتمی نهنوز
 نماز اشک يقامت نماز بستمو تو. گفتمی العفو منداختموی محوی تسبيدونه ها. استغفار کردم. کردم

حس . مکردی میبا هر رکوع و سجودم، احساس سبک. شدمی بهتر مگذشت،ی که میبا هر رکعت. ختمیر
به سجده . آروم آروم. آروم شدمنمازکه تموم شد، سالممو که دادم، . شمی مدهی دارم بخشکردمیم

 . مهربونميممنون بودم از خدا. رفتمو خدارو شکر کردم
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 دهیوقت ناهار رس.  صاف نشده بودای بودم اما هنوزم دلم با آردهیبه آرامش رس. جانمازمو جمع کردم 
.  عوض کردمي تردهی پوشيلباسامو با لباسا.  با تموم مشکالتمشدمی روبرو مرفتموی مرونی بدیبا. بود

انگار . دمیکرد ترسی بهم نگاه منهی آي که توي دختري از چشماي لحظه ايبرا. ستادمی انهی آيروبرو
 هی دمی چشمام کشي که توي چشمامو با مدادی حالیب. انگار سرمازده بود.  توش نبودی احساسچیه

 لبخند بکارم اما  لبهامي کردم رویسع. یشگی فاصله داشتم تا بشم همون همیلیخ. کم بهتر کردم
. که لبخندمو بهتر کنم  نخواستمدمی شااینتونستم .  از لبخندری بود به غهی شبيزی به هرچجشینت

 . اومدمرونی سرم انداختمو از اتاق بيشالمو رو
 
 ایآر
 تموم تالششونو کردن تا بای و زيپر. ختمی خوشرنگ ري مهی از خورشت قگهی دی برنجم قاشقيرو

 بودمو با غذام مشغول دهیهمچنان اخم در هم کش. توجهمو به خودشون جلب کنن اما موفق نبودن
 رو به ییزای چهی یی جدانیانگار ا.  کس مزاحمش نشدچی همی مري دو روز طبق خواسته نیا. بودم

 عذاب وجدان هی به جز يزی داشتم چمی که اونشب نسبت به مری تموم حس و حالنکهیا.  فهموندممن
.  نداشتمی کششچی همی نسبت به مرگهید. نبود، که با بهتر شدن حالش کمرنگ و کمرنگ تر شد

 مردونم بوده که يازهای ندیشا.  بودهمی از حدم به مرشی بیکی اون احساسات مربوط به نزددیشا
 نبوده جز یچیه.  عادت هم نبودیحت.  با عشق فرق دارهدونستمیم.  خودشو نشون دادهيورنجیا

 .  اسمشو گذاشتشهی مي اگهی دزی هرچایهمون عذاب وجدان 
 که داشت دمی دمویسرمو باال آوردم مر. امی برونی بمی باعث شد از فکر مری شدن صندلدهی کشيصدا

 .زودتر از انتظارم به جمع برگشته بود.  نشستی مبایکنار ز
 ؟ي جون، بهترمیسالم مر: دی بوسموی مري گونه ی با خوشحالبایز

 خودشو دوی ، ابرو تو هم کشمی مري زده خی ي چهره دنی با دبای جوابشو داد، زي به سردمیمر
 ي نهی پرکي متوجه نگاه هایهرازچندگاه.  به من انداختی نگاهمی مردنی با ديپر. مشغول غذا کرد

 گهید.  خودشي برادیکشی خورش مي بود که با خونسردمیتموم حواسم به مر. شدمی ممی به مريپر
 دمیشا.  نبودیمی نگاهشم همون نگاه قدیحت. خوردی غذاشو با اشتها نمگهید.  لبش نبودي رولبخند

 خاموش شدن عذاب ياما برا. انگار که هنوز حالش خوب نشده. کردی نگاه نمیبهتره بگم اصال به کس
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 نمیهم.  خودم فلسفه ببافمي نخوام براهگی بود تا دی هم کافنیهم.  بودی حد هم کافنیوجدانم هم
 .  بود تا نخوام ذهنمو مشغولش کنمیکاف
 .حوصلشو ندارم:  رك جواب دادمیلیخ
 ایآر:  دستش چرخوند و گفتيشهاب فنجون قهوشو تو.  نگاه دوختمشدی که از قهوه بلند مي بخاربه

 .رسهی نمنیآسمون که به زم. میگردی زود برممویریم. هی مهمونهی ؟يچرا سر لج افتاد
 از یکی که ی به مهمونمی بردیآخه چرا با. فهممی همه اصرارتو نمنی الیدل:  دادمهی مبل تکی پشتبه

  داده؟بی ترتامونیمشتر
ممکنه . می آشنا بشگهی با چندنفر دمیتونی می مهموننی ايتو:  جواب داددوی خودشو جلوتر کششهاب
از چند نفر .  برامون باشهی ترقي پله تونهی می مهموننیا.  بشهشنهادی بهمون پدی جديپروژه 

  ماایآر. کنندی شرکت ماشی مهموني اقتصاد توي از غولهایلی و خهی شخص بانفوذی صادقدم،یشن
 .می خودمون استفاده کنشرفتی پي برای مهموننی ازمیتونیم

 . میگردی اما زود برممیریم: ابرومو باال انداختم.  نگاه نکرده بودمی شکل به مهموننی ابه
 .میگردی برمادی خوشت نميدی دا،اگهیباشه تو ب:  شهاب نشستي لباي لبخند روهی
 نی ماشهیبا .  دنبالتونامی اونجا منا،ی اری اميشب برو خونه : دمی سرد شدم، نوشي جرعه از قهوه هی

 . بهترهمیبر
 . سر به بچه ها بزنمهی رمیمن م. کنمی هماهنگ مرمیباشه با ام: از جاش بلند شدو گفت 

 .خودتم زودتر برو خونه. بچه ها رو بفرست برن.  کنلیامروزو زودتر تعط:  تکون دادميسر
 .  رفترونی تشکر دستشو باال بردو از اتاقم بي نشونه به

***** 
 شوی زمستون مهموني سرمانی اي داشت تویچه لزوم.  تو لواسون نگه داشتمییالی وي خونه مقابل

 موی آدرسو درست اومددمی فهمشدنی که وارد خونه می لوکسينهای ماشدنی با دره؟یواسون بگ ليتو
 . میدی نرسریچندان هم د

 که یاز باغ. می خودمو نشون دادن کارت دعوت داخل رفتی تا دم در خونه جلو بردم و با معرفنویماش
 ته ي و به ساختمون نماشده می رد شددیرسی به نظر مبای درختاش بازم زی و با لختیکی تارنی ايتو

 . میدیباغ رس
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 به ن،ی زود برگرددیخوای االن بگم شما منیاز هم:  آورد گفترونی بهای صندلنی سرشو از بریام
 .خودتون مربوطه

 جا نیمن که تا صبح هم:  اشاره کردو ادامه دادشدنی که وارد ساختمون می رنگارنگي دخترابه
 .مونمیم

 ی مهموني تا تودادی تذکر مری که به امدمی شهابو شني شدم، صداادهی پنی از ماشی حرفبدون
 يبه محض ورودمون بو.  شدادهی با سبد گل پریبعد از من شهاب و در آخر ام. مراعات کنه

 . دی که مخلوط شده بود به مشامم رسگاروادکلنیس
 از یتی و جمعدشی که پخش میتی الکی موزيصدا.  دم در پالتو و سبد گلو ازمون گرفتخدمتکار

 و اخم اوردی مادمی به شموی چند شب پی خاطره مهموندن،یرقصی جوون که وسط ميدختر پسرا
 بود، به ي که مشغول حرف زدن با مرددمی دویچشم گردوندم، صادق.  پررنگتر کردمویشونی پيرو

 . سر تکون دادو به طرفمون اومدی با خوشحالوندنمیمحض د
 که ما رو قابل دمیرسی مجهیکم کم داشتم به نت. نی خوش اومدیلیخ. به به جناب ارجمند: یصادق

 .نیندونست
 . می موندکی ترافيتو:  فشردمو در جوابش سرد و کوتاه گفتمدستشو
 . نشده باشهی ادبی حمل بر بدنمونی رسری ددوارمیام:  ادامه دادشهاب
 . نیبا اومدنتون مجلسمونو منور کرد. ي موسوي آقانی داراریاخت:  کردو گفتي خنده ایصادق

 ی و مارو معرفدادی کنجکاو با خنده جواب ميبه نگاه ها.  هم دست دادو با ما هم قدم شدری امبا
 نی اولي که توکردنی ملیاونا هم اظهار تما. با صاحب چند شرکت بزرگ آشنامون کرد. کردیم

 .کردمی جوابشونو به شهاب واگذار مکردمویمن سکوت م.  کار صحبت کننيفرصت با ما درباره 
 مشتاق دخترا به يمتوجه نگاه ها.میستادی ايگوشه ا. ما رو تنهاگذاشتی باعذرخواهی صادقبالخره

 .  جمع سه نفرمون بودميرو
 نیبه اول. سمی بداخالق واي از من انتظار نداشته باش تا آخر کنار توایآر:  جابجا شدو گفتی کمریام

 .دمی که اومد پاسخ مثبت می  مهر و دوستریسف
 از شتری بمونی کاري ندهیآ. میومدی ني مسخره بازي برانجایما ا: دی کوبری امي محکم به بازوشهاب

 . کنار بذاراتوی مسخره بازنجایپس لطفا ا.  برامون مهمهيزیهرچ
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.  ثواب کنمخوامیتازه من م.  ندارهيرادی که احی تفرکمی بابا خو يا:  دست شهابو پس زدو گفتریام
  طرفمونو ناکام برن؟انی طفل معصوما بنیگناه ندارن ا

 خورد، تو هم شهی من عسلم نمهی رو که با ای حساب کن، آرییخدا:  به خودش گرفتی مظلومحالت
 . بدهی سروسامونهی نواهارو ی بنی باشه، ادی بایکی بالخره یدونیکه خودتو از ما بهترون م

 در هم ي دخترا، با اخماي توجه به نگاه های شهاب، بروی توجه به بحث امی بدم،ی سرکشمویندینوش
 .  چشم دوختمشدن،ی مشتری درحال رقص که هر لحظه بتیبه جمع

 کوتاه قرمز به تنش بود، از پشت تا یلباس.  مشغول رقص با سه تا پسر جوون بودي با لونديدختر
 سرش ي رنگشو باالی عسليموها.  باسنش بودنیی وجب پاهیم تا قد لباسش ه.  کمرش، باز بودنییپا
  مرموزشون ازي کمرش، خنده هايحرکات دست پسرا به رو. پشتش به من بود.  کرده بودونینیش

 تیاستفاده از موقع.  منظور باهاش همراه شده بودنکیهمشون به . دادی دختر خبر می اصلتیهو
 تونستمینم.  زدنشمی چهرش، انگار آتدنیبا د. دی باره دختره تابکی رقص به يتو. شتری لذت بيبرا

 .  روبروم بردارميچشم از صحنه 
 در خواستمیانگار م.  خودم نبوداری هم رفتن اخمام، در هم شدن صورتم، مشت شدن دستام، دراختتو

 اگه کردمی با خودم فکر مشهیهم.  عاشقش بودمي که روزيدر مقابل دختر. رمی گارد بگوایبرابر ش
 دلم. کردمی کارا رو تصور میلی با خودم خدم؟ی نشون می چه عکس العملدمی رو دوایبازم ش

 شکستن غرورمو بهش نشون ي جهی نتخواستیدلم م.  بدمهاشوی جواب تموم بدخواستیم
 و براش نقشه کردمی با خودم فکر مشهیهم. رمی ازش بگهاموی خوابی تاوان تموم بخواستمیم.بدم

 .دمیکشیم
اون حرصا، اون .  نشون بدمی از خودم چه عکس العملدونستمی نمدمشوی االن، بعد از چند سال داما

اونقدر ازش بدم اومده . نفرت همراه با انزجار.  نفرتهی شده بود به لیتفکرات، اون نقشه ها همه تبد
 ي برایاسبمن تیالبته موقع.  کنمی تالفخواستمی نمگهی دی که حتدونستمشی مریبود، اونقدر حق

 شرکتم به حساب ي بالقوه يای که مشتریی در کنار کسا،ی مهمونيتو.  حساب نداشتمهیتسو
دلم .  درست کنميری درگخواستمی نمکردن،ی از منو دنبال می که هر حرکتیی با وجود کساومدن،یم
 . اونا افشا نشهي حداقل برای زندگنی اخواستیم
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 خواستمی اونجور که متونستمی مدیشا.  واکنشم متفاوت بوددم،یدی مي اگهی دي اگه اونو جادیشا
 حالمو هر نی همخوردمویفقط حرص م.  کردمیباهاش برخورد کنم اما االن فقط از درون فوران م

 .کردیلحظه بدتر م
 بهم فهموند که تنها ه،ی دردم چدهی شونم نشستو فشارش داد بهم فهموند که فهمي که روری امدست

 يتو.  دوختمری به امموینگاه برزخ.  چندسال بازم در کنارمهنیند که مثل ا بهم فهموستم،ین
 ه کیی دم و بازدمهاي گردنم، از روي رگهايحال بدمو از رو.  بوددهیفهم. دمیدی میچشماش نگران

 . دی هم فهمي شدن دندونام به رودهیی ساي صداي شده بودن، از روعیسر
  خونه؟می برگرديخوایداداش م:  زمزمه کردرآرومیام

 مشت دوست و دشمن؟ ترس از بد هی ي جلو؟يزی آبرور؟یاما ترس از چ.دمیدی چشماش مي توترسو
  حال من؟ ترس از تکرار تموم اتفاقات گذشته؟يشدن دوباره 

 .نگران نباش. من خوبم:  جواب دادمتی جدبا
 بهم شوی خمار خاکستريچشما. کردیحاال اونم به من نگاه م. وای نگاهم برگشت به سمت شدوباره

 ریتصو.  بود، اما االن فقط ازش نفرت داشتممی تموم زندگي روزهی که ییهمون چشما. دوخته بود
چطور قبال اونو .  روبروم نداشتيوای با شی شباهتچی ،هگشتمی میهرچ.  چشمام اومدي جلومیمر
 ي خنده هیبه نظرم خنده هاش شب. شدی تر مدهی لحظه به لحظه کشوای تبسم شدم؟یدی موایش
 نگاه تونستمیحاال م.  که به دور کمرش بودو جدا کردو به سمتمون اومدی دستوایش.  بودنیاطیش

 و حال من لحظه به لحظه شدی مکتریقدم به قدم به من نزد. متعجب و کنجکاو شهابو هم حس کنم
 .خوردیالم به هم م بودم از خودم حسی ابلنی عاشق اي روزهی نکهیاز. شدیبدتر م

 احواالت شما؟. زی ارجمند عزایآر! نجاستی ای کنی ببيوا:  صورتشو پوشوندیی کذای تبسموایش
 از طرف من و یجواب. شناختمی منتشوی که طی منياما نه برا.  لحن صداش اغوا کننده بودهنوزم

 چطور جلب دونستی شدشو خاروند، خوب ممی حجي لبهايبا ناخن بلندش گوشه . دیهمراهام نشن
 . دمتی وقته ندیلیخ: توجه کنه

هنوزم . ي نکردی فرقچیه:  صورتم گردونديچشمشو تو.  پرمنظور به دنبالش بودي نگاه هاهنوزم
 .  خوشگل و رنگارنگياوم دخترا. ی خودت حرمسرا راه انداختي برادمیشن. يهمون قدر مغرور

 بعد از طالق هم دست از سرم یحت.  بود باخبرمی زندگياون از تموم اتفاقا.  شده بودمجیگ
 .ومدی زبونم نمي روی کالمچی ه،ی حرفچیه. مغزم قفل کرده بود. داشتیبرنم
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 هیتو هم دنبال . یتو هم مثل من. ي با من نداری تو هم فرقا؟ی آرینیبیم:  گفتدی که سکوتمو دوایش
 .  هر دومون باز کردمي راهو برانیمن ا. ی تا به هوسات برسيفرصت بود

 . ی منونی مدتوی آزادنیتو ا:  کردو گفتیمکث
.  خونم به جوش اومددیدی خودش مهی منو هم شبنکهیاز. شدی صفت تر از روز قبلش می روز بهر

 خودت هیهمه رو شب. خفه شو: دمی گوشش غرری جلو، زدمشیدست انداختم دور بازوهاشو محکم کش
 ... نکردم اما توانتی بهت خيمسرم بود که تو هیمن تا وقت. فرض نکن

 با تو یزندگ. کنمی مادی شرفتمی از تو به عنوان نردبون پشهی من همانت؟یهه خ: دی افتخار خندبا
 احمق هنوزم با افکار پوچ ياما تو.  که دوست دارم برسمیگاهیباعث شد تا من رشد کنمو به جا

 . یکنی می زندگتیمیقد
 کردمی می که زندگی منو ازاون زندونیتونستی که مي بودی تو تنها کسیدونیم:  کردزی رچشماشو

.  عقب موندهي خونواده هی ،ی کنی پدر و مادر متحجر زندگهی عمر با هیفکرشو بکن . ارهی برونیب
و   مدرنيای تو منو به دن،ياما تو منو نجات داد.  موندنشی هزارو چهارصد سال پي که توییکسا

 ی تا کدم؟یچی پی دور خودم ماهای پارچه رو مثل کالغ سهی دی بایتا ک.  ي خودت بردي شرفتهیپ
 دم؟یپوشی مثل عقب افتاده ها لباس مدیبا

 ای بخت من، تو منو با دني فرشته ياما تو شد:  صداش بد شددنی مستانه کرد، حالم از شني اخنده
 پولدار و ي دوستادم،یورو د که تیمن وقت.  جبران کنمموی من با تو تونستم فقر فرهنگ،يآشنا کرد

 ی تا کم؟یمون مرد بهی به بندی پادی بایتا ک.  دارهی مفهموم متفاوتی زندگدمی فهمدم،ی دپتویخوش ت
 دارم، ییبایمن ز. ي تو راه منو باز کردم؟ی بمونی تا آخر عمر زندان،ی عربفی اراجي به واسطه دیبا

 ری که بدون استفاده بره زست،ی نییبای همه زنی افی نبرم؟ حفشویچرا ازش استفاده نکنم؟ چرا ک
 خاك؟

 افتخار ی نوعشوی هرزگتونستی پست بشه، چطور منقدری زن بتونه اهی کردمی وقت فکرشو نمچیه
 بودم؟  ی زننی عاشق چنيمن چطور روز.  کنهحیقلمداد کنه، چقدر راحت تونست خودشو توج

 پاك کنم اما نینمش که وجود نحسشو از زم صورتش، تا اونقدر بزيدستمو مشت کردم تا بکوبم تو
رد نگاهشو گرفتم .  اشاره کردیی به شهاب نگاه کردم که با سر به جایعصب.  گرفتستموشهاب مچ د

 .شی مهموننی و ایلعنت به صادق. ومدی که سمتمون مدمی رسیو به صادق
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 چشمام ي حواله ی زد، چشمکي پوزخندوایش.  رو هول دادم عقب وای دادمو شرونی بی عصبنفسمو
 ی صادقيبا صدا.  شدهاشی رقص و مشغول عشوه گرستیدوباره برگشت به پ. کردو ازم دور شد

 ستیخوب ن. دمیدی جان، از دور داشتم رفتارتو مایآر:  دوختمی گرفتم و به صادقواینگاهمو از ش
 که هیی دخترانیباتری از زیکی وایش.  کنهی بدخلقنقدری سن و سال شما نسبت به دخترا اه بيپسر

 . دمی اطرافم ديتو
به .  باشهندتونی امشب و چند شب آي برای پارتنر خوبتونستی موایش:  خوردشیدنی از نوشي اجرعه

  وی خوش بگذرونی تا جووندینظر من که با
حالم بد بود، و .  مردو به کشتن ندمنی تا ادمیی هم ساي به هم فشار دادم، دندونامو روفکهامو

 اشاره کرد، سه نفر اطرافشو گرفته بودنو با هم وایبا دست به ش.  مرد بدترم کرده بودنی ايشنهادهایپ
 هیدخترو بدزدن، و  نی کمتر از تو بودن اما تونستن قاپ ایلی اونا خنشونیبب: رفتندیبه طرف پله ها م

  و نوش جووناشی بساط عهامی مهموني دوست داشتم توشهیهم.  خودشون رقم بزننيشب خوبو برا
 . رو فراهم کنم

 دنی و شهاب فهمریام. رمی رو بگختنشی ررونی بي معده ام باال اومدو به زور تونستم جلودیاس
  ن؟یدی می مرخصي اجازه یجناب صادق:  گفتیداغونم، شهاب رو به صادق

 . محاله بذارم؟ي زودنیبه ا:  کردی تصنعی اخمیصادق
 جان ایحال آر:  شونم گذاشتي دستشو روری نشدم، اموونهی دنی از اشتری تا بزدی حرف نمکاش

 .می امشبم به رسم ادب مزاحمتون شدست،یچندان مساعد ن
 اتی همزمان با خروجم از در، محتوم،ی زدرونی از اون جا بی که بود، با تموم بدبختي هر دردسربا

 رو یمیاون عشق قد تموم خواستیدلم م.  جدول نشستمو عق زدمهیمعدم به باال هجوم آوردن، کنار 
. زمیرون بری بودمو به بدهی خوابوای که با عشق کنار شیی تموم اون شباتونستمیکاش م. زمی بررونیب

 . خوردی که اطرافمو گرفته بودن به هم میی کساي از همه وا،یحالم از خودم، از ش
 که به سمت یی و اون سه تا جوون که دورش کرده بودن، هنوزم اون پله هاوای شي چهره هنوزم

 عق ،يادآوری و من با هر دادی با دست پشت کمرمو ماساژ مریام.  چشمم بودي جلورفت،ی میاتاق
 .زدمیم
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 ی و شهاب در سکوت و نگرانریام.دمی سر کشروی آبو از شهاب گرفتم، صورتمو شستم، ته بطريبطر
 خوب بود زدن،یم بود، خوب بود که حرف نمتی غننی من بهتري سکوتشون برانیا. کردنینگاهم م
 . خوب بود که کنارم بودنزدن،ی نمزی ترحم انگيکه حرفا

 خواستمی چشمامو بستم، فقط من،ی ماشی دادم به پشتهی نشستم، سرمو تکنی ماشي توری کمک امبا
 يخوایم:  به حرکت درآوردنوی ماشریام.  حضور داشتوای که شیی دور بشم از جاخواستمیبرم، فقط م

 مارستان؟ی بمیبر
 .نه حالم خوبه، فقط برو خونه:  وار جواب دادمزمزمه
 چشمام رژه ي جلووای برگشته بود، تک تک خاطراتم با شمی عصبگرنی بود، مدهی امونمو برسردرد

 زمی نررونی نزنم، تا بادی تا فرفشردمی هم مي دستمو مشت کرده بودم، انگشتامو محکم رورفت،یم
  بهدی من بای خاکي کره ي همه آدم رونی انیمن؟ چرا بچرا .  وجودم بودي که توياون همه درد

 شدم؟ی سرنوشت گرفتار منیا
 تشی اذیلی خوای که بخاطرشیمیمر... می مرداد،ی آزارم میلی خيزی چهی افکار نی بر تموم اعالوه

 ری سوال ذهنمو درگهیاما . کردمی درك مواروی شموی مرادی تفاوت زگذشت،یکردم، هر لحظه که م
 یذهب مي هردو از خانواده وای شموی طرز پوشش نبودن؟ مگه مرهی هردو با وای شموی مگه مرکرد،یم

   بود؟ی چي در فرهنگ، و در اعمالشون براده،ی همه تفاوت در عقنینبودن؟ پس ا
 بخاطر ذات و وجود ای نشون؟ی درشی عدم اجبار پذای بخاطر اجبار تشون؟ی تربي وهی شبخاطر

 بخاطر حفظ حجابش، میمر.  تا آسمون باهم متفاوتننی زموای و شمیاشه، مرخودشون؟ هر کدوم که ب
 وا؟؟؟ی و بازم سربلند موند، اما شدی ها رو کشی تموم سختنشیبخاطر حفظ د

 ییبا گامها.  من برگردن خونهنی کنه و خودش و شهاب با ماشادهی خواستم منو دم در پری اماز
 که هر لحظه ی با خاطراتشد،ی که هر لحظه بدتر می پر از خون، با حالی آشفته، با دليآهسته، با مغز

 از دمهام قی کاش زندگي به داخل باغ قدم گذاشتم، راه رفتم و راه رفتم اما اشد،ی مشتریبرام ب
 .ستادی ای کاش مغزم از مرور خاطرات مي استاد،ی ای کاش قلبم از تپش مي استاد،ی ایحرکت م

 میمر
 ساعت از دوازده که بای و زيپر.  ای آرری کشف علت تاخي برای بود، کنفرانسییا اتاقم گردهميتو

 .گذشته بود به اتاقم اومدن
 . افتاده باشهای آري براینکنه اتفاق:  گفتی با دلواپسبایز
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 باغ، ي هایکی نگاهمو دوختم به تارستادم،ی کنار پنجره اشی توجه به دلواپسی توجه به سوالش، بیب
 .کشهی طول مشهی ها همی مهموننجوری همراهشن، ارینه شهاب و ام: ي حرف پردیاما به گوشم رس

 . طاقت ندارمگهی من داره؟ی رو هم بگهی دختر دهیاگه : دی بار با شک پرسنی ابایز
 هم به جمعمون گهی نفر دهی من مهم بود ي براگشت؟ی برمی با نفر چهارمای من مهم بود آريبرا

 برگشتن به خواستمی که ميزی برام مهم نبود، تنها چزی چچی هی نه از بعد از مهمونشد؟ی ماضافه
 که ییایآر. شدنی مربوط مای آریعنی که به اون ی تموم کساننجاوی شده بودم از ازاریب. خونه بود

 . من مرده بودي وقت بود برایلیخ
 یکی اگه اد؟ی تنها مای آریگی تو مم؟یمر:  منو مخاطب خودش قرار داد، نگاهمو به ماه دوختمیکس

  اومد؟گهید
 . برام ندارهیتی اهمگهی صد نفر، دای نفر هیست،یبرام مهم ن:  باال انداختمي اشونه

 داد،ی رو نشون مای آرکلشیه. ادی که بدون ثبات به طرف ساختمون مدمی رو دی جسمیکی تاريتو
 دهی کوبنی زمي باقدرت به روگهی که دیی که به سر گرفته بود، پاهای قدمهاش، دستی ثباتیاما ب

 ،شدی مدهی کشنی زمي دست بود اما به دنبالش روي که به روی و کتختشی به هم ري لباسهاشد،ینم
 . خودش نبودی بود ولایخود آر.  نداشتی هم خونایبا آر

 .نیری بگلشی تحونی جونتون اومد برایآر:  کردماشاره
 يای آری به سمت پنجره منو به خنده انداخت، نگاهمو از اونها گرفتم که با خوشحالي و پربای زهجوم

 . منم بخوابمنی بذارن،ی بهش خوش آمد بگدیحاال که اومد، بر: دادنیتنها رو نشون م
 ؟ي عوض شدنقدری چرا امیمر:  مکث گفتی با کمبای گفتو از اتاق خارج شد، زیشی ايپر
 .يحاالم بهتره تنهام بذار. مجبورم کردن که عوض بشم: دمی بسترم دراز کشيرو
 حالم د،ی گم شدیبر: ای آرادی فري به صدادادمی گوش میی تنهاي رفت، در اتاق بسته شد و من توبایز

 .خورهیاز همتون به هم م
 بسته شدن در يصدا. بای و زي به پرالی واود،ی لرزادی فرنی بودم از اي اگهی اتاق دي که توی منتن

 و د،یچی اتاق پي شکستنش توي شدو صدادهی کوبیی که به جایاتاق اومد و بعد از اون جسم
 .لعنت به تک تکتون. لعنت به شماها: دی از حرص کشای که آريبدنبالش نعره ا

 آشفته اش کرده نقدری ایچ. شدی هر لحظه بلندتر و بلندتر مادهای فرشد،ی شکسته مبی به ترتلیوسا
 تفاوت ی بتونستمی بود؟ نمی همه تنفر چنی الی باعث شده بود از ته دل ناله بزنه؟ دلی چبود؟
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 منو ،یاراحت همه ننی بودم، هرچه قدر هم که با من خوب تا نکرده بود، اما ازاریهرچقدر ازش ب.بمونم
  انسانکی همراه، اما به عنوان کی همسر، نه به عنوان کینه به عنوان . کردیهم ناراحت م

 زدم اما یالیخی با خودم کلنجار رفتم، هر چقدر خودمو به بیهرچ.  بمونمی تفاوت باقی بتونستمینم
 .رمی گامهامو به طرف اتاقش بگينتونستم، نتونستم جلو

 عطر و ادکلن ها شکسته کنار ي شهی جنگ، تموم شدونی در اتاقشو باز کردم، اتاق شده بود مآروم
 ختهی رنی زمي کنسول بود، روزی بخش منتی زي که روزیی هاي افتاده بود، تموم ژلها و اسپروارید

 . بودش چشماي و ساعد دستش به رودهی تخت دراز کشي به رورون،ی بي با همون لباسهاا،یو آر. بود
 ای آر شد،جادی به ارپامی خرد شده زي شهی که از برخورد صندلم با شیی قدم به جلو برداشتم، صداهی

 ن؟ی مزاحمم بشخوامیمگه نگفتم نم: رو به واکنش وادار کرد
 من، گره دنی از جاش برخاست، با دتی به جلو برداشتم، با عصبانگهی گام دهی توجه به حرفش بدون

 ؟ینی بی وضع منی منو تو ای خوشحال؟ینی ببی چياومد:  شدشتری ابروهاش بي
به طرف در .  هنوزم با من سرلج داشتای آرم،ی حس انسان دوستنی لعنت به منو استادم،ی اسرجام

 داد، آهت منو گرفتار کرد، آهت جهی زود نتیلیآه تو خ: دمی دورگه شو شنياتاق قدم برداشتم، صدا
 . دوست دارهیلیفکر کنم خدات خ.  سرت آوردمی رو آورد که من شب مهمونییامشب همون بال

 .ي بریتونی راحت شد؟ حاال متالی خ؟يدیخوب د:  روشن کرديگاریس
 خواممی نمه،ی حالت چنی الی دلدونمینم: رمی زبونمو بگي گام به عقب برداشتم اما نتونستم جلوهی

 .کنهی خوشحالم نمگرانی دی ناراحتدنی وقت دچیبدونم، اما مطمئن باش ه
 عقب شه،ی که اومدنم به ضرر خودم تموم مدونستمی گرفت، مگارشی از سی فقط نگاهم کرد، کامایآر

 .دمی رو دوایامشب ش:  کردستادنیگرد کردم، صداش منو وادار به ا
 عشقت، دارید:  به عقب  برداشتمگهی قدم دهی زنده شده بود، شیمی بود، عشق قدنی موضوع اپس

  داره؟یهمسر سابقت به من چه ربط
 گذشتم اما هنوزم ي کردم توی خبطهیمن نچسبون، من  به گهیالمذهب، اونو د:  آباژورو پرت کردایآر
 . تاوانشو بدمدیبا

 . کنمکی کوچنی از اشتری اما نتونستم خودمو بزدی بازم حرف مخواستی شده بودم، دلم مکنجکاو
 ایآر
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 نیشتری که بی کسي کنم برافی تعرخواستی حرف بزنم، دلم مخواستی چرا، اما دلم مدونمینم
 من شد تا بتونم آتش دلمو خاکستر کنم اما نشد، ي چهی که بازی کسي براد،ی از تنفر من دبویآس

 . خراب کردموینتونستم، باز
 اونو با کردمیتالش م.  نبودیمی قدمی مرگهی عوض شده بود، دیلی سرد شده بود، خیلی که خی کسبا

 ي تویز بچگا:  گامش شروع کردمنیهمزمان با آخر. رفتی اعتنا میخودم هم صحبت کنم اما اون ب
 ،نازو نعمت بزرگ شدم

بابام با ثروت سربه فلک . کردنیهمه جا مرکز توجه بودم، همه بهم محبت م:  و گوش دادستادی ادمید
 با ش،ی مامانم با محبتش، با مهربونکرد،ی برام فراهم مخواستمی که مییزهای تموم چدش،یکش
 . کردی منو غرق لذت مهاش،یخوب
 نتونست نه،ی ببمونوی نتونست خوشبخت،یکنی مشوی بزرگي ادعانقدری که تو ایی تو، اون خداي خدااما
 .  تصادف گرفت، اونا رو گرفتو منو آرتا رو نگه داشتي بابا ومامانمو توم،ی ما با هم خوشحالنهیبب
بغضمو با . کردی متمی قبرشون اذي منو آرتا باالي هاهی گرادی از دست دادن اونها، ادی غم گذشته، ادی

 زده ، به واری به دهی به داخل اتاق برگشته و تکمی مردم،ی چشم دي فرو دادم، از گوشه گارید سدو
 تنهامون ی رفتن، وقتم مامانو بابایوقت.  سالش23 سالم بود و برادرم آرتا 16من : دهیداستانم گوش م

 که به آرتا یی محبتهاچوقتیه. ینیری دور شي دوره مون کردن، شدن مگسهالیگذاشتن، فام
 دورمون پر بود از ادی مادمیتا . رهی نمادمی دم بختشون بکنه ي به دخترای توجهدی تا شاکردنیم

 يدی مقدان چنلیفام. شدنی بدون حجاب جلوم ظاهر مشهی که همیی رنگارنگ، دخترايدخترا
 . می همه با هم راحت بودم،ی هم بودهی همه شبم،ینداشت

 خوند،ی می پزشکرفت،یآرتا اون زمان دانشگاه م:  لبم نشستي روي پوزخندلی فامنی ايادآوری از
 در مرز رازی شي بابا توي خبر دادن کارخونه نکهی منوال گذشت، تا انی با همی دو سالیکی

هم   همزمانراز،ی دانشگاه شي برارهی بگی قرار داره، آرتا مجبور شد بره، مجبور شد انتقالیورشکستگ
 دل خوادی گفتم دلم نمام،ی بتونمیاما من موندم، گفتم نم. کردی و هم کارخونه رو اداره مخوندیدرس م

 آرتا رفت داد،ی بابا و مامانمو مي که خشت خشتش بوي که ازش خاطره دارم، خونه ايبکنم از خونه ا
 . که دادمو دانشگاه تهران قبول شدميو من موندمو امتحان کنکور

 برام ای دنومد،ی که میوقت.  کنهتمی اذیی تنهاذاشتی نمزد،یر هفته بهم سر م هزد،ی هر روز تلفن مآرتا
 دم،یشنی ازش میی بود زمزمه های مدتهی. شدی پشتم بهش گرم مومدی که می وقتشد،یگلستان م



 279 

فرزانه  ،ورد زبونش، اسم فرزانه شده بود. کردی کارخونه صحبت می بخش مالي دختر توهیمدام از 
 .ادی فرزانه از اون خوشش نماد،ی خوشش منیفالن اخالقو داره، فرزانه از ا

 لی از فامیمی کنن، نی تا برامون بزرگمی گفتم،ی گفتلی آرتا رو به فامی که موضوع دلسپردگیوقت
 می رفتیی کنه، دوتاي برامون بزرگترمی نداشتویکس.  به سنگ خورده بودرشونیکنارمون گذاشتن، ت

 .يتگارخواس
 ی فرش اسپرت کف اتاق، کمي که پرزهادمی دن،ی زمي بود، پرتش کردم رودهی به ته رسگارمیس

 آرتا ي عاشقانه ي وقت نگاههاچیه:  روشن کردمي اگهی دگاریبا فندك س. سوخت و بعد خاموش شد
. کنمی از ته دلش رو فراموش نمي آرتا، خنده های وقت خوشحالچی هشه،یبه فرزانه از ذهنم پاك نم

 . بنا کردنرازی شي عشقشونو توي و آرتا با هم ازدواج کردنو خونه رزانهف
 من با یی آشناي که به بهانه ی خونوادگي های از ازدواج آرتا تموم توجه ها به من برگشت، مهمونبعد

 کردن،ی اونقدر به من توجه مبنده،ی فري با ظاهرهایی اطرافم پر بود از دخترهاگرفتن،یدختراشون م
 باشم، عادت هعادت کرده بودم مرکز توج. هامییبای زي خداکردمی که فکر مدادنیاونقدر بهم نخ م

 . من باشه، عادتم داده بودن به غرورشیکرده بودم همه تموم فکرشون پ
 میمر

 مرور گرفت،ی مگارشی کام از سهی که با هر جمله از حرفاش ییای دوخته شده بود، آرای به آرنگاهم
 برام سخت شده بود، دنی شده بود، نفس کشگاری اتاق پر از دود سکرد؟ی متشی اذنقدریخاطرات ا

 باز و فرش دوخت، به سمت پنجره رفتم، پنجره ري روي نگاهشو به نقطه ای مکث کرد، وقتای آریوقت
همون ترم اول :  متعفن بودي همه بونی سرد به داخل هجوم آورد اما بهتر از تحمل ايکردم، هوا

 موی زندگریحضور ام. می اما تا آخر با هم موندمی آشنا شدم، هم رشته نبودری با امیس عموم کاليتو
 که ي اندازه ایب  نه ثروتو پولخواستی بود که منو بخاطر خودم می درآورده بود، دوستیکنواختیاز 
 مختلف، با هم ي های مهمونمیرفتی با هم مم،ی داشتی بود، با هم روزگار خوشمی خونوادگي هیارث
 رو وای دانشگاه شي روز توهی نکهی گردش، حضور کمرنگ آرتا رو برام جبران کرده بود تا امیرفتیم
 . دمید

 ي که دستشو گذاشت رودمیبه سمتش برگشتم، د.  حساسم کردای از زبون آروای اسم شدنیشن
 دخترا ي هی بودم فرق داشت، برعکس بقدهی دمی زندگي که توییبا تموم کسا:  و فشارش دادقشیشق
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 ي فتهی منو ششیری سربزنی تفاوتش، انی ارفت،ی راه مای با حجب و حشهی همکرد،یبه پسرا نگاه نم
 . کردشخود

تموم فکر :  شدتری طوالنگاری لبش نشست، کام گرفتنش از سي روي داد، پوزخندرونی پردرد بنفسشو
 مختلف سرراهشو گرفتم، بخاطرش غرورمو شکستم، تا ي به بهونه هاي چندباروا،یو ذکرم شده بود ش

 .تونستم اونو متوجه خودم کنم
 لشی دلدم،ی که حاال بعد از سالها فهمی برق زد، برقی دادم، چشماش از خوشحالشنهادی بهش پیوقت
شبخت  ابرا بودم، خودمو خوي بهم گفت دوستم داره، انگار روی که قبولم کرد، وقتیوقت.  بودیچ
 که ی و محجبه منو دوست داشت؟ کسبای زي بود که دخترنی از اری مگه غدونستم،ی مای مرد دننیتر

 . فقط مال خودمهکردمیفکر م
 ش،ی برم خواستگارخواستمیعاشقش شده بودم، م: دیلرزی دستاش مزد،ی مقشی کنار شقنبض

 اومده ای پسرش مهربد بدنی وقت که ازییبا آرتا.  و آرتا مطرح کردمری مردش باشم، با امخواستمیم
  باهامیلیآرتا خ.  متفاوت شده بود، پخته تر شده بودیلی بود، خدهی لذت پدرشدنو چشیبود، از وقت

 تی زندگي براوی کسگفتی عجله نکن، مگفتی کن، مشتری صبر کن، شناختتو بگفتیحرف زد، م
 . انتخابش کنری کنه، پس درست و با تدبتی مادر بچت بشه، قراره بچتو ترب،قرارهیکنیانتخاب م

 گفتی باهاش مراوده داشته باش، امتحانش کن، باهاش حرف بزن، مشتری کم بهی ای آرگفتی مریام 
 . نسبت بهش نداره، اما گوش ندادمیحس خوب

 فکر زنه،ی حرفو منی اي حسودي از روری امکردمیفکر م:  تختي شد به رودهی مشت شدو کوبدستش
بدون توجه به تموم مخالفتها، بدون توجه به . کنهی به من، حسادت موایخاطر توجه ش به کردمیم

 ي از کوچه هایکی ي متوسط بودن، تویخونواده ش از لحاظ مال.  گذاشتمشی پا پحتها،یتموم نص
 متاسف آرتا ينگاه ها.  شده داشتني بازسازی ولیمی قديخونه ا. کردنی می شهرتهران، زندگطوس

. دی مدت نامزد بمونهی ای کنار گوشم گفت، آرد،ی رو دوای آرتا شی وقترهی نمادمی کنم،یرو فراموش نم
 . که نظر آرتا رو تکرار کرددی دوای نگاه شي توی فرزانه چدونمینم
 از جاش بلند شد، ،ی پاکت خالدنی با دن،ی زمي بود، با شتاب پرتش کرد رودهی به ته رسگارشیس
سرم سوت .  تخت نشستي و دوباره رود،ی ازش سرکشي برداشت و جرعه ازوی مي روي هشیش

 جرئت ی که اون داشت، حتی اما با حالرمی رو از دستش پس بگشهی شخواستی دلم میلی خد،یکش
به اونو . دونستمی منی زمي دختر رونی پاکترن،ی رو بهتروایاما من ش:  بشمکیزدنداشتم بهش ن



 281 

خانواده .  برگزار شدگهی ديهای مثل تموم خواستگاريمراسم خواستگار. انتخابم اعتماد کامل داشتم
 کرد،ی مشخص مهی مهروای شي که بابای اعالم کرد، وقتتشوی رضاوای شی داشتن، وقتي آبرو داري
 .  جواب گذاشتمی آرتا رو بی ناراضنوی گردوند، نگاه سنگینیری شوای شامان که میوقت
 زود یلی رو که عاشقش بودمو خی کسخواستی دلم مرم،ی رو بگی زودتر مراسم عروسخواستی مدلم

 یلی خخواستی محرمم باشه، دلم مخواستی محرمش باشم، دلم مخواستیبه خلوتم راه بدم، دلم م
 .زود تمام و کمال مال خودم باشه

 که کم کم کشدار یی و صداگهی دي جرئه هی که نشون دهنده دل سوختش بود، ی آهد،ی کشیآه
به .  اتاق خوابنی بهترون،ی دکوراسنی بهترل،ی وسانی کردم، بهترای خونه رو براش مهنیبهتر: شدیم

 نقرار بود زن من باشه، آرامش جان م.  آماده کنني اهیزی جهنی کوچکتریخونوادش اجازه ندادم حت
 . کردمی آماده مزوی خودم همه چدیباشه، پس با

 ابرا ي روی تک بود، شب عروسلی کل فامي که براش گرفتم تویعروس:  صورتشو پوشونديپوزخند
 یوقت. کردمی نمغی نگاه عاشقانمو ازش دري لحظه ای بود، حتوایبودم، تموم مدت حواسم معطوف ش

 ه کی شدم، تموم لحظاتیکی وای که باشی وقتم،ی با هم تنها شدي که دونفری وقتم،یکه به خونه اومد
 .  از جمالت عاشقانه م نبودی لحظه هم خالهی گذشت، نمونیب
 همه تنفرش شده؟ نگاهم به نی باعث ای رو دوست داشته، پس چوای شد، چقدر شمی لحظه حسودهی

 رنگ وای بود اما کم کم شییای رومونیچندماه اول زندگ:  که چشماش قرمز شده بودییای بود، آرایآر
 ره،ی دست و پا گگفتی مکنه،ی متی اذگفتی مگرفت،ی مرادی بودنش ايمدام از چادر. عوض کرد

 دنی از شنشدمی باشم، ناراحت مگهی دي دختراهی شبخوادی دلم مگفتی ازش خسته شدم، مگفتیم
اما اونقدر عالقه بهش داشتم، اونقدر بهش اعتماد .  حجاب دوست داشتمنی رو با اوایحرفاش، من ش

 . که دوست داره بگردهي اونجورداشتم که قبول کردم، گذاشتم
آزادش گذاشتمو اون از :  شده بود، رنگ پوستش برگشته بود، قرمز قرمز شده بودنی سنگنفساش

 ترك خوند،ی که قبال خالصانه مییکم کم نمازها.  من به خودش سواستفاده کرديعشقم، از عالقه 
 شرکتم بودم، سی تاسری درگهنکیمن بخاطر ا.  نگرفتی ضعف و گرسنگيروزه هاشو به بهونه . شد
 کارش شده کرد،ی خودش نبودنمو جبران مي وهی فرصت داشتم باهاش همراه باشم، اونم به شرکمت

 با حضور گاهی و گاه وبي مجردي شده بود گشت وگذارهاحشی دوستانه، تفري هایبود مهمون
 . من و بهونش عدم حضور من بوديدوستا
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 موی زندگنکهی اي برایبعد از مدت.  اما بازم گذاشتم ادامه بدهکردی متی منو اذریی همه تغنیا
 خواستم بچه دار وای و عالقمند کنم، از شبندی پامونی رو به زندگوای شنکهی ايسروسامون بدم، برا

 از مین  سال وکی تازه گفتی به پا کرد، می راه انداخت، چه قشقرقیی چه دعوارهی نمادمی. میبش
 کنم، انواع و اقسام وعده هارو شی تا تونستم راضدمی منتشو کشیلیخ.  زوده گذشته، هنوزمونیزندگ

 .بهش دادم تا بتونم با خودم همراهش کنم
 می تخت نشستم، ني رفتم، کنارش روکشی مکث نزدی با کمدم،ی قرمزش ترسي چشمادنی دبا

 بچه بودم، هی داشتن دیهر روز و هرماه به ام:  روبروش دوختواری بهم انداخت و چشماشو به دینگاه
 بچه دار ي براممونی از تصمی چندماهی مدت گذشت، وقتهی ی اما وقتوا،ی باردار شدن شدیبه ام
 .می شک کردگذشت، شدن

 تکرار کردم اما شوی و چندبار آزمانی مشکل از من بود، چندم،ی دادشیآزما:  دادرونی پردرد بنفسشو
 . بچه دار بشمستمتونی بودم، من نممی من عقجه،یبازم همون نت

.  حرف از زبون خودش، شوك زدم کردنی ادنی اما شنمه،ی عقای بودم آردهی بار شننی چندنکهی ابا
  زم؟ی ترحم انگیلیخ:  من نگاه کردي گرفته ي افهی به قی چشمری زایآر
 داشته ی سرنوشتنی چنکردمی سرعت سرمو به دوطرف تکون دادم، زبونم بند اومده بود، فکرشو نمبه

 شی پرستی که تو می مهربونيخدا:  نداشتی تمومدینوشی که ازش می چرا اون کوفتدونمینم. باشه
 ض موضع عوجه،ی نتنی ادنی با شنوایش.  سروسامون بدمموینخواست بهم بچه بده، نخواست که زندگ

 از  مختلفيهر روز به بهونه ها. خوادی هم خون خودش میکی گفتی مخواد،ی بچه مگفتیکرد، م
 ي بار به بهونه هی گرفت،ی می مختلف مهمونيبه بهونه ها. گشتی برمروقتی و درفتی مرونیخونه ب

 یقبل ی نسبت به مهمونی هر مهمونيتو.  بار سالگرد ازدواجمونهی تولدم، ي بار به بهونه هیتولدش، 
 رو، وای دار دوستام به شی معني نگاه هادمی دی مشد،ی هربار لباساش زننده تر مکرد،ی مشرفتیپ
 تی نهایچونکه ب. زدمی و دم نمدمیدی مداد،ی در پاسخ به اونها موای که شيزی ري چشمکهادمیدیم

 . دوستش داشتم
 یلی تالش کردم نگهش دارم، خیلی خشد،ی مشترکمون سردتر می نسبت به زندگگذشتی میهرچ

 . نخواست بشهایتالش کردم که به خودم دلگرمش کنم اما نشد 
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 شکستن ي پرتاب کرد،صداواری به سمت دشوی زهرماری خالي شهی شد،یرسی به نظر مدهی کشصداش
 درگوشم یی که گذشت، زمزمه های مدتهی:  توجه ادامه دادی بای منو از جا پروند، اما آرشه،یش

 .  باور کنمتونستمی اما من احمق نمدادی بهم میی هشدارهاهی ری امدم،یشن
 با تموم هاش،ی حرمتی که هنوزم با اون همه بی باور کنم، زن من، کستونستمیچطور م: دیش کادیفر

  پره؟ی دوستش داشتم هرز مهاشیسرد
 تصورش هم برام وحشتناك بود، هرز ی حتدم،ی کشي بلندنی تو بدنم منجمد شد، ناخودآگاه هخون

 که ي شکنجه انی مرد بود، بدتررتی با غي بدي شوهردار،گذشته از گناه بزرگش، بازیگشتن زن
 . مرد داد و اونو ذره ذره کشتکی به شدیم

 خاطرات به نی که مرور ادمی ترسدم،ی ترسد،یکشی نفس هم نمی حترفت،ی مي به کبودای آررنگ
 بازوش، سوختم، نگاهمو کشوندم به ي شدم، دستمو گذاشتم روکتری خاتمه بده، بهش نزدشیزندگ

 شد، با عجله از جام بلند شتری ترسم بزد،ی مي رنگ صورتش به کبودد،یکوبیرگ گردنش که محکم م
 که آب داشتم،یاونقدر با شتاب قدم برم.  پر از آبش کردمیی روشوي توری از شداکردم،ی پیوانیل، شدم

 ا؟ی آرا،یآر:  زانو زدمای آري کرده بود، جلوسیتموم دستامو خ
 .دیکشی نفس نمی به صورتش نگاه کردم، حتگهی بار دهی مستاصل دم،یشنی نمیجواب

 
 ایآر
 افتاده بودم، جدا کرد، قطرات آب ری که توش گي شد، منو از مرور گذشته ادهی که به صورتم پاشیآب

 نگران به یی که با چشمایمی دوختم، مرمیچشممو به مر.  صورتم به سمت گردنم روان بودياز رو
 ي چشمای نگراننیچقدر ا.  اعتنا نبودی نسبت به من بگهی نگاهش سرد نبود، دگهی دکرد،یمن نگاه م

 .دمی که اونو نگران خودم دیحالم بهتر شد، وقت.  رو دوست داشتميقهوه ا
 حالت خوبه؟:  زدی پلکمیمر
 .خوبم:  زبونش تلخ نبود، با دست آبو از صورتم پاك کردمگهی دزد،ی با طعنه حرف نمگهید

  به جز عذاب نداره؟يزی که چیکنی رو مرور ميچرا گذشته ا:  دادرونی بنفسشو
 شدی میچ:  بخوام حرف دلمو به زبون آوردمنکهی بود، بدون ای برام دوست داشتنهاشی دلواپسچقدر
  تو بود؟هی ذره شبهی ذره، فقط هی وایاگه ش
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 بهت گرانی که دستی من نریتقص:  پام بلند شدي شد، از جلورهی تی چشماش برگشت، کمرنگ
 . کردن، آدما همه با هم فرق دارنانتیخ
 کنم، تنها راه فی بازم براش تعرخواستی داشتم، دلم ماجی ازم دوربشه، اما من بهش احتخواستیم

.  کردنهی منو پربغض و کدموی که دیی هاانتی خفی گذشته بود، تعرفی خودم تعرشینگهداشتنش پ
 نکهی اي مقاومت کنارم بود، نشسته در کنارم، برای طرف خودم، با کمدمشیدستشو گرفتمو کش

 هی کرد،ی مي بشم، ازم دورکی نزدوای به شخواستمیهروقت م: معطوف خودم کنم، ادامه دادمهشوتوج
 و منو لب تشنه زدی میلی می و بي بارم خودشو به سردهی عادتم، گفتی بار مهی خوام،ی نمگفتیبار م
 .گردوندیبرم

 وای هنوزم شدی دی وقتکنم،ی حرفاشو باور نمدی دی تفاوتم، وقتیه حرفاش ب نسبت بدی دی وقتریام 
آرتا، زن باردارشو رها کرد، اومد تا به وضع من سروسامون .  با آرتا تماس گرفتپرستم،یرو مثل بت م

 . که توش بودم، نجات بدهیبده، اومد تا منو از منجالب
 رو تیآرتا اومدو منو با واقع:  ناخوداگاه فشار دادمموی رگ هام به جوشش دراومد، دست مري توخون

 وای شي برام رو بکنه، براواروی دست شنکهی اي بتونه بهم بفهمونه، برانکهی ايآرتا اومدو برا. به رو کرد
 . تله گذاشت

 آرتا قرار ي از دوستایکی رو که با ییوای شدمید: کردنی چشمم عبور مي از جلویکی یکی ها صحنه
 اون مرد ي که از خونه یلمی فدمی رو که به همراه اون مرد وارد خونه شد، و دییوای شدمیگذاشت، د

 .شدی ما فرستاده مي برامیمستق
 وای شتی که واقعی وقتدم،ی که اون صحنه ها رو دیوقت: دمشونی موهام زدمو محکم کشي تویچنگ
 نشونش دادم، لموی اومد، فوایش.  موندموای برگشتم خونه و منتظر شدم،ی به جنون رسدم،یرو د

 نکرد، فقط ی نکرد، عذرخواههیگر! دی نشون داد؟ فقط خندی چه واکنشیدونی کرد؟ مکاری چیدونیم
 . از من خسته شده، فقط گفت دنبال تنوعهفتگ
 ي فشار انگشتاری که زی دستش برگردوندم، دستموی نگاهمو به سمت مرد،ی کشمی که مري بلندنیه

 رو کتک زدم، وایش:  دستشو رها نکردم اما فشار انگشتامو از روش برداشتمفت،ری ميمن، رو به کبود
 ای  چقدر به پهلو، به صورتدونمی کرد، نمانتی بلند کردم که عاشقش بودمو بهم خی کسيدست رو

 و نذاشت دستم به خونش آلوده دی آرتا سر رسد،ی رسادشی آرتا به فردونمیبه بدنش زدم، فقط م
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 شکستم، تموم لوی تموم وساخورد،ی که براش درست کرده بودم به هم ميحالم از خونه ا. بشه
 . آروم بشم، اما نشدی تا کمکردمی پرتاب مدیرسی که به دستم ميزیتابلوهامونو شکوندم، هرچ

 . بودتهخی بهم رنقدریپس بگو چرا اون خونه ا: دمی شنموی مری لبری زي جمله
 رو از وای که شیوقت:  ازش پنهان کنمویزی بود بتونم چرممکنی رفت، غشی فضولي دلم برادمویشن

 مختلف به ذهنم هجوم آورد، الی که فقط من موندمو من، کم کم فکر و خی کردم، وقترونیخونه ب
،  نداشتمي کارچی هي تمرکز روشد،ی مقابل چشمام ظاهر موای شي بزك کرده ي چهره شهیهم

 .  شکست نداشتمنی از ايری جلوگي برایلی تماچی و من هشدی ورشکست ماشتشرکت د
 و همسر و پسرشو رها کرده بود و به دنبال ی برام سنگ تموم گذاشتن، آرتا کار و زندگری و امآرتا

 طالق بود و هم از شهاب خواسته بود که ي هم به دنبال پرونده ر،یام.  حاد من بودیدرمان افسردگ
 اونو القمون بعد از طوای شيخونواده .  کنهيری جلوگمی و از ورشکشتگرهی شرکتو برعهده بگيکارها

 هی اصل ماجرا چدونستنینم. می خونه نگه داريطرد کردن، گفتن قباحت داره دختر طالق گرفته تو
 دارن، خونواده ی مسلموني که فقط ادعایینواده ها خونی از چنخورهی کردن، حالم به هم منکارویو ا
 نی که چنیی کساز دادن که اصل نبود، متنفرم اتی اهمییزهای دخترشون به چتی تربي تووای شي
 .دنی جامعه ملی تحويرخاکستری زي هاشیآت
 نجای سر منو آرتا خراب شد، آرتا اي روای دني خبردنیبا شن:  دست خودم نبوددمی که کشیآه

 آوردن ای و بعد از به دندی رسمارستانی به بری د،یی از من بود و فرزانه به خاطر تنهايمشغول پرستار
 . مه گل، آرتا رو تنها گذاشت

 آرتا، درقبال یی از آرتا، هنوزم خودمو درقبال تنهاکشمیهنوزم خجالت م:  دستام صورتمو پوشوندمبا
 انتی بهم خوای اگه شکردم،ی ازدواج نموایبا شاگه من . دونمی مهبد و مه گل مقصر مي مادریب

.  آرتا رو نداشتمه نگاه کردن بي رفتم و تا آخر مراسم فرزانه رورازیبه ش. فتادی اتفاقات نمنی اکرد،ینم
 ساختمونو ساخت، نی اری چند ماه بود، امدونمی که نمی مدتي بودم، تورازی که من شی مدتيتو
 .  برگردمیمی آرتا بهش سفارش کرده که نذاره به ساختمون قدگفتیم

 برگشتم و خودمو غرق لذت کردم نجای آروم گرفت به خونه برگشتم، به ای از چندماه که آرتا کمبعد
 بره ادمی تا کردمی دور خودم جمع می متنوعيهر روز دخترا.  که داشتميتا فراموش کنم، گذشته ا

 شد کدومشون باعث نچی خوب بشه، ههامی خوابیکدومشون باعث نشد ب چیاما ه. دمی که دیانتیخ
 رفتن آرامش و عشق نی از بی من، بلکه بانی نه تنها باعث بدبختوایش.  کمتر بشهواینفرت من از ش
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 اما تو ،ی باشنهای باهوشتر از اکردمی فکر مگفتی مگفت؟ی می روز طالق بهم چیدونیم. آرتا هم شد
 بسط وایبه ش نفرتم نسبت.  کشوندنجای تو رو به ات،ی غرورت، توهم زرنگگفتیم. يدی فهمری دیلیخ
 محجبه متنفر ي که از تموم دخترهاد،ی رسیی شد، کم کم به جاشتری کرد، هر روز و هر روز بدایپ

 .شدم
خواست بلند بشه اما نذاشتم، اونو . دهی از دستم، بهم ثابت کرد منظورمو فهممی دست مرخروج

 .ي منو مجازات کردگهی نفر دهی تو بخاطر ا،یولم کن آر: غلم، مقاومت کرد بي تودمیکش
 ی ازم دلخوره اما اونقدر خودخواه بودم که اونو مخصوص خودم بدونم، کسدونستمی بره، مخواستمینم

 می خوابوندم، مرممی مردموی بار بهم فهمونده بود، دراز کشنی چندنویکه فقط مال خودم بود، ا
 ؟ی بکننکاروی من ای با زندگیطور تونستچ: اعتراض کرد

 ي بعدا هرموقع که بخواست،ی گذشته مهم نمیمر:  موهاش کاشتم، چشمامو بستمي روي ابوسه
 .می آروم بشکمیبذار االن . میزنیدرموردش حرف م

 نی چرا نذاشتن،ی شما مدرك داشتن؟ی نکردتی چرا ازش شکاایآر: دی ساکت موند و دوباره پرسیکم
 رو هی بقی بتابه و زندگی راحتنی جامعه به اي زن هرزه توهی نیچرا گذاشت. به تاوان گناهاش برسه

 نابود کنه؟
اگه از :  دستمو به دورش محکمتر کردمي براش داشتم؟حلقه ی منو به فکر واداشت،چه جوابسوالش

 که یی تموم اونهانی بشدم،ی همه رسوا منی بشد،ی مشخصی طالقم ملی اگه دلکردم،ی متی شکاوایش
 ي هاشونو بکوبن توحتی بودن تا نصی که منتظر لغزشیلی  فامنی بنن،یمنتظر بودن تا شکستمو بب

 غرورم، ي روذاشتنی دست م؟ي ازدواج نکردکردم،ی میسرم، که بگن چرا با فالن دختر که من معرف
 .  بودنمهمی طالقم، همون عقلی و تعصبم، پس گذاشتم فکر کنن دلرتی غي روزاشتنیدست م
 تیاگه شکا.  رو نداشتمهی توسط بقمی زندگی واشکافي رو نداشتم، حوصله هی زخم زبون بقي حوصله

 یی که از پشت بهم خنجر زدن، کسایی کساشد،ی مدهی از دوستام به ماجرا کشیلی خي  پاکردم،یم
 . رسواشون کنمتونستمیکه به ناموس من چشم داشتن اما بازهم نم

 کردم، می مري موهاونی بپرسه که وادارش کردم به سکوت؛ سرمو مي اگهی خواست سوال دمیمر
 سال ازش دور بودم، انی که سالی آرامشدم،یرسی به آرامش ممی با حضور مردم،ی کشیقینفس عم
  سواالي هی هردومون، بهتره که بقم،ی داراجیاالن فقط به خواب احت: دمیدی موای قبل از شمویکاش مر

 .ي فردا بذاريرا برو
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 میمر
 ی خوابي تودادی منظمش نشون مي شده بود، نفسادهیچی بودم، دستاش دور کمرم پدهی خوابایکنارآر

 م،ی داراجی که گفت به خواب احتیهمون موقع.  بوددهی خوابشد،ی وقت میلیعمق و آرام فرورفته، خ
 ای د خوابش برعی که خورده بود، سریی هایدنی نوشینی بخاطرسنگدونمینم. دیچشماشو بست و خواب

 . ذهن و روحشیبخاطر خستگ
 ایکنار آر.  بخوابمدادی اجازه نممی و ذهني فکري شد، مشغله ي خواب از من فراری ولدی خوابایآر

.  نهای در کنارش درسته دنمی خوابدونستمینم.  کنمکاری چدی بادونستمی که نمی بودم درحالدهیخواب
 بکنم بخاطر ازخواست رو بای آرد،ی که از راه رسي فردا روزدی نه؟ باای کوتاه اومدن درسته عی سرنقدریا

 دی نه؟ باای که کرد ییتهای رو ببخشم بخاطر تموم اذای آردی نه؟ باای يگری ديمجازات من به جا
   بخاطر تموم تهمت ها؟رها،ی بخاطر تموم تحقکردمیگذشت م

.  براشون نداشتمی پاسخشدنوی که همه به هم مربوط میی سوالهام،دونستی  که جوابشونو نمییسوالها
 ها نهی کنی رو مقصر تموم اایقبال آر.  خبردار شده بودمای چونکه از سرگذشت آرکردمی نمدای پیجواب

 گهید. م سردرگم شده بودده،ی که دیانتی خدنی با شنش،ی زندگي قصه دنی اما با شندونستمیم
 زن، هی رو مستحق عذاب بدونم چون ای آرتونستمی نمگهی بدونم، دی رو گناهکار واقعای آرتونستمینم
 من هی که شبی زنگرفته،ی من حجاب مهی که شبیزن.  کرده بودانتی نفر هم جنس من بهش خهی

 . داشته اما در باطن خراب بودهنی که ظاهرا دیزن. خوندهینماز م
 پس م،ی جنس بودکی هردو از وای منو شوا؟ی شهی شبیکیز  اگرفتی انتقام مدادم،ی حق مای به آردیبا
 باعث ی چ؟ی و اجتماعي فردي هاتی محدود؟ی خانوادگتی همه تفاوت بود؟ تربنی باعث ایچ
 ؟ی دوران کودکي افتخار کنه به هرزه بودنش؟ عقده هااست،ی و حی که مظهر پاکدامنی زنشدیم

 زنها ي زن خائن؟ همه هی بشه ي چادريوای باعث شد شی چان؟ی اجبار اطرافای ف؟ی ضعاداتاعتق
 مونند؟ همه ی می به اصول اخالقبندی پاي ثروت و آزاددنی زنها با دي هستند؟ همه يمستحق آزاد

 کنند؟ی همسرشون سواستفاده متی نهای زنها از عشق بي
 زن؟ يازهای کنه؟ اشتباه شوهر؟ عدم توجه همسرش به نانتی به شوهرش خی که زنشهی باعث میچ
 رو ی زنو شوهرن که باهم زندگنی طرفو مقصر صد درصد دونست، اهی شهی مشترك نمی زندگيتو
 وی زندگگهی طرف دیرتی غی طرف و بهی حسادت گه،ی طرف دیتوجهی لغزش هر طرف، بسازن،یم
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 .کنهینابود م
 

 آزادتر شد، ی کمای آري حصار دستهادمی دیوقت. کردمی نمدای پی ذهنم بود و پاسخي سوال توهزاران
 بعد از اون همه ای نکرد، از کنارش بلند شدم، شک داشتم آری به جابجا شدنم توجهای آردمی دیوقت

 چیه  مهربون که منو بدونيای گذشته، شک داشتم بشه همون آری بمونه چادشی ،یدنیخوردن نوش
 اومدم، به اتاقم رفتم و بعد از خوندن نیی از تخت پایبه آروم. کردی به خواب دعوت میچشم داشت

 .دمینماز صبحم خواب
 ایآر

 مهیسراس.  مواجه شدمشی خالي محکمتر به خودم فشار بدم اما با جاموی خواستم مری زدم، میغلت
 ری هنوز از من دلگیعنی بود؟ دهی هنوز نبخشیعنی داشت؟ ی من چه مفهومیی تنهانیبلند شدم، ا

 ونه خودم نگه داشتم اما االن به چه بهشی پموی به بهونه خواب مر،ی مستيبود؟ شب قبل به بهونه 
 دی ازش چشم گرفتم، شای دو اتاق کردم، به سختنی بي به در بسته ی سر بزنم؟ نگاهمی به مريا

 . نشمکتری بهونه کردم که بهش نزدلوی دلنیهم.  که بهش وابسته نشمکردی کمک ممی مريدور
 دهو نشون ی نگاه کردم، ساعت حوالواری ساعت، به ددنی فهمي برادم،ی موهام کشي توی دستکالفه

 . به حمام رفتمدی امنی به ازدم،ی سر به شرکت مهی دیبا. دادیم
تموم . کردمی نمداشی پکردمی اما به هرجا که نگاه مگشتمی داده بود مهی هدمی که مری دنبال ساعتبه

 بود که حتما همون ساعتو به دست ي چه اصرارنمدوی نکردم، نمداشی اما پختمیکشوها رو به هم ر
ل داخل ی وسادم،ی کشرونی آخرو بيکشو.  به اون ساعت داشتميادی زي چرا عالقه دونمینم. ببندم

 رونی کشو بياز تو.  بهم چشمک زدمی مری نکردم اما گوشدای ساعتو پختم،یکشو رو به هم ر
 ی داره، گوششی گوشي توی بدونم چخواستی کردم، دلم مزی خاك گرفتشو تمي شهی شدمش،یکش

 دای از پدی فرو کردم، نا امبمی جي توویگوش.  کرده بودمفشی که توقشدی می هشت ماهکیکه نزد
 يبدون توجه به پرسشها.  رفتمنیی به مچم بستمو به پاگهی ساعت دهی م،ی مرییساعت اهدا کردن

 .  رفتمی به سمت در خروجبای و زيمداوم پر
 ایآر

 ؟یسالم خوب:  شرکت به سمتم اومدي تودنمی بود که با دی کسنی اولشهاب



 289 

 نی که چندی وقت بود بهش اعتماد کامل داشتم، کسیلی که خی شرکت کردم، کسی به ناجینگاه
خوبم :  بود نجات دادی که در مرز ورشکستگی که شرکتو اون زمانی کسکرد،یسال بود شرکتو اداره م

 .ممنون
 .ي کردی استراحت مکمی ي موندیخونه م:  کرد به صورتمی نگاهشهاب
 .گفتم که خوبم:  به شونش زدمی همه جانبشو دوست داشتم، دستتوجه

 پرونده هاشونو گذاشتم م،ی داردی جدشنهادی پي سرهی:  تکون دادي مطمئن بهم چشم دوخت و سرنا
 . بهش بندازی نگاههی ی اتاقت تونستيتو

 .گمی گرفتم بهت میمیباشه، هر تصم: ، گفتم موضوع صحبتی مصلحتریی از تغممنون
 بودو به دی که به نظرم مفییشنهادهای کردم، پیپرونده ها رو بررس.  تنها گذاشتمو به اتاقم رفتمشهابو

 د،ی رسانی به پامی کاري که مشغله ی که سرم خلوت شد، وقتیوقت.  کنهشونیشهاب دادم تا بررس
 .دمی کشرونی ببمی از جموی مریگوش

 نی از بهتریکی شی تا چند ماه پومد،ی به نظر نمیمی دستم گردوندم، چندان هم قدي دور توهی
 ی اما انتظارم باد،ی فشار دادم و منتظر موندم صفحه باال بویدکمه گوش. شدی ها محسوب میگوش

 تمو گفتمو هم زمان، دسي بلندیلعنت.  نداشتيری هم امتحان کردم، اما تاثگهیچندبار د.  بوددهیفا
 يشارژر.  شدی منحنی لبام کمي شارژ نداشته باشه، گوشه دی شانکهیبا فکر ا. دمی کوبزی ميبه رو

با .  فشار دادموی پاور گوشي وصل کردم، دوباره دکمه زی بودو برداشتم، به پرزی مي روشهیکه هم
 . لبم نشستي روي لبخند،ی روشن شدن گوشدنید

. دمی نديزی چعتی طبي منظره هی باشه، اما به جز  عکس خودشی داشتم بک گراند گوشانتظار
چطور . دی قفل، عقل از سرم پري الگودنی فعال باشه، اما با دریعالمت قفل صفحه رو لمس کردم تا غ

 . بوددهی فای الگو رو رسم کردم، اما ب،ی به صورت تصادفيفکر قفلو نکرده بودم؟ چندبار
 کرد،ی چطور الگو رو رسم ممی مرارمی بادی کردم به ی پرت کردم، سعزی مي رووی از تالش گوشخسته
 دست تی آزمون و خطا کردم تا به موفقي آوردن حدودش، دوباره دست به کار شدم، چندبارادیبا به 

 با دم، سر به مخاطباش زهیاول .  ببرهنی از بقموی عمتونست،تبسمی نمیچی بار هنیا.  کردمدایپ
 شکوه جووووون، ،ی دادا محسن، داش محمد، صباش،یحج: دم مخاطباش، به خنده افتای اسامدنید

 ... خله، زن داداونینازن
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 فتهی شماره ام که با اسم خودشدنی از خودم گشتم اما با دی به دنبال اسمدم،یخندی مطنتشی شبه
   کنه؟رهی ذخفتهی شده بود، ابروهام درهم شد، چطورتونسته بود منو با عنوان خود شرهیذخ

 فعال وی فاي صفحه، واي اومدمو به سراغ تلگرامش رفتم، از باالرونی عنوان، از مخاطبها بنی از ایعصب
اسم گروه ها رو از نظر .  نخونده داشتامیهزار پ5 از  شتریب.  شرکتو وارد کردمرلسیکردمو رمز وا

م کرد گروه وادار  به گروه ما چهار نفر، اسمدمی و رس،ي هنري کانال عکسها،يگذروندم، گروه آشپز
 توی غلط کردم، تو روخدا گوشمیمر: نینازن:  نخوندهي هاامیکه بازش کنم، شروع کردم به خوندن پ

 .روشن کن
 .ی انداختي به چه دردسرموی مرنیخاك برسرت، بب:  شکوه

  اونجاست؟ای آردونستم،یآخه من از کجا م: نینازن
 .کنهی راه عوض میقی صدی فرسخستی از بمی مریدونستی تو که مچ،ی هایحاال آر: صبا

 نداره و من ي با اون رابطه اخوردی که قسم میمی رو برام روشن کرد، مری خاطراتیقی اسم صددنید
 در هم شتری هربار اخمام بخوندموی ميشتری رو با سرعت بامهایپ.  کار بودنشانتی به خزدمیتهمت م

 درسته م، متهم کرده بودانتی به خموی مرلیمن بدون دل. شدی مشتری هر بار عذاب وجدانم برفت،یم
 . داشتم، اما االن شرمنده بودمي اگهیاون موقع هدف د

 با عنوان ی حت،ي پسرچی قبل از من هم با همی مردمی رسجهی نتنی رو خونده بودمو به اامهای پتموم
 االن شناختم؟ی مموی مردی کرده بودم؟ االن بای کوتاهمیدوست، در رابطه نبوده، چقدر در شناختن مر

 بودم؟  پشت سرمو خراب کردهي از پلهایمی االن که نم؟ی شناخت مري براکردمی تالش مدیبا
 هی از غی و رو کردم اما درری رفتم،عکس ها رو زلهاشی فاتیری آزار دهنده، به مدي از فکرهاخسته

حجاب دار  عکس هی ی عکسها از دوستاش، از خونواده اش، و گاهشتری حجاب از خودش، بیعکس ب
  حجاب از خودشی عکس بهی شتر،ی بتی امني که برادادی متی به حجابش اهمنقدریا. از خودش بود

 با اجبار و با نشون دادن قدرت د،ی دخترو مجبور به کشف حجاب کرده بودم با تهدنی و من انداشت؟
 .بازوم

 کالس گرفته ي بود که تویلمی کردم، فی پلشویکی رفتم، لمهاشی في افکار، به پوشه نی از اناراحت
 رو رها کرد ی که ملخی تحت وب بود، و دستیسی برنامه نوسیشده بود، استاد سرکالس مشغول تدر

 اما ه گرفتلموی فنی ای کدونستمی کرده، نمنکاروی ای کدونستمینم.  کت استاد نشستيو ملخ به رو
 جرئت ی تا بدونم کشدمی تر م و من مشتاقگذشتی ملمی از فهی هر ثاننم،ی ببشویمشتاق شدم تا بق
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 ي اما صداکرد،ی نگاه منی داره،استاد برگشته بودو به سمت دوربطنتوی همه شنیبه خرج دادن ا
  "د؟یکنی نگاه مينجوریاستاد چرا ا "مخاطبش منو متعجب کرد 

 اول ي روزهاادیبه .  بود طنتی که سرشار از شی بود، کسمی که مشتاق بودم بشناسمش مریکس
.  خنده هاشي از صداشدی و خونه پر مذاشتی مگرانی که مدام سربه سر دییاومدنش افتادم، روزها

 کارها نی دل و دماغ اای برداشته بود؟ خسته شده بود هاشیطونی دست از شگهی که دشدیچند وقت م
 همه نیز ا خودم بوده؟ بعد اي هم رشته می مردمیفهمی مدی نداشت؟ من مانع بودم؟ چرا االن باور

 ماه؟
 یی بلند، با چشمایی با خنده هادمش،ی صفه دي بود که توي رو پخش کردم، همون روزي بعدلمیف

 نم؟ی ببتونستمی چشمها رو نمنی اگهی پس چرا د،ی سرشار از زندگیی با چشمهاطنت،یپراز ش
 لموی بلند قهقهه زدم، فلمی في توي چهره هادنی پخشو زدم و بادي دکمه دم،ی آخر رسلمی فبه

 در اون موی مري چهره تونستمی کاش مشد،ی خنده هام بلند مي هربار صدادموی و چند بار دنیچند
 در باز دمی خنده هام دونیم.  در اون لحظه هم برام لذت بخش بودمی تصور مری حتنم،یلحظه بب

به به :  کامل وارد شدری ام کردم خندمو جمع کنم اما نتونستم،ی سعد،ی به داخل سرك کشری امدوش
 .ی شاد و شنگولنمیبی اما مم،ی خارج کنی از افسردگدی خان، من گفتم آقا رو باایجناب آر

 دهی خنده هات دو تا ساختمون اونطرفتر شنيبزنم به تخته، صدا: دی کوبزی انگشت خم شده به مبا
 .می ما هم شاد بشيخندی می به چنی  بگشه،یم

 ی حساس شده بودم به بنقدری چرا است،ی معلوم نلمی فنی اي تومی مري داشتم که چهره نانیاطم
 تو هم ن،ی ببلموی فنی اایب:  دستم اشاره کردمي توی به گوشر؟ی امي برای حتم،یحجاب نبودن مر

 .یشیمثل من از خنده روده بر م
 میدیخندی هردو با هم مریار منو ام بنی باز کردم، الموی فستاد،ی جلو اومد و کنارم اي با کنجکاوریام

 . خنده دارتريگری هر کدوم از دم،ی مريبه چهره دوستا
 یلی گرم، خمی مریدم تو و آبج: آوردرونی ببشی از جشوی گوشد،ی خندری دل سهی نکهی بعداز اریام

 .نمی بفرست برام، هروقت دپرس شدم ببلموی فنی بودم، ادهی نخندينجوریوقت بود ا
 ماه باهام قهره ، تازه هی تا دمی دلموی فنی اگه بفهمه امیمر: دمی عقب کشوی اخم کردم، گوشناخودآگاه

 .ارمشیتونستم سرراه ب
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 ي روری مرتب امي دست زدنهايصدا.  دمی کوبمیشونی که دادم، محکم به پی وحشتناکیبخاطرسوت
 کاری خانومم بمیپس مر:  روبرو شدمری امطونی خندان و شيمخم بود، نگاهمو باال گرفتم با چشما

 .شدمی مدی  داشته، کم کم داشتم ازش نا امیی هایی هنرنماهینبوده و 
 به ي جمله اچی منتظر پاسخ من بود اما هکردوی نگاهم مطنتی با شری انکار نداشتم، امي برایراه

حاال . ی کندای پ تا جوابياری به خودت فشار بنقدری اخوادینم:  زدي لبخندریام. دیرسیذهنم نم
  براتون مهم شده؟نقدری خانوم انی تاحاال ایراستشو بگو از ک

 قهر و منت ي برام مهم نشده، فقط حوصله می چرت و پرت نگو، مرنقدری اریام: ی زدم به صندلهیتک
 . ندارمیکش
 که یی تا جا،ي تکرار کردویآقا بازم که همون حرف قبل:  نثارم کردی باال پروند، چشمکیی ابروریام
 که غرورتو کنار يدی براتون مهم نبود، حاال به کجا رسی کسی وقت قهر و آشتچی شما هادمهی
 .یکشی دخترو مهی و منت يزاریم

 نفر هی ی قهروآشتی بود، از کری حق با امدم،ی موهام کشي توی دستم،ی در پی پي های از سوتکالفه
   شناختم؟ي ناشناخته رو تا حدودمی که مری زن؟ از وقتهی مهم شده بود؟ اون هم نقدریبرام ا

 کنمی که من فکر ميزی چنی اگه ا،يای کنار بمی با مری اگه بتونایآر:  مبل انداختي خودشو روریام
 .شهی بهشت متی داشته باشه، زندگتیواقع

 د؟یکنی فکر می چی جنابعالدیببخش: دمی در هم کشابروهامو
 . به خصوص از جانب تواد،ی مشی شما داره پنی بی محبتهی نکهیا:  هم قفل کردي تودستهاشو

 کردم؟ فقط چند دای پمی نسبت به مری گفتم محبتی باشه، من کری خيدیخواب د:  زدميپوزخند
 .نی حس احترام نسبت بهش دارم فقط همهی که هیروز

 .  بهت گفتمی من کنی حاشاهم بلنده، اما ببواری د،ی تو بگیباشه هرچ:  موشکافانه نگاهم کردریام
 اتاقم ي تونیاری بکیخانوم صدر، سه تا قهوه با ک:  ادامه نداد، تلفنو برداشتم گهی دری امخوشبختانه
 .نجای اادی بنیبه شهابم بگ

 چه کنم، تا اومدن شهاب خودمو سرگرم ری کنجکاو امي با نگاه هادونستمی قطع کردم اما نمتلفنو
در اتاقم زده . کردی نگاهم مطنتی با شریکردم، اما همچنان ام زمی مي رويمرتب کردن پرونده ها

 .ییرایذ پزی مي رونیخانم صدر، قهوه ها رو بذار: شد، اول شهاب و به دنبالش خانوم صدر وارد شدن
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 ری بلند شدمو کنار شهاب جاگزی نشست، از پشت مری اميشهاب روبرو. برهرونی بی موندم منشمنتظر
 ؟ي کردی شد؟ پروژه ها رو بررسی چجهیشهاب نت: شدم

 .نداختی بهم میرچشمی زي نگاههاری اما بازهم اممی روزو با حرف درمورد شرکت گذروندي هیبق
***** 

 می مری بود که تو گوشییزهای چریتموم مدت فکرم درگ. میخوردی شام مموی نشسته بودزی مپشت
 شناخت ی از ککرد؟ی خودش مری ذهنمو درگنقدری ادی دختر باهی چرا امها،ی عکسها، پلمها،یف. دمید

  داشت؟ مگه قرار نبود ردش کنم بره؟ پس چرایتی برام مهم شده بود؟ اصال شناختش چه اهممیمر
 کردم؟یدست دست م

 با غذاش شتری بود، بدهی کم برنج و خورشت کشیلی بشقابش خي نگاه کردم، تومی به مری چشمریز
 ای و ی سرزندگطنت،ی از شي اثرگهیت چشماش کشوندم، چرا دنگاهمو به سم.  تا خوردنکردی ميباز
 از ي خبرگهی دی حتکرد،ی که از اصفهان اومده بود، فرق میمی با مریلی خشد؟ی نمدهی ددیام
 . نبودگاهشی گاه و بيخندهالب
  جان، برات خورشت بکشم؟ایآر:  گرفتممی چشم از مربای زي صدابا

 .هی کافدمی قدر که کشنینه هم:  برنج زدمری زقاشقمو
 لی اواادمهی. اوردی مرونی بکردوی چنگالشو داخل کاهو فرو منباری برگشت، امی نگاهم به مراری اختیب

 ی انگار شاداباد؟ی برونی حال بنی تا از اکردمی مدی باکاریچ.  خوش اشتها بودیلیکه اومده بود، خ
 که دوباره خنده دمکری مدی باکاریچ. دیندخی کس نمچی هگهی داشت و حاال دری هم تاثهی بقي رومیمر
 یعنی خانواده اش تنگ شده بود، ي دلش برادی دلتنگ بود، شادی شانم؟ی از ته دلشو ببيها
   نه؟ای دادمی بهش پس مشوی گوشدی بهش اجازه بدمو با خونوادش حرف بزنه؟ باتونستمیم
 منو ي رو که نگاه هاي پرنی بزی تي چشمهادمی سرمو بلند کردمو دختم،ی خودم ري دوغ برایوانیل

 کرد،ی ممی که به مری حرصي از نگاه هانوی حساس شده بود، امی من و مري رويپر. کردیرصد م
 اره؟ی رو به دنبال بي بود که حسادت پرادی زنقدری ام،یواقعا توجه من به مر. دمیفهم

 گهی ديوای کامل به شي با آزاددمیترسی مدادم،ی مي آزادمی حساب شده به مردی بادم،ی سرکشدوغو
 از دست موی دوست نداشتم مرگهی فکر هدف من بود اما االن دنی اي روزهی دیشا.  بشهلی تبديا

 دیبا.  از دست بدمموی مرمخواستمی نه عشق، نی عادت ولي احترام، از روي از رو،یلیبه هر دل. بدم
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 به منبع صدا ،ی شدن صندلدهی کشونری بيبا صدا. دادمی تماس با خونوادشو بهش ميفقط اجازه 
 . مونده بودی بشقابش، باقاتی از محتویمی که هنوز نی از جا بلند شد، درحالمیمر. نگاه کردم

 .ي نخورديزی جان شما که هنوز چایآر:  بلند شدبای زي اتالف وقت، منم بلند شدم، صدای کمبا
 گذاشته ری منم تاثي رومی مریی شدم، اما چرا کم اشتهاشترشی بي گفتن اشتها ندارم، مانع سوالهابا

 شت؟ی پامی امشب ب،ی انگار کسلزم،یعز:  بلند شديبود؟ پر
 ل،یبازهم نگاهم افتاد به در حا.  مبهوت مانده به اتاقم رفتمي گفتم، بدون توجه به پری محکمنه

 نی در تابوندم، بيشممو رو چم؟ی ارتباط بهتر با مري براشدمی قدم مشی پدیکالفه بودم، خودم با
 چه شغول االن مدم،ی به پشت گردنم کشیدست.  افتاده بودمری اتاقم گي موندن توموی مرشیرفتن پ

  بود؟يکار
.  رو بکشم تا در باز بشهرهی در رفتم، دست جلو بردم تا دستگکی دستم گرفتم، تا نزدي تومویگوش

 تونستمی داشتمو نمدیترد. گشتی و دستم مرهی دستگنی راه دستم متوقف شد، نگاهم بي مهین
فکر  نی با ا،ی از افسردگمی آوردن مررونی بي براکبار،ی نی دادم، فقط همرونینفسمو ب. رمی بگمیتصم

 . نیی پادمی رو کشرهیدستگ
نگاهم .  تخت نشسته و نگاهش به من دوخته شده بودي کتاب به دست رومی درو باز کردم، مريال
 اطرافش رها شده بود، دستم مشت شد، کاش بهونه ي که آزاد از هر بندیی موهاد،ی موهاش لغزيرو

 . لمسشوني داشتم برايا
 میمر.  مخلوط شده بودمی که با عطر مریی هام فرستادم، هواهی اتاقو به ري جلو گذاشتم، هوایقدم

 وقته که با خونوادت حرف یلیخ:  بزنمی سکوتش کمکم کرد تا حرفکرد،یهمچنان درسکوت نگاهم م
 ؟يری تماس باهاشون بگهی يخوای م؟ينزد

 هم کوتاه ی منو بکشنباری ا؟يدی دیدوباره چه خواب: زدی مشی پراز ترس شد،اما کالمش، ننگاهش
 .شمی رام نمدات،ی با تهدگهی من دام،ینم

 مستاصل کرد؟ی برداشت مي اگهی دختر چه کرده بودم که تموم حرفامو به حساب دنی با امن
 .ستی تو کار ني نقشه انبارینه ا: نگاهش کردم

 رو لبش نقش گرفت، با چند گام خودشو به من ي حالت چشماش عوض شد، لبخندد،ی نکشهی ثانبه
  با خونوادم حرف بزنم؟تونمی میعنی ؟یگی مي جدایآر: سرگردان وسط اتاق رسوند

 . باشمشتی که خودم پییتهافقط وق:  خارج کردی از الك دفاعموی مرشد،ی راحت مچقدر
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  زنگ بزنم بهشون؟تونمی االنم میعنی:   پررنگتر شدلبخندش
 گونم نشست ي که روموی نرم مري لحظه حس کردم لبهاهی تکون دادم، دیی تاي سرمو به نشونه فقط

 . ممنونا،یعاشقتم آر: و جدا شد 
و .  احساس کنمتونستمی م تکون بخورم، گرماشو هنوزی حتتونستمی بهم وارد شد، نمی بزرگشوك

 بودم به دهی شنمی که به تعدد از زبان مري تعارف ساده نبود، جمله اهی که گفت، کاش يجمله ا
 نبود، ی دم دستي ساده ي جمله هیکاش .  خانومنبی زی و حتي پربا،ی مختلف به زيمناسبت ها

 . که بود منو تا عرش برد و برگردوندي ته دلش بود، اما هر چه که بود، به هر بهونه ااز کاش
 منتظره، منتظر تماس با دونستمی مکردم،ی خودم حس مي روموی کنجکاو و مشتاق مرنگاه

 حضور شدیچند ماه م.  که ماه ها اونو منع کرده بودم و خودم شکسته بودمیخونوادش، منتظر تماس
   خونه؟نی در امیمر

 .ممنون:  صورتم نشستي به دستش دادم، نگاه متشکرش به روویگوش
 . منم مکالمتونو بشنومدینشد، با:  قدم برداشت تا ازم دور بشه، دستشو گرفتم، متعجب نگاهم کردهی
 بدون فکر قبول وی تماس بود که هر شرطنی تکون داد، اونقدر در انتظار اي شک نگاهم کردو سربا
 .  بلندگوي روذارمیباشه م: کردیم

 یکی یکی که شماره ها رو نطوری چشمش اومده بودو پشت گوشش فرستاد، همي که جلوییموها
 فاصله رو دوست نیا.  تخت نشستي وسط اتاق، روستادهی بدون توجه به من سرگردون اکرد،یوارد م

 شی تموم فکرش پدمی دی وقتست،ی نتمی اصال متوجه منو موقعدمی دی وقتستادمی اینداشتم، کم
 به من انداختو دوباره شماره گرفت، ینگاه.  تخت نشستمينارش رفتمو رو پشت تلفنه، کق بوویگوش

 حلقه کردمو کنار خودم نشوندمش، در می زدم، دستمو دور کمر مرهی به عقب تکدمویخودمو باال کش
 . به مکالماتت گوش بدمتونمی بهتر مينطوریا:  گفتمم،ی مریجواب نگاه پرسش

 .الو:  داد نازك کردو جواب فرد پشت خطوی چشمپشت
 میمر

 ؟یمنزل کاظم:  به شماره نگاه کردم، درست گرفته بودمگهی بار دهی شناختم،ی پشت خطو نميصدا
 . خونه رو به من فروختنشونینه ا:  که در انتظارم نبوددمی شنیپاسخ

 گفت،ی که بابا مي که به جون بابا بسته بود، چرا فروخته شده بود؟ خونه اي فروش؟ خونه اچرا
خشت خشتشو خودش گذاشته، چرا به فروش رفته بود؟ تلفن قطع شده بود و بوق اشغال پخش 
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 بابا رو گرفتم، با هر ی گوشيشماره .  براشون افتاده باشهیدلشوره گرفته بودم، نکنه اتفاق. شدیم
: تمافی دست ی نسبی بابا، به آرامشي صدادنی با شنومد،ی هزارتا فکر بد به ذهنم مخوردی که میوقب

 بله؟
 .سالم بابا:  دهنمو قورت دادمآب

  دخترم؟یی توممیمر:  بابام مرتعش شديصدا
 و نای باباجون؟ مامان خوبه؟ محسن و میخوب: دی غلطرونی چشمم، بي بدون اجازه از گوشه اشکم

  خوبن؟ایلیا
 زنگ هی چرا م،ی دختر؟ نصف عمر شدیی باباجان، تو کجامیهمه خوب:  گرفته، جواب دادی لحنبا

 ؟ي چرا از خودت بهمون خبر نداد؟يبهمون نزد
 ، اومدشی پي کارای آري برا،یی بابادیببخش: دی اشکام سرعت گرفت، اما صدام نلرززشیر

 به تلفن ی خارج از کشور، دسترسمی برمیمجبور شد:کردمی که داشتم سرهم می از دروغدمی گزلب
 .زاشتمتونی خبر نمینداشتم، وگرنه ب

 اونقدر محرم شده ی از ککرد؟ی صدام نگاه می بي به اشکهاکردم،ی خودم حس ميبه رو رو ای آرنگاه
 زن؟ی اشکام جلوش بردادم،یبود که اجازه م

 م؟یمر:  بابا منو به خودم آورديصدا
 بله ؟:  دست آزادم اشکمو پاك کردمبا

 کنه؟ی نمتتی نکرده اذي جان، شوهرت خوبه؟ خدامیمر:  موهام نشستونی نوازش گونه مای آردست
 .هینه آقا جون، مرد خوب:  دستش متوقف شدحرکت

 .می نداری نکنم، اگه سربه سرش نذارم، باهم مشکلتشیاگه اذ:  کردميزی ري هام خنده هی گرونیم
 نکن، مرد غرور داره، تشی جان تو هم اذمیخداروشکر، مر:  داده شدرونی و بابا همزمان بای آرنفس

 . وقت غرور مردتو نشکنچیه
 ی هم شده بود، ناراضرتری حرفا شنی بود، با اری شنطوری به صورتم دوخته شد، همای دار آری معننگاه

 ن؟ی خونه رو فروختگفتنیبابا زنگ زدم خونه، م:  اومده، گفتمشیاز بحث پ
 که تو و محمد توش يخونه ا. آره بابا، تحمل اون خونه و محله برام سخت شده بود: دی کشیپوف

 .از مردم محلم نگم بهتره.  ارواحهي خونه ن،ینباش
  گفتن؟يزیمگه مردم چ:  سخته، اصرار کردمی کردن، چقدرتحمل دلتنگدای دوباره راهشونو پاشکام
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 شده نی محمد که باهام سنگي از ماجراد،یچی تو محل پیی حرفاهیبعد از رفتن تو :  مکث کردیکم
 .دادنی جواب سالممو نمگهیبودن، بعد از تو که د

 گفتن؟ی میمگه پشت سرم چ: دمی باال کشموینیب
 گفتن،ی مهامی دخترشونو فروختن، بعضگفتنی بگم بابا جون؟ میچ:  بابا قلبمو به درد آوردآه

 . کرده و رفتهزونی پسر پولدار آوهی خودشو به ده،یدخترشون تا چشم بابا و مامانشو دور د
 ي لبشو روایام تموم صورتمو پر کرده بود، آر هق هقم بلند نشه، اشکي رو چنگ زدم تا صدایروتخت

 ی زندگنشونی عمر بهی که یی ناروا از کساي تهمتهادنی سختتر از شنیچیموهام چسبوند، اما ه
 ،آقاجون:  صدام برطرف بشهی تا گرفتگدمی کشقی بودن، نبود، نفس عمدهی ازم ندیی خطاکردمویم

 ست؟یمامان ن
 اش گرفته، هی صدات گردنیمامانت، بعد از شن:  تر بودنی برام سنگدم،ی که شنی بابا و بعد جوابمکث

 . حرف بزنهتونهینم
فردا دوباره زنگ . دی هم سالم برسونهی به محسن و بقد،یسالم بهش برسون:  بغضمو فرو دادمی سختبه
 .زنمیم

 ایآر
 قمی شقرگ کنار.  دلخراشش بلند شدي هی گري قطع کرد، با دستاش صورتشو پوشوند، صداویگوش

 گذشته دونستمی که میمی مري که کنارم نشسته بود، براي دختري ناراحت شدم براد،یکوبیمحکم م
 .  داشتهی پاکي
دستمو با .  چطور و چگونهدونستمی بدم، اما نمی بهش دلگرمخواستمی آرومش کنم، مخواستمیم

 که از یی بود، بخاطر اشکهاسی خسی که خیی دستاش، دستاي بردمو گذاشتم روشی پاطیاحت
 . کردی مدای راه پرونیالبالش به ب

.  کجاستي قومی که مرکردم،ی فکر منی و من به ادیلرزی ممی مري چسبوندم، شونه هانمی به سسرشو
. ی منفای منه ي برای پوئن مثبتکنه،ی مهی من گري جلونکهی اکردمی فکر منی به ازدوی هق ممیمر

 براش گهی که اونقدر غرورشو شکستم که دنهی به خاطر اای دونهی که منو محرم خودش منهیبخاطر ا
 . نهای من حفظ کنه شی غرور پکنه،ی نمیفرق
 وقت چی بخاطر حرف مردم هم،یمر:  تا چه حد موفق بودمدونمی بدم اما نمی کردم بهش تسلیسع

 . خودتو ناراحت نکن
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 عمر با هی ،ی عمر مواظب خودت باشهی سخته،  چقدریدونینم: دی گرفتش به گوشم رسيصدا
 ازت شهی که همی بعدش همون مردم،ي که پاتو کج نذاری عمر مراقب باشهی ،ی رفتار کناطیاحت
 . بهت تهمت بزننخوردن،ی که قبال به اسمت قسم می همون مردمکردن،ی مفیتعر

 مگه بخاطر ؟یکنی میمگه تو بخاطر مردم زندگ:  لب زدمدونست؟ی بود که منو محرم دلش مخوب
 ؟یمردم، پاتو از خط قرمزا فراتر نذاشت

 درد ست،ی مردم پشت سرم ني نکردم، اصال درد من حرفاینه بخاطر مردم زندگ:  بغض جواب دادبا
 شهی همي اونقدر بهشون طعنه زدن، اونقدر بهشون زخم زبون زدن که بابادونمیم. من خونوادمه

 .ه بره گرفته از اون محلمیصبور من، تصم
 دنی دنکهیبا ا.  رو داشتنمی که تموم عشق و محبت مري شد، خونواده امی حسودمی مري خونواده به
مگه .  تا سبک بشهزهی کنه، گذاشتم اشک برهی حالت، برام سخت بود، اما گذاشتم گرنی با امیمر
 هزی برونری بخواستی آروم بشه، ممی مرخواستمی پس مکنه؟ی زنارو آروم مختن،ی اشک رگفتنینم

 . دلش مونده بودي تونهیهرچه بغض، هر چه عقده، هر چه ک
 بلندش بود، ي که نگاهم به تارتار موهای آغوش خودم نگه داشته بودم، در حالي همچنان تومویمر

 اما م؟یسوء استفاده بود از حال مر. شدی برام آرزو می که لمسشون گاهیی موهايدست فرو بردم، تو
 .  سوء استفاده ها رو دوست داشتمنیچقدر ا

 در می منو مردنی و با ددی که به داخل سرك کشدمی دوی لحظه احساس کردم در اتاق باز شد، پرهی
با سر اشاره کردم . نهیجنس نگاهشو دوست نداشتم، غم، حسرت، حسادت و ک. اون حالت، ماتش برد

 . رفت، همون طور که اومده بود صدای جدا کرد و رفت، بمی از مرنشوی پر از کيبره، چشما
 موی تموم شد، تالش کردم تا حال مرمی مري هی هق هق گرگهی ددمی دی آروم شد، وقتمی مریوقت

 تو ي بودم به اندازه دهی تو عمرم ندگه،یبسه د: ارمشی برونیعوض کنم، تالش کردم تا از اون حس ب
 . اشکش دم مشکش باشه

 که من دوست داشتم، همچنان ی جدا کرد، درحالنمی موضع گرفت، به سرعت سرشو از سبالفاصله
 کنم؟ی مهی گریلی گفته من خی کرشم،ینخ:  اونجا باشهمیسر مر

 پف کرده و قرمز، صورت ي موجوده، چشمايادی زیلیشواهد خ:  قرمز اشاره کردمي سر به چشمابا
 . از اشکسیخ
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 هی بقنیبرو بب.  نکردمهی گرادیمروز فرق داشت، تازشم من ز ارشمینخ: تخت نشستي روچهارزانو
 .کننی مهیدخترا هر روز گر

 ي برای شما خانوم بزرگیگیراست م:  خواستی تخس شده بود، دلم مي دختر بچه هاهی شبچقدر
 .ی بکنهی گردی پس کمتر با،ي خانوم شدگهی مثال د،ي مثال شوهر کرد،يخودت شد

بالشتشو به سمتم . رمی قرمزشو گاز بگي لپاخواستیدلم م.  صورتش قرمز شدممی مستقي اشاره از
 دوست ندارم گهید: چندقدم عقب رفتم.  تخت بلند شدمي کردمو از روي بلنديپرتاب کرد، خنده 

 .ی نکنهی گرچوقتی هخوادیدلم م. نمی هاتو ببهیگر
 .ق خارج شدم گرفتمو از اتامی مري گشاد شده ي عقب رفتم، نگاهمو از چشماعقب

 میمر
حس .  ممکنه؟ریی همه تغنی بود؟ اای واقعا خود آرنم،یبی پلک زدم تا مطمئن بشم اشتباه نميچندبار

.  پشت سرم داشتم اما حسم خوب بودي که بابت حرفهای داشتم، با وجود تموم ناراحتیخوب
 . دمیدی مای رفتار آري که تويریی تغای از صحبتم با آقاجونم بود ی حس خوب ناشنی ادونستمینم
 

 یلیخ. دادمی شده، بهش حق مری ازم دلگدونستمی بابت مامان بود، ممی تنها ناراحتم،ی دلخورتنها
 . وقت بود که باهاش حرف نزده بودمیلیوقت بود که باهاشون تماس نگرفته بودم، خ

 اراده تر لبخند ی ب برگشت، وای اراده نگاهم به طرف در و اتاق آری بالشتم پرت کردم، بي روخودمو
. دمی به پهلو خوابدموی کشیقینفس عم.  به اون سمت نگاه نکنمگهیچشمامو بستم تا د. زدم

 .   منت بکشمی کلدی باارم،ی دربي مامانو از دلخورنکهی اي برادونستمیم
****** 

اواخر . گذشتی می ماههی درآورد، می به صورت خودجوش، منو از تحرای که آری اون شب، از شباز
 عذاب آور یلی برام خی که گاهیهشت ماه. گذشتی هشت ماه از ازدواجمون مکی نزدمویبهمن بود

 .  آرومو بدون دغدغهی و گاهدیکشی طول مکسالی از شتریبودو هر ساعتش ب
 و روز بعد کردی روز با محبت به من نگاه مهی شد،ی کرده بود، هر روز متفاوت از روز قبلش مریی تغایآر

 روز بدعنق و گوشه هی ،ی روز کامال خوش اخالقو اجتماعهی. فتهی تا نگاهش بهم نکردی تالششو متموم
 منو به فکر وا رفت،گی صورت مای رفتار آري که تویراتیی تغنیا. انگار با خودش سرجنگ داشت. ریگ
 . دیرسی به نظر می عصبی با من مهربون بودو گاهی چرا گاهکرد؟ی رفتار منطوری چرا اداشت،یم
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 ریدلگ.  ازش متشکری بودم، هم گاهری دوتا حس متفاوت داشتم، هم ازش دلگدمشیدی وقت مهر
 باهام داشت، هنوز ی که قبل از شب مهمونیی بودم با رفتارهاومدهی هنوز کنار ننکهیبودم بخاطر ا

 یلی خ بخاطرمها،ی بخاطر تموم تهمتها، بخاطر تموم تحررها،ی ببخشمش بخاطر تموم تحقتونستمینم
 از روزها، ی بعضي خاطره ادویهنوز دلم باهاش صاف نشده بود، هنوزم .  ببخشمشتونستمی نمزهایچ

 بهش حق ی که داشت، گاهی بخاطر سرگذشتسوختی دلم به حالش میگاه. اوردیبغض به گلوم م
اه  به دلم رنهی بخاطر رفتارهاش کی راحت اعتماد نکنه و گاهی به کس،ی شکستنی که با چندادمیم
 .دادمیم

 ها کنارم قهی دقیگاه.  اجازه داده بود دوباره با خونوادم در ارتباط باشمنکهیمتشکر بودم به خاطر ا
 منو محسن ردوبدل نی منو بابام، بنی منو مامانم، بنی که بیی به حرفهادادی و گوش منشستیم
 . گشتی خودش به اتاقش برمدادوی به دستم مشوی گوشیو گاه. شدیم

 اجبار باهام ي کرده بودن، رفتارشون باهام سرد بود، فقط از روریی هم تغبای و زي پرا،ی بر آرعالوه
 اوقات پرازاشک بودو شتری ببای زيچشما. زدنی حفظ ظاهر لبخند مي فقط از روزدن،یحرف م

 ..ي پريچشما
 ایآر

 ن؟یرسی میک: دمی پرسداد،ی ما گوش مي به گفتگوی گرفتم که با ناراحتییبای زي از چشماچشم
 .تا شب اونجام:  پشت خط ي تموم وجود گوش دادم به صدابا

 که ی وقت بود دلتنگش بودم اما نگران شدم از رانندگیلی که خی مني بود برای خوبيخبر
 . خطرناکهنی فصل مسافرت با ماشنی اي تو؟يای بمای با هواپستیبهتر ن: شناختمیم

 روی مسنی که استینترس برادر من، بار اولم ن: اون خنده ي کرد و من جون دادم برای کوتاهي خنده
 . امیم

 گرفته بود، سکوتم اونو به حرف واداشت، زاموی که دوتن از عزي جاده انی از ادمیترسی من ماما
 . اومدممای با هواپدی شاست،ی نی قطعممیهنوز که تصم:  رو که داشتمي درددونستیم

 ؟یکنی مکاری مهبدو چيمدرسه .  راحت ترهالمی خيای بمایبا هواپ:  دادمرونی بنفسمو
 صحبت کردم، رشونیبا مد: دادی ما گوش مي درهم به مکالمه ي انداختم که با اخمهاي به پرینگاه

 .کنمی میدگی خودم به درساش رسامی که می مدتنیا. اجازشو گرفتم
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 يموقع حرکت کردپس منتظرتم، هر:  که برام مونده بودن، تنگ بودیی تنها کساي دلم براچقدر
 .خبرم کن

گفتم که خودتو نگران نکن، بهتره :  دستم جابجا کردم، گوش سپردم به برادرانه هاشي تومویگوش
 .ی آماده کنیزبانی ميخودتو برا

 ...امی که می وقتادی که خوشم نمیدونی مایآر:  گفتنش ي براکردی مکث کرد، دل دل میکم
 مدت هی ي برادونم،یم: دمی حرفش پرونی بود، مشیشگی رسم همخواد،ی می چدونستمیم
 .  مسافرتفرستمشونیم

 ما سه نفر نی بي که با کنجکاوی به دنبال داشت، نگاهموی نگاه مر،ي و پربای همزمان زي ناله يصدا
 .فعال خداحافظ: گشتیم

 میمر
 . اونجادی بر مدتهی دم،ی آپارتمانو بهتون مدیکل:  گفتي و پربای قطع کرد و رو به زوی گوشایآر
 قشم، ش،ی کد،ی مسافرت بردی تونی منیاگه دوست داشت:  دادهی مبل تکی دستاشو به پشتایآر

 . نشهداتونی اطراف پنی مدت، انی خارج از کشوراما تو ایشمال، جنوب، حت
 یی آشنا بشم، با آرتاشتری با آرتا بخواستی دلم منکهیباا. نمی دوست داشتم، آرتا رو ببنکهی وجود ابا

 نی کنم از ای چشم پوشتونستمیاما نم.  نحو انجام داده بودنی به بهترای آري رو برايکه حق برادر
 اگه یبود، حت  کردنرونی بی اگه به معنیحت.  برام مثل قفس بودي از قصریی رها،ی عالتیموقع

 دور ی زندگنی هرچند کوتاه از ای مدتي کرد، اما دوست داشتم که برارشی به اضافه بودن تفسشدیم
 .باشم
 انگار کرد،یبا دقت نگاهم م.  شده بودمرهی که بهش خی از گلرمی باعث شد، چشم بگای آرنی سنگنگاه

 توش اقموی کرده بودم اشتی که سعی نگاهد،ی منو دی که نگاه خنثیوقت.  فکرامو بخونهخواستیم
 دیدونیم. دی جمع کنلتونوی وسادی برد،ینی بشنجای انکهی ايبه جا: ناراحت گفتيباینشون ندم، رو به ز

 .دی باشنجای شما ااد،ی آرتا می وقتادیکه خوشم نم
 چی ه،ی مزاحمچی که کنار هم بودن، هي چندروزنی که اا؟ی آرای درخواست آرتا بود نی ادونستمینم

 نجای چند روز قراره ازم،یعز:  به حرف دراومديپر.  کنارشون نباشهست،ی که هم خونشون نیکس
 بمونن؟

 ؟ي داریتا هر وقت که دوست داشته باشه، نکنه مشکل:  جواب دادتی با جدایآر
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 .می ازت دور باشدی بای بدونم تا کخواستمینه فقط م:  مبل جمع شدي تويپر
 جمع کنه، بره لشوی تحمل کنه، وساتونهی نمی که هست، هرکنهیهم:  دستاشو تو هم جمع کردایآر

 .به سالمت
 با تمام وجود نکهی که از برادرش داشت، از ایتی و خوشم اومد از حما،تشی همه جدنی از ادمیترس

 . احترام برادر بزرگترشو حفظ کنهکرد،یتالش م
 لمونوی وسامیریما م:  با بغض گفتبای که زدمی بلند شدن، منم برپا زدم، شنبای و زيدم،پری که دیوقت

 .میجمع کن
***** 

 دورم شه،ی الزم مکردمی رو که فکر ميزی اتاقم نشسته بودم، چمدونم کنارم قرار داشت، هر چيتو
 ما انیآرتا خان، عادتشونه هر وقت م:  گوش دادمبای سبزمو تا زدمو به حرف زوریپل. جمع کرده بودم

 .می بردیبا
 ؟يریگیخت م سنقدری راحت تر باشن، چرا انطوری ادیخب شا:  کنار شلوارم جا دادممویروسر

 آرتا ی وقتشه؟ی داره می چستی نتی حالنکهی مثل ارم؟یسخت نگ:  رو صورتشو کنار زدي موهابایز
 .می رد بشای آری از صد فرسنگتونمی تا چندوقت ما نماد،یب
 فکر نیخب چه بهتر، چرا به ا:  توش جا بدميشتری بلی لباسامو جابجا کردم تا بتونم وساکمی

 .ای آري بدون غرغراي مجردی زندگهی مسافرت، می با هم برمیتونی که میکنینم
 که ی مني هم خوبه، اما برایلی خ،یزنی مری رو با تای آري هی شما که سايبله برا:  اومدکتری نزدبایز

 . سختهیلی رو ندارم، خای آريتحمل دور
 جمع لتویوسا. می برنکهی به جز امی نداريفعال که چاره ا:  طرفه روهی همه عشق نی اکردمی نمدرك
 ؟يکرد

 ان؟ی مینگفتن ک: دمی باال انداخت، پرسسرشو
 رمیمن م.  پرواز دارن12 ساعت ي زنگ زد، گفت براشی ساعت پهی:  شد و به سمت در رفتبلند
 . جمع کنملمویوسا
 به ینگاه.  برادرشوی گوش داد، نتونست تحمل کنه نگرانای آري هی گفتم، پس بالخره به توصیآهان

 .می نداشتی فرصتادیپس ز.  صبح بود11 انداختم، ساعت ی عسلزی ميوساعت ر
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 ایآر
 پرواز 12 تو دستم فشار دادم، ساعت اومدنشو پنهان کرده بود، گفته بود وی قطع کردم ، گوشتماسو

.  تهراندهی رسدمیو حاال که باهاش تماس گرفته بودم،  فهم.  تهرانرسمی م12دارم، نگفته بود 
 . رسمی مگهی ربع دهی تا می و گفت سوار تاکسدیفرصت آماده شدن نداشتم، به حرص خوردنم خند

زودتر :  زدمادی که نشسته بودم، فریی بود، از جاختهی تموم کارهامو بهم ردم،ی موهام کشي تویدست
 .رسهیاالن آرتا م. نیآماده بش

 من از انتظار بدم دونستی مرفتم،ی به اون طرف م طرف سالن،نی آرتا مثل مرغ پرکنده از ادنی رستا
 دست شهیهم. کردی کارو منی همشه،ی خودم برم به استقبالش اما همخوادی دلم مدونستی ماد،یم

 . تو پوست گردوذاشتیمنو م
 نگاه دوختم به روبروم، ستادموی اوونی اي اومدم، تورونی سالن بي زنگ که اومد، از در وروديصدا

 بزرگش جا شده ي دستاي آغوشش داشتو دست مهبد توي که مهگلو توییچشم برنداشتم از آرتا
 .  از جانموزتری برادر عزرمی رفتم، تا زودتر در بر بگنییچند پله رو پا. بود
غل  بي برادمی چشم مهگل به من دوخته شد، پرکشي هایاهی که سی وقتدن،ی رسکتری به نزدیوقت

 .سالم داداش:  آرتايکردن نازدانه ها
 . خان، احواالت شماایسالم آر:  گرمش، دستمو فشردي با دستاآرتا
 .ممنون، تو جلوتر برو تو، هوا سرده:  نشوندمي تپل مهگل بوسه اي لپهايرو

 احوال پسر من چطوره؟:  بازوهام گرفتمشنی بدموی به پاهامو با دست باال کشدهی چسبمهبد
 .ای عمو آریمرس:  جواب دادی سرخوشبا

 زتی برادر عزدنی باالتر از دی چه لذتشه؟ی مدای پای دني گرفتن برادرزاده توانی باالتر از درمی لذتچه
 شیگوشم پ.  امروزشونيماسواری مهبد از هواپيفهای به تعردادمی گوش مرفتمویبود؟  پله ها رو باال م

 به گردن يری تقصچیه. ن نرفته بودرونی بود که هنوز از خونه بي و پربای زریمهبد بود و ذهنم درگ
 .  اومدنشو پنهان کرده بودقی که آرتا ساعت دقیمن نبود وقت

 مشغول شد، مهبدو کنار ي سالن به بازيمهگل، تو.  که مشرف به پله ها بود، نشستی مبلي روآرتا
نشستنم همزمان شد با ظاهر شدن .  آرتا نشستمي کنن، و خودم روبرويمهگل گذاشتم تا با هم باز

 . پله هاي باالمیمر
 میمر 
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 خودم بودم، چادر ي کنجکاو آرتا به روي وچشماای آرنی اومدم، متوجه نگاه سنگنیی پله پاچند
 همه در معرض نیاز ا. ومدمی منیی پابای و زي جمعتر کردم، کاش صبر کرده بودم و با پرمویمشک

 ، پله ها چشم به من دوخته بودننیی که از پایکی کوچي فرشته هادنیبا د. توجه بودن معذب شدم
 نیی مونده رو به طرف پای باقي رو فراموش کردم، پله هاهیتموم خجالتم دود شد رفت هوا، حضور بق

 تپلو بغل کردمو به خودم يکنارشون زانو زدم، دختر کوچولو.  چقدر ناز و خوشگل بودندم،یدو
  خوشگل خانوم؟هیاسمت چ.  بخولمتخوادی دلم م،یی شما ناناقدیچ: فشردمش

 .مهگل:  صداش انداختي تويناز
 . ول کنمویخاله، آبج:  برادرش سرمو به سمتش برگردوندي صدارم،ی گازش بگخواستی مدلم
 خوامی نم؟یگی منویآقا کوچولو ا: کردم، مهگلو نشون دادمي تو همش کردم، خنده اي به اخمهاینگاه

 .بخورمش خوامیمال خودمه، م
من هفت :  بکشه، اجازه دادم تا به خواستش برسه، با غرور گفترونی کرد مهگلو از بغلم بتالش
  کوچولوئم؟نیگی من مرد شدم، شما بهم مگهیبابام م. سالمه

 دونستمی مرد بزرگ، نمدیببخش:  گونش گذاشتمي روعی سري بوسه هی مرد گفتنش، ي رفت برادلم
 . نی بزرگ شدنقدریشما ا
 باهام یکی نزدیلی که نسبت خنداختی می کسادیغرورش منو به .  با دست لپشو پاك کردمهبد

 هاش،ی هاش، از برادری از مردونگای رو که آریی آرتادمی رو، دای برادر آردمیاز گوشه چشمم د. داشت
 ساله ت هفی با وجود تفاوت سنا،ی با آرادشی رو که با وجود شباهت زي برادردمید.  کرده بودفیتعر

 دهی موهاش دي الباليادی زدی سفي سنش کمتر از چهل سال بود، تارهانکهی و با وجود اایاش با آر
 تنها بزرگ کردن ای کرده بود؟ غم از دست دادن زنش، همسرش، عشقش؟ رشی پنقدری ایچ. شدیم
  بچه ها؟نیا

 شرمنده داشتم،ی بچه ها رو به بزرگترها مقدم مشه،ی مثل همنکهیاز ا.  شرمنده شدممی حواسی باز
 دنی با دد،ی منو ببخشی ادبیسالم، ب:  کنمدای پیی خوش آمدگوي برايتالش کردم تا جمله ا. شدم

 . کنمیبچه ها آداب معاشرتو فراموش م
 .نیسالم، راحت باش:  بود اما با محبت ترای آرهی لحن حرف زدنش شبچقدر

 ایآر
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با دقت گوش .  نظر داشتری زموی تموم حرکات مرگشت،ی و برمرفتی ممی مري آرتا رونیزبی تنگاه
 خوب ی کرد، وقتزی آنالموی که خوب مریوقت. شدی بچه ها ردوبدل مموی مرنی که بیی حرفادادیم

 خب؟:  پرسشگرشو به سمت من برگردوندي کرد چشمانی سبک سنگمویمر
 که باهاش ازدواج شهی می چندماهمه،یاسمش مر: ییو از بازجیی رهاي گناهکارا به تقال افتادم برامثل

 .کردم
 کرد،ی که با لبخند گشادش به مهبد نگاه میمی باال انداختو دوباره نگاه برگردوند به سمت مرییابرو

 ظتریو اخمم غل. بخشهی سخاوتمند لبخندشو به مهبدو مهگل منقدری امی مرنکهیاخم درهم کردم از ا
 .  همون لبخند مونده بوديبه رو قای نگاه آرتا دقیشد وقت

  ؟ی به ما بزني سرهی ي شد هوس کردیچه خبرا داداش؟ چ:  جلب توجه آرتا به خودم، گفتميبرا
 نی بخاطر همکردم،ی می مدت بود احساس خستگهی. یسالمت:  نگاهم کردو گفتی با حالت خاصآرتا

 . آب و هوا عوض کردمنجایاومدم ا
 چرا نسبت به دونمی نمد،یبوسی مختلف، مهگلو مهبدو مي بود که تند تند به بهونه هایمی به مرنگاهم

 ي توکمی کرد، رمی آرتا غافلگنیزبیچشم که برگردوندم نگاه ت. کردمیبرادرزاده هام احساس حسادت م
 .انی در میی بچه ها هم از تنهاينجوری ا،ي کرديخوب کار: مبل جابجا شدم

 . کردندای پدی جدي هم بازهیآره بخصوص که االن : اه کرد نگمی به مرمی مستقآرتا
 نی بودم، همدهی وقت چشم چرون ندچیآرتا رو ه.  برادرم به زنممی مشت شد بخاطر نگاه مستقدستام

 خفه شی که خودشونو با انواع لوازم آرای شدن، درحالانی بالخره نمابای و زيپر.  کردشتریحرصمو ب
 . شددهی کشمی مرشی آالی به سمت صورت ساده و باری اختیکرده بودن، نگاهم ب

 .نیسالم آرتا خان خوش اومد:  اظهار وجودي کرد توی دستشی پبایز
 .ممنون:  جواب دادی با بدخلقآرتا
 منو رتی تفاوت غنی تفاوت فاحش وجود داشت؟ و چرا ابای و زمی لحن آرتا با مرنی حس کردم بچرا

 داد؟یقلقلک م
 زودتر ن،وگرنهیدی شما رسمیدی فهمری ددیآرتا خان سالم، ببخش:  بوددهیا رس پله هنیی به پايپر

 . میدیرسیخدمتتون م
 .کنمیخواهش م: کردی نگاهشو به من دوخت، با غضب نگاهم مآرتا
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 دم يدی جاکلي آپارتمانو رودیکل:  کردمبای و زي رو به پردونستم،ی طرز نگاه آرتا رو منی الیدل
 .درگذاشتم

 به منو آرتا کردو رفت به سمت ی نگاهضی با غيپر.  شرتون کم بودي ادبانه ي جمله نیا
 نی ادوارمی خوشحال شدم، امیلی خدارتونیآرتا خان، از د:  بلند شد از کنار بچه هاممی،مريدیجاکل
 . بهتون خوش بگذرهنی هستنجای که ایمدت

 زده می از رفتن مری بره؟ من حرفخواستی مممی که به سرش بود، مری چادر مشکدمی من تازه دو
 ي براکردمی مدای پي آرتا به کنار، چه بهونه اکردم؟ی مکاری چدی باموند؟ی مای رفتی مدیبودم؟ اصال با

 موی مرخروج تی کردم؟ اصال مگه من ممنوعی موندنش جور مي بهونه برادی اصال چرا بام؟یموندن مر
 افتاده بودم ریگ. کردیمنوع الخروج کردم، شماتتم م مموی من مردیفهمیلغو کرده بودم؟ اگه آرتا م

 کاری با آرتا چگه،ی ازم دور باشه و از طرف دمی مرخواستمی نمیاز طرف.  و موندنشمی رفتن مرنیب
 کردم؟یم

 نی ، چقدر فرق بود بدی بچه ها رو بوسگهی بار دهی میمر.  گشتی و آرتا ممی مرنی بفم،ی بالتکلنگاه
 که بهشون ي و پربای و زد،یبوسی مختلف بچه ها رو ملی صد بار به دالکی که تا به االن نزدیمیمر

 .شهی دلخور مي االن پرگه،ی دای جان بمیمر:  جابجا شدبایز. دادنی نشون نمیتوجه
 
 .امیباشه االن م: تکون دادي سرمیمر
 کوچولوت ی که مواظب آبجدونمی با شما خوشحال شدم مرد بزرگ، مییاز آشنا:  کرد به مهبدرو

 .یهست
 چقدر خوب به زد،ی کرد، چقدر خوب با بچه ها حرف مدای که مهبد پي احساس غروردمید

 .دادی متیاحساساتشون اهم
 يچاره ا.  برهذاشتمی مدی انگار باخواستمی موندنشو مرفت؟ی گذاشت، داشت می قدم جلو ممیمر

 اگه ی خونه، حتي اما عادت کرده بودم به حضورش توم؛ی موندن مري نداشتم براينداشتم، بهونه ا
 وارد شدو ي چاینی خانوم با سنبیز.  نداشته باشهی خوبي ونهی اگه با من میکمرنگ باشه، حت

 در سالن بود که کی نزدمی ، مرکردی متی از درد پا و کمر شکای و گاهرفتی آرتا مي صدقه ربونق
 . تو بمونمیمر: رمی بگموی خود زبون لعنتينتونستم جلو
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 که از کمردردش ی خانومنبی زد،ی پرسی خانومو منبی که احوال زیی سکوت کردن، آرتاهمه
 به زبون آوردم و ي جمله اکردن،ی نگاهم می که متعجب و سوالیمی و مربای و زکرد،ی متیشکا

 بشنون یلی کنم، همه منتظر بودن تا دلدای پیهی چه توجدونستمی چطور جمعش کنم، نمدونستمینم
 .ی ناگهانتور دسنیاز ا
 پرسوال بهم نگاه دوخته بود، ي که با چشمایمی نکته سنج آرتا، مري کردم نگاه نکنم به چشمایسع

 دکتر براش استراحت نوشته، تو گفتی خانوم منبی زشبید: زبون گردوندم، راستو دروغ به هم بافتم
 .بمونو تو کارا کمکش کن

 که بهش نسبت یی خانوم دهنش باز مونده بود از جمله هانبی فرستادم، زرونی حبس شدمو بنفس
.  دیکشی که برام میی خط و نشونهادمی دی مکرد،ی شده نگاهم مزی ریی با چشمامیداده بودم، و مر

 ي هی چرا مثل بقکرد؟ی چرا مخالفت نمم؟ی بود، ناراحت نبود از موندن مري لب آرتا لبخنديگوشه 
 فی به سمت آرتا برگردوند، انگار به دنبال کسب تکلشوی نگاه سوالمی مرداد؟یبروز نم شویمواقع دلخور

 رفتن ای مگه من شوهرش نبودم؟ پس چرا از آرتا اجازه موندن د؟ی پرسیبود، چرا از آرتا م
 . باشهی احترامی بي نزنم که نشونه ی دستم مشت شد تا حرفخواست؟یم

 ي هم تویبهتره تو بمون. استیحق با آر: ، به من نگاه کرد جمع کنهتونستی که نمي با لبخندآرتا
 .ی من باشي هم مراقب وروجکا،ی خانوم کمک کننبیکارا به ز

 رو به بای زم؟ی داد به موندن مري چرا رادونستم،ی نمشوی بود که معنفی ظری حرفاش چشمکیچاشن
 .  برمگهیخداحافظ من د:  گفتمیمر

 که یی قدمهاي توی و حتبای تک تک کلمات زي توبا،ی نگاه زي حسادت و بغض تو،يدلخور
 . مشهود بودداشتیبرم
 بدون من م،ی داشت زن دائمی زدم، چه معنیالی خی به من رفت، خودمو به بي چشم غره امیمر

 عی آرتا شکارش کرد، سري لبم آورد، که چشماي به رویتبسم "یزن دائم "ي بره؟ واژه رونیب
 . چرا آرتا متفاوت شده بوددونستم،ینم. جعمش کردم

 لباس می خودتونم، برشی رخی بنکهیخانوم خوشگله مثل ا:  به طرف پله ها رفت، مهگلو بغل کردمیمر
 .یی باباشی پمی گردیعوض کنمو بعد دوباره برم

 . ندارمشیخاله، من که ر:  گفتی زبوننیری با شمهگل
 .و برداشته بود خندش همه جا ري صدای راهرو گم شد ولي بود که تومیمر
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 ه؟ی خانوم مهربونه کنیعمو، عمو، ا:  اومدکمی نزدمهبد
 ذهنم نقش ي توی مهربون بود؟ جواب مثبتمی خوش اخالق بود؟ مرمی از راه پله ها برداشتم،مرچشم
 مهره هی عموت؟ بگم ی بگم زن دائمم؟ی بدم، بگم مری چه جوابدونستمی فکر کردم، نمیکم. بست

  بگم محرم اسرار امروزم؟ای نقشه هام؟ يبگم نابود کننده  ؟یمی انتقام قديبرا
 .  جون، زن عموتونهمیمر:  من جواب دادي به جاآرتا
.  داشتقتی داده بود، اما حقمی که آرتا به مرینسبت.  با من داشتیکی عمو؟ زن من؟ نسبت نزدزن

  شناخته بود؟تی به رسمموی آرتا مریعنی نسبت، نی کردم از ادای پیحس خوب
 آقا نهارو بکشم؟:  خانوم دوباره به سالن برگشتنبیز

 . کمکتونامی االن منی خانوم، صبر کننبیز:  پله ها صدا زدي از باالمیمر
دوباره . دهی اما پوشکی ششهی لباساشو عوض کرده بود، مثل همومد،ی منیی تند از پله ها پاتند

 نی زمي خواست مهگلو رومی مرشد؟ی جدا نممی از مرای نشست،چرا نگاه آرمی مري آرتا به رويچشما
  شما باشم؟شیخاله، خاله من پ: گفتی بود و مدهیبذاره اما مهگل بهش چسب

 دم،ی خانوم، بعدش قول قول منبی دلم، من االن برم کمک ززیعز:  گونش گذاشتي روی بوسمیمر
 .شتی پامیب

 بغل يریخانوم گل، م:  آرتا شدکی کرد، نزدی نچمی مخالفت سر باال انداخت، مري به نشونه مهگل
 اد؟ی کاراشو کنه و بمی تا خاله مرییبابا
 دوخته بود، خونم می مري به چشمامی دست دراز کردو مهگلو در آغوش گرفت، نگاهشو مستقآرتا

 که اعتماد ي بود؟ برادرنمیزتری که عزي برادرم؟ برادری از گستاخ؟یاز چ...  همهنیجوش آورد از ا
 م؟یر مي آرتا به روي پروای بي از نگاه هاشدمی می عصبنقدریم به چشم پاك بودنش؟ پس چرا اداشت

 ایآر:  رفت و بعد به سمت من برگشتمی نگاه پرمنظور آرتا اول به دنبال مری از آرتا دور شد ولمیمر
 ؟یکنی مکاریبا شرکت چ

 شهاب داره م،ی خوبو داشتي چندتا پروژه شنهادیپ:  هم گره زدمو خم شدم به سمتشي تودستامو
 . کنهی میدگیبهشون رس

  بهش؟ياعتماد دار:  هم خم شد به سمتمآرتا
 . قابل اعتماده،ي ازش داری خودتم که شناخت کافشناسم،ی وقته شهابو میلیخ:  جواب دادمعیسر

 . نیی آمادست، بفرمازیآقا م:  خانوم جلو اومدنبیز
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عمو : گفتی و مخوردیمو کنار آرتا حرکت کردم، مهبد تکون م از جا بلند شد، مهبدو به بغل گرفتآرتا
 د؟یکنی بغلم میمن بزرگ شدم، چرا ه

 .ي ایبرا من هنوزم  فسقل:  خندش بلند شدي دور تابوندمش، صداهی
 آرتا باال ي پايمهگل رو.  دور زدو کنار آرتا نشستزویمهبدم م.  آرتا نشستمیی روبروی صندليرو
 ای آریبشقاب. دیپری منییپا
 بدون من م،ی داشت زن دائمی زدم، چه معنیالی خی به من رفت، خودمو به بي چشم غره امیمر

.  جعمش کردمعی آرتا شکارش کرد، سري لبم آورد، که چشماي به روي لبخندی بره؟ زن دائمرونیب
  کرده بود؟ریی تغنقدریچرا رفتار آرتا ا

 لباس می خودتونم، برشی رخی بنکهیخوشگله مثل اخانوم :  به طرف پله ها رفت، مهگلو بغل کردمیمر
 .یی باباشی پمی گردیعوض کنمو بعد دوباره برم

 . ندارمشیخاله، من که ر:  گفتی زبوننیری با شمهگل
 . خندش همه جا رو برداشته بودي صدای راهرو گم شد ولي بود که تومی به مرنگاهم
 ه؟ی خانوم خوش اخالقه کنیعمو، عمو، ا:  اومدکمی نزدمهبد
  جون؟ بگن خاله؟می بدم، بگن مری چه جوابدونستمی فکر کردم، نمی از راه پله ها برداشتم، کمچشم

 . زن عمونیبهش بگ:  من جواب دادي به جاآرتا
.  داشتقتی داده بود، اما حقمی که آرتا به مرینسبت.  با من داشتیکی عمو؟ زن من؟ نسبت نزدزن

  شناخته بود؟تی به رسمموی آرتا مریعنی نسبت، نیدم از ا کردای پیحس خوب
 آقا نهارو بکشم؟:  خانوم دوباره به سالن برگشتنبیز

 . کمکتونامی االن منی خانوم، صبر کننبیز:  پله ها صدا زدي از باالمیمر
دوباره . دهی اما پوشکی ششهی لباساشو عوض کرده بود، مثل همومد،ی منیی تند از پله ها پاتند

 نی زمي خواست مهگلو رومی مرشد؟ی جدا نممی از مرای نشست،چرا نگاه آرمی مري آرتا به رويچشما
  شما باشم؟شیخاله، خاله من پ: گفتی بود و مدهیبذاره اما مهگل بهش چسب

 دم،ی خانوم، بعدش قول قول منبی دلم، من االن برم کمک ززیعز:  گونش گذاشتي روی بوسمیمر
 .شتی پامیب

 بغل يریخانوم گل، م:  آرتا شدکی کرد، نزدی نچمی مخالفت سر باال انداخت، مري به نشونه مهگل
 اد؟ی کاراشو کنه و بمی تا خاله مرییبابا
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 دوخته بود، خونم می مري به چشمامی دست دراز کردو مهگلو در آغوش گرفت، نگاهشو مستقآرتا
 که اعتماد ي بود؟ برادرنمیزتری که عزي برادرم؟ برادری از گستاخ؟ی همه، از چنیجوش آورد از ا

 م؟ی مري آرتا به روي پروای بي از نگاه هاشدمی می عصبنقدریداشتم به چشم پاك بودنش؟ پس چرا ا
 ایآر:  رفت و بعد به سمت من برگشتمی نگاه پرمنظور آرتا اول به دنبال مری از آرتا دور شد ولمیمر

 ؟یکنی مکاریبا شرکت چ
 م،ی خوب داشتي چندتا پروژه شنهادیپ: رمی بگشونوی لرزش عصبي هم گره زدم، تا جلوي تومودستا

 . کنهی میدگیشهاب داره بهشون رس
  بهش؟ياعتماد دار:  به جلو خم شدآرتا

 خودتم که شناخت شناسم،ی وقته شهابو میلیخ:  بوددهی گذشته وبه اعتقاد رسنانی اعتماد و اطماز
 . قابل اعتماده،ي ازش داریکاف

 . نیی آمادست، بفرمازیآقا م: می خانوم وارد شد، هر دو سکوت کردنبیز
 و خوردی دستام گرفتم، کنار آرتا حرکت کردم، مهبد تکون مونی از جا بلند شد، مهبدو به مآرتا

 د؟یکنی بغلم میعمو من بزرگ شدم، چرا ه: گفتیم
 خندش ي دور تابوندمش، صداهی کشه،یونو م نگفتم چونکه خون خره،ی چونکه جونم براش منگفتم

 .ي ایبرا من هنوزم  فسقل: بلند شد
 آرتا باال ي پايمهگل رو.  دور زدو کنار آرتا نشستزویمهبدم م.  آرتا نشستمیی روبروی صندليرو
 .بفرما داداش: دمی آرتا کشي برنج برای برداشتم و کمیبشقاب. دیپری منییپا
 
 میمر
 کم و يزی انداختم، چزی گذرا به می بردم، نگاهییرای با خودم به سالن پذختموی برنج رسی دهی

 ها تی مزنی ابای و زينبود پر.  نشستمرونوی بدمی رو کشای کنار آری بار صندلنی اوليبرا. کسرنداشت
 کار تن، نشسای هرچند که کنار آرم،ی بار مثل زن و شوهرا کنار هم نشستهیرو هم داشت، حداقل 

 چقدر دونمی نمارم،ی لبخند به لبم بهی به سمتم برگشت، تالش کردم تا اینگاه آر. ود هم نبیشاق
 .موفق بودم

. ختمی برنجم ري خورشت فسنجونو هم رویکم. دمی ذره برنج برا خودم کشهی برداشتمو رویکفگ
 .نمی بشمی خاله مرشی پرمیمن م:  اومدنیی پاشیقاشقو که به دهنم بردم، مهگل از صندل
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 .می جونو، زن عمو صدا کنمی مردی باگهیبابا م:  گر گفتخی توبی با لحنمهبد
 عنوان، عادت نیعادت نداشتم به ا.  زن عمو باعث شدغذا به گلوم بپره،به سرفه افتادمي کلمه

 نفس هی به دست گرفتمو وانوی جلوم گرفته شد، لی آبوانیل. ایفراموش کرده بودم نسبتمو با آر
راه  يزی کلمه چه آبرورهی بخاطر نیبب:  لب زمزمه کردری به من بود، زایت آرنگاه پر شمات. خوردم
 .یانداخت

 دندون شکن بهش بدم،نفس ی جوابذاشتی آرتا نممی گذاشتم، نگاه مستقزی مي رووانوی حرص لبا
 و با بغض نگاهم یرچشمیمهگل ز.  زبونم اومده بود و قورت بدمي که روی تا حرفدمی کشیقیعم
 ؟ینی کنار من بشيایخانوم کوچولو، مگه قرار نبود ب:  زدمي لبخندکرد،یم

 ن؟یشی ناراحت نمام؟ی بشهیم:  زدیپلک
 خوشگل خانوم کنارم شمی هم خوشحال میلیقربون تو دخترم برم، خ: تشی مظلومي ضعف برادلم
 .نهیبش

 زادیدست مر بچه هاش تی از پدرش؟ آرتا بخاطر تربخواستی به آرتا کرد، اجازه می نگاهمهگل
 کمک کردم مهگل دم،ی کنار کشویصندل. دی هم گذاشتو مهگل به سمتم دويآرتا چشماشو رو. داشت

 ؟ي غذا بخوریتونیخانوم خانوما خودت م: نهیبش
 سالمه، خودم بلدم غذا 5من :  تکون داد، دستشو کامل باز کردو جلوم گرفتدیی تاي به نشونه سرشو
 .بخورم
 هیوسطشم . ختمی گوشه از بشقاب رهی بود، براش زی مي که رویی جلوش گذاشتم، از هر غذایبشقاب

 .  ي همشو بخوریتونی مي شما که بزرگ شدنمیبب: ختمیذره برنج ر
 .خورمیم:  زدی برقچشماش

 .ی شوهرتو داشته باشي هواکممی ستیبد ن:  غر زدیرلبی زای دهنم، آري پر کردمو گذاشتم تویقاشق
: کردمی نثار روحش می که آرتا نشسته بود وگرنه جواب دندون شکنفیم نازك کردم، ح چشپشت

  دارن؟لی می چزمیشوهر عز
 بهش ستی نیکی ان،ی لباش گذاشت تا کش ني دستشو روای لوچ کردمو نگاهش کردم، آرچشمامو

  ؟یکنی متیبگه بخند، چرا خودتو اذ
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 نیی با خجالت چشمامو پاکرد،ی به آرتا که با لبخند نگاهم مدمیچشمامو تو حدقه گردوندم و رس 
 جور خاص بود، بد نبود اما بدون منظور هی نگاهاش دم،یکشی چرا ازش خجالت مدونمیانداختم، نم

 . هم نبود
 خانوم زحمت نبی که همه نهار خوردن، ظرفا رو جمع کردمو به آشپزخونه بردم، نذاشتم زیوقت

 . کردمو همه رو شستمارثیظرفارو بکشه، خودم ا
 ایآر

 اوضاع کارخونه چطوره؟:  پام، جابجا کردمي روسرمهبدو
 چندتا دستگاه کنه،یسهام کارخونه روز به روز داره صعود م:  مهگلي موهاي دستشو فروکرد توآرتا
 .می اضافه کرددمیجد
:  خانوم کجا بود؟ نتونستم سکوت کنمنبی به دست وارد شد، پس زینی انداختم که سمی به مرینگاه

  خانوم؟نبیپس ز
 نکرده استراحت کنه، خودم به هیبهش گفتم بره خونه ، مگه دکتر توص:  گذاشتزی مي رووینیس

 .دمیجاش کارا رو انجام م
 . دیی بفرمايچا:  به من، رو به آرتا گفتدی نشست، چسبکنارم

 خسته بوده که یلی حتما خیاله:  به مهبد انداختی نگاهمیمر.  برداشتو تشکر کردي چای فنجونآرتا
 . خوابش بردهينطوریا

 رفتار نطوری جلب توجه اي فقط براای بود ی بچه ها واقعي هاش برای هاش، مهربونی نگراندونستمینم
 اتاق؟ ي توشونی چرا نبردایآر:  مهبد فرو برد، نگاهشو به من دوختي موهايدستشو ال. کردیم
 . شنی متی اذينطوریا

 برادرت دی شایگی نم،یزنی حرف می نشستنجای ا،یستی بلد ني ذره مهمون دارهی:  وار گفتزمزمه
 خسته باشه؟

 غرق خواب آرتا ي به چشمای آرتا و بچه ها؟ نگاهی احتمالی فکر نکرده بودم به خستگچطور
 تموم کنه، شویتا چامنتظر موندم تا آر. دونستمی از مهمانو نمییرای بود، آداب پذمیانداختم، حق با مر

 نی هم اا اتاق، تي تومشونی ببرایب:  به مهبدو مهگل کردمي اشاره از،ی مي فنجونو گذاشت رویوقت
 .ی کنی استراحتهیدوتا راحت بخوابن، هم خودت 



 313 

 بده، وگرنه ادی خانوم بهت آداب معاشرت میممنون، مگه مر:  رفت و برگشتمی من و مرنی آرتا بنگاه
 .شهی بلند نمياز تو بخار

 زی تيفراموش کرده بودم گوشها.  تنها گذاشتمویرفت و منو مر.  دست بلند کردو رفتي به رومهگلو
 من ری تقص؟یکنی نگاه مينجوریچرا ا:   باال انداختي دوختم، شونه امی به مرموینگاه کفر. آرتارو

 ه؟یچ
  باال؟شیبرینم:  چشم به مهبد اشاره کردبا

 پاتو هویمواظب باش، :  هم قدمم شدمی به سمت پله ها حرکت کردم، مر به آغوش گرفتمومهبدو
 .یکنی مردمو ناقص مي خودت به کنار بچه ،ياشتباه نزار

 بود وگرنه جوابشو ستادهی در اتاق اي که آرتا در آستانه فی بغلم خواب بود، حي که مهبد توفیح
 .ذاشتمیکف دستش م

 یرلبی زيبا اجازه .  بودای داده و منتظر آرهیارچوب در تک گذاشتم، آرتا دستشو به چهای کنار آراز
 گاه و ي نگاه هایمعن.  که نگاه ها تا پشت در به دنبالمهکردمیحس م. گفتم و به سمت اتاقم رفتم

داشت زن   برادر بزرگتر بود، حقشتر،ی بیی آشناي گذاشتمش به پادم،ی فهمی آرتا رو نمگاهیب
 خسته بودم، بعد از مدتها دم،یشالو از سرم کش. درو باز کردمو داخل شدم. داداششو خوب بشناسه

 ی شام مدی تخت انداختم، چشم بستم، بايخودمو رو.  خونه رو انجام دادن، خستم کرده بوديکارها
 .فتمری پختن شام مي ساعت، بعدش براهیفقط .  داشتاجیپختم اما بدنم به استراحت احت

 نیبب:  شدکتریصداها نزد.  بلند شدنو نداشتمیی اما توانادمیشنی کنار گوشم ميزی ري خنده هايصدا
 . کنهي باهات بازتونهینم. مهگل، زن عمو خوابه

 واژه کنار نی هنوز نتونسته بودم با انکهی دوست داشتم با ادمویشنی از زبونشون می عمو رو وقتزن
 .میخودش قول داد، اونجا که بود: مهگل غر زد. امیب
 پلکامو ي زدم، الیغلت.  حرفم زدمری بهش قول داده بودم و زد،ی حرفش خواب از سرم پردنی شنبا

. کردی مقاومت می تا مهگلو از تخت دور بکنه اما مهگل با بدخلقکردی باز کردم، مهبد تالش میکم
 .دارمی نکن، من بتیاهرتو اذمهبد جان، خو:  که نترسن گفتميآروم طور

 حاال داره،ی بيدید:  مهبد نجات داد، رو به مهبد دست به کمر زدي دستاونی خودشو از ممهگل
 .می کني بازمیتونیم
 .میکنی مي باهم بازیی سه تازم،یبله عز:  شدمزی خمین



 314 

 کمرم نشست، ي رویکی به پشت کمرم فرستادمو کامل بلند شدم، دست کوچختموی به هم ريموها
  شده مهگل؟یچ: به سمت عقب برگشتم

 . بشهينقدی موهام اخوامی منم میزن عمو چقد موهات بلنده، داداش... خا:  به موهام اشاره کردمهگل
 .یشی کچل مشه،توی نمينقدی تو موهات ارمینخ:  گفتمهبد
زن عمو  من موهام مثل ،یشیخودت کچل م:  مهبدو به دست گرفتي و موهادی کشیغی جمهگل

 .شهیم
 زبون فی حردی دی وقترسه،ی زوش به مهبد نمدی دیمهگل وقت. نداختی و ابرو باال مدیخندی ممهبد

 کردمی مي بکنم، هر کاردی باکاری چدونستمی شده بودمو نمجیگ.  کردهی بلند بلند گرشه،یمهبد نم
 یشال  انداختني شد براي هشدارد،یدوی که به سمت اتاق میی پاهايصدا. کردی مهیمهگل بلندتر گر

 . و بعد آرتا دم در ظاهر شدنایاول آر.  بوددهی سرم، خداروشکر که لباسهام پوشيبه رو
 تکون ی اگه کمستادم،یصاف سرجام ا.  به شالم، کاش موهامو بسته بودمدمی دست کشگهی بار دهی
 .شدی موهام معلوم مخوردمیم

 ایآر
 م،ی اما مطمئن بودم،یدونستی نمشوی گرلی دلفشرد،یبغلش م مهگل زانو زده بود و اونو تو ي جلوآرتا

 چطور دونستیپدر بود و خوب م.  آرتا بودي بازوهاونیتنها راه آروم کردن مهگل، فشردنش م
 يچقدر عدم حضور فرزانه تو. دی کشی موهاش ميآرتا دستاشو نوازشگونه رو. نازدونشو آروم کنه

 . عمل کننتوننی مادرها بهتر می مواقعنی مشهود بود، چنشیزندگ
 ابروهام نشست، نی بی روبروش چشم دوخته بود، اخمي کردم که با محبت، به صحنه می به مرینگاه

 هیچرا دختر بابا گر: دی مهگل آروم شد، آرتا پرسی مهگل؟ وقتای آرتا بود ي برامینگاه مهربون مر
 کرد؟یم

 .کنهی متیمهبد اذ: دی شو باال کشینی بمهگل
 . نکردمتشی من اذگه،یدروغ م:  به مهبد کرد، لجوجانه پاسخ دادیفی اخم ظراآرت

 .شمی من کچل مگهی منی اکنه،ی متیاذ:  به آرتا نگاه کردی اشکي با چشمامهگل
 مهبد؟:  گرانه گفتخی توبآرتا
 ي از موهاي تکه ادمی دقت کردمو دستاد،ی سرجاش اخی خواست جابجا بشه، اما دوباره سمیمر

 موج دارش فقط حق ي موهاي تاب شدن برای اون موها فقط حق من بود، بدنید. بلندش معلوم شد
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 یب.  اگه اون فرد برادرم باشهی حتفتهی بمی مري به موهای نگاه کسگهیدوست نداشتم د. من بود
 ي بهم زد، نشونه ي لبخندمی نباشه، مردی تا موهاش تو دستادمی اي به سمتش رفتمو جوررایاخت

  کرده بودم؟دای مدت پنی اي که تویی به تناقض هايشخندی نایشکرش بود؟ ت
 موهام مثل خوامی من م،ییبابا، بابا:  گفتی با خوشحالدیرسی به نظر می مهبد راضخیمهگل که از توب 

 ...زن عمو
 . باشهنجامیتا ا:  دست کمرشو نشون دادبا

 نبود، و حس تی قابل رومی مري شد و چقدر خوشحال شدم که موهادهی کشمی آرتا به سمت مرنگاه
اگه :  با لبخند گفتمیمر.  کردریی تغي لحظه اي آرتا براي رنگ چشمادم،ی دی بهم القا شد وقتيبد

 .شهی موهات از مال منم بلندتر م،ي اگه خوب غذاهاتو بخور،ی باشیدختر خوب
 .می مزاحم استراحتتون شددیببخش:  مهبد انداخت بهی عصبی نگاهد،ی سر مهگل کشي روی دستآرتا
 .ادی مشی دعوا پنشونی حرفو، بچه ان، بنی ادی نزنکنم،یخواهش م:  لبخندشو حفظ کردمیمر

 يزی چای من حساس شده بودم داد؟ی آرتا قرار ماری لبخندهاشو با سخاوت در اختشهی هممی مرچرا
 وارش حتی نصي برد، حرفهارونی وسط درست نبود؟ آرتا، دست مهبدو مهگلو گرفت و از اتاق بنیا

 .دمیبه مهبدو شن
 . بوداکی نزديوا:  دادرونی نفسشو بمیمر

 ...نمشونی نکنه من ببیکنی مچی موهاتو غالف پشهیتو که هم:  باال انداختمییابرو
 ؟ي رهاش کردينطوریپس چرا االن، ا:  از موهاشو باال گرفتمي ادسته

 .  فقط فرصت کردم شال رو سرم بندازمدم،ی پاهاتونو شنيتا صدا:  زدنهی دست به سمیمر
ته دلم ازش .  حجابش بودادی لحظات به ي قدر هم خوب بود، چقدر خوب بود که در همه نیهم

 .یصورتتم که نشست: تشکر کردم اما گفتم
 . آبروم رفتيوا:  زمزمه کردمیمر

 ي تودمشونیچی موهاش کردم، پيدستمو البال.  از دور گردنش باز کردم، با تعجب نگاهم کردشالو
 شتری بکمی نجاست،ی آرتا ایتا وقت:  زدممی موهام مري برداشتم و روزی مي از رویپسیهم، کل

 .مواظبشون باش
دادم به  هولش ک،ی لبخند کوچهی نداشتم جز ی عکس العملچی همی مري گشاد شده ي چشمادربرابر

 .حاالم برو صورتتو بشور، با اون پف چشمات: ی بهداشتسیطرف سرو
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 ما ي چشم دوخته بود به سمتم، حرفادم،ی راهرو دي رها کردمو از اتاق خارج شدم، آرتا رو تومویمر
 فرق یشگی همي با آرتاکردمی کرده؟ چرا حس مریی طرز نگاهش تغکردمی بود؟ چرا حس مدهیرو شن
 داره؟

 ؟يآرتا چرا دعواش کرد:  توسط آرتا بودهشی تنبي مهبد، نشونه ي به اشک نشسته يچشما
 مگه نه؟.  کنهتی اذشوی خواهردی بدونه که نبادیپسرم بزرگ شده، با: دی سر مهبد کشي روی دستآرتا

 ن؟یی پامیخب پسر بابا، بر:  تکون داد، آرتا مهبدو به بغل گرفتي سرمهبد
 به سمتش ی باعث شد نگاهمی مري پاهايصدا.  رفتنیی پله ها پا مهگلو به دست گرفتو ازدست

 . می برنیی صبر کردم تا باهم به پااد،یبندازم، صبر کردم تا ب
 ی کنار هم اخممی منو مردنی که آرتا با دی وقتشد،ی مشتری به آرتا هر لحظه و هر لحظه بتمیحساس

 .  ابروهاش نشوندنیب
 ایآر

 کرده بود و با مهبدو دای از سالنو پی دنجي گوشه می نشسته بودم، مرییرای پذي از شام با آرتا توبعد
 می باور کنم مرتونستمی دندونم بود، هنوزم نمری دستپخت خوبش زيهنوزم مزه . زدیمهگل حرف م

 يصدا. رفتی مه اعصابم راي رومی آرتا به مرنی بکنه و هنوزم نگاه پرتحسي آشپزتونهی می خوبنیبه ا
 خوشحال نقدری وقته بچه ها رو ایلیخ:  فنجوني خوشرنگ توي از چارمی چشم بگآرتا باعث شد

 .دمیند
مگه : خوردی که وجودمو میی اضافه کنم به شکهاخواستمی نمکنه،ی به کجا نگاه مدونستمیم

 ح؟ی تفرای پدر و مادر فرزانه دنی دشونیبرینم
اما اونا هم  . اتفاقا از هفت روز هفته، شش روزشو اونجان:  اسم فرزانه، صورتش گرفته شددنی شنبا

 و طوننی بچه هام شگهیاز طرف د. شهی بچه ها داغ دخترشون تازه مدنی ازشون گذشته، هم با دیسن
 . ندارنطنتاشونویاونا تحمل ش

 ي تحمل شهرراز،یته شدم از شخس:  سکوتو شکستنی به وجود اومد و دوباره آرتا انمونی بیسکوت
خونه . کنمی می احساس خفگی شهر به اون بزرگيتو. که توش با فرزانه خاطره دارم برام سخت شده

 ی زندگي ادامه ي دارم برامیتصم. کنهی می که تموم لحظات خوشمو توش گذروندم بهم دهن کجيا
 .  تهرانامیب
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 به من داشت، جون کندم تا یکیتباط نزد بهش نگاه کنم، از دست دادن همسرش اردمی کشخجالت
 ؟یکنی مکاری اما کارخونه رو چهیبه نظرم عال: ارمی جمله رو به زبون بنیا

 ری چندساله زه،ی مرد معتمد،ی قهرماني بسپرمش دست آقاخوامیم:  از دهانش دور کردوی چافنجون
 .رمی به کارخونه می سرکشي هم برای هر از چندگاهکنه،ی در امانت نمانتی که خدونمینظرش دارم م

 بچه ها، هر تی و هم مسئولضهاش،ی مرتی کارخانه، هم مسئولتی داشت، نداشت؟ هم مسئولحق
 ؟ی قرارداد بستیمارستانیبا ب:  رو از دوشش بردارم ي بارتونستمی کاش مکرد،ی رو خسته میکس

 .  اونجا مستقر بشمندهی آصحبت کردم، قرار شده تا اول ماه...  مارستانی بریآره با مد:  کرددییتا
 شده بود جادی انمونی که بي ناخواسته اي فاصله هانطوری ادی شدن آرتا به من، شاکی بود نزدخوب

 تنها يخوای می تا ک؟ی ش چهی بقشه،ی از مشکالتت حل می بخشنجایبا اومدنت به ا: رفتی منیاز ب
 ؟یبمون

هنوزم با خاطرات : کردی مي تو دستش بازي که با حلقه دمی پر از غمشو بهم دوخت، ديچشمها
 تونمی با وجود مهبدو مهگل نمنی دل ببندم؛ عالوه بر اي اگهی به کس دتونمی نمکنم،ی میفرزانه زندگ

 . ازدواج کنمیبه راحت
 تی مسئولدنی نگاهش به سمت بچه هاش برگشت، چقدر سخت بود تنها به دوش کشری مسدوباره

 کنم که مراقبشون باشه، دوستشون دای پویسخته کس:  دادرونی بنفسشو.  کم سن و ساليدو بچه 
 ازدواج ی که با کسخوامی نمدن،ی دي مادری بی دوتا به قدر کافنیا. داشته باشه، براشون کم نذاره

 . کنهغیکه منو هم ازشون در کنم
 هی که محبتشو بهشون هدی الزم دارم، کسمی مرهی شبیمن کس: دی کشی کردم از برادرم، آهشرم

 .يزیبده، بدون چشم داشت به چ
.  چشم داشته باشهمی که برادرم به مردمیترس.  حرف منو به هراس انداختنی زد، اقمی شقرگ

 . " الزم دارممی مرهی شبیمن کس "دادی سرم اکو ميکالمش تو
 به آرتا دل می مردمی فهمی مي اگه  روزاد؟ی خوشش بمی نگاه کردم، اگه واقعا آرتا از مرمی مربه

 بعد سرد ي لحظه مثل کوره گرم و لحظه اکیبدنم .  کمرم نشستي رهی تي رويبسته؟ عرق سرد
. دیرسی مربرادرم از من مهربونتر، عاقلتر و عاشقتر به نظ.   نداشتمی شانسچیمن در برابر آرتا ه. شدیم

 ي که توي من خارج بود؛ بچه، بچه اي بده که از عهده هی هديزی چمی به مرتونستیبه عالوه م
 تونستمیاما من خودخواه بودم، نم. استی وجبمی ننی اي وونهی دمی بودم مردهی نصف روز فهمنیهم
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 رونیب ی در کنار آرتا، نفسمو عصبمیخشم تو وجودم جوشش گرفت از تصور مر.  بگذرممیازمر
 .فرستادم

 نداشتم، می هل مري به چایلی مگهید. دیزد نگاهشو ازم دعای که چشم برگردوندم، آرتا سریوقت
 دست مهبدو مهگلو گرفته بود و می مردمی چشم دياز گوشه .  برگردوندمینی رو به سمهیفنجون ن

 ا به آرتی همه محبتش به بچه ها ربطنی اکرد؟ی بچه ها رو رها نميچرا لحظه ا. ومدیبه سمتمون م
 چرا ومد؟ی کاش آرتا به تهران نمکردمی حس می شکاك شده بودم؟ چرا گاهیلی من خایداشت 

  فرستاده بودم؟ي و پربای هم به همراه زموی کاش مردمیرسی مجهی نتنیداشتم کم کم به ا
 میمر
 دی شاکردن،ی صحبت می درمورد موضوع مهمدی حرفشونو قطع کردن، شادم،ی که رسکشونینزد

 .ها رو بخوابونم بچه رمیمن م:  برادرانه داشتن، نخواستم مزاحمشون بشميحرفها
 يخوایکجا م:  که خواستم از کنارش رد بشم، مچمو گرفتی هنگامای کرد، اما آریرلبی زي تشکرآرتا
 . تازه سرشبهشون؟یببر

 .ساعت از ده گذشته:  به ساعت کردمي انگشتهاش به دور مچم، سوزان بود، اشاره اچقدر
 اد؟یمهبد جان شما االن خوابت م: نمی ومجبورم کرد کنارش بشدی دستمو کشایآر

 .  نه:  رفت، مهبد جواب دادنی کردنشون از بی راضي زحماتم براتموم
  بخوابن؟یکنیچرا مجبورشون م. گهی می چنیبب:  حق به جانب نگاهم کردایآر

 که گفتمی مدی باای که ساعت خوابشون بهم بخوره؟ نمی نگران اگفتمی مدی نداشتم که بدم، بایجواب
 مهگل ی ولدیدوی به دست وسط سالن منی شما بشم؟مهبد ماشي مزاحم صحبتهاواستمخینم

 مارستانی و آرتا درمورد شرکت و کارخونه و بایآر. کردی ميعروسکشو جلوش گذاشته بود وباهاش باز
 . اظهار نظر کنمتونستمی نداشتم و نمی که من ازشون اطالعیی حرفازدن،یم حرف
 دادم خودمو سرگرم کنم حیترج.  شکستن سکوتم نداشتمي برای اما کالمنه،ی جو سنگکردمی محس
و .  رو جلوم گرفتمو مشغول شدم ، تکه اش کردمی دستشی برداشتم، پياری پوست کردن، خوهیبه م

 يا برشهی پوست کنده کردم، همي هاوهیبشقابو پر از م.  پرتقال، موز،ی نارنگد،ی جدي اوهیهر بار م
 ي که جاي مهگل و مهبدي حاال که اون کنارم نبود، براکردم،ی آماده موهی مي مشغول بازيایلیا

 ا،ی آري برادرزاده هاای برادر خودم باشه ي هم داشت؟ بچه یفرق.  قلبم باز کرده بودنيخودشونو تو



 319 

 هی به همشون،  بودنزی اندازه عزهی باهام نداشته باشه، همشون به ی نسبتچی که هي بچه ای حتای
 .اندازه پاك و معصوم بودن

 . بخوروهی مایمهگل جان، ب:  به سمت مهگل گرفتمبشقابو
 .شهیهمش مال من؟ شکمم کوچولوئه همش جا نم:  خوشگلش نگاهم کردي با چشمامهگل
  مگه نه مهبد جان؟کنه،ی نداره داداش مهبدتم کمکت ميرادیا:  کردمي اخنده

 کمیمهبد نزد. ده و تموم حواسشون معطوف ماست دوبرادر قطع شي نشده بودم که حرفامتوجه
 منو ي زهی جادیاول با:  صورتش در هم شددم،ی برداره، اما بشقابو عقب کشي اوهی خواست مد،یدو
 . براتون پوست کندموهی همه منی که ايبد

 آرتا برق ي چشمادونم،ی مشت شد، چراشو نمای گونم کاشت، دست آري روي به سرعت بوسه امهبد
 مبل سر داد به سمت شونم و همونجا نگه داشت،علت ی دستشو از پشتایآر. دونمی اونم نملیزد، دل

 جدا ای که نگاهش از دست آرییصورتم رنگ گرفت از آرتا.  دونمی هم نمشوی حرکت ناگهاننیا
 زهی به من جادی بانیخوای موهی به بعد منیاز: سست شدم گرفتي بشقابو از دست هاایآر. دشینم
 .دیبد
 ي به بچه ها؟ آرتا خنده اای حسادت زد؟ حسادتش به من؟ ي حرفو از رونی اای حس کردم آراچر
 دو مردو نی تونستم حرکات ای وقت نمچیمن ه.  پنهانش کنهکردی می لبش نشسته بود و سعيرو

 . مردهانی انی شدم بی مجیبفهمم، گ
 عروسکشو ی حوصلگی مهگل با بی مهبد قرمز شد، وقتي چشمای شد، وقتوهی از می بشقاب خالیوقت

 نگاه به بچه ها بنداز، هی ایآر:  گفتمای به آرده،آرومی که موقع خوابشون رسدمی انداخت، فهميکنار
 .شنی مهوشیدارن ب

داداش، بچه ها خوابشون :  تکون داد و رو به آرتا گفتي به سمت بچه ها رفت و برگشت، سرای آرنگاه
 .گرفته

 خانوم میمر:نه نثار کودکانش کردو همون نگاهو به سمت من برگردوند پرمهر و پدرای نگاهآرتا
 برم دیمن فردا صبح با. دی اتاق خودتون بخوابوني اونا رو توست،ی نی اگه مشکلد؟یکشیزحمتشو م

 . بترسندن،ی خودشونو تنها  دی وقتترسمی مرون،یب
خواهش :  تکون دادميسر.  نشون بدمی شونمو فشرد، دردم گرفت اما نتونستم عکس العملای آردست

 . کنمدای پی هم خوبه هم اتاقیلی خ،ی چه زحمتکنمیم
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 . دست گرفتمو به سمت پله ها رفتمي خوابو بغل کردم، دست مهبدو تومهی نمهگل
  ایآر

 تونست  اونا رو بسپره به ی چطور مکرد،ی هم بچه ها رو از خودش جدا نمهی ثانکی که ییآرتا
 که یی کرد، آرتای نمی درخواستی که از کسیی گذشت؟ آرتای از شناختنش م روزکی که يدختر

از   از آرتا؟؟ی بودم، از کری دلگم؟ی در برابر مردادی بود، چطور کرنش نشون مشتری بایغرورش از من آر
 پله ها با چشم ي ظلم درحقش کردم؟ تا باالیلی دونستم خی که میمی از مرایتنها هم خونم؟ 

:  خارج شد،  به سمت آرتا برگشتمدمی دي که از محدوده ی هم من و هم آرتا، وقتم،ی کردشیهمراه
 رون؟ی بي بريخوایفردا م

 . خوام بگردم دنبال خونهیآره م:  کرددیی تاآرتا
 ...ی ساختمون اونطرفي تويایچرا نم:  دادميشنهادیپ

 منم داره، يات بد داره، برا تو خاطري اون خونه، اون ساختمون، همون قدر که براایآر: دی برحرفمو
 .پس حرفشم نزن

 . آپارتمانمي توي بریتونیپس م: دمی موهام کشي تویدست
 که کار دارم بچه ها یی اطرافم باشه تا بتونم وقتانی همخوام،ی مییالی وي خونه هینه، :  کردمخالفت

 .می مرشیرو بذارم پ
 کردیچقدر راحت تلفظ م.  و پسوندشوندی بدون پگفتی که میمی اسم مري شده بودم روحساس

 شرکت، ای فردا صبح با من بست،یاگه سختت ن:  من سخت بودي صدا کردنش برای رو که گاهیاسم
 .می سپاری به چندتا بنگاه ممیریبعدش باهم م

 شرکتشو چطور اداره کهی داداش کوچنمی ببخوامیچه بهتر، م: دی چشماش کشي گوشه بادست
 .کنهیم

 کرد، فقط کاش ی که نثار من میی از محبت هابردمیداداش صداکردنشو، لذت م نی داشتم ادوست
 .می تا فردا سرحال باشم،ی بخوابمی برایب:  خوب نبودنقدری امیرفتارش نسبت به مر

 ي چقدر خوب بود برادر بزرگتر داشتن، برادرم،ی در کنار هم، دوشادوش هم به سمت پله ها رفتهردو
آرتا اتاق اول .  باشهقی ازت محافظت کنه، باهات رفسته،ی کنارت با،ي که داریکه با تموم اشتباهات

 .ریشب بخ:  به پشت سر داشتم، لب زدمی نگاهمیمتوقف شدو من ادامه دادم تا برسم به اتاقم، ن
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 قدم تند کردم به سمت در دم،ی کشرونی از تنم بشرتمویت.  هم گذاشت، وارد اتاقم شدمي روچشم
 مهگلو مهبد نی بمیمر.  باز کردمیدرو به آهستگ.  بود، عطرش بودمی که مریی سمت جا اتاقها، بهنیب

 مهبد ش بلندش بالي شده بود، پشتش به مهبد بود و موهادهیچی بود، دستش به دور مهگل پدهیخواب
 لحظه هی دادم، رونینفسمو ب.  بودقشونی خواب عمي مرتب هر سه نشون دهنده ينفسها. شده بود
 موی تونستم مری بار هم من مهیکاش .  بودمدهی خوابمی اونها کنار مريم کاش من به جاآرزو کرد

 خود واست با خ،يبدون اجبار، بدون دلخور.  باشهمی بالش مرنمی سي و  قفسه رمی دربر بگنطوریا
درو بستم تا .  بردی بدنمو باال مي تصورشم دمای تصورش هم برام لذت بخش بود، حتیحت. میمر

 .  بهش عادت نکنمنی از اشتری خودمو گول نزنم، تا بنی از اشتریب
***** 

 .شمی منم آماده م،يتا تو صبحونتو بخور: دمی نون مالي روکره
 ؟ي آماده کردزوی خواب مونده تو ممیمر:  کرد و نشستختهی شلوغ و به هم رزی به می نگاهآرتا

 .آره هنوز خوابه: می به راحت بودنش نسبت به مرای به لحن رك و راست آرتا، کردمی عادت مدیبا
 کنم،تا کمتر حساس بشم تی دور شدم ازش تا کمتر خودمو اذد،ی سرکشرشوی شوانی گفت و لیهوم

 باز کردم، هنوز خواب بود، موی در اتاق مربستمی لباسمو مي دکمه هانطورکهیهم. به تنها برادرم
  نبود؟ینگاهمو به سمت ساعت برگردوندم نه صبح، براش کاف

 ...میمر... میمر:  تخت زانو زدم، آروم صداش زدمي سمتش رفتم، روبه
بازوشو گرفتمو .  چشماشو پوشونده بودي هنوزم پلکهاش، قهوه ادم،ی حالتش ندي تويریی تغچیه

 م؟یمر: تکونش دادم
 نقدری خوابش اشهی خوش خواب بود؟ همنقدری اشهیهم. دیدو پشت به من خواب خوری غلتفقط
 ای بود باتری مهگل خم شدم به سمتش، صورتشو از نظر گذروندم، موقع خواب زي بود؟ از رونیسنگ

 که بدون رژ هم خوشرنگ بود، چشم گرفتم یی شد به سمت لبهاش، لبهادهی نگاهم کش؟يداریب
 نبود؟ چشمامو ی بغليادی تو دل برو نبود؟ زيادی زکرد،ی حرکت ممیمر اندام ي رومازشون، نگاه

 نتوسنتم خورد،ی گرمش به صورتم مي بردم، نفساکتریسرمو نزد. برگردوندم به سمت صورتش
 داری تنها راه بدی بود، شادهی که به ذهنم رسيمقاومت کنم دربرابر وسوسم، نتونستم بگذرم از تفکر

 . بودنیم همیکردن مر
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 خندمو ي حد باز شد، نتونستم جلونی که از گونش گرفتم، موثر واقع شد، چشماش تا آخريگاز
 .شدی کنه، اما مانع خنده هام نمداری امکان داشت صداش بچه ها رو برم،یبگ

 کم کم رنگ شد،ی گونش نشست، متعجب بود، شوك زده بود، هنوزم باورش نمي رومی مردست
 صورتم، حاال نوبت خنده ي بلند شد، سرش خورد توعیسرصورتش عوض شد، با حرص نگام کرد، 

 .میری ممی ما دار،ي شدداریخداروشکر ب:  دادمی گرفته بودم و فشارش مموینیب.  اون بوديها
  پس صبحانه؟:  تالطم افتادبه

 . شدلی صبحونه مد،یخسته نباش:  چپ نگاهش کردمچپ
 ؟ي کردداریپس چرا منو ب:  لبخندلج درآر زدهی د،ی موهاش کشي تویدست
 ...مینی خونه ببمیری ممیمن و آرتا دار: ادی حال بگرمی بزنمش تا جخواستی مدلم

 کردم تا زحمت ناهارو دارتونی تهران، بادی بخوادیآرتا م:  بدمحی نگام کرد، مجبور شدم توضیپرسش
 . می موندی ما گرسنه م،يشدی نمداری تا ظهرم بیخوابی که شما می وضعنی با اد،یبکش

 ی که آرتا صدام مفیح. زدی کج کردش، بدجور چشمک مي برام نازك کرد، لبای ناز پشت چشمبا
 . کردمی شد، رهاش نمی رفع نممی که آرتا منتظرم بود وگرنه تا تشنگفیکرد، ح

 میمر
 ي چشماری لحظش هم تصوهی ی که حتي اقهی گذشت ، چند دقی مای از رفتن آري اقهیچنددق

 صورتم پخش ي که به روی خندونش، نفسي لبهاطونش،ینگاه ش.  شدیخندونش از ذهنم پاك نم
 نه کاملترش ای گونم، گرم بود، داغ بود يدستمو گذاشتم رو. کردی لحظه هم رهام نمهیکرده بود، 

 یز کس ادمی ترسی مرات،یی تغنی از ادمی ترسیم. ادی زیلی کرده بود، خریی تغایآر.  سوختیکنم م
 . شدیکه هر روز برام مرموزتر م

 یی خوشگلشو بهم بدوزه، چشماي تا چشمادی طول کشهی خورد، نگاهش کردم، چندثانی تکونمهگل
 پلک زد، چشمشو به ي بود؟ چندباربای زنقدری هم اای آري نبود، چشماای آري شباهت به چشمایکه ب

 ...ییبابا:  اش بلند شدهی گري کم کم صداد،یاطراف گردوند، کم کم لب برچ
 به اطراف انداخت، انگار فراموش کرده بود ی نگاهد،ی بلند مهگل، مهبد از خواب پري هی گري صدابا

 هم بود، ي اگهی دي داشت، نداشت؟ هر بچه گشت،حقیکه کجاست، بغض کرد، به دنبال پدرش م
 به رو  دوطرف باز کردمو هر دودستهامو از. شدی به تنها سرپرستش وابسته مش،یی به تنها دارانقدریا
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 هیمهبد، مهگل، چرا گر: ختنیری می کسی بي که از رویی هاهی بود گرزیآغوش گرفتم، چقدر غم انگ
 .ادی برونوی بابا آرتاتون رفته بد؟ی کنیم

 ذاره،ی بابامم ما رو تنها مخواد،ی بابامم ما رو نماد،ی نمگهی د،یگیدروغ م:  اشک صورتشو پوشوندمهبد
 . مثل مامان

 با عمو اد،ی زن عمو فداتون بشه، باباتون میاله:  به سرش زدمي کرد، بوسه ادای راه پرونی به باشکم
 .انی تا بمی خوشمزه بپزي غذاهیقرار شده ما با هم . انی و برونی رفتن بایآر
 دوست یچ تیی بابام؟ی خوشمزه بپزي تا غذادیکنیشما کمکم م:  زدمي شک بهم نگاه کرد، لبخندبا

 داره؟
 .زرشک پلو با مرغ:  صورتشو پاك کردکشی دست کوچبا

 مهگلو پاك کردم، آرامش يبا دستم اشکا.  هم بودهی دوبرادر شبي قهی گفتم، سلي ادهی کشهوم
  دوست دارن؟ینیریاوم، به نظرتون ژله و ش: برادرش اونو هم آروم کرده بود

  ؟ی درست کنیتونیم:  مهگل عوض شدي چشمارنگ
 د؟یکنی شما کمکم متونم،ی نمییآره، فقط تنها:  کردمضتری عرتبسممو

 رو  به دوش ي مادری که لقب بیی داشت شاد کردن بچه های سر تکون دادن، چه لذتی خوشحالبا
 کنن، هدر رفتن آب ارزش ي آب بازیدست و صورت هردوشونو شستم، گذاشتم کم. دنیکشیم

 اسراف، اما نی اي شدم برای مواخذه مدی شد، شایب م اسراف محسودی شاشون؟یداشت به خوشحال
 . کودکاننی اي هاده به خندی ارزیم
مهبد . ریتموم آشپزخونه پر شده بود از آرد و خم.  نگاه کردمختهی بهم ري به آشپزخونه گهی بار دهی

 ي خنده هاشون منو غرق شاديصدا.  کردی سر مهگل خالي آرد روی مشتطنتی با شيچندبار
.  گرفتی آشپزخونه، درد منی ازکردنی تمي که بعدا براي کمرالی خی ب،یفی کثالی خی بکرد،یم

 نی شکل ماشرشی تا به خمکردی مشغول بود، تالش مرشیمهبد با خم. لذت بردن بچه ها بود مهم
 به صورتم یدست.  آوردی به شکل گل و قلب در مرویبده، و مهگل با تموم ذوق دخترونش، خم

 و هی چشمامو گرفته بود خالص بشم، برام مهم نبود دستم آردي که رویی تار مو تا شر ازدمیکش
 .  داشتتی برام اهمی طعم زندگدنی مهم نبود، فقط چشزی چچیه.  بشهفی کثمممکنه صورت

 ي فردر دماي ها رو توینیری دم کرده بودم، ژله هامو هم با کمک بچه ها آماده کرده بودم، شبرنجمو
 . تحمل شده بودرقابلی آشپزخونه غی آماده ولهایتموم خوراک. مناسب گذاشته بودم تا بپزه
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 ایآر
آرتا چشماشو به من دوخت، .  بوددهیچی کل خونه پي مهبدو مهگل توم،ی بلند مري خنده هايصدا

 از ته دل مهبد تنگ ي خنده هاي چقدر دلم برایدونینم: دی کشیقی نفس عمد،یدرخشیچشماش م
 . روز معجزه کردهی ي تومیشده بود، مر

صداها رو دنبال . شدی تموم مرتمی پا گذاشتن غری زمتی اگه به قی برادرم، حتي شدم براخوشحال
. دمی بلندشونو فهمي خنده هالی روبروم دلي منظره دنی با دم،یدی و به آشپزخونه رسمیکرد

 اون دوتا ي و باعث خنده اوردی بودو شکلک درمستادهی وسط امیآشپزخونه درهم و نامرتب بود، مر
 لبش بود، ي همون خنده ها رودم،ی که روز اول ددمی دویطنتی همون شمی مري چشمايتو. شدیم

 .  شاد و خوشحالمی ازمررمی تونستم چشم بگینم
 یمی مريو نگاه من ری ولدنی شد، مهبد و مهگل به سمت آرتا دودهی هم کوبي آرتا به رويدستها

 دوست داشتم، به دنشویچقدر خجالت کش. دی گزی انداخته بود و لب مریبود که با شرم سر به ز
آرتا ما رو باش بچه ها رو به :  گونشو پاك کردمي با دست آرد روستادم،یسمتش رفتم، روبروش ا

 .رهی خانومو بگنی ايهایطونی شي نفر الزمه تا جلوهی نگو م،ی سپردمیرم
.  شدمطونمی تاب دخترك شیب. ختی من دلم ری تر رفت ولنیی سرختر شد و سرش پامی مرصورت

 .یکنی نفرم که کودك درونش هنوز فعاله، تو ذوقشو کور مهی ؟ي دارکارشی چایآر: آرتا با خنده گفت
 ی چمی از مرشی همه طرفدارنی الیدل.  اعصابمو نشونه گرفت، تموم حس نابمو پروندقای آرتا دقحرف

صورت .  نداشتیتی سنخمی کدومشون با نسبت مرچی ه؟ی چيرو... يرا دست گذاشته بود روبود؟ چ
 يها رگدی دیم.  کردی نگاه ممی ابروشو باال داده بود و به من و مرهیبرگردوندم به طرف آرتا، 

  بود؟می مرشی تموم حواسش پای گردنمو يبرجسته 
  کنم؟زیآشپزخونه رو تم...  تا منرونیب... نی برشهیم... اوم:  جابه جا شدمیمر

 که فضارو گرفته بود، ی خوبي و نامرتب بود، اما بوفی کثیلی به دور آشپزخونه گردوندم، خینگاه
 . کردی مکی کرده بود، اشتهامو تحرنی که هوا رو عطرآگیلی واني برنج دم کرده، بويبو
 .نی بچزوی کن، االن مزی تم آشپزخونه رو بعداالش،ی خیب:  بود، لب زدمستادهی معطل امیمر

 .تازه برنجو گذاشتم، تا برنج دم بکشه، من برم مهگلو حمام کنم:  به سمت گاز برگردوندنگاهشو
 فم؟ی چقد کثنی ببام،یمنم م: دی هم جلو پری وجبمی شد؟ مهبد نی خوش به حال مهگل نميادیز
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 بزنه؟ البته از سنش و ی حرفنی چنای من آري تونست جلوی پسر، چطور منی داشت ایی روعجب
 نی تونی من،یکجا آقا پسر؟ شما خودتون بزرگ شد:  داشتم، مهبدو نگه داشتميادیفهمش انتظار ز

 .دیحموم کن
 ...اما:  وارفتمهبد

 ی کنی تو زودتر حموم منمیبدو آقا پسر، بپر تو حموم بب. میاما و اگر ندار:  دنبال کردمموی نگاهم مربا
 . اوناای

 بود که دهی رسیی نثارش کردم، کارش به جاي پدرسوخته اد،ی به سمت پله ها دونجای با همهبد
 ... منکهی به حمام بره، درحالمی با مرخواستیم

 .کهیحرص نخور داداش کوچ:  دستشو دور گردنم انداختآرتا
 هان؟:  به سمتش برگشتمجیگ

 .یچیه: ختی موهامو به هم رآرتا
 ی شده، گلدون گلنی برنج تزئي هاسی رنگارنگ، دي شده نگاه کردم، ژله هادهی چزی به مرتی حبا

 خانومو به نبی که زییکدبانو.  خونه بودي کدبانوي قهی سلي بود، همه نشونه زی بخش منتیکه ز
 یست و به رادادی خونه رو انجام مي تموم کارهایی و استراحت فرستاده بود و خودش به تنهایمرخص

 ي به آشپزیلی هم تمابای و زي کنه، پري آشپزوای نداشتم شادیبه . ومدیهدش برم از عیکه به خوب
 . دادنینشون نم

 ،ي خواهر؟ي کرددای دخترو از کجا پنیبهم بگو ا:  گوشم زمزمه کردری زد،ی آرتا به کمرم چسبدست
  نداره من باهاش ازدواج کنم؟يزی چ،يبرادر
 توش نداشت؟ ي اهی کنا؟ي جدای بود ی نگاهم کرد، حرفش شوخطنتی باال انداخت و با شییابرو
 . کردم دقت نکنم به مفهوم کالمشیسع

:  گذاشتممی مري جلوختموی ری دوغوانیل.  شکستی برخورد قاشق چنگال با بشقاب، سکوتو ميصدا
 .يدی خری موی خونه خانوم زمان،ي دو روز زودتر گفته بودیکیآرتا اگه 

 ره؟ی منجای داره از ایمگه خانوم زمان:  سر بلند کردآرتا
 . برن کانادااوشیآره قرار شده با س: کردی انداختم که با حوصله مرغ رو تکه ممی به مری نگاهمین

 چی همی اما مرنم،ی ببموی خواست عکس العمل مری دلم مدی بحثو راه انداختم، شانی چرا ادونمینم
  نداره؟تی براش اهمي ذره ای که حتکردمیول م قبدی داد، بای نشون نمیواکنش
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 ه؟ی نظرتو چمیمر:  وارد بحث کنمموی کردم مریسع
 . شدفیبه نظرم ح:  غذاشو قورت دادمیمر

  شد؟فی حیچ:  چسبوندم، حق به جانب نگاهش کردمآمپر
 شد که آرتا خان نتونستن فیح:  ترسناکتر بوددمی که شنی بشنوم اما جوابی جواب خاصدمی ترسیم

 .نمی تونستم بچه ها رو ببی مشتری و هم من بشدی مشتریاون خونه رو بخرن، هم رفت و آمد شماها ب
 دی تا شادمی سرکشوانوی لي آب تودم،ییبا حرص دندون رو هم سا.  نگاه کردمی با لبخند به مرآرتا

 کردم؟ی آرتا شک مدی نه؟ اصال باای بگم يزی دونستم به برادرم چینم.  خنک بشهیبدن گرمم، کم
 هی با بقآرتا  نشناخته بودمش؟ رفتاری وقت به ناپاکچی که هیی برام کرده بود، آرتاي که برادرییآرتا

غذام بهم زهر شده بود، بشقابمو . دمی رسی خاطراتم گشتمو به پاسخ منفانی بود؟ درمنجوریهم هم
 ؟ی غذا رو دوست نداشت،ي نخورديزی تو که چایآر:  به من معطوف شدمیبالخره توجه مر. کنار زدم

 نی چرا اداد؟ی نشون نمی حسچی متوجه من شد؟ چرا نسبت به من هدی همه وقت، تازه بانی از ابعد
 برام می داد؟اصال چرا توجه مری من نمي جون براهی کرد؟ چرا مثل بقیقدر سرد با من برخورد م

  که خودممي خنک شدن دلم گفتم، نه اي برای کم رنگي مهم بود؟ نه میمهم شده بود؟ توجه مر
 .اشتها ندارم:  بلند شدمزیاز پشت م.  شک داشتمتوش

 که همسر من بود اما تموم توجهش به مهگل و مهبد بود؟ آرتا یمی مرشدم؟ی موسی مامی از مردیبا
 از شدمی موسی مادیبا.  هستيزی آرتا چموی مرنی خواستم باور کنم بیرو فاکتور گرفتم، چون که نم

از ناهار کارت   بعدن،ی بشایآر:  گرفتممی آرتا نگاه از مري با صداشدم؟ی خوشحال مای میتوجه کوتاه مر
 .دارم
 منتظر بودم که آرتا نهیدوباره نشستم، دسته به س.  نه گفتن نداشتمیی و من توانازدی حرف ميجد

 نگاه کردمو چشمامو می مرفی ظري جلوم قرار گرفت، به دستايبشقاب ژله ا. غذاشو تموم کنه
 .رهی ذره ژله بخور تا ته دلتو بگهی يناهار که نخورد:  تا صورتشدمیکش

 یعنی.  شدی ممی نسبت به من باعث خشنودتشی اهمی اندکی لبام نشست، حتي از لبخند رویطرح
 ي سوالهانی ارزش داشت؟ سرم از ااین دي اندك محبت برام اندازه نی بدبخت شده بودم که انقدریا
.  دهنم بردمي خوشرنگو با قاشقم تکه کردم و توي از ژله يذره ا.  سروته در حال انفجار بودیب

 که درست ی رنگارنگي مثل تموم دسرهادیبهم چسب.  پختی که مییخوشمزه بود، مثل غذاها



 327 

 انداختم و ی اصفهان نگاهي به شماره دم،ی کشرونی ببمی جي به صدا دراومد، از تومیگوش. کردیم
 . از خونتونهمیمر:  دهنش فروبرده بودي توی چشم دوختم که قاشق برنجیمیبعد به مر

 بله؟:  وصل کردموی ، گوشدی جوی تند تند غذاشو ممیمر
 .سالم: دمی مادرشو شني شکل گرفت و بعد صدای خط سکوتپشت

  ن؟یسالم مادرجان خوب:  جواب دادمیی خوشروبا
   جون خوبه؟می مر؟یممنون پسرم خوب:  و به سرفه افتاددی پرمی مريغذاتوگلو

 . می همه خوبیمرس:  به دستش دادی آبوانی که لدمیآرتا رو د 
:  دادمی بود، حقم داشت تابه حال من جواب تلفناشو نمشیری غافلگي نشونه کردی که مییمکثها
  هست؟میمر.  بدموقع مزاحم شدمدیببخش
 ن،ی مراحمکنمیخواهش م: کردی انداختم که منتظر و صدالبته شوك زده نگاهم ممی به مرینگاه

 .یچندلحظه گوش
 . مادر پشت خطنزم،یعز:  به سمتش گرفتمویگوش

 ایآر
 نای خوبه؟ محسن و ایی بابا؟ی خوبیسالم مامان: می مري گشاد شده ي کردم نخندم به چشمایسع

 خوبن؟
 .ممنون قربونت برم، خوبم فدات بشم: م بردم دهني از ژله توي اگهی دقاشق

: کردی منو خطاب منطوری بار اهی اگه شدی می کرد؟ چی خونوادش هالك نمي خودشو برايادیز
 . توروخدانی نتونستم زنگ بزنم، دلخور نشدیببخش
 براشون عادت شده بود هرروز ،ي خبری از بی بود، نگرانشونی تماس از طرف اونا، نگرانلی دلپس

 . نتونستم زنگ بزنمنی بخاطر هم،یمهمون دارم مامان: صحبت کنن
 .برادر شوهرم اومدن:  کرد و گفتیسکوت
 نی منو به خودش وصل کنه؟ امی تصور که مرنیا. می حرف از زبون مرنی ادنی نداشت؟ لذت شنلذت

  شد؟ی می من معرفيکه آرتا به واسطه 
 . تو اتاقم منتظرتمایآر:  بلند شدزی از پشت مآرتا
  داشته باشه؟می به مریامکان داشت کارش ربط.  ژله موندي دور شد و قاشق من توآرتا
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 ایآر
 شد، ی که سکوتش طوالنیوقت. منتظرموندم حرفشو شروع کنه.  تخت نشستمي آرتا ، رويروبرو

 .کردی نگاه مزی مي روی فرضي فکر بود، دستاشو درهم گره کرده بود و به نقطه ايتو. نگاهش کردم
 مقدمه خواستی که میوقت.  کردی فکر منقدری خاص داشت، ای حرفی وجودمو فراگرفت، وقتاسترس

 حرف بزنه، باعث خوادی می راجع به چنکهیفکر ا. کردی رفتار منطوری کنه ادای حرفاش پي برايا
 .  بود ذهنم شدهشیتشو
 که انتخاب ی زندگي وهی شنی که از ایدونی خوب ما،یآر:  گرفت و چشم به من دوختزی نگاه از مآرتا
 .ادی اصال خوشم نم،يکرد

 که یموقع:  بود، سکوت کردم تا حرفشو ادامه بدهمی از اول هم مخالف سبک زندگدونستم،ی مخوب
 کردن بودم؛ اما ی نوع زندگنی مخالف ا،ی کنار گذاشتتی که اونو از زندگی اومد، وقتشی پهیاون قض

 .ي خوردینی سنگي ضربه دونستمی نشدم چونکه مچتی پاپادیز
 تی چندسال از بحران روحگذره،ی مهی چندسال از اون قضکنه،ی فرق مهیاما االن قض:  تازه کردینفس

 . کردنی برنامه زندگی بهی به نظرم کافگذره،یم
 در لفافه شهی همکرد،ی مالحظه مشهی همگفت،ی رك حرف دلشو منقدری بود که آرتا اي بارنیاول

 ي که دور خودت جمع کردیی دخترانیا. ي بدی سروسامونهی تی به زندگگهیبهتره د: گفتیسخن م
 . برنیرو هم رد کن

 به تونمی که نمیدونیآرتا م:  تختو وزنمو انداختم روشي بود، دستمو گذاشتم رونی حرفش اپس
 . برنفرستمی تموم شد، مغشونی زمان صی دخترا هم وقتنیا.  ازدواجي اعتماد کنم برایکس
 اقی سبک و سنی به هميخوای بعدش بازم میعنی نطور،یکه ا:  نگاهم کردزی باال انداخت، تییابرو

 ؟يادامه بد
 .ترمی راضي اغهی صنیآره، ازدواج دائم دردسره، من به هم:  تکون دادمي سرالی خیب

  بره؟ی هم بفرستمویپس قراره مر:  بهم چشم دوختمیمستق
. می بودن نه مري و پربای نبود، منظورم زونی در ممی از مری بفرستم بره؟ اصال حرفموی مرد،ی برنفسم

 موی کردم درموندگی همه برام قابل اعتمادتر بود، سعنی که بیمی مرم؟ی بدون مریامکان داشت زندگ
 . برهفرستمیآره، اونو هم م: نشون ندم
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 می بخاطر مرشی خوشحالدمی چشماش، ترسی خوشحالنی از ادمی شد، ترسداری چشمش پدي تویبرق
 . نظر گرفتمری زموی دو روز خوب مریکی نی ايمن تو: دی کشیباشه، پوف

دختر :  نزدم تا حرمت ها شکسته نشهی بدنم باال رفت، حرفي مشتم گرفتم، دماي رو تویروتخت
 ... باهاش اخت گرفتن، خودمم ازشی بچه هام بخوباد،ی به نظر میعاقل و مهربون

 بود حرمت نگه داشتن، بدون ی بود سکوت کردن، کافی به جوش اومد، تحملم تموم شد، کافرتمیغ
 هم نکهیبدون توجه به ا ونم،ی بهش مدموی زندگنکهی آرتا برادرمه، بدون توجه به انکهیتوجه به ا

 ؟یکنی بلغور میآرتا معلومه چ:  چنگ گرفتمي تورهنشوی پي قهیخونمه، حمله ور شدم به سمتش، 
 ... بهشیتونی زن منه، زن برادرت، چطور ممیمر

 به مویسخت بود ادامه دادن جمله، نگاه عصب.  حرفمو بزنمي کردم، نتونستم و نخواستم ادامه سکوت
 صورتش طرح لبخند ي که کم کم رویی آرتاکرد،ی که با لذت به من نگاه مییآرتا. آرتا دوخته بودم

  م؟ کردی چشماشو کبود منیی داشت اگه پايرادی ادم؟ی کوبی به صورتش میجا داشت مشت. نشست
 زن، به برادرم هی چرا من به خاطر نی و مهمتر از اکرد؟ی رفتار منطوری آرتا چرا ادم،یی به هم سادندون

 نشستم، نی زمي رها کردم، روقشوی دادمو رونی نفسمو کالفه بدادم؟یچنگ و دندون نشون م
 عقلم کار.  عقبدمشونی به موهام زدمو کشی کنم، چنگکاری چدونستمیمستاصل شده بودم، نم

 یمچطور .  فکرش هم برام ترسناك بود، باورش برام سخت بودی زبونم قفل شده بود، حتکرد،ینم
 تونستم باور کنم؟ ی هم خونم؟ چطور مم،ی زندگلیشد باور کرد برادرم به زنم عالقه داره؟ تنها دل

 .  توان فکر کردن نداشتنی از اشتری مغزم بمم؟ی علت نبوده؟ نکنه مری شکم بیعنی
 ؟یکنی مينطوریچته پسر؟ چرا ا:  بهش سپردمدموی شونم نشست، نگاه رنجي آرتا رودست

  ؟ي برداشت کردیاز حرف من چ: کردیکرده بود و خودش با آرامش رفتار م داغونم آرتا
:  کرديآرتا خنده ا.  برام سخت بوددنی مبل دوختم، هنوز نفس کشي هی ازش گرفتمو به پاچشم

 .ي عالقمند شدمی درست بود، تو به مرریپس حدس منو ام
 کاری من به زن تو چوونهی هم باد کرده، دینگاه کن چه رگ:  شدشتری نگاهش کردم، خندش بجیگ

 کنم؟ی مانتی خکمی من به داداش کوچ؟ي فرض کردیدارم؟ منو چ
 راحت شد از المی بدنم کم کم فروکش کرد، خي دوشم برداشته شد، گرماي شک از رونی سنگبار

حرفاش؟  شده بودم، پس جیگ. زنهی راحت شد، پشت و پناهم، از پشت بهم خنجر نمالمیخ. جانب آرتا
 ه، بدنتم که باال رفتيدما:  گذاشتمیشونی پي دستشو روم؟ی به مرگاهشی گاه و بيرفتاراش؟ نگاه ها
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 مطمئن بشم که خواستمیم. ي برادرت شدي قهی که دست به زهی برات عزیلیحتما خاطرش خ
 .حدسمون درست بوده

 ي دادنم ؟ دست گذاشته بود روي بازمتی به ق؟یمتی به چه ق؟ی از چنانی اطمنان؟ی اطمش؟یآزما
 آرتا؟؟؟:  بودم، لب باز کردمدهیازش رنج. ناموسم
 خوشت می از مری خودت بگ؟ی و خودت بهم بگيای چقدر منتظر بودم بیدونیم:  دادرونی بنفسشو

 که ي و مغرورجیتو اونقدر گ.  بد کردم اما به خاطر خودت بوددونمی م،ي ازم دلخوردونمیاومده ؟ م
 .ستو حیفهمینم
 ... عمرااد؟ی خوشم بمیمن از مر:  تمسخر جواب دادمبا

 هم ی از صد فرسنگ؟ی بزنتی خودتو به خريخوای می تا کایآر:  شد، لحنش محکم شدي جدنگاهش
 ،ي بهش وابسته ایلی که خدمی کامال فهمنجامی که دوروز ایمن. ي عالقه دارمی به مردی فهمشهیم
 .م بهت بدی تکونهی تا نجای اامی داد بشنهادی پریام. ی باور کنيخوایاما خودت نم. دهی فهمرمیام
 عالقه می بگم من به مریبه چه زبون:  آرتاي نبود، چهار زانو نشستم روبرونجای آورد که ارشانسیام

 .ندارم
 کم به هی. ي که دوستش دارزنهی داد مافتی قست،ی به گفتن تو نيازین:  کردپای دستاشو چلآرتا

 . یشی متوجه حرفم می فکر کنرتی اخيرفتارا
 . استهی مثل بقم،یمن رفتارم با مر:  جواب دادمخونسرد

 ،ی نسبت بهش حساسمه،ی تموم حواست به مردمی خودم با چشم خودم دایآر:  کردزی چشماشو رآرتا
 تو ؟يدی داداشتو چسبي قهی گرانی دای ي پرای بایچندبار تا حاال بخاطر ز. یشی میرتینسبت بهش غ

 . من بهش چشم دارميکردی چون که فکر ميدی منو چسبي قهی می خاطر مربه
 که ي انداختم، چطور تونسته بودم به برادرم شک کنم؟ برادرری سر به زمی از تفکرات منفشرمنده

 شده بود ؟ می که وارد زندگشدی می که فقط چندماهیمی مرم؟یبخاطر مر.  احترامشو داشتمشهیهم
بغل  ي برادیکشی کرده بود، هرلحظه دلم پر مریی تغمی رفتارم با مرگفت،ی نمراهیآرتا چندان هم ب

 ي نشونه نایا.  نسبت بهم محبت داشته باشهخواستیدلم م. کردنش، دوست داشتم توجهشو به خودم
حاال :  لبم نشستي روي نداشت، پوزخندی کششچی نسبت به من همی بود؟ اما چه سود که مریچ
 که نسبت بهش ی کردم، البته بخاطر عادت و صدالبته احترامدای بهش پ نسبتی کششهی که رمیگ
 . از من متنفرهمی دارم که مرنانی اما صد درصد اطمئلمقا
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کم بال سرش . ادی حرف درسته اما بهش حق بده که ازت بدش بمیریفرض بگ: دی خودشو جلو کشآرتا
 از ،ي منع کردزی از همه چموی بعدشم مر،ي داداشش باهاش ازدواج کردي اول که به بهونه ،ياوردین

 .الی هم که واوی مهموني رفتن و اون نقشه رونیتماس با خونواده گرفته تا ب
  ؟یخب که چ:  از رو نرفتمدم،یچی از ته مروی زبون امدیبا

 اشتباهاتتو قبول یستی حاضر نی ، حتچی هيری عالقت نمرباری پسر، زيچقدر غد:  کردي خنده اآرتا
 . یکن

 .آرتا احترام خودتو نگه دار:  هم فرورفتي توخماما
من بزرگت کردم، خودم بهتر ازهمه اخالق گندتو . صداتو برا من باال نبر: دی پاشو بهم کوبآهسته

 . شناسمیم
 ،ی بگيزی چنکهی و بدون اشناسهی که تو رو مي لبم کش اومد، چقدر خوب بود داشتن برداري گوشه

 . عالقت به اون بشههی شبمینذار عالقت به مر. گمی میگوش کن چ: برهی میبه حرف دلت پ
 رفتار کن، تالش کن تا دهیسنج:  اسمشو صدا کنهتونستی، هنوزم نم "اون " گفتی موای به شهنوزم
 کن، ی تنگنا قرار نده، بهش مهربوني تومویمر. هی حسش بهت چی تا بفهمه،ی حست بهش چیبفهم

  اخالقت، رفتارت، اعتقاداتت بهشنی ببرش،ی نظر بگریخوب ز. دیخر ای حی ببرش تفررون،یببرش ب
 . نهای خورهیم

 بهت عالقه مند يدی هاش آشنا شو، اگه دقهی و سلقی آشنا شو، با عالروبمشی بشناسش، با زخوب
 نصورتی اری هم کفوته، اونموقع نگهش دار؛ در غيدی شد، اگه دشتری عالقت بهش بيدیشد، اگه د

 . ردش کن برهنصورتی اری درغر،ی نگمی رو از خودت و مرگهی نفر دهی خوب، در کنار ی زندگهیحق 
: دی تختش دراز کشيآرتا از جا بلند شد و رو.  هم رفتي اخمام تومی از تصور رفتن مرناخودآگاه

 .دی خرمیری شروع عصر همه با هم مي برا،ی بخوابيبهتره بر
 خودم فکر ي آرتا فکر کردم، به رفتارهايبه حرفا. تاقم رفتم پر از سوال، به اي با مغزر،ی درگی ذهنبا

 صداشو، چهرشو، ارمی بادی کردم به یسع.  داشتممی که بامری کردم مرور کنم تموم اتفاقاتیسع. کردم
 رفتارشو؟ اشتمدوست د.  که برام پر ازآرامش بودییدوست داشتم صداشو؟ صدا.  رفتار و منششو

دوست .  بودنی که دلنشيدوست داشتم چهرشو؟ چهره ا.  بودی و منطقدهی سنجشهی که هميرفتار
   نه؟ایداشتم 
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 قبول خواستی و دلم ممو،ی منکر بشه عالقه به مرخواستی عقلم مدم،ی رسی نمي اجهی نتچی هبه
 کدوم چی شکل گرفته بود و هي عقل و دلم جدال برابرنیب.  کردهدای به قلبم پی راهمیکنم که مر

 .شدنی نمدونی مروزیپ
 از آرتا راحت شده بود، المیتنها خ. دمی نرسي اجهی نتچی ظهرو فکر کردم و فکر کردم و به هتموم

 ازی گاه نهی گفته مردها به تکیک.  هنوزم منو رها نکردهم،یشگی همبانی بودم که پشتدهیتنها فهم
 من که  قبول نداشتم چونان؟ی از پس مشکالتشون برمیی گفته مردها خودشون به تنهایندارن؟ ک

 به مادرش، یکی به پدرش، یکی کنه،ی مهی تکی به کسيهر مرد. ومدی ازم برنمي کارچیبدون آرتا ه
 . من به برادرشهی هم شبیکی به همسرش و یکی

****** 
آرتا به چهارچوب .  شدم به احترام برادر بزرگترمزی خمین.  اتاقم نواخته و به دنبالش آرتا ظاهر شددر
 .نهیی وقته پایلی خممی مرن؟یی پايای بيخوایتو نم:  زدهیتکدر 

 .امیاالن م: دمی کشختمی به هم ري موهاي توی تکلف حرف زدن آرتا، دستی حساس نبودم به بگهید
 .فتادهی نی اتفاقچی انگار ه،ی رفتار کني عادمی کن با مری معطل نکن، سعادیز:  تکون دادي سرآرتا

 .باشه:  تنم کردمشرتمویت
 ازی ندم،ی کشیقی به صورتم زدم، چشمامو بستم، نفس عمی آبد،یچی راهرو پي آرتا توي قدم هايصدا

 .می دروني نشون ندادن غوغاي براي ظاهریآرامش. ي آرامش ظاهريبود برا
 میمر
 بشقاب ي مهبدو مهگل رو هم توینیریش.  دمی چی ظرفي که صبح پخته بودم رو تویی هاینیریش
 ي وهی آب موانیفنجونا رو کنار ل. ختمی ریی دار، چاهی پاي فنجون هايتو.   گذاشتمي جداگانه ايها

 . بچه ها گذاشتم
 ونیزی تلوي هم روبروایآر. آرتا با مهبدو مهگل مشغول بود.  مرتب کردم، به سالن رفتمی کملباسمو

 . به آشپزخونه برگشتمینیری آوردن شيبرا گذاشتم، زی مي رووینیس. کردی تماشا ملمینشسته بود و ف
 . منو بدهينایزن عمو ماش: دی مهبد زودتر رسدن،ی ها به سمتم دوینیری شدنیمهبدو مهگل با د 

 . درست کردمی چنیبابا، بب: دی زد و به سمت بابابش دوی به دستش دادم، چشماش برقبشقابو
 به طرف آرتا رفت تا از دوی پام نشست، بشقابو به سمتش گرفتم، از دستم قاپي مهگل رودست

چشم دوختم به خواهر و .  نشستمای گذاشتم وکنار آرزی مي رووینیریظرف ش. فتهیبرادرش عقب ن
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مگه نه .  من خوشگلترهيهاینیری شرمینخ: مهگل چشم گرد کرد.  که بازم دعواشون شده بوديبرادر
 ؟بابا
 تا نی رو بداینیری دونه از شهیحاال . از هر دوتاتون خوشگله:  بچه هاش انداختيور شونه  دست دآرتا

 .بخورم
مزشم : دمی رو کنار گوشم شنای آريصدا. رمی لبخندمو بگي دست جلوش ظاهر شد، نتونستم جلودوتا

  هاشونه؟افهیمثل ق
 . هم خوشگل و خوشمزنیلی خامینیریش:  سمتش برگشتمبه
 .شک دارم:  برداشتیکی ایآر
 .ستینه خوشمزه ن:  برداشتگهی دیکی دش،ی حرکت بلعهی با
 یگیمگه نم: دمی رفت، آروم پشت دستش کوبی دستش به سمت سوموست،ی پی هم به قبلیکی نیا

 ؟يخوری پس چرا مست؟یخوشمزه ن
 .يری حاد نگی تا افسردگخورمیم:  نگاهم کنه جواب دادنکهی ابدون

 کی نزدایآر. سرمو برگردوندمو به آرتا نگاه کردم.  نزنمغیار دادم تا سرش ج هم فشي رودندونامو
 . هم بد نشدهیلیحاال قهر نکن، خ: گوشم گفت

 ي زدمو چشم غره ای لبخند حرصهی.  سرش بشکنم تا دلم خنک بشهي خواست ظرفو روی مدلم
 یاز دلم گذشت اله.  شدزمی عزينایری که دوباره مشغول خوردن شدمی چشم دياز گوشه . رفتم

 . زد نوش جونشبیحرومش باشه، اما همون لحظه نه
 .واقعا خوشمزه شده.  خانوممی مريدی زحمت کشیلیخ:  برداشتشویی خم شد و فنجون چاآرتا

 . نوش جونتونکنمیخواهش م:  صورتم زدمي به پهنايلبخند
 .  خونهي تودنی بچه ها پوس؟ي گردش ببرهی ما رو يخوای نمایآر:  دهنش بردیکی فنجونشو تا نزدآرتا
 م؟یکجا بر:  باال انداختي شونه االی خی بایآر

 لباس یچند دست. اوردمی لباس نادی بچه ها زي سر فروشگاه، براهی میبر:  شو فرو دادینیری شآرتا
 .بخرم براشون

 من بچه ها رو ن،یشی خانوم آماده ممیپس تا تو و مر: دادمی حسرت زده ها به مکالمشون گوش ممثل
 .کنمیحاضر م
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 بال یاز خوشحال.  هم گذاشتي رودیی تاي نگاه کردم، پلکاشو به نشونه ای به آردهی باال پري ابروهابا
 .دراوردم

 
  ایآر
 دونم؛ اما فقط به دنبال ی نمم،ی نسبت به مردگاهمی دریی به خاطر تغای آرتا بود ي خاطر حرفهابه

 تنها بمونم و بشناسم، حس میدوست داشتم با مر.  تنها بمونممیر بودم تا با میتی موقعایفرصت 
 آرتا، ي برادرانه ي هاحتی خواست گوش بدم به نصیدلم م.   که نسبت بهش داشتمیسرکش

 کی شد اگه ی میچ.  کشوندمی به تباهموی که بار قبل برخالفشون عمل کردم و زندگیی هاحتینص
   دادم؟ی به خودم فرصت مگهیبار د
 ي هاتیممنون بودم از حما.  از فروشگاه رفتي اگهی دست بچه ها رو گرفت و به بخش دآرتا

 و می کسالت مش رحهی شبي کنار خودم نگه دارم، بهونه اموی جور کردم تا مريبهونه ا. شیرپوستیز
 .  در آشپزخونهیی کمبود مواد غذاهی شبي بهونه ادش،ی خرییعدم توانا

 ش،ی همراهنی داشت ای داشت، حس خوبی در کنارم قدم برممیمر.  رو به جلو هول دادمی دستچرخ
 از فروشگاه، چطور تونسته بودم از دی خريتجربه .  نداشتمي تجربه انیبه خصوص که تا بحال چن

 . نداده بودی از من درخواست همراهی که کسنی به خاطر ادی کنم؟ شای چشم پوشحی تفرنیا
 خواستیسکوتشو دوست نداشتم، دلم م. دادی سبد قرار مي و توداشتی برميزی چمی مری از گاههر

 مثل بعدازظهر که ییتهایاذ. نمی کنم و حرص خوردنش رو ببتشی حداقل اذای.  زدیبرام حرف م
 . بوددهی به دلم چسببیعج

. با دو خودشو بهم رسوند.  برداره، ازم عقب موندی بود جنسستادهی که امی کردم، مرشتری بسرعتمو
 . داشتم بهشوناجی بود که احتزی چی اونجا کل؟يری و ميندازی منییچرا سرتو پا: ب غر غر کرد لریز

 . بخرگهی دزی چهی فروشگاه پر از جنسه، نی تو االش،ی خیب:  به جلو برداشتمیقدم
 نشون دادن ي که برایی دختربچه هاهیشده بود شب. دی منو کشخواستی که می گرفتو به سمتدستمو

.  رسوندی رو به اوج مي دلبرمی مری و گاهکنن،ی می رو اجبار به همراههیعروسک موردنظرشون، بق
ب یعج.  داشتمطنتی شي اما من هواداشت،ی با دقت اجناسو برممی مرم،یدی مورد نظر رسيبه قفسه 

 سبدو دارم،ی برمی چنکهیبدون توجه به ا.ی هم کودکدی برگشته بودم، شای جواننیشده بودم، به سن
 .پر کردم
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 هی چنای اایآر: در آخر صداش بلند شد.  گذاشتی تند تند سرجاشون ممی و مرداشتمی برممن
 ؟يداریبرم
حتما الزم داشتم که : حق به جانب جواب دادم.  کردی رو مروی گفتنش فرق داشت، دل رو زایآر

 .گذاشتمشون اون تو
 ؟يخوری ماش ميحاال جوانه  تا ی از کایآر:  جلوم گرفتي بسته امیمر
 . الزم شدهویبرداشتم :  رو نرفتماز
 بارم ازش استفاده هی یمن مطمئنم تو حت:  قفسه رفت، بسته رو سرجاش قرار دادکی نزدمیمر
 .یکنینم

 مختلف بهم ي ژله به رنگها و طعمهايبسته ها.  کردمتی  هداي اگهی دي رو به سمت قفسه چرخ
 دونستم ی مره،ی بگرادی اتونستی نمنی سبد گذاشتم، به اي توییتااز هرکدوم چند. زدیچشمک م

 . خودشم دوست داره
 دستم ي دست به رویی دعواچی بدون همی بار بود که مرنی دستم گذاشت،چندمي دستشو رومیمر
 .شهی ژله تو خونه بمونه خراب منهمهی ا؟يدی چرا حرص مایآر:  کج نگاهم کردي ذاشت؟ با سریم
 . دورمیزیری خب خراب بشه، می همش رو، در ثانی کنیاوال که تو درست م:  جواب دادمالی خیب

 دونه هی خوردن ي چند نفر آرزویدونیم. فهی حشه،ی اسراف مایآر:  نگاهم کردی برگشت و شاکمیمر
 به کمی برو ،ی پولتو خرج کنخوادی  دلت مم؟ی هدرشون بدينطوری رو دارن؟ اونموقع ما همنایاز ا

 . کمک کنازمنداین
 می ندادم، اما حرف مرتی اسراف اهمي وقت به واژه چیه.  فکر نکرده بودميزی چنی وقت به چنچیه

 خوب برخوردارن، از افراد ی که از توان مالی کسانی بود، گاهمیحق با مر. منو به فکر واداشت
توجه  برام جالب شد که کردن؟ی فکر مزهای چنی به امی مرهیاما چند نفر شب. مونندیفرودست غافل م

. کردی فکر میی به هدر نرفتن مواد غذاکرد،ی فکر مازمندانی که به نیکس.  بودی مسائلنی به چنمیمر
 ،يزی از هرچشتری تجمل بي فکر کنه، فقط دوست داشت براییزهای چنی به چنوای نداشتم شادیبه 

 . بخرهيادیتعداد ز
 میمر
 نیچشمام ب.  همه مدت، منو سر ذوق آورده بودنی اون هم بعد از ادی زده بودم، لذت خرجانیه

 با دقت زی خواست به همه چیدلم م.  در رفت و آمد بوددارهای خرنی بی اجناس، و حتنیقفسه ها، ب



 336 

 من ي تویانگار دوباره شوق زندگ.  خواست از فرصتم به نحو احسن استفاده کنمیدلم م. نگاه کنم
 .  شده بودداریب

 آرتا اومده یاز وقت. شدی مانعم مای آردی جدي از تموم لحظات استفاده کنم اما رفتارهاخواستی مدلم
رفتارش، حرکاتش روز به روز با محبت .  کرده بودریی تغای به بعد، آری نه از قبلترش، از مهمونایبود، 
 . بودده تر، خاصتر و پرحرفتر شقی طرز نگاهشم عوض شده بود، نگاهاش دقیحت.شدیتر م

 خانواده ي مردهاهی شبیلی خدی که با چرخ خرییای برگشتم، آرای از قفسه ها گرفتم، به سمت آرچشم
نگاه مرموزشو بهم .  واقعا لبخند بوددم،یدی زد، اشتباه نمي لبخندد،یصورتش به سمتم چرخ. شده بود

 ؟ی بگيخوای ميزیبله خانوم؟ چ: دوخت
 ... فقطیچینه ه:  سربرگردوندم به سمت جلودم،ی طرز نگاهش خجالت کشای چشماش از

  ؟ی خانومیفقط چ:  زمزمه کردآروم
 شب شام يبرا: لب زدم.  گفتنشوی دوست داشتم خانومر،ی نظی بی حسد،ی پوستم دوری زی خوبحس

 ...کاش. آماده نکردم
 نی دادم چشمامو به سمتش برنگردونم، دستم بحی اما ترجشدم،ی داشتم له منشی نگاه سنگریز

 . رستورانمیرینگران شام نباش، م:  گرمش قفل شديانگشتها
. کردی متی اما داشت به تموم وجودم سرادونم،ی به قند آب کردن نمای دلم ولوله شد، به شور افتاد ته
 ا،یآر: کردی ميری جلوگمی بودن در کنار اونها از آشوب دروندی نگاهم به مهبد افتاد، شاتی جمعنیب

 .مهبد اونجاست
  ؟ي ندارازی نيزی چگهید:  نگاهمو دنبال کردری  مسایآر

 .میدی خرینه، انگار همه چ:  اجناس داخل چرخ گردوندمنی بچشممو
 . می تکون داد و به جلو قدم برداشت، به سمت آرتا رفتيسر
تا .  و آرتا برداشتن، مهگل و مهبدو به من سپردنای رو آردهای خرم،ی خارج شدیی فروشگاه مواد غذااز

 ییایآر.  بودای اما نگاهم به قامت بلند و محکم آردادمی من گوش مزدنوی مهگل و مهبد حرف منیماش
  گرفتي قلب منو به بازد،یرسی تر به نظر مدهی ورزیکه در کنار برادرش کم

**** 
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 سفارش بدن، آرتا هیمنتظر موندم تا بق.  بودییای رومو رصد کردم، تموم غذاها درشی پي منودوباره
 و به دنبالش من ای آر،ی پلو با ماهي کرد و خودش هم سبزشنهادی رو پگوی مهگل و مهبد، ميبرا

 .میهمونو سفارش داد
 ي بالفاصله عکس العمل نشون داد و با لحن بدای به عقب هول دادم تا بلند بشم، آری رو کمیصندل
 کجا؟: گفت

 اشتباه متوجه شده ی کرده ولریی کردم تغی از رفتارش مقابل آرتا، فکر مدمیخجالت کش دم،ی گزلب
 . آب بزنمهی به دستام رمیم: بودم

 .ارنی االن شامو ما،یبرو و زود ب:  جابجا کردزوی مي دستمال روایآر
 یحت. ی بهداشتسی رفتم به سمت سرومی رد شدم، مستقی چوبيزهای مانی فاصله گرفتم، از مازشون

 اطرافم نگاه نکردم، فقط يزهای به میحت. ی بهداشتسی قدم هم منحرف شدم، فقط رفتم به سروهی
 زی لبري ابروهام، به چشماونی به اخم می نگاهستادم،ی انهی آيروبرو.  زنانه بودي تابلوينگاهم به رو

هزاران بار  سوال حساس شده بودم؟ قبال هیمن حساس شده بودم؟ من نسبت به . اشکم انداختم
 گزنده بود، ی که لحنش کمی پرسشي جمله هیحاال با .  بودماوردهی کرده بود و خم به ابرو نرمیتحق

 و باره دودم،ی از آب به صورتم پاشی آب سرد گرفتم، مشتری دستمو زد؟ی دویاشک به چشمام م
 تونمی مطمئن شدم می حالم خوب شد، وقتیوقت.  چشمام نمونهي از غم توي تا اثردم،یدوباه پاش

 . اومدمرونی بییلبخند بزنم از دستشو
: دمی کشرونی رو بی شروع نکرده بود، برام احترام قائل بودن؟ صندلی آورده بودن اما کسغذاهامونو

 . معطلتون کردمدیببخش
تا .  زدم بهشونموی جدا کردم، بعد نمک و فلفل و لوی ماهي هاغی اول تم،یشگی عادت همطبق

 گشاد شده به سمت يبا چشما.  رومو برداشتشی بشقاب پی ازشون بردارم، دستي اهکیخواستم ت
 .  رو هم بکشیکی نیزحمت ا:  برگشتم، بشقابشو جلوم گذاشتایآر
 يزی چذاشتی بودم جدا کنم، اما نگاه نافذ آرتا نمدهی که زحمتشو کشی چشمامو از ظرفتونستمینم

 نی ایوقت:  آوردکی سرشو نزدایآر.  از سر گرفتمموی ماهي آماده سازيدوباره پروژه .  بگمایبه آر
 .يای به نظر می خوردندای شد،یشی میشکل

 کجا کردی اصال مراعات نمی بدنم باال رفت، گونه هام داغ شدن، لعنتي از دستم افتاد، دماقاشقم
 . حرفشو زد و خودشو با خوردن غذا مشغول کردم،ینشست
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 می متوجه حال درونی کسنکهی اي شده بودم اما براری سدم،یشن ی چارمی خودم ني کردم به رویسع
 بردموی دهانم فرو مي وجودم رخ داده بود نشه، باالجبار غذا توي که توی متوجه انقالبینشه، تا کس

 .زدمی مهبدو مهگل لبخند مي هاطنتی به شیگاه
. دمی دست از خوردن کشهی کرد، و زودتر از بقي از وقتمو سپرقهی ها فقط چند دقي بازنیتموم ا 

 که گذاشته یتی الیقی و روشن رستوران به همراه موسکی تاري رستوران گردوندم، فضايچشم تو
 ل با حرفش، ذهنو مشغوای مثل آري لذت بردن از غذا، اما اگه فردي براشدی ميبودن، همه مقدمه ا

 .کردینم
 ایآر

هنوزم اخماش درهم بود، هنوزم تو فکر بود،  نگاه کردم، می به مرنهی ساختمون نگه داشتم، از آيجلو
.  بوددهی خوابموی مري پايمهبد رو.  و در آخر هنوز هم از من دلخور بوددی دزدیهنوزم نگاه ازم م

و به سمت پله  آرتا مهگل غرق خوابو در برگرفت.  شدمادهی خاموش کردم و همزمان با آرتا پنویماش
 . ها رفت

 روشو بپوشون، عرق ایآر:  به دنبال مهبد حرکت کردمینگاه مر.  عقبو باز کردم، مهبدو بلند کردمدر
 . سرما بخورهترسمیکرده، م

 احتمال دی اما لحن صداش سرد بود، بااورد،ی بود که به زبون می جمالتنی از شام تا به االن اولبعد
... بهم شک... اگه... ایآر: نارم حرکت کرد شدو کادهی پنی از ماشمی مرکردم؟ی مدییقهر بودنشو تا

 د؟ی چرا منو با خودتون بردیداشت
 . ندارمیمن بهت شک:  بود جوابم تفاوت داشت با حرف االنم شی اگه چندماه پستاد،ی اپاهام

 يپس چرا تو: ستادی دورم زد و روبروم امی وارد کردم و به حرکت واداشتمشون، مرییروی پاهام نبه
  چقدر شرمنده شدم از طرز رفتارت؟یدونی م؟يفتارو کردرستوران اون ر

 نی اما عقل و دلم ادادم،ی محی توضدی بود که بادهی رسیی دستم جابجا کردم، کارم به جاي تومهبدو
 هنوزم اعتماد کردن ست،ی از رفتارام دست خودم نی باور کن بعضمیمر:  کردنی مهی توصحویتوض

 .برام سخته
 من زخم خورده، سخت بود اعتماد کردن به ي گفتم، براتویواقع.  همون جا، تنها گذاشتممویمر

 تونستمیامشب م.  ذره ذره داشت شکل گرفتمی فرق داشت، اعتمادم به مری کممیاما مر. دخترها
 محبت و ي عطوفت، ذره ای فقط کمم،ی برطرف کنم، هم عطشم نسبت به مرموی مريهم دلخور
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 از پشت سرم موی مري پاياز پله ها باال رفتم، صدا. می بود تا هردو به آرامش برسزای نش نوازیاندک
آرتا چرا : دمی بازوانش بود، متعجب پرسانی همچنان مهگل مدم،ی دمی اتاق مريآرتا رو جلو. دمیشنیم

 ؟يمهگلو نخوابوند
 دنبال خونه، بهتره می رفته؟  فردا قراره برادتیمگه :  خبر بودی اشاره کرد که روحم ازش بي قراربه

 . خانوم بموننمی مرشیبچه ها شبو پ
 برمشون ی خودت بخوابونشون فردا صبح مشیاالن پ:دیرسی که به ذهنم می حرفنی زدم به اولچنگ

 .میاتاق مر
 .شنی بدخواب ممیاگه جابجاشون کن:  من کردي حواله ی از کنارم گذشت، آرتا چشمکمیمر

 میمر:  گفتمیآرتا رو به مر. ق شدن، به ناچار دنبالشون رفتم، مهبدو کنار مهگل خوابوندم اتاوارد
 .فتهی که هرشب زحمت بچه ها به گردن شما مدیخانوم ببخش

 به زبون آورد، آرتا دستشو گذاشت پشت کمرم، هولم داد به سمت ی آرومی تعارفي جمله هی میمر
 .می مزاحم استراحتشون نشن،یی سالن پامی برای جان بایآر: در اتاق

 . انداختم،آرتا نقشه هامو برباد داده بودمی به مری پرازافسوسنگاه
***** 

 ذهنم، فکرم ی درحال پخش دوخته شده بود، وللمی نشسته بودم ، نگاهم به فونیزی تلوي روروبه
 . بوددهی به اتاقش رفته و دربستر آرامشدی می که ساعتیمیمر.  بودمی مرشیپ

 .ي تو فکریلیخ:  به سمت آرتا برگشتمی شونه ام نشست، پرسشي به رویدست
 .ستیمهم ن:  پنجه هام گرفتمونی زانوهام قائم کردم، سرمو مي رودستامو

 به نفع تی دورنی اما ا،ي شدي از دستم کفردونمی مایآر:  کردادی شونم زي دستشو به روفشار
 .  شماستيهردو

 حس دوست ،ی کنکی حساتو از هم تفکخوامی م،یخوب حستو بشناس خوامیم:  ادامه دادی از مکثبعد
 کنه،ی نسبت بهش کمترمتوی جسمی وابستگي دورنیا.  جدا کني که دارییازهایداشتن و از ن

 حست بهش دوست ي مطمئن شدیوقت. يری بگمی تصمی درست و منطقذارهی که نمیوابستگ
 که حضورش در ي مطمئن شدی کردن باهاشه، وقتی که قصدت زندگيشد  مطمئنیداشتنه، وقت

 با توی اون موقع زندگ،ي از حسش نسبت بخودت مطمئن شدیکنارت آرامش بخشه برات، وقت
 . تر کننیریخلوتاتون ش
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 گفتن نداشتم، سکوتم به ي برای دادم، در برابر منطقش حرفهی مبل تکی راست کردمو به پشتکمر
 هنوز عقدتو دائم ری فرض بگ،ي هنوز باهاش ازدواج نکردریفرض بگ: شتری حرف بي داد برادونیآرتا م
 . ارهی می زدگاره،ی می نداره، دلمردگینیریرابطه بدون عشق، ش. ي داریی تعهدهاهی و ينکرد

 مدت سخت هی ر،ی افسرده ها رو نگي افهیق: دی به بازوم کوبی که دستدی فهمی از چهرم چدونمینم
 .دهی برات مفیبگذرون

 ي که خودم برایتیآرتا خبر نداشت از ممنوع.  تکون دادم، آرتا بلند شد و به سمت پله ها رفتيسر
 سرکوب کردم تا م،ی که ماه هاست حسهامو نسبت به مردونستیآرتا نم.  کرده بودمنییخودم تع

 یلیخ  نداشت کهیآرتا اطالع.  نذارمرپای رو که شب اول زدمو زی تا حرف پوچمو،ینشکنم غرور لعنت
 م،ی عطر تن مردنیی بوم،ی مري از عطر موهادنی نفس کشهی م،ی شب آرامش در کنار مرهیوقته 

 . آرزوم شده،ی ذهني دغدغه چی بازوهام، بدون هونیفشردنش م
 ای من آري اعتقاد داشتم، براحتاشی موهام زدم، به آرتا و نصونی می دادم، چنگرونی کالفمو بنفس

 ي به صدا درومد، به شماره میگوش. کردی مطالبه مموی که مري با وجودکردمیحجت بود، اما چه م
 بله؟:  پاسخ بذارمشی چند روزش بنی اي تماساي هی نگاه کردم، نخواستم مثل بقبایز
 گذره؟ی آرتا خان خوبن؟ چه خبرا؟ خوش م؟ی جان خوبایآر: کردی می با شعف احوالپرسبایز

 .میهمه خوب: کننی نسبت بهش حسادت مدونستمی که میمی مرد؟ی نپرسمی از مرچرا
  م؟ی برگردی ما کایآر:  مکث کردیکم

: کردی طلب موی اگهی هرچند که مطمئنم وجودم کس دکردی کم مشمی از تشوی بود تا کمنجای اکاش
 . داره تهران بمونهمیآرتا تصم

 دی مدت همونجا بمونهی:  از دور انداخته شدن، جوابمو کامل کردمدیترسی مد،ی کشي بلندنی هبایز
 . کنهدای خونه پهیتا آرتا 

 اگه پول بایز:  مکالمهنی بدم به اانی داد، مکثش به من فرصت داد تا پارونی که بی نفسي صدادمیشن
 . برم خداحافظدی بهم بده، فعال باامی پهی نیکم آورد

****** 
 فروشه،ی ممتی قری رو زنجای صاحب خونه داره اونه،ی اوکازتشی موقعنجایا:  گفتی با چرب زبانمرد

 داره، نیی پاي هم طبقه ي داره، استخرو سونا و جکوزربنای مترم ز500 متره، 1000 يمتراژش باال
 .راست کار خودتونه
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نه :  به آرتا نگاه کردم، سرشو باال انداختی داشت، سوالرتی مغافهای دور خونه گردوندم، با تعرچشم
 . افتضاحهشمیطراح. نورش کمه

 نجاینه آقا از ا: رو به بنگاه دار گفتم. دادی نشون مکی بدش، خونه رو تاری طراحگفت،ی مراست
 ؟ي سراغ داري اگهی دي خونه ومده،یخوشمون ن

 رو ی طراحنی بهتر،ي بازسازهی با دیتونی رو پسند کن، منجایآقا شما ا:  وارد شدي اگهی از راه دمردك
 رو ازدست نجای افهی حاره،ی بنیی خونه رو پای فکنمیبا صاحب خونه هم صحبت م. نیاریازش درب

 .نیبد
 .دی خبرم کننی کرددای پگهی مورد دهیاگه :  گرفتشی رو درپی راه خروجآرتا
 فروش به ي موردا برانی محل بهترنی تو اکنم،ی مدای پلتونی خونه باب مهی گردمیم:  پا تند کردمرد

 . کننیمن مراجعه م
 . گفتی سخن مشیاردیلی مي کردو از فروشهای می بازارگرمن،ی به ماشدنی رستا

 .ی کندای مورد خوب پهی ی مدت صبر کن تا بتونهی ؟يآرتا چرا عجله دار:  به حرکت درآوردمنویماش
 گهی مهبد رو هوا مونده، چند روز دي ندارم، درس و مدرسه يادیوقت ز:  دوختابونی چشم به خآرتا

 .  تو هم مهمهي به خونه شیکیتازه نزد. شهی گرفتمم تموم ممارستانیکه از ب یمرخص
 . مورد خوب باشههی برات دنبال سپارمی مرمیبه ام:  روشن کردمنوی ماشي بردمو بخاردست
 ونی به دست داشت، میی که گلهاي دختربچه اي چهارراه توقف کردم، چشمم متوقف شد روپشت
 ي بار دستاهی قهیهر چند دق.  که گل بخرنخواستی و با خواهش ازشون مکردی ها حرکت منیماش

 از یلی بود، خمی و حرفش افتادم، حق با مرمی مرادیبه .  گرمشون کنهی تا کمدیمالی به هم مخزدشوی
 یی بچه هانی چنم،ی بودری پذتی مسئولی اگه کمدیشا. می دخترکو فراموش کرده بودنی امثال اهاما

آقا :  دادمنیی رو پاشهی با سرعت به سمتم اومد، شکم،ی نزدادی کردم تا بياشاره ا. وجود نداشتن
 چندتا گل بهتون بدم؟

 .شهیهمش چقدر م:  کردمبمی جي تودست
 .کنمی تومن حساب می شما سيآقا برا:  صورت پرآبله شو پوشوند، با نگاهش گلها رو شمرديلبخند

 ندارم شوی نداشتم، بقيادیامروز فروش ز:  به تکاپو افتاددم،ی کشرونی بیی پنجاه تای تراولفم،ی کاز
 . بهتون بدم
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 سر طفل گذاشتمی منت مدی کرد، منم نبای نمفی به پول، بازم خودشو خوار و خفازشی وجود نبا
 اش گل هی بقي به جاشم،ی چهار راه رد منی که ازگهی بار دهی است،یکی نزدنیمن خونم هم: معصوم

 .خرمیم
 .نایقول داد : تبسم گفتبا

 .قول مردونه: دمی کشدشی پوسی گل گلي به روسریدست
 نهی و حرکت کردم، از آدمی رو باال کششهی پشت سرم منو وادار به حرکت کرد، شينهای ماشبوق

 ي برادی که شاییخدا. کردی داشت از خداش تشکر مدی دخترك و نگاهش به آسمان، شاي شاددمید
خوشم اومد، : دی به بازوم کوبیآرتا مشت.  داشتدی کودك هنوز بهش امی کم گذاشته بود ولیلیاو خ

 .ي شدي خودت مرديراب
 تلنگر زده هی کرده، فقط داری منو از خواب غفلت بمی تکونم داده، نگفتم حرف مرمی حرف مرنگفتم
ا  نه تنهمی سکوت تا خونه روندم، مري نزدمو تویحرف.  ساده گفت و رسالتشو تمام کردیلیبود، خ

 . گذاشته بوديری هم تاثگرانی رفتارم با دي وجود من بلکه رويرو
 میمر
 ي خودشو روایآر.  خودم جمع شدمي تویکم.  سرد به داخل هجوم آوردي سالن باز شدو هوادر
 .  سردهیلیامروز هوا خ:  انداختیمبل

از .  قرمز شده بودشی استخونینی شد، نوك بدهی کشای آري زده خی به سمت صورت قرمز و نگاهم
 .دادی مهی داغ، گرما رو بهشون هدری شی کمدیجام بلند شدم، شا

  بابا؟نییمهگل؟؟ مهبد؟؟ کجا. زنمی مخیآره از سرما دارم :  زدهی تکیی به مبل روبروآرتا
دلم تنگ شد .  بلند آرتا و فرزندانشوي خنده هاي صدادمی برداشتم به سمت آشپزخونه اما شنقدم
بغضمو .  موهاموي نوازشگرش به رويه ازش دور موندم، دلم هوس کرد دستها کي پدريبرا

 شتریسرعت قدمهامو ب. زشموی ري آماده ي تا حبس کنم اشکهادمی کشیقیفروخوردم، نفس عم
 ی توش خالروی گاز،شي گذاشتم رورجوشوی شدم،ی کشرونی بخچالی ي از تووری شيبطر. کردم
 .کردم

 دنیی خونوادمو، تا فراموش کنم چقدر محتاج بوي برامی مشغول کردم تا فراموش کنم دلتنگخودمو
 ایلی بود که چقدر انی اما حواسم به ادم،ی چی رو داخل ظرفیی کاکائويکهایک. عطر مادرم هستم

 . رو برداشتمینی سختموی روانی لي رو تورهای ش،ینی سيگذاشتمش تو.  دوست داشتی کاکوئکیک
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 سر پسرش، قدمام سست شد، ي آرتا لباشو گذاشت رودمی چشم دي سالن شدم و از گوشه وارد
: زی مي گذاشتم رووینی صورتم بکارم، سي روی مصنوعيقدمام کند شد، تموم تالشمو کردم تا لبخند

 . سر به غذام بزنمهی من برم ن،یخوریتا شما م. چسبهی هوا منی اي داغ توری شکمی
 کمی کار؟ی تو آشپزخونه چي بريخوای م11تازه ساعت :  منو کنار خودش نشوند مچ دستمو گرفتوایآر
 .نی بشنجایا

 انتقام ي که به بهونه ی دور باشم از کسخوامی تنها باشم، مخوامی مخوام،ی بزنم نمادی فرخواستی مدلم
  شده؟يزی چمیمر:  پاش گذاشت زمزمه کردي دستمو گرفت و روایآر. منو از خونوادم جدا کرد

 ي از گوشه مو؟ی بود ناراحتدهی من؟ اصال از کجا فهمی و دلتنگی داشت ناراحتی فرقای آري برامگه
 دستم به ي باال انداختم، انگشت شستش نوازشگونه روي که آرتا با بچه ها مشغوله، سردمیچشم د

 ؟ی بگيخواینم: حرکت اومد
 ی داشته باشم، حتي تمرکزذاشتیم نم با انگشتاای آري بازا،ی مونده بودم از حرکات آرمبهوت

 برداشت، يری شوانی خم شدو لای آرکردم،ی فکر می قبل به چي قهی چند دقارمی بادینتونستم به 
 .بفرما بانو: جلوم گرفت

 . داغ دوست ندارمریش:  خورد و خود به خود جمع شدمینی به بری شيبو
 .ي بخورری خودتم از شدی باشه،ی نمينجوریا:  باال انداختیی ابروایآر
 .یشی مي ذره بخور، مشترهی:  فشار داد به لباموانویل

 بشه و هی قضالیخی بای خوردم تا آرروی ذره از شهی ي خودمون حس کردم، مجبوري آرتا رو به رونگاه
 . دختر خوبکالیآ بار:  گونه گفتقی تشوای آرام،ی برونی بتی موقعنیاز ا

 حال قلبمو به تپش نی و در عکردی ترم مجیهر لحظه حرکاتش گ. دی سر کشوانوی لي هی بقو
 نی بدتري اگه اون شوهر روزی از مورد توجه قرار گرفتن شوهرش حتادی بدش میچه زن. اوردیدرم

 . بوده باشهشیفرد زندگ
 به بچه ها قول ؟ي اکارهی بعد از ظهر چایآر:  دور کردمای خودمو از آری کرد، کمي سرفه اآرتا

 . دادميزشهربا
 .خورنی زمستون؟ بچه ها سرما منی تو ايشهرباز:  به آرتا نگاه کردممتعجب

 .ي شهربازمیری بابا آرتا قول داده ما مم،یشی نمیچی هرمینخ:  دست به کمر جواب دادمهبد
 .دهی سرپوشي هاي شهربازنشونیحداقل ببر:  کردمرونی بي به هواي ااشاره
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 ي هاي از شهربازیکی میریآره بعداز ظهر همه باهم م:  ردوبدل شدی آرتا و بچه ها نگاهنیب
 .دهیسرپوش

 . نهای شهی پرداختنو من مونده بودم که همه باهم شامل منم مي ها به شادبچه
 
 ایآر

 .می صدا کن، تا برموی برو مرایآر:  مهگلو صاف کردی کاپشن صورتي قهی آرتا
 نشسته بود شیشگی همي که با لباسادمی دمویو باز کردم، مر پله ها رو باال اومدم، در اتاقی حرفبدون

 ؟ي پس چرا هنوز آماده نشدمیمر: کردیو موهاشو شونه م
 ام؟یمگه قرار بود منم ب:  سمتم برگشتبه
 تو هم با ما یعنی میری همه با هم ممی گفتی وقتمیمر:  پر کردمنمونوی بي طاقت چندقدم فاصله یب
 .يایم

 . منتظرمونهنییزود آماده شو، آرتا پا:  گرفتم و بلندش کردمدستشو
 .حوصله ندارم:  سرش بستي موهاشو باالمیمر

 ی چی بگيخواینم. ي شده؟ از صبح گرفته ايزی چمیمر:  گرفتمو برش گردوندم سمت خودمبازوشو
 شده؟
 . بابا و مامانم تنگ شدهيدلم برا:  انداختری زسربه
 پس ،یزنی باهاشون حرف میتو که هرروز تلفن: سرشو به باال سوق دادم چونش گذاشتمو ری زیدست

 ه؟ی چي براتیدلتنگ
 عطرشونو تونمی لمسشون کنم، پشت تلفن که نمتونمیپشت تلفن که نم:  پر اشک شدچشماش

 . دستاشون آروم کنمونی خودمو متونمیاستشمام کنم، پشت تلفن که نم
دست .  دختر درون گرا بودنیچقدر ا.  داشتيادی صبر زنحالی دختر بد کردم، با انی چقدر با امن

 فرستمتی دو روز میکی سرم شلوغه، بعدا کمیاالن : پشت کمرش گذاشتمو به خودم چسبوندمش
  خوبه؟ی سر بهشون بزنهی يبر

 . ومدهی آرتا درنيزود آماده شو تا صدا:  تکون داد، از خودم دورش کردمسرشو
.  مبل نشستمو نگاه بهش دوختميرو. رمشی بازوهام بگونی تا دوباره مدی زد، روحم پری با نمکلبخند

 طرز ست کردن دمی گشتن به دنبال شال مناسب، ددمی انتخاب مانتو، دي وسواسش برادمید
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 رونی تار موهم بهی ی که تموم موهاشو داخل شال پوشوند، نذاشت حتدمیلباساشو با هم، و در آخر د
 شهر میاگه آرتا منتظر نبود، اگه قرار نبود بر. زدی مادیم خواستنشو فر بدنيتک تک سلولها. بمونه

 . برهرونی دلم از اتاق بي بدون رفع خواسته ذاشتمی نم،يباز
 . که آرتا خونمونو حالل کردهمیبر:  صاف کردمشرتشویی سوي لبه ستاد،ی و آماده روبروم احاضر

 کم يزی شد، چی بدون چادر کامل نممی سرش انداختم، مري دستش برداشتم، روي از روچادرشو
 و ریی همه تغنی الی خودمم دلنکهی بود و حال الی دنبال دلد،ی تابی صورتم مينگاهش رو. داشت

 . دونستمیعطوفت رو نم
 دی شانکهی کرد، حس اقی بهم تزری دستش حس خوبی دستم گرفتم، داغ شدن ناگهانونی مدستشو

 .  داشته باشهیلی به من تماممیمر
 میمر

 يلبخند. شدی نمری سي بازنی پسر از ماشنی ادم،ی دي اانهی راي هاي گردوندم، مهبدو کنار بازچشم
 تا يخوایم: دمی رو کنار گوشم شنای آري کالفه يصدا. ي مجازيهای همه عالقش به بازنیزدم به ا
 ؟ی به بچه ها نگاه کنیسی جا وانیآخر هم
   کار کنم؟یپس چ: زدی صورتش موج مي توی به سمتش برگردوندم، کالفگصورتمو

 و یحی مراکز تفر،ي ساختمون عالوه بر شهربازنی ام،ی بگردکمی می باهم برمیتونیم:  کردی کمرنگاخم
 . هم دارهگهی ديتجار

 ؟یپس بچه ها چ: دمی جلو کشچادرمو
 .آرتا مواظبشونه:  آرتا اشاره کردبه
 .گهی دمی برایب: دی به مهبد نگاه کردم، اصال از مکان مهگل خبر نداشتم، دستمو گرفتو کشی دلواپسبا

 در کنار گذروندم،ی خوش می داشت که کميرادی نخواستم ازش دور بمونم، چه اارم،ی نه بنخواستم
 ی نسبت به من بي که لحظه اییای که خوب و مهربون شده بود، درکنار آرییایهمسرم، در کنار آر

 ،ی که با اندك محبتی دلدادم؟ی هم به حرف دلم گوش می داشت کميرادیچه ا. کردی نمیوجهت
 منکر بشم که تونستمینم.  گرفتی نوازش تپش مهی کالم کوتاه ، با هی که با یگرفته بود، دل رنگ

 از دل بستن و دم،ی ترسی از عواقبش مدم،ی ترسیاما م. ستمی نلی می بدی جديای آرنینسبت به ا
 . دمی ترسی مدمی جديای آرنی از ایمن حت. دمی ترسیشکسته شدنش م

  خوبه؟ورهی به نظرت اون پلمیمر:  توقف کردي مغازه اي جلوایآر



 346 

 .ادیآره، فکر کنم رنگش بهت ب:  موردنظرش انداختموری به پلینگاه
  امتحان کنم؟نیاری بورویون پل اشهیآقا م:  وارد مغازه شددوی شد، دستمو کشی منحنی کمای آريلبها

 هی دنیبا د.  اجناس گردوندمهی بقنی نگاهمو بيکاری فرار از بي گرفتو به اتاق پرو رفت، براوروی پلایآر
 یکی اون شهی مدیببخش: ومدی مایمطمئنا به آر.  لبم نشستي روي لبخندگهی با طرح دی طوسوریپل

 ن؟یاری برام بدیرو هم لطف کن
 پشت اتاق د،یرسی به نظر مباتری زکی جلوم گذاشت، به دست گرفتمش، بافتش از نزدوروی پلفروشنده

  ا؟یآر:  به در زدمي تقه استادم،یپرو ا
 از رمی نتونستم چشم بگي لحظه اي چشمم ظاهر شد، براي فوق العاده جذاب جلوای باز شدو آردر

 اد؟ی خوشت منی تستش کن، ببری بگنمی اایآر:  آب دهنمو قورت دادملش،یبدن خوش استا
 ست؟ی که تنمه خوب ننیا:  نگاهشو به چشمام دوخت، لباسو از دستم گرفتایآر

 .ادی خوبه، بهت میلی خنمیا:  تر بهش انداختمقی دقینگاه
  فروشنده؟ای خودته ي قهیسل:  جلوم تکون دادموی انتخابوریپل

 . خودمي قهیسل:  کاوشگرشو از مني چشماکردی جدا نمیلعنت
 . پوشمشیاالن م:  کش اومدلبخندش

 ایآر
 بود، یحس ناب.  انتخاب کرده بودمی که مری لباسدنی داشت پوشی چه لذتدم،ی لباسو پوشجانی هبا

 گشاد شده نگاهم ي با چشمامیدرو باز کردم، مر.  و پر از شور و شوقجانی پر از ه،یپر از تازگ
 چطوره؟: دمی موهام کشي توی دستکرد،یم

 .رهی نظیب:  زدلب
 ي قهیسل: رمی تر شدن لبخندمو بگدهی کشي نتونستم جلورم،ی بازشدن اخمامو بگي تونستم جلوینم

 . انتخاب همسري به خصوص توره،ی نظی بشهیخانمم هم
 به خرج ندادم، قهی اصال تو شوهر سلرشم،ینخ:  بهم چشم دوختطونی کج کرد، تخس و شلبشو
 . خودشو بهم چسبوندیزورک

 نی بشوینی نوك بزد،ی تک تک کلماتش موج مي توطنتی از حرفش اما نشدم، ششدمیت م ناراحدیبا
 .  آدم دروغگوينجایا: انگشتام گرفتم
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: رمی دربر نگموی همه آدم مرنی انی تا بتونم خودمو کنترل کنم بدمی کشقی عمی نفسد،ی خندزیر
 . االن کار دست خودمون بدمنی خانوم، برو نذار همطونیش

 .ستمی نتی ظرفینترس اونقدرام ب: دمی قدم به عقب برداشت، بلند خندهی و با خجالت دهیترس
 .  منو به زور داخل فرستاد و درو به روم بستد،ی بازوم کوبي روی آروممشت

  میمر
 ي به موهایمرد دست.  از خجالت مردمکرد،ی که با لبخند نگاهم مدمی باال آوردمو فروشنده رو دسرمو

 طنتای شنی کم ازمایامان از دست شما جوونا، خجالت نکش باباجان، ما قد: دی کششیجوگندم
 .نیای به هم میلیخ. مینداشت
آقا، :  گذاشتشخوانی پي اومد و لباسا رو رورونی بای کردم، آریرلبی زي انداختمو تشکرری زسربه

 .دیهردورو حساب کن
 .قابل شما رو نداره:  گذاشتکی پالستهی ي رو توورای پلفروشنده

 آرتا خان م؟ی نکردری ساعت چنده؟ دایآر:  اومدرونی حساب کرد و بای مرسوم آري از تعارفهابعد
 منتظرمون نباشه؟

 ي من براي که روزی مچش جدا بشه، ساعتي از ساعت روتونستی من نمي گفت اما چشماساعتو
 و رو ری که دنبالش گشتم، تموم اتاقمو زیساعت.  ندادمهی بهش هدی بودم ولدهی تولدش خريکادو

 خانمم برام کادو گرفته نویا:  کنار گوشم گفتد،ی به ساعت که درموینگاه خ.  نکردمداشیکردم و پ
 .ادی ازش خوشم میلیمنم خودم برش داشتم آخه خ.  درآورد و بهم ندادي بازسی خساام
 ؟؟یک:  بهت لب زدمبا

 در هی منو خانومم نی بي فاصله یدونیهمون شب تولدم، مگه نم:  صورتم رها کردي تونفسشو
 که؟یکوچ

.  تپش قلبمو نامنظم کردد،ی بخشی گرما مداد،ی نبود، لفظ خانومم بهم لذت مفیحالم قابل توص 
 . کردلی زاموی تموم خوشی مهمونيادآوریاما .  مو دوست داشتههیخوشحال بودم که هد

 
 

 ندارم، حس ی راه نجاتچی که هی و هوا درحالنی زمونی بودن مزونی حس آوکردم،ی خال ماحساس
 و نانی اطمنی مرز بنه،ی انتخاب گذشت و کنی مردد ب،ي دوست داشتن و دلخورنیمعلق موندن ب
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 ییای آرد،ی جديای آريهای کردم از مهربونیدلمو خال.  کدومو انتخاب کنمدونستمینم. نانیعدم اطم
 . ببرهي و نابودغمای دلمو به دمیترسی نشست و می به دل مهک
 ه،ی بقشی پمی برگردای بایآر:  زده نگاه کرد، آروم گفتمخی شد، متعجب به من رحالتمیی متوجه تغایآر

 .خسته شدم
 ابروهاش نی کمرنگ بی داد، اخمحی سکوتو ترجی بزنه ولی حرفخواستی دهن باز کردو بست، مایآر

 .باشه: نشست
 چادرمو گرفت، منو ي گوشه ستاد،ی ایبعد از مدت کم.  از من قدم برداشت، باهاش همراه شدمجلوتر

 ؟ی پرو کنمی بريخوای اون مانتو رو، منی ببم،یمر: مجبور به توقف کرد
 ت،یرپوستی زي محبتهانی از اترسمی نکن، من می نکن المذهب نکن، مهربوندم،ی درون نعره کشاز

 لباس نو و دست نخورده دارم، ینه ممنون، کل:  به زبون آوردمي اگهیف داما حر.  ندارهتیدلم ظرف
 . ندارمدی جدي به مانتواجیفعال احت

 .يهر جور دوست دار:  لبشو خاروندي با انگشت گوشه ایآر
 يزی خواست، چی متی نشون ندادم، توجه نشون دادن ظرفی اما توجهدمی نگاهش دي رو تويدلخور

 به سمتش میمستق. می کرددای و آرتا رو کنار استخرتوپ پتی جمعنی بمیگشت. که من اصال نداشتم
 .می تنهات گذاشتدیببخش:  برادرش زدي به شونه ی دستایآر. میرفت
 . انداختری سر به زای چشم دوخت، آرای به آری به من کردو بعد با حالت خاصی نگاهآرتا

 
 ایآر
به دست آوردن دل .  که راه انداختم، تاوان پس بدمي مسخره ایاطر مهمون بخدی بای تا کدونستمینم
 . که به آرتا داده بودمی عقل و دل و قولنی افتاده بودم بریگ.  سخت بود و شناختش سخت ترمیمر

 به نام ی سکوت دلهره آور، نگاهنی اي و شکننده ی از ناجبودمی متشکر مدی به صدا درومد، بامیگوش
 بله؟:  انداختمو وصل کردمریام
 گذره؟ی آرتا و بچه ها خوبن؟ خوش م؟یسالم داداش، خوب:  کردی شاداب و سرحال احوالپرسریام

 ن؟ی شما خوبم،یممنون همه خوب:  دادمرونی بینفس
 برا جمعه ،يای داداش از االن زنگ زدم که برا بعد سوسه و ان قولت ن،ی عالیعال:  کردي خنده اتک

 .نیای با آرتا و دخترا بم،یدیوه چصبح برنامه ک
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 خوب با؟ی و زي پرای می بود؟ مری منظورش از دخترا کگه؟ی دو روز دشد؟ی مگهی چندروز دجمعه
 وهو؟؟ی ؟يداداش زنده ا:   نرفتمدمی شابردم،ی با خودم مموی اگه مرشدیم

 .دمی خبرشو بهت مکنم،یبا آرتا صحبت م:  به آرتا انداختمینگاه
 پس فردا منتظر قدم ،ی بهونه جور کنخوادی نمم،یقبال بله آقا دادشتو گرفت:  جواب دادطنتی با شریام

 . هستمتونی شما و همسر گرامییفرما
 ي سرمانی اي اونم توم؟ی جمعه بردیحتما با:  قطع کردو من کالفه به سمت آرتا برگشتمریام

 زمستون؟
 .ي کوهنوردي براهی عاله،یفتاب جمعه هوا کامال آمیآمار گرفت:  زدي لبخند حرص آورآرتا

 اد؟ی قراره بیک.  ی گذاشتارمی که در اختیممنون از اطالعات کامل: دمی لبمو جوي گوشه
 ری؟امی کنيری گوشه گيخوای می تا کا،ی بسه آريریبهونه گ:  بازوهاش گرفتانی شدو مهگلو به مخم

 .  دادنی اکای کدونمی نمگهی به همه خبرداده، دگفتیم
 از ی کدم،ی صورتم کشي روی به سمتم کشوند، دستموی آرتا نگاه مري گرانه خی تند و توبلحن

 با موی که مری هم باشن، دوستانی افراد حاضر در مهموندمیترسی فقط ماد؟ی بدش میخوشگذرون
 .  بودندهی بدنش دي هاییبای با تموم زموی که مری بودن، دوستاندهی دی متفاوتيچهره 

 م؟یبر:  دست مهبدو گرفتد،ی منو دی که سردرگمآرتا
 ی به سمت در خروجهیبه همراه بق.  مخالفت کرد اما با قول گرفتن از آرتا، آروم شدی کممهبد

 اعصابمو متشنج تر دنشیدوباره د. ستادی شخص روبروم پاهام از حرکت ادنیاما با د. میحرکت کرد
 به من شوی خاکستريچشما.  خوب شروعش کردمکردمی که فکر مي بود روزیکرد، چه روز نحس

 می مري همراهام تابوند و رونی شد، نگاهشو بنینفسام سنگ. کردی و از صورتم جدا نمبود دوخته
 حال دم،یشنی آرتا رو مي دندون قروچه يصدا.  لبخند مرموزشودمیتوقف کرد، انگشتام مشت شد، د

 ه نگامی چشم به مرریاز ز. و از فرد مزاحم روبروم شدت تنفرشزانی مدونستمیم. آرتا بدتر از من بود
 ری دلگم،یدلسرد شدم از مر.   چشم دوخته بود به چشماشکرد،ی بهش نگاه ميکردم که با خونسرد

 چی که هیمیمر.  بهتر کردن رابطموني برازدمی مشی که من به آب و آتیمیمر. میشدم از مر
 به سمت من شوی نگاه شاکی نسبت بهش نشون نداد، نه اخم کرد، نه حسادت کرد و نه حتیواکنش
 عدم شناختش ي پاذاشتمیاگه اون شب اعتراف نکرده بود به ساختمون اونطرف باغ رفته، م. وندبرگرد

 اما االن؟؟؟
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دو  کرانتی که به منِ دوست خيفرد. شدی دوستم محسوب مي که روزدمی رو دی کسوای سر شپشت
 ... وایبا ش

 به نام شرم تو وجودش يزی و چی مردانگی هنوزم کمدی زد، شابشی غوای من از پشت سر شدنی دبا
 همچنان بدون می و مردم،ی آرتا رو دي جلوتر اومد، مشت شدن انگشتهای چند قدموایش. داشت

 دای جان، جدایسالم آر:  غبغبي انداخت تویی زد، صداي پوزخندوایش.  بودستادهیعکس العمل ا
 .  شدهادی ما دوتا زتمالقا

 ومدن؟یآرتا خان، احوال شما؟ فرزانه جون ن:  قرمز شدهي گردوند سمت آرتايسر
 تنها ي نامرد دست گذاشته بود رويوای جلو بگذاره که مچ دستشو گرفتم، شی خواست قدمآرتا

بهت گفته بودم هرجا : د بومی حامشهی که همي برادرتی حماي کردم، برادایصدامو پ.  آرتاتیحساس
 بزن، خودتو به تی خودتو به خريدی بهت گفته بودم منو که د،ی راهتو کج کندی باینیبیمنو م

 ساختمون صورتتو به گهی بار دهی يخوای م؟يستادیپس چرا جلوم ا.  بزن و گم و گور شواختننشن
 زم؟یهم بر

 از آرتا نداشتم، هرلحظه ی خودمم کمزد،ی مي کرد، رنگ آرتا به کبودي مستانه اي خنده وایش
 ي به سرتاپازی آمری تحقی برگردوند، نگاهمی نگاهشو به مروایش. شدی مشتری بقمی شقيکوبش رگها

  دته؟یبغل خوابه جد:  انداختمیمر
 بازوم نشست، ي روفی ظری ساقطش کنم، دستی به شماره افتاد، خواستم جلو برمو از هستنفسام

 می لبخند مردنی با دوای شکرد،ی میی لبش خودنماي گوشه ي خورد، لبخند سرمینگاهم به سمت مر
 باهات تونهی مدت مهی فقط ی بهش گفت؟ي که تو فقط عاشق من بودیبهش گفت:  زدشیمثل مار ن

 بمونه؟
 ؟یگفتی که مهی خانوم هموننی ازمیعز:  به من دوختهاشوی گسترده تر شد، قهوه امی مرلبخند
 خوره؟ی حالت ازش بهم میگفتی که میهمون

 چشماشو وایش.   صداش دلمو به لرزه درآورد، دفاعش از من باعث شد تموم وجودم غرق لذت بشهناز
 ازت استفاده کنه بعد خوادیخامت کرده دختر، فقط م:  چشم دوختمی به مرنهیتنگ کردو با ک

  چند نفر دورشو گرفتن؟ینیبینم. دورت بندازه
 که االن مال منه، همسر دائم و نهی مهم اش؟ی ندارگهی که دسوزهیدلت م:  باال انداختیی ابرومیمر

 . منیقانون
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 چشماش د،یی گرای به سرخوایصورت ش.  تن مني دفاعش به سلولهادادی مینیری حالوت و شچه
 با منو نداشت، ی زندگاقتیل. رفتمی نمرونی مزخرفش بی که از زندگخواستمشیاگه م: پراز نفرت شد

 . اون خونه دفن کنهي منو توي هاییبای زخواستیم
 شده بود مثل میمر.  آرتا لبخند نشوندي لبهاي بلند بود، اونقدربلند که به رومی پوزخند مريصدا

 از گهی صورتت که تا چند سال دنی به ا؟ينازی می به چ؟ییبایهه کدوم ز:  حملهيماده ببر آماده 
 وره؟ گي آخرش توي که خونه کلتی به های فته؟ی مختیر

 به یزد،چنگی از زور حرص نفس نفس موای حواسشون به سمت ما جلب شده بود، ششی کم و بمردم
 بعد از ای که آريسوزی مي دار،ي ندارییبای که زيسوزی ميهمش از سوز دلته، دار:  زدمی مريبازو

 .شهی من سست مدنی همه سال با دنیا
 . مهمتر از ظاهر، باطنهست،ی ني ظاهرییبای زیخانوم همه چ:  رو از بازوش کنار زدوای دست شمیمر

 شی و از زندگدی فهمنتتوی شانس آورد که زود طایآر. يکه تو اونو ندار:  دوختوای به چشم شچشم
 . رونیپرتت کرد ب

 .  هنوز عاشق منهای که آردوننیخفه شو، همه م: دی کشغی جوایش
عاشق تو؟ اگه عاشق تو بود تورو : گرفت وای به من انداخت و انگشت اشاره شو به سمت شی نگاهمین

 اون ي اگه عاشق تو بود توکرد،یاگه عاشق تو بود عکساتو پاره نم. کردی نمرونی از خونش بیمثل چ
بنا   به اونطرف ندارهيدی دچی که هدی ساختمون جدهی و موندی ميکردی می که تو زندگيخونه ا

 .خورهی وقته حالش از تو بهم میلیخ. کردینم
 ي به سمت من برگردوند اما روشوی نگاه زخموای زبون درازش رفتم، شي دلم قربون صدقه يتو

 اد؟ی که از تو خوشش بي دارییبای آخه چه زاد؟ی از تو خوشش ميفکر کرد:  بودمیکالمش با مر
 ی آب مي صورت مثل ماستت، که مثل مرده رونی اای ،ی سرت انداختي که روي امهی خنیهان؟ با ا

 .یکنی میی غلطاهی یرکیرزی تو هم زدی نگاهت کنه هرچند شاکنهی رغبت نمیکس ،یمون
 داشتم، انگشت اشارمو مانی اشی که به پاکیمی به مرکردی منی توهرفت،ی تند ميادی زرفت،ی متند
فکر . ياری بموی و اسم مری دهن نجستو آب بکشدیحرف دهنتو بفهم، تو با:  وار باال آوردمدیتهد
  زنا مثل تو هرزن؟ي همه يکرد
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 رو به تالطم وای که  شی حرکاتنی بودم، همزشی حرکات رنی زد، عاشق اوای به شی چشمکمیمر
 ی دختر چنی اا،ی خان، بازم به قبلای افتضاح شده آرقتی سل؟یکنی دختره دفاع منیاز ا: نداختیم

 . هم ندارهافهی ذره قهی یداره؟ حت
 می مرفروشم،ی به صدتا مثل تو نمموی مري دهی گندي موهیمن :  حلقه کردممی به دور کمر مردستمو

 .شهی نمدای تو پي که تويزی داره، چی و پاکدامنایح
 هم هی ثانهی ارزش یی آدمانی چنم،ی تلف کرديادی داداش، امشب وقتمونو زمیبر:   به آرتا گفتمرو

 .زبون شدنم ندارن
 لب ری و زدیچیپی که به خود مییوایش. می پرجوش و خروشو تنها گذاشتيوای شموی کردحرکت

 .اوردی به زبان مکی رکيفحش ها
 میمر
 به اینگاه آر.  کردم، تا دستش از دورم باز بشهشتری بای فاصلمو با آری کممی ساختمون که خارج شداز

 .ی دروغ بگيبخاطر من مجبور شد: سمتم برگشت، با زبونم لبمو تر کردم
 . گفتمتویاما من فقط واقع:  انگشتاش گرفتونی دستمو مایآر

 ای دستش بود يبخاطر گرما.  تابستون منوفرا گرفتي استخون سوز زمستون، گرماي سرماوسط
بهش نگاه .  اما گرم شدم، هم خودم هم دلمدونمی نمدوی که حرفش به قلبم بخشییبخاطر گرما

:  با دستش صورتمو برگردوندد،ی که درموینگاه خ. فتریکردم، مصمم به جلو چشم دوخته بود و راه م
 . جا نخورمتنی همکنمی نمنی نگام نکن، وگرنه تضميرنجویا

 سر عیسر. حرفش کرد، ضربان قلبم باال رفت، هجوم خون به گونه هامو حس کردمی چاشنیچشمک
 وجودم ي توي بدتري و به دنبالش زلزله شدی ماتری حی تر و بطونی هر لحظه شای انداختم، آرریبه ز
در   تر وبیهر روز عج.  زمزمه کرديزی لب چری و زدی صورتم،بلند خنددنی با دایآر.  نداختیراه م

 . شدی تر از روز قبل منی حال دل نشنیع
 نتریی پاابونی خهی می مجتمع مجبور شده بودیبخاطر شلوغ. می برسنی تا زودتر به ماشکردمی مدعا

 .   زد تا آرتا و بچه ها سوار بشننوی ماشری دزدگایآر. میپارك کن
 حال هی خانوم ممنون، امشب میمر: آرتا به سمتم برگشت.  بچه ها نشستمنی جدا شدمو بای آراز

 .ی دختره گرفتنی از ایاساس
 .  کردمی نکردم فقط حرص خودمو سرش خاليمن که کار:  لبم نشستي رويلبخند
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 زد؟ی بد بد مي بود که همش حرفای اون خانومه کيبابا :دی به گردن آرتا چسبی از پشت صندلمهگل
 از خونوادمون جدا شی وقت پیلی بود که خیمی قدي آشناهی:  دست مهگلو از گردنش باز کردآرتا
 .شد

 .گفتی زشت به زن عمو ميمن دوستش نداشتم، حرفا:  زدهی به عقب تکمهگل
دستمو به دورمهگل .  که دوباره فضا متشنج بشهدمی ترسی کنه، مدای نداشتم بحث ادامه پدوست

 ؟ي کردیی هاي چه بازیکنی مفیخانوم خوشگله، برام تعر: حلقه کردم
 ...گهی دزنن،یصبر کن تا بگم، اسبا که آهنگ م: دی درخشچشماش

 آماده نکرده یچیه. کردی موونمی مهگل اما فکر شام داشت دي دخترونه يفهای دادم به تعرگوش
 . نپختمیچی شام بکن، هي براي فکرهی ایآر:  گفتمایبه جلو خم شدم، در گوش آرآروم . بودم

 . آماده کنهيزی چهی خانوم گفتم تا نبی به ز،يچه عجب به فکر افتاد:  بلند جواب دادایآر
 ي جورهی بشم، دواری بهش امومدمیتا م.  دادمرونی بای به آري آسودمو همراه با چشم غره انفس

 .زدیضدحال م
 ایآر
 يزی ريخنده ها.  نظر داشتمری زموی تموم مدت مرنهیاز آ.  تا خونه با مهبد و مهگل مشغول بودمیمر

دلم .  امونمو برده بودزانش،ی گري و نگاه هادیدرخشی مطنتی از شی که گاهیی کرد، چشمایکه م
. ماش خواست هرطور شده شب باهاش خلوت داشته بی هر چه زودتر به خونه برسم، دلم مخواستیم
 هم فرق داشت، یلیبرام فرق داشت، خ.  استهی بگم برام مثل بقتونستمی که نمیمی خلوت با مرهی

 . کردیشب و روز ذهنمو به خودش مشغول م
 بشم که نگاهم به دسته ادهی پنی برداشتم، خواستم از ماشداروی خرکی خاموش کردم، پالستنویماش

 ياونقدر مشغله .  آه از نهادم بلند شد، کامال فراموشش کرده بودم.  کناردستم افتادي دهیگل پالس
 .ومدی گل اصال به چشم نمنی انشونی داشتم که بيفکر

چند قدم که جلو رفتم .  سطل آشغالي شدم، گلو به دست گرفتم تا بندازمش توادهی پنی ماشاز
گلو . ، متعجب از رفتارش، بهش چشم دوختم بلند شد، با دو خودشو به من رسوندمی مرغی جيصدا

 شون؟یدی خری خوشگلن، کنای چقدر اای آريوا:دیاز دستم قاپ
 .ارمشی بنی رفته بود از تو ماشادمی دم،یظهر خر:  به شوقش زدميلبخند
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من برم . یاز بس حواس پرت: دی کشیقی کردو چشماشو بست، نفس عمکی رو به صورتش نزدگال
 . شاداب بشنکمی آب تا يبذارمشون تو

 کجا؟:  به جلو برداشت، دستشو گرفتمو نگهش داشتمقدم
 .گهی برم تو خونه دخوامیخب م:  به سمتم برگشتجیگ
 ؟ي فراموش نکرديزی چهی:  ابرومو باال بردمهی
 .نه:  سرتکون دادالی خیب

 هی رهیگی دسته گل از شوهرش مهی ی خانوم متشخص وقتهی:  دوست داشتمجوی دختر گنی اچقدر
 .کنهی می خاصيتشکرا
 صورتم احساس ي لبشو روی لحظه نرمهیبا حرص نگام کرد، .  کردم و به لباش اشاره کردمزی رچشم

 تو ياری رفت بادتی و يدی گال رو خرنکهی اي برای دستت مرسگه،یبسه د: دی عقب کشعیکردم، سر
 .خونه
فراموش کرده . شدیزم دور م که به سرعت اکردمیمات و مبهوت نگاهش م.  به من کرد و رفتپشت

 نی به امیفراموش کرده بودم که مر. شوی فراموش کرده بودم حاضر جوابزشو،یبودم زبون تند و ت
 دممصمم تر ش.  اطرافم ي فرق داره با تموم دخترامی برده بودم که مرادی از شه،ی ها رام نمیراحت

 . داشتنشي رام کردنش، مصمم تر شدم برايبرا
:  اومد رو به بچه ها گفترونیاز آشپزخونه که ب.  خانوم رفتنبی به کمک زمی مرم،ی که خوردشامو

 م؟ی بخوابمیبر
. خوامی می درك کرد چد،ی خواهشمو فهمد،یبه آرتا چشم دوختم،از چشمام حرف دلمو فهم 

 .موننی خودم مشی بچه ها شبو پرم،ی مرتری خانوم، فردا دمیمر:  زديلبخند
زن عمو .  زن عمو بخوابمشی پخوامینه من م: م، که مهگل قبض روحم کرد دادرونی آسوده بنفسمو

 .گهی مدی جديبرامون قصه ها
 .ی بخوابششی زن عمو دوست نداشته باشن شما هرشب پدیمهگل جان، شا:  نگام کردطنتی با شآرتا
 کنه، گوشه ی که از من نظرخواهدی به فکرش نرسی برنگشت به من نگاه کنه، حتی حتد،ی نفهممیمر
 شی پنی دوست دارم، بذاریلی آرتا خان، من بچه ها رو خهی چه حرفنیا:  شالشو به دست گرفتي

 .من بخوابن
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 نفهم شده می حاال که آرتا کوتاه اومد، مرزدم،ی کتکش متونستمی تا مخواستی دلم مدم،ی کشیپوف
 .نیهرجور راحت:  باال انداختییآرتا ابرو. بود
انتظار داشتم مثل آرتا دردمو بفهمه؟ .  آرتا شکستهشی غرورم پکردمی با بچه ها رفت، احساس ممیمر

 که براش مهم ی داشت وقتي ادهی چه فامیحضور مر.  داشتممی از مري اهودهی بيمن چه انتظار
 سرسام هشی توجیازرفتارش ناراحت شده بودم، از ب. دادی محینبودم، کنار بچه ها بودنو به من ترج

   کاراش ادامه بده؟نی به اخواستی میگرفته بودم، تا ک
.  بلد نبودي اگهی و آرامش کار دشی از سلب آساری بغمی آروم بشم، انگار مری دود کردم تا کمگاریس

 آرتا ي هیسا.  احساساتم رها کنهونی فکر و ذهنمو به خودش مشغول کنه و منو متونستیفقط م
باهات   هنوز دلشیعنی هنوز دل به دلت نداده، یعنی ه،ی ازت فراريجورنی ایوقت:  صورتم افتاديرو

 .یبهش مهلت بده، به خودتم مهلت بده تا بهتر باهاش آشنا بش. صاف نشده، پس تحت فشار نذارش
 .ستی برام مهم نگهید:  گرفتمگاری بار محکمتر نفس از سنیا

 چه یدونیخودت نم. ستی با خودت معلوم نفتی هنوز تکل؟یگی می چیفهمیم:  صورتمي شد روخم
 .هی درد و مرضت چیدونی خودت نم،ي بهش داریحس
 از صورت توننی ميزن و شوهر:  افتادي ابروهاش گره انی کردم، بی صورتش خالي توگاروی سدود
 که اون ی وقت،ی تو هنوز خودت دودلیوقت.  حرفاشونو بفهمن که دل در گرو هم داشته باشنگهیهمد

 ؟ي داري نداره، چه انتظاريز حست خبر ایحت
 کنه دای پلی نسبت بهم تمامی کردم تا مريمن هرکار:  روشن کردمي اگهی دگاری برداشتمو سفندکو
 . نداشتي اجهیاما نت
 راجع بهش ي نداره تو چه فکربیآخه احمق اون که علم غ: دی کشرونی از دستم بگاروی سآرتا

 ... انگار اونمم،ی مرری اخيالبته با رفتارا. یکنیم
  احتمالش هست؟یعنی: دمی حرفش پرونیم

 مهربون یلی قلب داره اتفاقا قلبشم خممیمر. اره فقط وقت الزمه:  به صورت پراز شکم انداختینگاه
 نکن، ی مدام بهش نچسب، مدام بهش امرو نهایآر.  که باهات همراه بشهکشهیو رئوفه، فقط طول م

اما  خودتو لوس نکن، همون جذبه رو داشته باش. ش بهت جذب بشهبذار خود.  مستقل بشهکمیبذار 
 کوه، بذار ارشیپس فردا با خودت ب.  خودت کني فتهی هم نثار روحش کن، اونو شیمحبت و مهربون
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 اگه با کارات حرف اد،ی اگه از رفتار و مسلکت خوشش باد،یاگه ازت خوشش ب. به حال خودش باشه
 .شهی مدهیدلتو بفهمه، خودش به سمتت کش

 کمی بهش ؟ي دارمی از مري چه انتظار،یلنگی اعتماد کردن مي خودت هنوز تویوقت:  تازه کردینفس
 . از داشتنشي راه و رفتارش خودت منصرف شددنی اصال با ددیشا.  بده اما مراقبش هم باشيآزاد

 .کهی عجول نباش داداش کوچنقدریا:  داد و ازم دور شدي فشارشونمو
 موی بود؟ تا به حال تموم رفتاروحرکات مری منصرف بشم چمی از داشتن مردی شانکهی از امنظورش

 حق با دیشا. شکنمی داشتنش نمي غرورمو براچوقتی هی ممکنه که نخوامش، ولریدوست داشتم، غ
 .  کنهدای پلی بهم تمامی مرکردمی صبر مدی بادیآرتا بود، شا

 ی به در بسته انداختم، حاال که کمینگاه. تاقم شدم باز کردمو وارد ابی به ترترهنموی پي هادکمه
 فکر کردم نکنه همه خواستنش از نی بود، به ادهی داشتنش خوابيدلم آروم شده بود، حاال که هوا

 . باشهزهی غريرو
**** 

 چشم یکی نشونیاز ب.  کنمشونی نظر گذروندم تا بهتر بررسری روبرومو از زي پرونده هاگهی بار دهی
 . اتاقمایشهاب ب:  برداشتمو وصل کردم به اتاق شهابوی گوشد،یرسی به نظر مهی از بقرتریگ
 م؟ی  کدومشونو استخدام کنی گرفتمیتصم:  بعد شهاب در زدو وارد شدقهی دو دقیکی

 .تهی است، رزومش هم پراز خالقهی به نظرم بهتر از بقی رستميآقا:  اشاره کردمشونیکی به
 از تو خواستمی بود، فقط منی همياتفاقا نظر خودمم رو:  تکون داديسر دیی تاي به نشونه شهاب

 .مطمئن بشم
 . استخدامشو انجام بدهيخودت کارا:  زدمهی تکمی صندلی پشتبه

 گه؟ی ديایفردا م:  برداشتزمی مي اومدو پرونده ها رو از روجلوتر
 .امیآره م:  شددهی کشرفتی مبرهی که ومی به سمت گوشنگاهم
 بله؟:  وصل کردمویگوش
 ؟یسالم داداش، خوب: دیچی گوشم پي توری اميصدا

 .ي بریتونیم:  به شهاب لب زدمرو
 ؟یخوبم ممنون، تو خوب:  چشمام شهابو بدرقه کردمبا

  توئه؟شیآرتا پ: دی کردو پرسيتشکر
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 نه چطور؟:  جواب دادممشکوك
 . جواب ندادشی زنگ زدم گوشیچیه:  گفتي خونسردبا
 . نتونسته جواب بدهمارستانهیحتما ب:  راحت شدالمیخ

  ن؟ی نکرددایهنوز خونه پ:  مکث کرد و ادامه دادیکم
 ؟ينه، به دوستات سپرد:  تا سوزشش کمتر بشهچشماموبستم

 . راست کار خودتونهه،ی عالوشی وون،ی کردم اکازدای مورد پهی ه،یسپردن چ:  کردي اخنده
 .هی درست بگو مشخصاتش چ،یزنیدارا حرف ممثل بنگاه :  لبم نشستي رويلبخند

 سهم االرثشونو خوانی رفت، حاال ورثه اش مای از دنشی از وکالم چندوقت پیکی:  دادیحاتیتوض
 خونه ان،تا نی فروش همری باباشونو بفروشن، همشون گي گرفتن خونه میمشخص کنن، تصم

 که نطوری خودت فاصله داره، اي با خونه ابونی دوتا خیکی ه،ی مورد خوبدمید. کارشون حل بشه
 . شهی مي مترصدی سست،ی و دوار هزدونمیم
 اگه دردسر توشه، دور ما ریام:  شب قبل بودیخوابی براتی چشممو فشار دادم، تاثي انگشتام گوشه با

 .گردهی دردسر می بي خونه هیرو خط بکش، آرتا دنبال 
 ورثه يش حله، فقط فروش خونه مونده، همه  کاراگمی م؟ي ندارنانی به ما اطمگهیحاال د:  شدیشاک

 .نیهم راض
 .مینی ببمیایبرا عصر باهاشون قرار بذار، با آرتا م: ختمی ری آبوانی بود، لدهی امونمو برسردرد
باشه تا ظهر : ری دهنم انداختم، گوش دادم به حرف امي تودم،ی کشرونی از غالف بی مسکنقرص

 .گمی بهت مقشویساعت دق
 .منتظرم: دمی آبو سرکشوانیل

 . نرهادتیفردا :  کرديادآوری موی که داشتي قراربازم
فعال . امی میعنی ام،ی گفتم م،یگیچندبار م:  دادم بهشهی سرمو تکزوی مي قائم گذاشتم رودستمو

 .خداحافظ
 به استراحت داشتم، پالتومو چنگ زدمو از اتاق خارج شدم، اجی احتشد،ی مشتری هرلحظه بسردردم

 . خونهرمیشهاب من دارم م: تم به طرف اتاق شهابرف
 زنگ خورد، می گاز، گوشيپشت فرمون نشستمو پا گذاشتم رو.  تکون داد، از شرکت خارج شدميسر

 جانم آرتا؟:  گذاشتمو جواب دادممویهندزفر
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 ؟ییکجا:  صداش معلوم بودي توشیخستگ
 . خونهرمیدارم م:  رو عوض کردمدنده

 . دنبال منایب:  حرص گفتبا
 ست؟ی دستت ننیمگه ماش:  من رفته بودنی با ماشصبح
 . جناب داداشرگاهی خراب شده، دادمش تعمنیماش:  جواب دادیعصبان

 . مشکل داشتشیآخ اصال حواسم نبود، باتر:  فرمون کوبوندمي رودستمو
 .یکنی مییرای ازم پذي باشه چطورادتی گه،یبله د:  لبم آوردي بروي دندون قروچه اش، لبخنديصدا

 ؟ییاالن کجا:  زدمی بود، بوقدهی پرابونی که وسط خي عابريبرا
 . کج کردم به اون سمترموی گرفتمو مسآدرسو

 میمر
 دنبالم غی و مهبد و مهگل با جدمی دوی خندمون کل باغو گرفته، من عقب عقب مي صدادونستمیم
 تموم اتفاقات، شاد الی خی از ته دلم دست خودم نبود، بي بلندم، خنده هايخنده ها. گذاشتنیم

 شتری سرعت بچه ها بدم،ی شد، به عقب عقب رفتنم سرعت بخشادی سرعت بچه ها زدمی دیوقت. بودم
 به عقب برداشتم که خوردم به گهی قدم دهی.  خنده هامو کنترل کنم تونستمی نمی روشچی به هد،ش
 بستمو منتظر د،چشمیچی پمینی بي توای فراگرفت، عطر آر دور شکمم رئی دست،ی گوشتواری دهی

 کنم؟ کاری چطونیمن با تو خانوم ش:  لب زدد،ی شد، برخالف تصورم دهنش به گوشم چسبادشیفر
 .نجای اي تويای بیی که با سربه هواتهیشگیهم عادت
 زد،ی حرف ممتی قبل، با مالي بار برخالف دفعه نی اما ادارمون،ی دنی داشت به اولمی مستقي اشاره

دست .  قدرت تکلمو ازم گرفته بودای آري بازوهاونیحضور در م.  گفتی سخن مزی سحرآمییبا صدا
 کوچولوشو بقل: رفتی بدنم باال و باالتر ميراستش به طرف باال حرکت کرد، قلبم به لرزش افتاد، دما

 .زنهی چطورمنیبب
 . باشهدنی از دوری به غيزی چ تپششلیکاش دل:  دادهی سرم تکي روچونشو

 حرفهاش کنه؟ی من چه متی ظرفی کاراش با قلب بنی ادونستی نمای از تن صداش، آرختی ردلم
 چشم ي کردم تکون بخورم، از گوشه یسع.  پرتکلف عادت نداشتميمرموز بودن، من ساده به حرفها

 وشم گری دستاشو محکمتر کرد، زيحلقه . ای دور شدن از آرينگاهم به آرتا افتاد و به تقال افتادم برا
 . حست کنمکمینکن دختر بذار : زمزمه کرد
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. ندازهی بودنمون، چقدر احساسات منو به جوش و خروش منطوری ادی فهمی کاش مکرد،ی رهام مکاش
 .ستادنی انجای زشته، آرتا و بچه ها اایآر:  دستشيدست گذاشتم رو

 فرار یلی دلهی باشه هربار به ادتی:  شکمم برداشته شدي کنار صورتم رها کرد و دستش از رونفسشو
 . منطونکی شندازمی مرتی اما آخرش گ،یکنیم

 نی به ادهی کردم از من چسبی که بهم داده بود، چه ذوقی شدم، چقدر دوست داشتم لقبی خوشغرق
 . گرفتی مي مهربون قلبو به بازيای آرنی اد،یچسبی به دل مدای مهربون شديای آرنیا. لقب
 .نمی بچزوی مرمیمن م:  لب گفتمری زا،ی کردم نگاه نکنم به آریسع
 نداشتم که بچرخونم، همش به دهن خشکم ی آرتا تکون دادم، زبوني سالم، سرمو براي جابه

 نی با اي کردکاری چایآر:  بود، حرف آرتا خطاب به برادرش باعث شد قدمامو تندتر بردارمدهیچسب
 .شدیبنده خدا؟ داشت از خجالت آب م

 .دمی بود که شنيزی چنی آخرای بلند آري خنده يصدا
 ایآر
 یی اما صورت گل انداخته ش، لبهاارهی خودش ني به روکردی می ناهار، سعي صدامون کرد برامیمر

 که هنوزم خجالت زده است، اگه آرتا نبود، اگه بچه ها نبودن، همون وسط دادی نشون مد،ی گزیکه م
  با رفتاراش منو به سمتشد،ی مشتری گذشت حسم نسبت بهش بیهر لحظه که م. کردمی لقمش مهی

 . کنهدای پیلی نسبت به من تماممی بود که مرنی به ادمیتموم ام. دیکشیخودش م
 همه ي به دست گرفت و براری کفگمی نشستم، مرزی پشت م بود،دهیچی سالن پي توي قورمه سبزيبو

 .فتهی از دهن من،ییبفرما:  بودنشو دوست داشتمری پذتی مسئولنیچقدر ا. دیبرنج کش
 .کردی البته اگه سردرد رهام مداد،ی می نازکش، اشتهامو فزونيصدا
مهبد و مهگل عصر آماده :  آرتا به حرف افتادختم،ی برنجم ري از خورش خوش رنگشو رویقاشق
 .دیمونی خاله فرانک، تا فردا شب هم اونجا مي قراره ببرمتون خونه ن،یباش

 آخجون: دی هم کوبي دست روي با شادمهگل
 .هینجوریلپاش ا.  خوشگلهنقدی داره ای نی نهیزن عمو، خاله : می کرد به مررو

 تو ی به خوشگلچکسیاما من مطمئنم ه: دی به سرش کشی دستد،ی خندزی رمی باد کرد و مرلپاشو
 .شهینم
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 دونستیچقدر خوب م.  دلش بودي قند آب شده توي لب مهگل نشست، نشونه ي که رويلبخند
 یخودخواه. موندی دلش مي بچه دار شدن روي آرزوموندیاما اگه با من م. چطور با بچه ها رفتار کنه

 اما من شد؟ی می که مادر خوبیمی مرد؟ی ورزی به بچه ها عشق منطوری که ایمینبود نگه داشتن مر
 از دست دادن متی اگه به قی مال خودم باشه، حتمی مرخواستی داشتم خودخواه باشم، دلم مستدو

 .  خودخواه بوده و هستشهی ارجمند همایآر.  باشهيحق مادر
 .غوشونی جغی جي اون بچه  ازشون، باادی خوشم نمرم،یمن خونه خاله نم:  گفتي با لجبازمهبد
 . چشمدی بگدی بابرمتونی مگمی می چه طرز حرف زدنه؟ وقتنیمهبد؟ ا:  با تحکم گفتآرتا

 شی من پخوامینم: نداختی ممی کودکادی بشقاب رها کرد، چقدر حرکاتش منو به ي قاشقشو تومهبد
 .مونمیشما و زن عمو م

 .نیای باهام بدیتونی کوه، شما نممی ما قراره فردا برشه،ینم:  شماتت بار نگاهش کردآرتا
 . کوهامی اونجا برم، منم با شما مخوامینم:  کردپای بغ کرده دستاشو چلمهبد
 هی گمیجهنمو ضرر به عمو کامران م. يای ما راه بي پا به پایتونیتو نم:  دادرونی نفسشو کالفه بآرتا
 . برات بذاره حوصلت سر نرهی رزملمی فيسر

 . خونشونرمی باشه، مدی جدلماشیاگه ف:  به آرتا نگاه کرد، چشماشو تاب دادیرچشمی زهبدم
 کم کم به گردنم شد،ی مشتری تکون داد و با غذاش مشغول شد، شدت سردردم هر لحظه بي سرآرتا
 شده؟ يزی چایآر: دی آروم پرسمیمر. دستمو به پشت گردنم بردمو ماساژش دادم.  کرده بودتیسرا

 .کنهیسرت درد م
 که از یی دندوناونیاز م. گاهشی گاه و بي توجه هانی چه خوب بود اد،ی پوستم دوری زی خوبحس

 .کنهی متمیآره داره بدجور اذ:  گفتمدادمیدرد به هم فشارشون م
 بخواب، برات مسکن کمیتو برو :  بلند شد ظرفا رو جمع کنهمی غذاهاشونو خورده بودن، مرهمه

 .ارمیم
 اندازه توجه هم دل سخت منو تکون نی ایحت. می حرف مرنی ابرا بودنو تونستم تجربه کنم با ارو
 .دادیم

 میمر
 بود اما من گوش دادن به یی ظرفشونیماش.  آب چکون گذاشتمي تودموی بشقاب رو آب کشنیآخر
 یی کنار ظرفشوزونی آويدستمو با حوله .  دوست داشتمدمویکشیزمی که به ظرف تمی دستيصدا
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 وهی آب می برداشتم و کمیوانیل.  کردمدایژلوفنو پ.  قرصها به دنبال مسکن گشتمنیب. پاك کردم
 . گذاشتم و به همراه قرص از آشپزخونه خارج شدمی بشقابي تووانویل. ختمیر
 از تپش قلبم کم کنم، انگشت اشارمو خم ی تا کمدمی کشیقی نفس عمستادم،یپشت در اتاقش ا 

 یی صدای پام جابجا شدم و دوباره در زدم، وقتي مستاصل رودم،ی نشنییصدا. دمی و به در کوبکردم
 . وارد شدمنویی پادمی رو کشرهی آروم دستگدم،ینشن
چند قدم جلوتر رفتم، لبمو تر کردمو صداش .  چشماش گذاشته بودي بود و دستشو رودهی کشدراز
 ا؟یآر: زدم

سردردت بهتر : رفتم و کنارش نشستمکشی خمارش به من نگاه کرد، نزدي برداشت و باچشمادستشو
 نشد؟

 قرصو نی اایب:  به کار بندازهشوی مثقالهی باال انداخت، هنوزم عادت نداشت زبون ي سری حالی ببا
 .ی بهتر بشدیبخور شا

 نی اي توان جابجا شدن نداشت، قلبم فشرده شد، دوست نداشتم توی حتدمی دی نگام کرد، وقتفقط
 کردم توجه نکنم به خودم یسع.  خواستمی و محکم خودمو مي قويایمن آر.نمشیحالت بب

 شو به من هی تکونش دادم تا تکی کمی کمرش بردم و با سختریدست ز. ای آري به لقب هادهیچسب
 گاری و سمونهی مداری تا صبح بی اما خبر داشتم گاهه،ی سردرداش چنی منشا استمدونینم. بده

 .کشهیم
 ی بود و راحتم نمرهی صورتم خي دهنش بردم، نگاهش به روکی نزددم،ی کشرونی از خشابش بقرصو

دهانشو باز کرد، .  بردی منی و آرامشم رو از بدی تابی و مدی تابی وجودم مي توینیریذاشت، حس ش
 . رو به دستش دادم تا بخورهوهی آب موانی زبونش گذاشتمو ليقرصو رو
 که عنوان ی کسي بدنخواسته بودم،چه برسه برای کسي وقت براچیاشتم، ه حالشو دوست ندبدبودن

 یالبته نم.  نکنهی رو محتاج زني مردچی نداشت، خدا هی بد فرقای خوب د،یکشی مدكیشوهرمو 
 .  تا آسمون فرق داشتنی گذشته زميای با آرای آرنی بشم که انیتونستم منکر ا

  سر و گردنتو ماساژ بدم؟کمی يخوایم:  کردم تا دوباره دراز بکشهکمکش
 دنی کار خوب پرسطونکیش: داشتی برنمی حالتم دست از تخسنی در ای باال انداخت، حتییابرو

 داره؟
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 کردم، دنشی خوابتی به وضعینگاه.  برداشتمو دستمو چرب کردمی کرم،ی پاتختزی مي رواز
 سرتو ایآر:  سرش نشستمي کردم، باالکتریخودمو بهش نزد.  راحت ماساژ بدمتونستمی نمينطوریا

 .ی کن بخوابیچشماتو ببند و سع. بذار رو پام
 حرکت قلبمو به تالطم نی صورتش نشست ، اما همي که روی از تبسمرمی کردم فاکتور بگتالش
 قشی شقيدست رو. چقدر حرف گوش کن شده بود.  پام، چشماشو بستيسرشو گذاشت رو. رسوند

 ي هاچهی که گذشت دستمو به سمت گردنش بردم و ماهکمی.  ماساژ دادمیگذاشتمو به صورت دوران
 صورتمو دوست يماساژ دادنتو دوست دارم، حرکت انگشتات به رو: زمزمه کرد. ادمگردنشو ورزش د

 .دارم
 .سر رو پات گذاشتنو دوست دارم:  پام جابجا کردي سرشو روستاد،ی دستم از حرکت اي لحظه ايبرا
 تو شم،ی مهربون منقدری اشهیفکر نکن هم:  زدمشینی بي روی آرومي اما ضربه  دلم قلقلک شد،ته

 .کنهی مي که باهات لجبازیشگی هممی همون مرشمی دوباره میخوب بش
 منظمش نشون داد که ي نفساي صدایبعد از مدت.  گفتی چدمی کرد، نفهمیی نفساش نجوانیب

 ي اجزانینگاهم ب.  مو به عقب دادمهی، تک جابجا بشمتونستمی نمتمیبه خاطر موقع. بخواب رفته
 ابروهاش ونیچشمم به م.  دارهی جذابي خودم تونستم اعتراف کنم چهره شی پگشت،یصورتش م
 ي دست فروبردن الباليوسوسه . دی رسی خوابم اخم داشت، اما آرومتر به نظر ميو تیخورد، حت

 . رو به گور فرستادمشی مشکيموها
 محمد نذاشته بود، االن کجا ي آزادي شرطو برانی اای اگه آرنکهی مختلف فکر کردم، به ايزای چبه

 بود، اما ی محکمي رو؟ مسلما قبال جوابم بله ای بدون آری کردم؟ دوست داشتم زندگی مکاریچ. بودم
 گذشته ی به محکمم جوابکرد،ی بهم مای که آریی های با مهربوندم،یدی مای آري که تویراتییاالن؟ با تغ

 .  ازش متنفر نبودمگهی بگم دوستش دارم، اما مطمئنا دتونستمینم. نبود
 که به در نواخته شد منو از عالم فکر ي ساعت، دوساعت، اما ضربه اکی چقدر گذشته بود دونمینم
 بله؟: دی کشرونیب

 اجازه هست؟: دی پرسآرتا
 . داخلدییبفرما:  نداشتميما چاره ا ادمیکشی خجالت مای اتاق آري از حضورم تونکهی ابا

 .رونی بمیهنوز خوابه؟ قرار بود بر:  غرق خواب افتاديای مکث وارد شد، نگاهش به آری با کمآرتا
 . تا آماده بشهکنمی صداش من،یتا شما حاضربش:  کناردمی کشای گردن آري از رودستمو
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 اگه یدوست داشتم با آرامش بخوابه، حت. کردمی خونه بره، صداش نمدنی دي قرار نبود با آرتا برااگه
 ا؟یآر:  بازوشو تکون دادمیبا وسواس دست جلوبردمو به آروم.  دی کشیتا شب طول م

.  شدشتری بشی سرش، شگفتي من باالدنی با دست،ی به اطراف نگرجی زده چشم باز کرد و گوحشت
کم کم آرامش به .  به روش زدم يلبخند. شنی مداری که تازه از خواب بیی پسر بچه هاهیشده بود شب

  شده؟يزی چایآر: دمیمتعجب از عکس العملش پرس. چشماش برگشت
 .نه: دی کشیقی هم گذاشت و نفس عمي روچشماشو

 سر دردت خوب شد؟: ختشی به هم ري موهاونی با وسوسه فرو بردن دستم مدمیجنگ
: کردی ازم جدا نمرشوی شد، نگاه خزی خمی رو، نیی جدانی پام بلند کرد، دوست نداشتم اي از روسرشو

 دم؟ی وقته خوابیلیبهترم، خ
 اگه آرتا خان شه،ی می دو ساعتیکی:  جابجا کردمدموی خشکي حالش، پاهای شدم از خوبخوشحال

 . کردمیکارت نداشت، صدات نم
 ؟ي بودنجایتموم مدت ا:  گفت، اما نگاهش به دنبال پاهام بودیآهان
 ی لبخند کمرنگدمی دکنمی به جرئت اعتراف مد،ی تکون دادم، چشماش خنددیی تاي به نشونه يسر

  داره؟کارینگفت چ:  لبش نشستيکه رو
 .رونی بدی گفت قرار بوده بریم:  شددهی کشیی به دنبالش تا دستشونگاهم

 . حواس داشته باشميذارینم:  خشکش کردي شست، با حوله اصورتشو
 فسفر ادیز: دی شد و گونمو کشکمی به من داشت، نزدی چه ربطای آری گرد کردم، فراموشچشم

 .یفهمینسوزون، ربطشو بعدا م
 کنم ي کارای و خودم ای حواس آرنی کنم بدای پی ربطای فکرم، دنی دونستم متعجب بشم از فهمینم
 .نیی پارمیمن م: از جام بلند شدم. دیتپی میلی خدای که جدی قلبيبرا

 تا من برم دوش دی لباس برا من انتخاب کنهی و دی بموننجای ادیکجا خانوم؟ شما با:  گرفتدستمو
 .رمیبگ

 .ایشی دوباره سردرد مرونی بي برسی خي با موهاایآر:  ابروهام نشستنی بیاخم
 فیشما به فکر وظا. کشمینترس کوچولو، موهامو سشوار م: ختی جلو آورد و شالمو به هم ردست

 .خودت باش
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 کرور ينتونستم جلو. رمی کوبش قلبمو بگينتونستم جلو. رمی گشاد شدن لبخندمو بگي جلونتونستم
 بودم درست، دهی بودم درست، محبت ندتی ظرفیب. رمی بگشدوی مقی که به قلبم تزریکرور خوشحال

 . نشستی به دلم ميادی زد،ی جديای آرنی کردم که ایاما چه م
 حق داشتم دامای رسیمسخره به نظر م. نتخاب کنم لباس مناسب اهی گشتم تا ی وسواس کمدشو مبا

 هی رنگارنگش، ي لباسانیاز ب.  انجام بدمي همسر قرار بود کارهی بود که به عنوان ي بارنینه؟ اول
 .دمی کشرونی بي سورمه ايوری و پلیشلوار مشک

 مویدی که خرهیاون توس.  دوست ندارمنویا: دی کشرونی از دستم بوروی از پشتم اومد و پلیدست
 .  بپوشمخوامیم

 ایآر
 موندهی استپ باقي دکمه ي همچنان رومیمر.  جدا شدممی خواستم برداشتم و از مری رو که میلباس

 به تن ورویپل. دی رسی بامزه به نظر متی نهای بشد،ی مجی که خنگ و گی وقتخورد،یبود و تکون نم
 .ياری در مي جنبه بازی چقدر بنی ببا،یدی لباس خرهی بانو، چرا ماتت برده؟ میمر: دمیکش

 آقا دیببخش:  نگام کردی حرصمیمر.  مو به دستم انداختم، به شدت بهش عالقه داشتمهی هدساعت
 ده؟ی براتون خریاون ساعتو ک

 .دهی خانمم برام خرنوی ا؟یگی منویا:  به ساعت کردمي ااشاره
:  لبش زدمي به گوشه عیسر ي شد، از فرصت سوء استفاده کردمو با مهرنی مزی به تبسمصورتش

 . من رفتم، خانوم با جنبه...  چه ذوق مرگ شدنیبب
 شده بود، نی جذاب و دلنشیلی برام خدای که جدیمی عقب حرکت کردم و چشم گرفتم از مرعقب

 .  شده بودستی که با حرکت آخرم مغزش به کل ریمیمر
*****  

 تا یاز ک: ختی سنگها ري گالبو باز کرد و روي شهیآرتا ش.  بودمستادهی ااهی اون دو تا سنگ سيباال
 ؟ی سر بهشون بزنهیحاال فراموشت شده که 

 هی بود که رممکنیغ. نجای ايومدی قبال هر هفته مادمهی:  گلو باز کرد و روشون گذاشتيدسته  
 ؟ي نکرديادی همه وقت ازشون نی شده که ایچ. يهفته منتظرشون بذار

به همون حالت .  نداشتمتشی اما واقعنی حرف سنگنی اي برایسخپا.  انداختمری سر به زشرمنده
 .  خونهي کنه برامی قرارداد تنظهی سپردم فردا ریبه ام: نشسته نگاهم کرد
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 ؟ي خونه رو بخرنی هميخوای میمطمئن:  گرفتمي پامو به بازي جلوزهیسنگر
 اطشمی خوشم اومد، حشیآره، از معمار: دیکشی مدكی که نام پدرمو ي قبر مردي گذاشت رودستشو

 . گوشش بودهی که يخوب بود بخصوص اون تاب و سرسره ا
 یتونی می تو هم خواستزنم،ی بهشون سر مامی خودم مگه،ی دياز هفته : ستادی شد و کنارم ابلند

 .يایب
 فراموش کردم، زوی اومد، به کل همه چشی پوای شي ماجرایاز وقت:  گرفتم از سنگ قبر مادرمچشم

 ...وایش. دنی خوابنجای دارم که اي کردم پدر و مادر فراموشیحت
 .  االنتی تموم شده، بچسب به زندگگهی دوای شالش،ی خیب:  دستشو به دور شونم انداختآرتا

 . خونهمی و بعد برگردمی شام دو نفره بخورهی می برایب:  در حال غروبدی دوخت به خورشچشم
 ؟ی چمیپس مر:  گفتماری اختیب

 . میای مریبهش زنگ بزن بگو شبو د.  خانومت بگذرونمی امشبو بدون مرهی:  کردي اخنده
 به ساعت ي اگهینگاه د.  خوابهدادی عوض کردم، چراغ خاموش اتاقش نشون می با شلوارکشلوارمو

.  هلش دادمی به آرومدموی درو کشي رهی دستگدن؟ی خوابي زود بود برا12 کردم، ساعت میگوش
. دمی گشتمو اونو غرق خواب دمیبه دنبال مر.  اتاق عادت کنهیکیه تار تا چشمام بدی طول کشیکم
 .کردمی خوابالو بودنم اضافه مش،ی و خنگي به زبون درازدیبا

 میمر
 که ی بزرگي دستادنیچشم باز کردمو با د.  تونستمی بزنم نمی کردم تا بتونم غلتی تالش مهرچقدر

 نقدریچته تو؟ چرا ا: دی به گوشم رسای خش دار آريصدا. دمی کشینی شده بود، هدهیچیدور شکمم پ
  ؟يخوریوول م

 اون از شد،ی هر لحظه از رفتاراش شگفت زده تر مکرد؟ی مکاری اتاق من و در کنار من چي توایآر
االنم که منو دربرگرفته بود و محکم به .  کردمی عصرش، که تا ساعت ها گرماشو حس ميریغافلگ

 نجایچرا ا: آروم گفتم. دادی و قلقلکم مخوردی گرمش به گوشم مينفسا.  دادیخودش فشار م
 ؟يدیبخوا

  ه؟یدوست دارم کنار خانومم بخوابم مشکل:  دستاشو محکم کردي حلقه
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 ی که صورتمو پوشونده بود نمي گشادي خنده نی بود و اای زدم، خدا رو شکر که پشتم به آریتبسم 
خواستم تکون بخورم که با حرص کنار .  دلم چه خبر شدهي لفظ خانومم توي برادی دینم. دید

 .می و بعدش برمی بخوابگهی دو ساعت دیکی تا ری آروم بگکمی: گوشم گفت
 ام؟ی من نشهی مایآر:  که سر دلم مونده بودشدی مي دو روزیکی که ی زدمو گفتم، حرفای به دردل

 لش؟یدل: دیچی گوشم پي توشی جدي برقرار شد و بعد صدای طوالنیسکوت
 بگم اونچه که ذهن و قلبمو تحت فشار گذاشته و دوباره دمی ترسی مدم،ی ترسی خواستنش ملی دلاز

 ترسم ی مایآر:  اتاقیاهیچشم دوختم به س.  انتظارش بودي که گفت نشونه ي ادهیهوم کش. بد بشه
خجالت دوست ندارم چشم تو چشم باهاشون بشم، .  بودنم، باشنی که مهمونیی دوستانشونیب
 . مجددشونداری از دشمکیم

 ی بشمی تا آخر عمرت از همه قايخوای به تو داره؟ می نباشن، چه دخلایباشن :  کردي قروچه ادندون
 نه؟ی تو رو دوباره ببیکی دیکه شا
 ي به روشونیکی اگه کنمی مدای پی من چه حالدی فهمی نمای آرکرد،ی درکم نمای کردم، آرسکوت

 .می حجاب چه شکلی که من بارهیخودش ب
 از ذهنت پاك وی دور، خاطرات مهمونزی گذشته رو برمیمر: دی از دورم باز شد و طاقباز خوابدستش

 احمقانه خودتو تو خونه ی مهمونهی به خاطر يخوای می اما تا کی سخته فراموش کندونمیم. کن
 ثل شهاب مر،ی مثل اماده،ی هستن که ارتباط من باهاشون زیی اونا کسانی ب؟یحبس کن

 ی آرومی زندگيخوایاگه م.  هستنمی زندگي پررنگ توای کمرنگ نایمثل باربد، ا: شدنی سنگنفسش
.  کني قو،خودتوی نکني هر روز خودخوريخوای اگه م،ی باششی در آسايخوای اگه م،یداشته باش

 ن که میی کذامی چقدر باارزشتر از اون مرتیبه همه نشون بده خود واقع.  کنادیاعتماد به نفستو ز
 . ساختمی مهمونيتو

 ی هموندادی به من مشاوره منطوری که االن ایکس. دی چشمم چکي از گوشه ی فشرده شد، اشکقلبم
 ی که گاهی کردم با قلبی مکاریچ.  حاضر بشمی مهمونيبود که منو مجبور کرد با اون ظاهر تو

   بست؟ی مخی دنشی با دی و گاهشدی مادی زای آردنیضربانش با د
 به بعد نی از اکنم،ی تکرار نمگهی کردم، دی اشتباههی من قبال میمر:  صورتمي شد روزی خمی نایآر

 . المصبوی نکن اون مهمونی واشکافنقدریهمه جوره پشتتم، پس ا
 . نکنهی گر،یلعنت:  کردی صورتم خالينفسشو کالفه تو. دی چکي اگهی داشک
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با .  قلبمو دارهي هوای شده که کمدای پی دونستن کسیم کردن، انگار دای پيشتری سرعت باشکام
 دونستم ی عواقب داره، اگه منقدری ای مهمونهی دونستم یاگه م: انگشت شستش، اشکامو پاك کرد

 ...ي روزهی دونستم یاگه م. شدمی مالشی خی به کل بکنه،ی مینی قلبت سنگي رونجوریا
 ،ی ترسو همراهت داشته باشنی تا آخر ايخوای اگه ممیمر:  خورد و منو چسبوند به خودشحرفشو
 .ی ازشون واهمه نداشته باشگهی که دشهی بار روبروشدن با ترسات باعث مهیاما . ایامروز ن

 ستادم،ی ای مدی خودمو پنهان کنم؟ باای تونستم فرار کنم، ی می محض بود، تا کتی واقعای آريحرفا
 ای دست بزرگ آريدست رو. زدمیرور شکستمو بند م غدی بااوردم،ی اعتماد به نفسمو به دست مدیبا

 . رو آماده کنمي کوه نوردي الزم برالی وسارمی بخواب، من مکمیتو :گذاشتم
 ؟يخوای میچ: نمی تونستم ببی میکی تاري رو توای پرسشگر آريچشما

  نه؟ای يتو فقط بگو کوله دار:  به پشت سرم فرستادمموهامو
 . کمدمهيتو:  کرددیی سر تابا

 .کنمی صدات مگهی دوساعت دیکی بخواب، ریبگ:  زدميلبخند
 ایآر

.  و بلند شدمدمی صورتم کشي رویدست. امی برونی مجبورم که از عالم خواب بمی آالرم گوشيصدا
 بردم از ی بود و هنوزم لذت مدهیچی مشامم پي تومی مري بودم، هنوزم عطر موهامیهنوزم تو اتاق مر

 ه بردارخواستی می دونستم چینم.  اما خودش نبودد،ی در طول شب بهم بخشمی که تن مرییگرما
 . دادی طولش منقدریکه ا

 اگه م،ی به موقع برسمی خواستیاگه م. می دو ساعت تا قرارمون وقت داشتیکی بود و 5 کی نزدساعت
 . می کردی زودتر حرکت مدی بام،ی شناخته بشمی سروقت و آن تاشهی مثل هممی خواستیم
 آرتا؟:  به در اتاق آرتا زدمي درگاه اتاق گذشتم، تقه ااز

 .کهی داداش کوچي شدداری بری دیلیخ: دارهی بهم داد که بنانی آرتا اطمجواب
 ي رفتم، تونییپله ها رو پا. کردی گفتنش، اما بازم تکرار مکهی از داداش کوچادی دونست بدم میم

 روبروم چشمام ي صحنه دنی کج کردم به سمت آشپزخونه، با دریمس.  نبودمی از مريسالن هم اثر
 هوا؟ به  و سرطونی دختر شنی کردم با ای چه مدی کرد؟ بای مکاری ها چنتی کابي باالمیگرد شد، مر

 م؟یمر: آروم صداش زدم
 .ریسالم، صبحت بخ:  به سمتم برگردوندسر
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 .یفتی االن منیی پاای ب؟یکنی مکاریچاونجا :  تر رفتمکینزد.  دی بخشی می لبش دلگرمي رولبخند
 باال نی خانوم انبی بردارم، زي اسهی کي چاخوامیم:  رو باز کردیی باالي هانتی از کابیکی در

 .گذاشته
 به گوشت هی به نام چهارپايتو واژه ا: رمی تمسخر زبونمو بگي تکون دادم، نتونستم جلوری از تحيسر

 ؟يدی رو دلهی وسنی اکی از نزدایخورده؟ 
 مدله نی کامل دارم، اما اییبله باهاش آشنا:  زدیی به سمتم برگردوند، لبخند دندون نماصورت

 .شترهی بفشیک
 ی بنی اي شماتتش کنم برادونستمینم. نیی پادی پرنتی کابي موردنظرشو برداشت و از روپاکت

 یکی پالستي برداشت، توي اسهی کي چاییچندتا. شی کنم بخاطر زرنگنشی تحسای شیاطیاحت
 . تموم شد،ي از چانمیا:  گذاشتزی مي کوله پرحجم روي و تودیچیپ

 . آماده بشمرمیمن م:  مرتب کردختشوی به هم رشال
 . ستی بد ننی به خودتون بجنبکمیشما هم :  من انداختي به لباس تو خونه اینگاه
 .میمونی نمی ما منتظر کس،ی آماده بشعی بهتره سرایآر:  از پشت سرم گفتآرتا

 ي خارج شد به آرتادمی که از دمیمر.  کرده بودن تا منو حرص بدنیکی دو نفر باهم دست به نیا
  داداش؟میداشت: حاضر و آماده گفتم

 . گهی دگهید:  فرو بردنشی جبی جي دست توآرتا
 .می کنی حرکت مگهی ساعت دمیبه جا کل کل کردن، برو آماده شو، ما تا ن:  هولم دادرونی سمت ببه
  قراره، حملش کنه؟ی کی که بستياون کوله ا:  مخاطب قرار دادمموی اتاقم برگشتمو از همونجا مربه
 رتی غدونمیم:  پاسخ دادبستی مشوی سورمه اي مانتوي که دکمه هانطوری و همستادی دوتا در انیب

 . خانومش زحمت اون کوله رو ببندهکنه،یآقامون قبول نم
 بدنم باال و ي که توی چقدر سخت بود کنترل کردن احساساتش،ی کردم نخندم از حاضر جوابیسع
اونو سرت نکن : دمی به سر کرد، بهش توپيمقنعه ا.  آقاموني ساده ي کلمه هی به خاطر شدی منییپا

 .یشی مایمثل بچه دبستان
 حرص بخورم شالم دی نبا راحت ترم، مدامينجوریا:  و مشغول مرتب کردنش شدستادی انهی آيروبرو
 . ختیبهم ر
 . یهرجور راحت:  موهامو شونه زدمستادموی سرش اپشت
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 تر نبود؟ اون باال نی سرسنگيدی پوشیاونو نم:  به تن کرد، با تشر گفتمیشرتیی فقط سودمی دیوقت
 . لباس گرمتر بپوشهیعوضش کنو . يخوریسرده، سرما م

 بپوشم شتری بم،یی من گرماایآر:  بستپشویهم شده بود؟ ز زن برام مهی تا حاال سرما نخوردن ی کاز
 .شهی مری دست و پاگارمویاونجا مجبورم درش ب

 . راه افتاد، از من کاپشن نخواهتینی اونجا آب ب،یخود دان:  کاپشنمو مرتب کردمي قهی
 .کشمی نمویکینترس، از سرما بلرزمم منت تو : دی به بازوم کوبآروم
 . من رفتمان،ی خانوم؟ زود باشمی مرا،یآر: نهی از آمی آرتا مجبورمون کرد دل بکنماتومیاولت
 میمر
چقدر هوا سرده، من :  روشن کردنوی و ماشدی دستاشو به هم مالای شدم، آرری عقب جاگی صندليرو
 !! سرمانی اي توهی کوه رفتنتون چدونمینم

 .  غرغر نکننقدریا:  شاگرد نشستی صندلآرتا
  گم؟یمگه دروغ م:  فرمونو به سمت راست چرخوندایآر

 بزن ،ی و خودتو برام لوس کنی غرغر کنيخوای اگه مایآر:  دادهی تکشی صندلی سرشو به پشتآرتا
 .میری شو ما مادهیکنار خودت پ

 . اونم دربندن،ی برییعمرا بذارم دوتا! چه حرفا:  لب غر زدری زایآر
 که ي ابعادکردم،ی کشف مای از آريدیر نق نقو، هرروز ابعاد جد پسنی به خنده باز شد از دست البام

 ی کنکهی به کوه وادنی کردم، تا رسیاحساس ضعف م.   مغرور پنهان شده بودنيای جلد آرریز
 ون ني کوله فرو بردم، لقمه هايدستمو تو.  شدمی تلف می صبحانه بخورن، از گرسنگرنی بگمیتصم

 ا؟یآر: دمی آوردم، خودمو جلو کشرونی رو بریپن
 . بخور تا اونجا دلت ضعف نرهریبگ:  تو دستم اشاره کردمي نگام کرد، به لقمه ی سوالنهی آي تواز
 .دییآرتا خان شما هم بفرما:  هم به سمت آرتا گرفتمشویکی

 ؟يکردی و رو نمي کارا هم بلد بودنی از ا،ی گلمیمر:  گفتی با شوخد،ی لقمه رو قاپایآر
 تونستم ی اما نمزی صدام مدی جدی بهم نسبت بده؟ هربار با لقبگهی داشت چند لقب دمی تصمایآر

همون موقع که :  تو دهنمو قورت دادميلقمه .  بودمدمی جديمنکر بشم، عاشق تک تک لقبا
 .نی داشتفی خواب تشریجنابعال

 .نیای پس زبون هم برمادیخوشم م:  سر دادي خنده اآرتا



 370 

بازم :  زمزمه کرد و دوباره منو مخاطب خودش قرار دادي لب جمله اری دهنشو کج کرد و زایآر
 هست؟

 .کردمی درست مشتری بدونستمیاگه م:  خودم دادمي به مرد شکموگهی دي لقمه هی
 ذهنم ي مرد تونی منفورترشی که تا چندوقت پییای رو به خودم نسبت دادم، آرای چرا آردونمینم

  کردن؟دای پی حامای عشق؟ دوست داشتن بود ای کنم، عادت بود فیتونستم تعر یحسمو نم. بود
 ؟يآرتا از بچه ها خبر دار:  کردادی زنوی سرعت ماشای سکوت برقرار شد، آریکم
 بهش خوش یلی باهاشون حرف زدم، مهگل که خی تلفنشبید:  جواب دادشیشگی با صالبت همآرتا

 ی رزميلمای و فيوتری کامپي هاي داشته اما االن خودشو با بازی بدقلقکمی مهبدم اولش گذره،یم
 .سرگرم کرده

 شه؟ی شروع ممارستانی بي کارت تویاز ک:  صورتشو به سمت آرتا برگردوندایآر
 ي مدرسه ی انتقالي کاراراز،ی شمی برگرددی هفته بانی اگه،ی دياز هفته :  کردپای دستاشو چلآرتا

 . انجام بدملموی وساي سرهیمهبد و جمع کردن 
 که به یی به چراغ هاد،یرسی به نظر مشهی که خلوت تر از همیی هاابونی دوختم، به خرونی به بچشم

 که با ییای انداختم، آری نگاهای چشم به آرياز گوشه . دنی بخشی می هوا روشنشیگرگ و م
 ی نمیحت.  دونستمی نممی و با زندگای با خودم، با آرفمویتکل.  بودی درهم مشغول رانندگياخمها

 ی نمنکهیا.  کالفم کرده بودیسردرگم.  دارمای به آرای و ی زندگنی نسبت به ایدونستم چه حس
 از ی ناآگاهه،ی نسبت به من چای خبر نداشتم حس آرنکهی اه؟ی چای آری زندگي توگاهمیدونستم جا

 . کرده بودشهی بدنم ري تودای که جدیی نامعلومم و در راس همشون، مجهول بودن حسهاي ندهیآ
 صدات یچرا هر چ:  نگاه نگرانشو بهم دوختای دستم چشمامو باال آوردم، آري روی احساس گرمبا
 . شوادهی پمیدی رس؟يدی جواب نمکنمیم

 .تو فکر بودم:  به بدنم دادمی و قوسکش
ن باد همزما.  خارج شدمنیچادرمو مرتب کردم و از ماش.  شدادهی بهم انداخت و پی شک نگاهبا

 شونه ام ي روفی ظریدست. دمیچی چادرمو به دورم محکمتر پدم،ی و از سرما به خودم لرزدی وزيسرد
 . فرورفتمزمی نقش عززی به آغوش دخترك رهی از ثانينشست، به عقب برگشتم ودر کسر

 گذره؟ی خوش م؟ی تو خانوميچطور:  صورت خندان سحرو از نظر گذروندمگهی دبار
 . شدمتری عالدمی بودم، تو رو دیعال: دی لبخندشو وسعت بخشسحر
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 . دلم برات تنگ شده بودیلیخ:  تر شدن تبسمم دست خودم نبودگسترده
 .دیکشی بهت سر بزنم، وگرنه منم دلم برات پر مامی بتونمی نمایبه خاطر اخالق آر:  جواب دادمتاثر
 نداره، يرادیا:  بودستادهی بهش سحرناز ادهیسب مشغول بود و چروشهابی انداختم با امای به آرینگاه

 .می بار راضهی چندصد سال ي های دورهمنیمن به هم
 اما آرتا خان از انی دوست داشتن بیلی خي و پربایز:  آوردنیی چشم بهشون دوخت، صداشو پاسحر

 . ها چند روزه دپرس شدنچارهیب. ادیحضورشون خوشش نم
 .  ندارهیدر عجبم چطور با تو مشکل:  به من برگردوندنگاهشو

 ي توکرد،ی رفتار نمهی دونستم، فقط خوشحال بودم که آرتا با من هم مثل بقی جواب سوالشو نممنم
 .  بودمدهی ازش نديزی چند روز به جز احترام و محبت چنیا

 . هم اومدنهیا بق: دی به کمرم کوبسحر
 ز،یبه به اراذل و اوباش عز:  هول داد و بلند بلند گفتشدنی مادهی پنی که از ماشي به سمت افرادمنو

 احواالت شما؟
 و مسافرانش به ستادی هم اي اگهی دنی و با سحر خوش و بش کردن، ماشستادنی پسر و دو دختر ادو

 بودم، سحر دستمو گرفت دهی از اونها ندي اثری مهمونيخوشحال بودم که تو.  و آرتا رفتنایسمت آر
همون  ، جون آشنا کنممی شما رو با مرخوامیبچه ها م: دمی معذب چادرمو جلوتر کشد،یجلوتر کشو 

 . جانهای آردیخانوم جد
 . باهاتون خوشوقتمییسالم از آشنا:  کنجکاو و کاوشگرشون فقط تونستم بگمي مقابل چشمهادر

 . بودمدهی شنیلی از سحر خفتوی تعرزم،یسالم عز:  نفر بود که به حرف اومدنی اولیی سبزه رودختر
 . هستمبایفر:  ، دستشو جلو آوردکردی بود که جلب توجه می مثبتي نکته نی اولنشی دلنشيصدا

 نی کردم با ای چه مدی مرد روبروم انداختم، باي به دست دراز شده ی فشردم، نگاهی به گرمدستشو
: دیو پسرك دستشو عقب کش بهش کردي داشتم، سحر اشاره اانمی که با اطرافي ادهیاختالف عق

 . جونبای هستم برادر فرنیرام
 به دختر یتبسم. ادی به سمتمون مای آردمیدی مرچشمی بسنده کردم، از زی لبری خوشبختم زبه

 و شما؟:  زدمشی کناريبانمک و سبزه 
 .زمیتارا جون، نامزد عز:  دست به دور کمرش انداختنیرام
  ن؟ی جمع شدنجایشما چرا ا:  به مندهی چسبستاد،ی بود، کنارم ادهی به ما رسایآر
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 .میشدی جون آشنا ممی با مرمی داشتیچیه:  در پاسخ گفتنیرام
.  از حدشی بي های راحتنی غرض؟ من عادت نداشتم به اای عادت بود ي به اسمم از رودهی چسبجون

 دست يتودستم .  دوست داشتمشتری گفتن رو بی که پسران خانواده بهم مییمن همون خانوم ها
 ن؟یحاال آشنا شد:  گره شدایآر

 ي هی هستم برادر کوچنینه من جا موندم، رامت:  شناختمش جواب دادی که هنوز نمي قدبلندپسر
 .نیرام
 .می بموني اگهی منتظر کس ددی باایهمه اومدن :  به جمع کردی نگاهایآر

 . که اونم اومدمینه منتظر باربد بود:  اشاره کردستاد،ی که اینی به ماشنیرامت
فشار .  نام آشنانی ادنی گرفتم از شني به دلم نشست و دلهره ای بدنم افتاد، ترسي تويلرز

 . خاص بوديادی هم زای آري نام آشنا برانیانگار ا.  شدشتری دستم بي روای آريانگشتها
 ایآر

 مورد شماتت قرار روی امدیبا. کردمی مکی به خودم نزدشتری بموی و من مرومدی قدم قدم جلو مباربد
 سال ي که سالهای باربد؟ کسي همه دوست، دست گذاشته رونی انی همه فرد، بنی انی که بدادمیم
 فتگی ممی مری کاش وقتترسم؟ی ازش ممی تموم جمع هامون حضور داره اما من بخاطر مري توشهیم

 . کردمی نمفی اصرار به اعتماد به نفس و اون اراجام،ینم
 ... معطلتون کردمدیسالم، ببخش:  به وسعت صورتش زدي لبخندد،ی بهمون رسباربد
 ی نکرد، حتدایکالمش قطع شد، حرفش ادامه پ.  قفل شدمی مري جمعمون گردوند و رونی بنگاه

 چکی کنارم رو، دستم پي خواست بشناسه دختر چادری مد،ی تابی ممی مرينگاهش رو. پلک هم نزد
 باربد ي رهی رو از شر نگاه خمی درست کنمو مری خواستم حفاظیم.  شددهیچی پمیوار به دور کمر مر

 .گرفتی نگاه رو نمنی ای انداخته بود و پری که سر به زمی از مرشدمی متشکر مدیبا.  نگه دارمصونم
اخم .  کنترل خشمم نبودي رونی شد وگرنه تضمرهی نگاه خنی اي شد، سحر مانع ادامه ی ناجسحر

 شه؟ی حل مدی ببخشهی  بايفکر کرد:  کرديبامزه ا
 می چشماش بود منو ترسوند، مگه ممکن بود مري که توی جدا کرد، برقمی زد و نگاه از مری پلکباربد

 سحر ي جلوي موهايدستشو تو.  بودمی داشت اما هنوزم همون مریرو نشناسه؟ درسته ظاهر متفاوت
 . برا من شاخ و شونه نکش،یفسقل: ختیفروبرد و به همشون ر
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 موهاشو پوشونده تا از میخوشحال بودم که مر.  و مشغول مرتب کردن موهاش شددی کشیغی جسحر
 بودم دواری و امستی کم نیکیزی فيهای دوستام شوخنی دونستم که بیم.  در امان بمونهيهر گزند

 داشت یچه معن.  کردمی دونستن، دستشون رو قلم می بدونن، حدشون رو نممیحدشونو درمقابل مر
  کنن؟ی شوخ منمیمر با

 .يری گی نملیمارو تحو:  با من بودشی احوالپرسیشگی عادت همد،ی به شونه ام کوبی مشتباربد
 کای آمریفکر کردم برگشت:  فرستادم، تا از التهاب درونم کم کنمرونی بنفسمو

  کجان؟هیبق. مونمی منجای مدت اهینه : دی روشنش کشي موهاي تویدست
 که هنوز هم سر باال یمی مرزد،ی ممی به مريزی سر به آرتا و بچه ها اشاره کردم، نگاهش هر بار گربا
 میریپس چرا نم:  پا و اون پا کرد،  و گفتنیا. دی کشیبا هر نگاه منو به آتش م.  بودوردهین
 ششون؟یپ

 .هیق بشی پمی برای برا آدم، بيذاریحواس نم:  باال انداختن، سحر گفتي شونه اهمه
. دنی خندی کردن و می با هم خوش و بش مد،ی به طرف آرتا رفت و برادرانه به آغوشش کشباربد

 ازم ي اهی ثانی خواست حتیدلم نم.  کردم، خودمم کنارش به حرکت دراومدمتی به جلو هدامویمر
 آروم ی قبلي نهی زمشیبدون پ.  بودممی که چشمش به دنبال مري از باربددمی ترسیدور بمونه، م

 .                        ای پسره تنها بموننی با انمی دخترا، نبشی پای ،یمونی کنار خودم مای میمر:  گفتمهشب
 . پسر خل و چل تنها نمونمنیخودمم اونقدر شعور دارم که بدونم با ا:  با حرص نگام کردمیمر
 میمر
 که ی بودن چرا اون؟ کسی مهموني که توي همه فردنی انی نداشتم، بي کوهنوردي برای شوقگهید
 که ی پرحرفش، کسی آسماني از چشمادمی ترسی که می کسرش،ی خي از نگاه هادمی ترسیم

 ي که تنها بهونه ی بود، کساوردهی مهربون هم به زبون نيای آرنی ای بهم زده بود که حتییحرفها
 .بود ومدنمین

 . گرانی دي به حرفهادادمی بودمو گوش مستادهی اای کنار آرری و گوشه گآروم
 .ی ما رو صبحانه مهمون کندی باي اومدری دنکهیباربد بخاطر ا:  با خنده گفتسحر

 دیباشه، اما فکر نکن:  کردیباربد مکث.  کف و سوت اطرافمو فراگرفته بودي کردن، صداقشی تشوهیبق
 .رفتمی رو پذی گروه مهموندی فقط به خاطر عضو جددم،یازتون ترس
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 فاصله، نی با ای رو حس کردم، حتای تن آري نگاه ها به سمتم برگشت، گرمادم،ی از درون گزلبمو
 چرخوند،ی منو باربد منی شده بود و چشماشو بنینفسهاش سنگ.  همه پوششنی با وجود ایحت

 .کردی و بازهم تکرار مکررات مدی دی مایلعنت به باربد که منو با آر.  گرفته بودشویشونی تموم پیاخم
 میخوشحال بودم که حداقل از تفاوت ظاهر.کردنی نگاه مپموی کنجکاو و متعجب صورتمو، تيچشما

 دست چارهیب.  داشتم ي که مرکز توجهشون بودم، احساس بدنیاز ا. گنی نميزیبا خودشون چ
 . شدی فشار داده مای من که توسط آرينوایب

 . هستنای جان، خانوم آرمیمر: دی رسادمی به فرآرتا
 بود؟ ی وسط چنی من اری تقصکرد،ی پچ پچ دخترا و پسرا بلند شد، سحرناز با غضب نگاهم ميصدا

 .  سرشو از تنش جدا کنمخواستیفقط دلم م
 .سالم خوشبختم، من شهروزم:  سبزه رو، دست جلو آورديپسر

آب . د کري برد، شهروز ابرو باال پروند و خنده اشی من دست پي به جاای به دستش بود که آرنگاهم
 . گفتمی لبریشدم و فقط خوشوقتم ز

 . دیکنی ناز میه. دی کنی خودتونو معرفکشهیشما دو روز طول م:  با عجله گفتسحر
 جونم که بای دوست دختر بهروز، فرنیمیبهروز داداش شهروز، س: انشی انگشت اشاره کرد به اطرافبا
 .یشناسی رو هم که مهی سوزان دوست بنده، بق،یشناسیم

 .ی زرنگادی دختر، خوشم مولیا: دی لپ سحرو کشنیرامت
 بود؟ ی چي براشیشونی پي روي مشغول کرد، اما اخمهاشی رو برگردوند و خودشو با گوششهاب

 . هستیاونجا همه چ.  سفره خونه خوب سراغ دارمهی باالتر میبر: شهروزگفت
 لحظه هم از کنارم تکون هی ي برای حتای شدم، آرری مسي حرکت کردن، من هم مجبور به ادامه هیبق
: سحر خودشو بهمون رسوند.  چه کنمنشی سنگي درهمش و نفسهاي دونستم با اخمای نمخورد،ینم
 . مشیخوری باور کن نم؟يدی خان، خانومتو بهمون قرض مایآر
 .ستی به آدم خواربودنت نیشک:  کردي تک خنده اایآر

 هی که انگار يدی چسبمی به مرنی همچزنمتا،یم:  نشون دادای چشم گرد کرد و مشتشو به آرسحر
 . يدی و تازه بهش رسیعشق صدساله بهش داشت

 از کجا معلوم نداشته باشم؟: دمی رو فقط من شنای آري زمزمه
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 گشت، نمونینگاه پرسوالش ب. دی کوبنمی سي و بعد محکم به قفسه ستادی قلبم از حرکت ادمویشن
 . بدملشی سالم تحودم،ی خودم، قول م برم بای ممویمن مر: دست آزادمو گرفت

 بود، هنوز ای آخر آري جمله ری کرد اما تموم ذهنم درگی شدم، پاهام حرکت مدهی دنبال سحرکشبه
 فرو برده بی جي دست توایسربه عقب برگردوندم، آر.   دونستمی رو نمدمی که شني جمله اریتفس

 . رسوندی و آرتا مریبود و قدم زنان خودشو به ام
 انواع نگاه ها رو دنمونی کردن، با رسی دخترها باهم حرکت مي به جلوم نگاه کردم، همه دوباره

 .  مهربوني و نگاه هانهی پرکي پرسوال، نگاه هايتجربه کردم، نگاه ها
 ه،ی چه دختر گلدی دونی قرضش گرفتم، نمایبه زور از آر:  گفتزدی که نفس نفس منطوری همسحر

 .  شدمفتشی شدنشیمن با دوبار د
 ي دادم، فشارهاي تشکر فشار مختصري نازك کرد، دست سحرو به نشونه ی پشت چشمسحرناز

  من کنارتم؟نکهی گفتن ا؟ی داشته باشه؟ تشکر؟ دلگرمیلی دلنی تونست چنی هم مایدست آر
 .زمیبفرما عز:  جلوم گرفتپسوی پاکت چبایفر
 .ممنون:  دونه برداشتمهی

 وگرنه ،ی زلزله بشدی بای دختر؟ با ما که هستی آرومنقدریچرا ا:  ها رو برداشتپسی از چی مشتتارا
 .رهی جوب نمهیآبمون باهات تو 

 که باز بشه از من خشی د،یشما صبر کن:  کردی دستشی باز کردم جواب بدم، اما سحر پدهن
 .شهی مطونتریش

 .شهیباورم نم یکی من ؟یگی ميجد:  الك زدش به من اشاره کردي با ناخنهاسوزان
 بخاطر ای کنهی االن مراعات مکانو مدونمیدست منم از پشت بسته، نم:  سر تکون دادی با تخسسحر

 . نطقش کور شدهایآر
 با ما ستی نلی ماادی خانومم زمی به نظرم خود مرن؟یندازی ماجونی آرریچرا تقص:  با تشر گفتسحرناز

 . بشهیقاط
 تا دمی کشقی عمینفس. کردمی دستام، سحرنازو خفه منی اگه امکانش بود، شده با همتونستم،ی ماگه
 .  مش شدشو از ذهنم دور کنمي جداکردن تک تک موهاالیخ
مردها .  هام فرستادمهی زده رو به درون رخی سرد و يهوا. میرفتی هماهنگ، کنار هم باال میی قدمهابا

 طنتاشون،ی هاشون، شیشوخ.  جمع تابوندمنیمو بباز نگاه. کردنی جلوتر از ما حرکت میکم
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 چقدر دلم براشون تنگ شده بود، دلم هواشونو. نداختی خودم مي دوستاادی منو به تشونیمیصم
 از جمعمون ؟یچرا ساکت! میمر:  کردکیسحرخودشو به من نزد. دمی کشیناخواسته آه.  بودکرده

 اد؟یخوشت نم
 . دی هم خوبیلینه اتفاقا خ: زدنی هم مي به سوزان و تارا انداختم که تو سروکله ینگاه

 ؟ي نکنه از حرف سحرناز ناراحت شد؟یکنی ميریپس چرا تو کناره گ:  نگران شدچشماش
 باهاشون آشنا ادی زنکهیفقط بخاطر ا.  نزدی سحرناز که حرفزم،ینه عز:  سحری گرم شد از مهربوندلم

 ن؟یچطور با هم آشنا شد. زنمیف نم حرادی زستم،ین
 .سوزانو من وارد جمع کردم:  سحر باز شدشین
 یلی و آرتا و باربد هم خای و آرریشهاب و ام:  رو به کنار انداختی نوك کفش اسپرت قرمزش، سنگبا

 .شناسنیوقته همو م
گوش سپردم به .  رو به سر کرده بودممیی فرو کردم، کاش چادر دانشجوبمی جي آزادمو تودست
 ي جمعمون اومد و کم کم جا پاي دوبار تویکی آرتا بوده، یمی قبال دوست صمنیرام:  سحريحرفها

 . باز کردلشویخودشو، خواهرشو، برادر و فک و فام
 . دلت ازش پره ها:  بلند سر دادمي اخنده
 . دوستشون دارمیلیاتفاقا برعکس، خ:  نشستبای فري پرمحبت سحر به رونگاه
 یلیخ.  آشنا شدنری و امای آرالشم،یبا بهروز و فک و فام:  چشمش کنار زدي شو از جلورهی تيموها

 . گذرهی نمشونییوقت از آشنا
 رستوران هی رفته بودن ای و آرری بار امهی: دنی شنشتری بي اومد، کنجکاو شدم براای اسم آریوقت
 رو ای آرر،ی بوده که امنیقرار بر ا. هروز هم رستوران بودن همون روز بهروز و شنکهیمثل ا. دیجد

 . مهمون کنه
 اره،ی گارسون صورتحسابو براشون مشه،یغذاشون که تموم م:  وجود داشتیی صداش ته خنده هايتو
 کاری چنوی خدا اای:  نشست و با دست سرشو گرفتنی زمي رود،ی صورتحسابو دي تا رقم باالریام

 کنم؟
... اونجا همه... گهی دیچیه:  گفتدهی بردهی خنده هاش برونی هردومون باال رفت، مي خنده يصدا

 پول فی هم کایآر... ای آردیبه ام...  باخودش نبرده بودهيادی پول زگفتی مریام... خندنیبهشون م
 ... همراهش نداشته
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 .شنی مقیباهم رفبعدم ... کنهی و حسابشونو صاف مشهی میشهروز لوت:  درد گرفته بود از خندهدلم
 ها با ی ها با خنده، بعضیبعض.  خندون سرباال آوردم و با چندجفت چشم رودررو شدمیی چشمابا

 .ای آری برزخي که پر از محبت بود اما ترسوبه دلم نشوند، ، چشمهای جفت چشم آبهیتعجب و 
چه عجب، دل از :  جلو اومدری راه نرم، امای اعصاب آري رونی ازاشتری جمع و جور کردم تا بخودمو

 .  قهوه خونه به صرف صبحانهي تودیی بفرماد،یخنده هاتون کند
 .می مهمون باربدن،ی سفارش بددیتونیتا م:  به سحر زدیچشمک

 ایآر
 که يباربد.  صبحانه مهمون باربد بودندي دادم، همه برای مرونی بی شدمو به سختنی سنگي هانفس

 که چشمش به دنبال ی دوستنی با اکردمی مدیچه با.  بودرفتهی رو پذین مهمونی من، امیبه افتخار مر
 ی مهیتنب ای جمع؟ نی انی دوست؟ اونم بنی تریمی گرفتم از قدی مقهی دی من بود؟ بازانی گرمیمر

   سربه هوا و خندون؟ی و آروم، و گاهشدی مری سربه زی که امروز گاهیمیکردم مر
 اون ي روهی که بقی داشتم، تا به تختی رمق گام برمی در ظاهر استوار اما از درون بیی قدم هابا

 ی انداختم، با تبسممی به مرینگاه. دی رسی به نظر می طوالنری مسنیچقدر ا. نشسته بودن برسم
 .دادی دستهاشو تکون می گاهکردوی صحبت مبای صورت، با سحر و فريرو

 ی تو لبیلیخ:  خودشون برام باز کردن، شهروز خندان گفتنی بیی آرتا و شهاب جادم،ی رسبالخره
 .ی حاالم که کال خودتو گرفت،ي و با ما همراه شدي افتخار دادي بعد عمرا،یآر

 . کسلمنی بخاطر همکنه،ی سرم درد مکمی:  نگاه به شهروز جواب دادمبدون
 بودن، هرچند که فاصله ،  شد، چقدر خوب شد که زنها جداگانه نشستهدهی کشمینگاهم به سمت مر 

 کردن تا چشم فرصت طلب ی فاصله ها رو فرسنگها دورتر منی اشدیکاش م.  قدم بودکی يبه اندازه 
 .فتهی نمیباربد به مر

اما من به خاطر .  دی بخشی سرد مي هوانی گرما به ای و اندککردی تموم تالش خودشو مدیخورش
 رو تجربه ی تحملرقابلی غي گرما،ی کاپشن لعنتنی و اگاهمی گاه و بي هاتی عصبان،یالتهابات درون

توش   دونستمی نمی که حتي پرباريکوله .  و کنارم گذاشتمدم،ی کشرونیکاپشنو از تنم ب.  کردمیم
 . رو هم کنار پام گذاشتمهیچ

با نشستن .  به سمت دخترها رفتیی پرمحتواستی گرفتن سفارش ها اومد و با لي جوان برایپسرک
 . باهات کاردارهمیمر:  نگاهش کردم، با سر اشاره به روبرو کردی پام سوالي به رودست آرتا
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 ي که داشت، حداقل چشمایچقدر خوب که با پوشش.  بودستادهی اچی افتاد که چادر پمی به مرنگاهم
 چشم گردوندم و به ستاد،ی دورتر ایچقدر خوب بود که کم.  داشتیباربد رو از اندامش دور نگه م

 جام از.  شده بودرهی خمی صورت مررازی به غیی بود که به هرجاارینگاه کردم، شانس باهاش باربد 
.  عقب تر رفتی شدنم، دستمو گرفت و چندقدمکی نزددنی با دمی رفتم، مرمیبلند شدم، به طرف مر

ذره ذره آرامش . دی بخشی دختر در هر صورت به من گرما منی دستش، ايدستم گرم شد از سرما
  کهییای حجب و حنی مال من بود، دوست داشتم امی وجودم نفوذ کرد، خوشحال بودم که مريتو

سراسر چشم شدم و نگاه کردم به صورت قرمز شده از سرماش، دستامو مشت کردم تا وسوسه . داشت
 یگفتی مدمی شنایآر:  نازکش نشوندي ابروهانی بی اخممیمر.  گل افتادهي لمس اون لپهاينشم برا
 . سرت درد گرفتهدوباره

 می مریعنی سوال نی سوال کوتاه، انی سوال بود؟ اما من غرق شعف شدم از انی اي براای همه بروبنیا
 . سرم درد گرفتهکمیآره : ی دلگرمی کلیعنی سوال نی منه، اشیحواسش پ

 . دردت بخوابهکمی قرصو بخور تا نی اریبگ:  به سمتم دراز شددستش
 بودند؟ قرصو ازش گرفتم و هنگام گرفتن قرص شونی اجباري به فکر شوهرهانقدری زنها اي همه

 که برام ی داشت وقتيرادی داشت؟ لمس کردنش ايرادی لمس کردم، حس کردنش ایدستش رو کم
صدبار بهت گفتم، زمستونه هوا :  حرفش کردی چاشنتی جدی کرده بود؟ اندکدای رو پاتیحکم ح

 .  اومدنت حمام نرورونی قبل ب،یشی مسردرد سرده، تو که
 لباس نی بب،یکنیاما تو لج م: تخت کردي به کاپشن روي داشت گوش دادن به غرغراش،اشاره الذت
 . ي درآورد،ي بوددهی هم که پوشیگرم

 سرتو، گردنتو ماساژ امیانتظار نداشته باش، شب ب:  عرش رفتم اما حرف آخرش منو فرش رسوندتا
 . رو شاخشهی هوا سرماخوردگنی ايتازه تو. بدما

 تیاوال که من گرمم شد، پس از شرش خالص شدم، دوما شما چرا خودتون رعا:  زدميشخندین
 د؟یکنینم

 . کنمی سر مشرتیی سوهی کل زمستونو با م،ییمن فرق دارم، من گرما: کنمی اشاره می به چدیفهم
 برات شرتیی سوهیتو کوله ات : اد حرفشو ادامه دگفت؟ی مگفت،ی که نمي باال انداختم، جدییابرو

 . کوله، مزاحمت نباشهيگذاشتم، اونو بپوش، کاپشنتم تا کن بذار تو
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 بود اگه ی محاليآرزو. شدی هفت گانه محسوب مبی جزء عجامی بود، مرهی ثانهی بحث تعجب
 به خودم بچسبونم و موی بشه تا من بتونم مرنای نابانمی اطرافي تموم چشماي اقهی فقط دقخواستمیم

  بچلونمش؟تونمیتا م
:  دربرگرفتنشي و آرزومی به دست به سمت بچه ها رفت وادارم کرد دل بکنم از مرینی که سپسرك

 .هی بقشیبرو پ
 .شی نره بپوشادتی:  گفتدواریتهد
 و آرتا و ری بخصوص امهی بقطنتی پراز شي کنم از نگاه های کردم چشم پوشی تکون دادمو سعيسر

 مشغول نفس به نفس يگشتم به دنبال باربد و اونو گوشه ا.  بودوستهی که تازه به اون دوتا پیبشها
 .دمی دادن، دگاریس

 ا؟ی آرهیخبر: دی پام کوبي روری با نشستنم، امهمزمان
 کرده بودند، شهروز املتشو ي خودشونو مشغول کاري جمعمون چشم گردوندم، همه به گونه انیب

 و ختیری کره مي خوشرنگ آلبالو روي بهروز مرباگذاشت،ی نونش منی بي سبز باربدد،یپاشینمک م
 زی چي نشان دهنده ختشونی جسته گرياما نگاه ها. دنیجوی هم لقمه هاشونو منی و رامتنیرام
  باشه؟ي خبردینه مگه با:  بوديا گهید

 . درراههی خوبي حتما خبرامینیبی که ما مییزایبا چ: دی خودشو جلو کششهاب
 ؟یمثال چ:  آوردمرونی از کاورش بقرصو

 . من عاشق خانومشهي کهی داداش کوچنکهیمثال ا:  آوردنیی صداشو پاآرتا
 رازی باشه به غيزی هرچمی بودم، پس دوست داشتم حسم به مردهی نديری من از عشق خعشق؟
 . ستی خبرا ننینه داداش من، ازا:  زدميپوزخند. عشق

 نشسته می مرنی که در کمي جمله مقابل باربدنی کردم، اشتباه بود به زبون آوردن ای بزرگاشتباه
 ی و حسمویلعنت کردم خودمو، غرور لعنت.  زدی باربد برقییای دري جمله گفته شد و چشمانیا. بود

 .هی چدونستمیکه نم
ت به باربد  به داخل دهنم فرستادم، پشت بندش آب خوردم، اونقدر خوردم تا آتش خشمم نسبقرصو

 . خاموش بشه
. دادمی نشون نمچکدومی به هی من رغبتی مقابلم گسترده بود ولی رنگارنگي نداشتم، سفره ییاشتها

 داده بود؟ اونم به افتخار زن بشوی بفرستم که باربد ترتنیی رو از گلوم پاي لقمه اتونستمیچطور م
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 مویر باربد نسبت مي مغرضانه ي که رفتارهای کنم، وقتی طیالی خی در بتونستمیمن؟ چطور م
 دم؟یدیم

 یلی ما قبال خ؟ی بشری نمک گیترسی مای ي اشتها ندارایآر:  سرباال گرفت و منو مخاطب قرار دادباربد
 .مینون و نمک همو خورد

 خانوم براش آماده کرده بود و می که مریی لقمه هان،ی تو ماشایآر:  رو رها کردی خالصری تآرتا
 .لهی تکمتشیظرف. خورده

 نیرام.  به صورتم نشستیتبسم. دنی که بچه ها کشیی هم رفتن صورت باربد همزمان شد با هودر
 غذا لقمه کنم بذارم تو دهن تارا، اون موقع آقا براشون لقمه دیخدا شانس بده، من با:  گفتیبه شوخ

 .  هواتو داره هایلی خکتی خانوم کوچنیا.  که تو راه گرسنه نمونهگرنیم
 . امی حساب کنمو برمیمن م:  از جا بلند شدباربد

. ذاشتی و به دهان مگرفتی میکی کوچي لقمه هاشی با آرامش ذاتمی که مردمی چشم دي گوشه از
 گهید. دی خندی مهی همراه با بقی و گاهدادی گوش مهی بقي و بادقت به حرفهاکردی اخم میگاه
 چقدر دوست داشتم بخاطر من بوده رد؟کی متی بخاطر من رعایعنی خنده هاش بلند نبود، يصدا

 باشه دهی امکانش بود که فهمیعنی.  اگه تفکرم اشتباه بوده باشهی به حساب خودم، حتذاشتمباشه، گ
  د؟ی خندی بلند می دلخورمو وقتيحرف نگاه ها

 هست، تو يزی چگمیمن م: شدی مزتری که هرروز برام عزیمی از مررمی باعث شد چشم بگری امحرف
 خاص شما دو تا کرکس يهمه متوجه رفتارها. شیخوری مي ساعته با نگات دارهی نیبب.  نهیگی میه

 .ي بررباری زيخوایعاشق شدن، اما تو نم
 اهو،ی همه هنی اونیم.  اشاره کردمی تخس تر از قبل کجخند زد و به مرری رفتم، اما امي غره اچشم

 .ذاشتمی دلم مي کجارویام
 میمر
بعد از صبحانه بچه ها پراکنده .  بودای آری مشکي نگاهم به اسپرتهاداشتم،ی قدم برمای کنار آردر

 شهروز در کنار ن،یمی و تارا، بهروز و سنیرام.  جا بود اما گروه ها متفاوت شدکیشدن، مقصد همه 
 هم حرکت ا هم بنی و رامتبای و آرتا و باربد و فرریام. سوزان و جالب تر از همه شهاب و سحر

 .کردنیم
 ؟ی ساکتنقدری ای کنار منیچرا وقت:  زدمو گرفتخی گرم، دست یدست
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:  باال انداختمي شونه امارم،ی قلب بي کنم برارشی از کنارتو بودن لذت ببرم و ذخخوادی دلم منگفتم
 .می نداریحرف مشترک

 ؟ي لجبازیلی خیدونستی مایآر: دمی تا صورتش باال کشنگاهمو
 لجباز؟:  زده به سمتم برگشتبهت
 بپوش دوباره شرتتویی من گفتم سوی گرمت بود، وقتشی ساعت پمیتا ن:  به کاپشنش کردمي ااشاره
 .نی به هميدیچسب

عوضش نکردم تا :  کاپشنش فرو بردبی جي رهام کنه، دستاشو تونکهی داد،بدون ارونی نفسشو بایآر
 .بتونم دست تو رو با دست خودم گرم کنم

 دی بااتتیفکر کنم به خصوص:  بدنم در آتش محبتش سوختندي وجودمو فراگرفت، سلولهاییگرما
 .می هم اضافه کنی گوونهید

 . باشهی دختر خوردنهی داره، بخصوص اگه بخاطر ی هم عالمیوونگید:  نگاهش عوض شدرنگ
چرا به خودت :  زدمینی نگاه کردم، با انگشت به بای قدرت حرکتشونو از دست دادن، مبهوت به آرپاهام

  اونطرفو نگاه کن؟؟يریگیم
 ؟یخب که چ:  کم نداشتيزی چییبای که از زدمی دي نگاه کردم، دخترگفتی که میی به جایجی گبا

  کنه؟تویزی خونه، کنارمشیبه نظرت خوبه تا ب:  گوشم گفتکنار
 به بازوش ی باال انداخت، کم کم مغزم به کار افتاد، مشتیی ابروطنتی نگاش کردم، با شیسوال
 .ارمی جفتتونو از کاسه در مي انگشتام چشمانیبا هم. ياری رو بگهی دیکی یکنی مجایب: دمیکوب
 .حسادتتو عشقه...  دختروونتمید... وید:  گفتدهی بردهی خنده هاش برونی مد،ی بلند خندایآر
 ادی زی گاهشد،ی ممی تنظای آري قلبم با حرفهاکردن،ی بدنم ازم اطاعت نمي از اعضاچکدومی هگهید
. کردی حرکت مای صورت و بدن آريچشمام بدون اجازه من به رو. دی تپی اصال نمی و گاهدی تپیم

 .دادی بودنو دستور مایمغزمم فقط کنار آر
 قلبم رو به ضربان نطوری اای که آری وقتداشتم،ی چطور قدم برمدونمی نمرفتم،ی چطور راه مدونمینم

. کردینداخته بود، با آرامش به جلو حرکت م که درون من راه ایی توجه به غوغای و بعد باوردیدرم
 نه انگشت شستش نوازش گوی انگشتاش بود و گاهونی بود، دستم هنوز مبشی جيدستم هنوز تو

 باشه؟ مگه ای آررازی غیی که من حواسم به جاذاشتی حرکات منیمگه ا. شدی مدهی دستم کشيرو
 دنی از دتونستمی مگه ما؟ی پرشده بود از عطر آرمینی که بی پاك استشمام کنم وقتي از هواتونستمیم
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 یبی مگه سراشد؟یدوی مای صورت آری چشمام در پگاهی که گاه و بی لذت ببرم وقتبایمناظر ز
  همراهم بود؟ای که آری منو به نفس نفس بندازه وقتتونستیم
اه : ده بودند شای حی چقدر چشمام بدای برداشتم، جدای زدن آردی بلند سحرناز دست از دي صدابا

 ن؟ی استراحت کننیخوایخسته شدم، نم
 . میری دوباره ممی استراحت کنکمی. آره منم پاهام درد گرفت:  از سحرناز گفتي هم به طرفدارتارا

 بزرگ پهن کرد و همه يری کردن، شهروز حصدای استراحت پي دنجو براي مشورت گوشه ای کمبا
 جمع نی بی نگاهریام.  اعتراض نکردی اما کسدیرسی سرد به نظر می کمری حصنکهیبا ا. مینشست

 .دی رو کننوی کردمی که قاییاون هله هوله ها: گذروند
 ي تک خنده انیرام.  پفک، لواشک و تخمه وسط قرار گرفتپس،ی کوله ها باز شد و انواع چفویک

 .می هم داشتییهمه هم مجهز اومدن، فقط کاش چا: کرد
 . بدهآقاهه، کولتو:  گفتمای به آررو
 جاساز کرده ای آرشرتیی سوي که البالی باز کردم، فالسکپشوی کوله رو جلوم گذاشت، زالی خی بایآر

 توجه ی آوردم، برونی خودم بفی رو از کهای اسهی کي بارمصرفو چاهی يوانهایل. دمی کشرونیبودم، ب
 .ي از چانمی انییبفرما:  گذاشتمش وسطای آري گشاد شده يبه چشما

  من بوده؟ي تو کوله نیاز صبح تا حاال ا:  بهت زده گفتایآر.  کف و سوت بلند شديصدا
 .از کت و کول افتادم:  لب غر زدریز.  کردمنیی باال و پاطنتی با شسرمو
 .ي به کمرم بدی ماساژ حسابهی دی خونه بامیدیرس:  وار ادامه دادزمزمه
 . کنتیجوجو، تا شب دستاتو تقوحرص نخور :  نگاهش کردم، اما اون فقط نجوا کردیحرص
 .زمیممنون عز:  گرفتمبای از دست فرموی چاوانی بهش رفتم و لي غره اچشم

 بخورم، اما با موی چا،ی زمستانيبای دهنم گذاشتمو چشم گردوندم تا با نگاه به مناظر زي تويقند
 دستم نکهی توجه به ایب.  تر نگاهش کردم، خودش بودقیدق. دمی از جا پرم،ی در چندمتر،ي فرددنید

 .  به سمتش پرواز کردمهی بقي رهی خي توجه به نگاه های بسوزه،ی مي چایاز داغ
خودش بود با همون .  چهرشو از نظر گذروندمگهیبار د.  بوددهی اصال منو ندستادم،ی اشی قدمکی

 فی رفع تکلي فقط براشهی که همی با همون شال،یشگی تنگ همي روشن ، با همون مانتوهايموها
 . کردی سرش رها ميرو
 ن؟ینازن:  قدم جلوتر رفتم، صداش زدمهی
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 .یمیمر:  پلک زدي به سمتم برگشت، چندبارنامطمئن
 پر کردم و اونو نمونوی بي فقط فاصله ،یمی از مرادی نگفتم بدم منباری ا،یگی میمی نگفتم چرا مرنباریا

... میمر: زدی مهی گرونی که میی بهش و گوش دادم به حرفادمیمحکم چسب. دربرگرفتم
شده ... وونهید... اومده باشه... او... سرتییبال...نکهیترس ا... از... بودم...چقد دلتنگت...چ...یدونینم

 .رهی بگي نفر منتظره تا ازت خبرهی ی چرا نگفت؟يزدیچرا زنگ نم...بودم
 لج کرده ای زنگ بزنم، آرتونستمی نمد،یببخش:  زدمونشی گري به چشمای خودم دورش کردم، تبسماز

اما االن هرروز با مامان و بابام حرف .  تماس با خونمونم نداشتمي اجازه شی چند وقت پنیبود، تا هم
 .زنمیم
 ؟ي اومدوهیبا آقا د:  کف دست صورتشو پاك کردبا

 .دم و چندتا دوستاش اومایبله خانوم، با آر: ارهی حاضر نبود اسمشو بی کردم، حتي خنده اتک
 بداخالقه؟:  دی پرسنگران

 ی هم داره که تازگگهی دي روهی ای دونست آری بدخلق و عنق عوض شده، نميای اون آرخبرنداشت
 دلم جاخوش ي بدفرم تود،ی جديای آرنی دونست که ای مدیاز کجا با.  گذاشتهشی من به نمايها برا
 . خوب شدهیلی االن خزم،ینه عز: کرده
 . همه منتظرن؟يای بيخوای نمیخانوم: دمی رو کنار گوشم شنای آريصدا

  طرفا؟نی خانوم، ازنیسالم نازن: دمی دنی نازني چشماي رو گره خورده توای و نگاه آرسربرگردوندم
 ن؟یخوب...خو...سالم...س: ای هنوز ترس داشت از آرنینازن
 ن؟یینهات:  خم کردي سرایآر.  مرد پرجذبه و مغرورنی اي ضعف رفت برادلم
 ...االنم... ومدمیتنها ن... نه... بله:  آب دهنشو قورت دادنینازن
 .نی با ما همراه بشنیتونی من،یاگه دوست داشته باش:  دستشو پشت کمرم گذاشتایآر

مزاحمتون :  کردی مکثنینازن. کردی نگاه منیمنتظر جواب به نازن.  کردمی نگاهای کردمو به آرسرکج
 نباشم؟
 . کس جرئت مخالفت ندارهچی هکنه،ی دعوتت مای آریوقت: دمشی گرفتمو به دنبال خودم کشدستشو

 ؟ییمگه نه آقا:  نگاه کردمای به آرختموی چشمام ري تشکرمو توتموم
 . کرددواری امندهی لباش نشست، منو به آي از خنده که رویطرح

 .م هستن جون، دوستنینازن:  زدمی فقط تبسمهی کنجکاو بقي چشمهادرمقابل
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 باشه اما همه جوابشو به دهی شنی آروم رو به جمع داد، شک داشتم به جز خودم کسی سالمنینازن
 نی نازني برایی خودم و سحر،جانی نشسته بود، کنارش نشستم و بشی قبلي سرجاایآر.  دادنیگرم

 .هی خنده چنی الی دلدمینفهم.  تا خندشو بخورهدی دهانش کشي به روی دستریام. باز کردم
 ؟یکنی مکاری چنجای ای نگفتیخانوم:  گفتمنی کنار گوش نازنآروم

 ی سربهش بزنم و مدتهی کرده بود، اومدم مانیخالم ساکن تهرانه، زا:  تر از من جواب دادآهسته
 .  بمونمششیپ
  تنها؟نجا،یپس ا:  کردمی داشت؟ اخميرادی حواسم ای دوست بي خرج کردن برارتیغ
 .ششونی پرمی وقت رفتن مالش،ی خی هام اومدم، اما بییابا پسر د:  شل شدششین

 . شنینگرانت م:  باال انداختمییابرو
 . فرستادمامیبراشون پ:  باال انداختي اشونه
 .می نداشتی درگوشيحرفا:  بلند گفتسحر

 .می جمعي اصال متوجه نبودم تودمشی وقته ندیلی خد،یببخش:  زده نگاهمو به سحر دوختمخجالت
 .دی کنییرای از خودتون پذزم،ی عزنییبفرما:  تعارف زدنی تخمه به نازنبایفر

 ای که کنار دست آرپهی اون آقا خوشتمیمر:  آوردنییصداشو پا.  برداشت و تشکر کردی مشتنینازن
 ه؟ینشسته ک

 .استیآرتا برادر بزرگه آر:  نگاه کردمدادی که می به آدرسیرچشمیز
 .کردمی که داداش اون بداخالقه وگرنه برا خودم تورش مفیح:  جمع کردشوینیب
 ؟ی اون پسر قدبلند برنزه که موهاشو باال زده چمی مرگمیم:  جمع تابوندنی پروا نگاهشو بیب

 .نامزدش تنگ دلش نشسته:  انداختمنی به رامی نگاهن،ی به نازنلعنت
 ي خال رو گونه هی که  همون؟ی چرهی آروم سربه زیلیاون پسره که خ:  گفتي ادهی کشهوم

 .راستشه
 .به پسر خاله من چشم نداشته باش صاحاب داره: دی غرسحر

 پی که اون پسر خوشتفیح:  گفتی نچنی داشته باشه؟ نازنی امکانش هست به شهاب حسسحرم؟
 .خورهی به دردم نمه،یچشم رنگ

 .هی خودت باشه؟ اتفاقا آقا باربد پسر خوبهی داره شبیچرا؟ مگه چه اشکال:  دادمجواب
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دوست ندارم : چشماشو لوچ کرد.  کردی با نگاهش منو معذب نمنی از اشتری کاش بي فقط انگفتم
 . بچمون زال بشهترسمی مم،یهردومون بور و وارفته ا

 حرکت دستمو به طرف ر،یحرف ام.  به بچه هاشم فکر کرده بودی حتنینازن.  کردميزی ري اخنده
 ژل ،ی صورتي پاك کننده کی خانوم شما قبل از خواب، توننینازن:  تخمه، متوقف کردي سهیک

 دیشی مداری نکرده صبح که از خواب بي خدادی شاد؟ی کنی مصرف نميزی چییشست و شو
 ...صورتتون

 یب. ن به سمت من برگشت زل زده بود و بعد از چندبار دهان بازو بسته کردری هاج و واج به امنینازن
 دهنش گذاشته بود تا خندش مشخص ي برگردوندم، دستشو جلوایخبر از همه جا سر به طرف آر

  باشن؟دهی دلموی اون فری و اماینباشه، امکان داشت آر
 اما انکار نکرد، صورتش از زور خنده قرمز شد، تنها تونستم دی و پرسشگر منو دمی نگاه مستقایآر

 ا؟یآر: ارمیاسمشو به زبون ب
 .ی پاکش کنتی از گوشی واستخیم:  باال انداختي شونه االی خی بایآر
:  دادم، زمزمه کردمرونیکالفه نفسمو ب.  شدم، دلخور شدمدی جواب من بود؟ ناراحت شدم، نا امنیا

 .  بودی خصوصلم،یاون ف
 نگه لموی اون فکرد؟کاشی رو درك نمی خصوصمی مرد حرنیا. دمی کشیقی بستم و نفس عمچشمامو

 ی مباالتی بنی سلب شد، قلبم فشرده شد از اایاعتمادم از آر. نداشته بودم، کاش پاکش کرده بودم
 ي خندج کد،ی دصالموی استد،ی دموی درموندگنی نازندادم؟ی مدی بای چنویجواب نگاه دلخور نازن. ایآر
 دن؟ی دلموی بفهمم چند نفر اون فد،ی آمار بدهی: زد

 مونده بود ي اگهی کس ديوا.  شهاب و در آخر آرتاری تاخیبعدش هم با کم.  دستشو باال بردری اماول
  باشه؟دهی ندلمویاون ف

 ایآر
 ي دلخورزد،ی موج می تن صداش ناراحتيتو. دی رنجدمی فهمدم،ی دمی مري چشماي رو تويدیناام

 ی برام خنده دار نبود، وقتلمی اون فگهید.  خراب کردمشهیخراب کردم، بازم مثل هم. کردی مدادیب
 ر بدجوری بلند امي خنده هایحت.  کنهدای آرامش پکمی کنهی می سعقی عمي با نفسهامی مردمیدیم

 . رفتی مخم رژه ميرو
 .يد دادتموم تالشتو به با:  گوشم گفتری تکون داد و زي با تاسف سرآرتا



 386 

 انداخته بود و ری برنگشت نگاهم کنه، سربه زیحت.  انگشتام گرفتم، سرد سرد بودونی مموی مردست
 . فشردی انگشتاش منی بشویشکی مفیبند ک

 ه؟ی چلمی في ماجرادی بگشهیم:  دوختری چشم به امشهروز
.  از ما گرفتهاخانی جون قبل از ازدواجش با آرمی بود که مرلمیچندتا ف:  پاسخ دادری قبل از امنینازن

 ...دنی رو دلمای کرده و اون فیطنتی شهی شما، اخانی آرنیاز قضا ا
 . دوستاشونم نشون دادني هیو به بق:  نگاه کردری کرد و به امزی رچشماشو

  بوده؟طی خیلی خلمایاوضاع ف:  خاروندشوینی کنار ببهروز
 معلوم نبود به چه گشت،ی سرشون مي تويلوم نبود چه افکار برگشت، معمی ها به سمت مرنگاه

 رو سر می مرکز توجه قرار دادم، لعنت به من که مرمویلعنت به من که باز مر. کردنی فکر مییلمهایف
 بدتر نیمی منظوردار سوزان و سينگاه ها.  دادمهی رو نشون بقلمایزبون ها انداختم، لعنت به من که ف

  که سحرناز زد؟ي پوزخندایبود 
 داری و صبح لولو بخوابنی که شب هلو میی مستند بود از دختراهینه بابا، فقط :  به دفاع گفتریام
 .شنیم

شب قبل از :  مجلسو دست گرفتنینازن.  همچنان ساکت نشسته بودمی خنده بلند شد، اما مرموج
 هی میصبح مر.  جمع کنهشولی وسامی موندم تا کمکش کنمی مري خان، ما خونه ای آرمویازدواج مر

 .می زشت و ترسناك شده بودیلی از ما گرفت که خلمیف
 .نی جون آشنا شدمی چطور با مرنی نکرفی شما تعراجان،یآر: دی پرسبایفر

 هنوز می شد؟ اگه بهتر بود چرا مرلی تبدمونیی آشناي به نحوه لمی بد که صحبت از فای بود خوب
  د؟یکشی منی سنگي الك خودش مونده بود؟ چرا هنوز نفسهايتو

 ازشون متشکر دی باکردن،ی می بچه ها با خنده همراهر،ی امی و گاهکردی مفی تعرنی نازنیگاه
اما نتونستم فراموش کنم نگاه . شدنی نمادآوری موی قسمتها رو مثال مکالمات منو مری که بعضشدمیم

 نیازنچرا ن. شدی مدهی کشونی به ممی مريطنتهای شفی که تعریقت وموی مري مشتاق باربد به رويها
 می به مرشتری منو بطنتهاشی شدنی چرا شنکرد؟ی مفی تعرمی چرا فقط از مرزد؟ی حرف منقدریا

 که بهی همه مرد غرنی انی نه بدمیشنی حرفا رو منی کاش در خلوت اي فقط اکرد؟ی ملیمتما
 . بودمی نخ مري بدجور توشونیکی

  باالتر؟می برای می جا بموننی همد؟یکنی مکاریناهارو چ:  مبحثو عوض کردآرتا
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 .  ندارهي ادهی ظهره، باالتر رفتن فاکی نزدگهینه د:  ساعتشو نگاه کردشهاب
 م؟ی کنکاریپس چ: دی پرستارا
 ارهی از رستورانا بخره و بیکی بره از یکی د،ی شما سفارشاتونو بگگم،یمن م:  صداشو صاف کردریام

 . نجایهم
 ؟يخوری می جان شما چنینازن:  بالخره سکوتشو شکستمی شد، مربی تصوری امنظر
من برا ناهار :  رنگشو به داخل شالش فرستادیی طالي موهانی نازنلرزه؟ی صداش مکردمی حس مچرا
  دنبالمونادی مونم، قراره شوهرخالم بینم
  کوه؟نیتنها اومد:  دخالت کردریام

 . دوستممشیفقط خبر دادم که پ.  کجاندونمی هام اومدم، االنم نمیینه با پسردا: دی خندحی ملنینازن
:  به صدا دراومدنی نازنیگوش.  گرفتن غذاي و شهروز رفتن برانی گرفته شد و باربد، رامتسفارشها

 بله؟
 .نیی پاامی منم من،یباشه تا شما برس:  داد به اون طرف خطگوش

 .میرسونی موقع برگشتن شما رو مد،ی برا ناهار بمون خانوم،نینازن:  زدی تعارفآرتا
 .متونیرسونی مه،ی ما خالنیبله، ماش:  کرددیی تاریام

 .نیری پسره خود شکنه،ی پره، مهمونم دعوت مپی تا کپی کنشونیماش:  کردمغرغر
 . نشدهرینه ممنون، بااجازتون من برم، تاد:  رد کردشنهاداتوی تموم پنی نازناما
 فرصت م،ی جون، بهم تلفن بزن باهم حرف بزنمیمر:  دربرگرفتنوی به احترامش بلند شد، نازنمیمر

 .گمی بهت میتلفن.  کنمفینشد از شکوه و صبا برات تعر
 به سمت من کباری ی حتمی مرکهی دستاش گرفته بودش،درحالنی بمی که مرینی شد به نازنمیحسود

 .رمیگی فرصت تماس منی باشه در اولدمت،یل شدم دخوشحا:  به کمرش زدی دستمیمر.  بودومدهین
***** 

 يزی چنکهی از اغی اما درکردی مي بازي با غذاش بازدم،یی پاموی مری چشمری کردم، زکهی تکبابو
 تا آخر تونستمی مکرد،ی فراموش مری و چقد دخوردی دادم، چقدر زود بهش بر مرونینفسمو ب. بخوره

تا  ی بخاطر هر اتفاقتونستمی مداد،ی رو کش مزهای چی بعضيادی رفتارشو تحمل کنم؟ زنیعمرم ا
   روز منتشو بکشم؟نیچند
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 اون ایآر:  زد به بازومریام.  دهانم گذاشتمي برنج زدمو توي تویلی مچی مطمئنا نه، قاشقو بدون هنه
 . طرفنیدوغو بده ا

 که یطی در شرادادمی ادامش مکردم؟ی مکاری چی زندگنی با ادی دوغو به سمتش گرفتم، بايبطر
 نسبت به ی ته دلم حسدونستمی که می وقتکردمی رهاش مای ستم؟ی ندنی من مرد ناز کشدونستمیم

 تند و وای ازش نداشتم؟ نه مثل عشقم به شی شناختچی که هی با حسکردمی مدی باکاری دارم؟ چمیمر
 .میزی غريزهاای و خوابوندن نی فقط در حد خوشگذروني و پربای بود و نه مثل زشهیوآتد

 .نیممنون به زحمت افتاد: دی بار مصرف کنار کشکی از سفره میمر
 ي غذاممی مري جون چرا براای آر؟ی جون دوست نداشتمیمر:  انداختمی به بشقاب مری نگاهبایفر

 ؟ي خودتو سفارش داديموردعالقه 
 لمی مگهی خوردم االن دزی چی دوست دارم فقط از صبح کلدهی منم کوبزم،ینه عز:  سربلند کردمیمر

 .کشهیبه غذا نم
 و نگاه باربدو با دیبخشی که به صداش ناز می وقتدمیکوبی ظرف غذا رو تو مغز سرش مخواستی مدلم

 که تونمیبه درك که ناراحت شده، نم. دمیقاشقوپراز برنج کردمو با حرص جو. کردیخودش همراه م
 . نازشو بکشمیه

 ي کوهنوردنی از شر امیغذا خوردنشون تموم بشه، تا راحت بش بودم تا هرچه زودتر بساط منتظر
 راست نره، می کج نره، مرمی مربودمی مدام مواظب مدی بهم خورد، بای دورهمیحالم از هرچ. ییکذا
 و احت رالی با خشهی که همی بود به گردشدهی نگاه نکنه، گند کشمی ناراحت نشه، باربد به مرمیمر

 چه م،ی مثل مریاشتباه محض بود دل بستن به دختر نازك نارنج. رسوندمشی مانی به پایخوش
 . احمقانه روي بازنی ادامه ندادم ادمویخوب که زودتر فهم

. کردی تماشا مرونوی زدم، هنوزم باد کرده بود و دست به بغل نشسته بود و بدی دموی مرنهی آي تواز
 .ش کنم، عمرا زدم، به درك که بدش اومده ، البد منتظره التماسيپوزخند

 خوامی فرانک، مي برو سمت خونه ایآر:  روبروم دوختمابونی گرفتمو به خمی حرف آرتا چشم از مربا
 .ارمشونی خودم بشیبچه ها رو پ

 ؟يری میک: ستادمی چراغ قرمز اپشت
آرتا آهنگ درحال پخشو رد .  فعال شدشی فضولي خورد و به ما نگاه کرد، حتما رادارای تکونمیمر

 .  کنار بذارهطی به باربد سپردم از آژانسشون برام بلم،یریامشب م: کرد
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 فشار دستم به ،ی شد به موقع خداحافظدهی بار ذهنم کشنی تکون دادم، امی تفهي به نشونه يسر
 رو نگه امونیدوست شانس آورد حرمت م،ی شد، باربد شانس آورد که با بچه ها بودادی فرمون زيرو

 رهی چشمم نمي هم از جلوهی ثانهی ی دادم، حترونی بنینفسمو سنگ. شکستمیداشتم وگرنه فکشو م
 ژکوند روبروم ي با لبخندکا،ی امرگردهی برمی ککنه،ی شرشو کم می بدونم کخواستمی که میوقت

.  برگشت ندارمي برایمیداداش، فعال تصم: دیتابی ممی مری نگاهش حوالی ولزدی با من حرف مستاد،یا
 .  هردفعه با خانومت بهمون سربزننمت،ی ببشتری بشمیخوشحال م

 که فارغ از ندازمی ممی به مرینگاه.  محوش کنمنی زمي رو از روکهی مرتتونستمی اگه مشدی می چآخ
 . کنهی نگاه مرونی به بزیهمه چ
 آره زدی مبی داشت؟ دلم نه همه حرص خوردنونی ارزش امیدم،مریچی زدم و به سمت راست پراهنما

 ی زندگنی ابندی خودتو پاي اگه بخواي اوونهی تو ددیکشی مادی داره و عقلم فرنهای از اشتریارزش ب
 .یسراسر دردسر کن

 که مقنعه قابش گرفته بود، دشی به صورت سفم،ی مري نازك شده ي زل زدم به ابروهانهی از آدوباره
 . شدادهی و آرتا پستادمی فرانک ايمقابل خونه .  چلوندنشيدلم ضعف رفت برا

  میمر
 ي هایاهی سي سربلند کنم وتوخواستی از قلبم مي کردم، گوشه ای رو حس مای آري رهی خنگاه

 در ی و عذرخواهکنهی اشتباه مای آرست،ی مرد موندن نای آرگفتی از دلم میاما قسمت. چشمش فروبرم
 ؟ي دل ببندی آدمنی به چنيخوای چطور م،ینیبیجوابش نم

.  خونه گرفتم و به مهبد و مهگل سپردمي نگاه از تک درخت بدون برگ روبرون،ی باز شدن درماشبا
 ي کردم دلم برای چقدر احساس مد،ی رسی خوشگل به نظر می صورتی کاله بافتننیچقدر مهگل با ا

  من، خوش گذشت؟يسالم خوشگال:  که مثل مرد سالم کرد و کنارم نشست تنگ شده بوديمهبد
 رو حس کردمو بدون پاسخ گذاشتم؟ کارم ینی سنگنی از ظهر چندبار اا،ی نگاه آرینی سنگبازهم

 کوچولوشون بزرگ شده، عالمه ی نیسالم زن عمو، ن:  زدي از شادی مهگل برقيدرست بود؟ چشما
 .ه نازش کردمبوسش کردم، عالم

  من تنگ نشد؟يدلت برا:  زدمی تبسمشی همه تشونی اونیم
 . تنگ شده بودنقدیا:  سر تکون داد، سه تا از انگشتاشو نشونم دادری تاخبا
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 من فدات بشم، منم دلم یاله: دمی مهگلو بوسي به حرکت درآورد، انگشتانوی ماشای نشست و آرآرتا
 .دیکشیبرات پر م
 به گره کور شده بود، صورتش لی تبدگهی ابروهاش دنی بي گره شد،ی مادتری هرلحظه زسرعتمون

 آرومتر؛ دوتا بچه تو کمی ؟يبری مگه سرمایآر: با تشر آرتا سرعتشو کمتر کرد. شدیهرلحظه سرختر م
 . نشستهنیماش
 رو به دست گرفتم و پشت سر آرتا وارد خونه ای آري برداشتم،کوله فموی که خاموش کرد،کنویماش

 از اون ی به دست گرفت و نخگارشوی پاکت سدنمونی که بالفاصله بعد از رسییای آرالی خیب. دمش
 یب ، شرمنده کردهی و بقنی نازني که امروز منو جلوییای آرالی خیب. وامونده رو روشن کرده بود

 ها رو الی خی بنیا.  منو نگاه کنهری بود تا باربد با دل سستادهی ارتهای غی که مثل بییای آرالیخ
 .شدی مدهی قلبم چروکداشت،امای اما دلم تاب برمگفتمیم

 معلومه امروز چه چیه: پا به داخل گذاشتای که در اتاقم با شتاب باز شد، آردمی از سرم کشچادرمو
 مرگته؟

 هم نشون گهی تازه به چند نفر د،يدی بدون اجازه دلموی تو اون فایمن چه مرگمه؟ آر: دمی توپبهش
 ي جانی ا؟ی تازه طلبکارم هستن،ی دوستام با چه سر و وضعیدونستی که می درحاليداد

 ته؟یعذرخواه
 یکنی بزرگش منقدریچرا ا:  قلبمو اشاره گرفتيری که زد مثل تيد،پوزخندیی هم ساي رودندون
 .يای نبود، اون موقع تو کوتاه نمالشی خنیدوستت ع.   ساده بود تموم شد رفتي ماجراهیهان؟ 
:  هوا به موهام بخوره و مغز داغ کردم خنک بشهی از موهام جدا کردم تا کمپسی برداشتم، کلشالمو
 اون مهم نباشه ي برادیشا. شهی بخشندگي نشونه اورده،ی خودش ني به رونی نازنام؟ی کوتاه بدیچرا با
 . من مهمهياما برا
 ي ماجراهیه خاطر  بنکهی برات مهمه؟ ایچ:  بلندتر شدی تو دستش گرفت، صداش کمبازومو
  مسخره؟لمی فهی به روز هر دومون؟ به خاطر ی گندبزنکیکوچ

 لمی فهی به نظر تو دیشا:دمی کشرونی انگشتاش با ضرب بونی اومد نمازمو نخوندم، بازومو از مادمی
 به نظرت گند زدن به گردش دوستانت باشه، اما به نظر من از تموم اون برنامه دیمسخره باشه، شا

 . همه شرمنده بشمشی گردشتون مهمتره، اونقدر مهم که بخاطرش پيها
 . همه فلسفه بافتن ندارهنی ارزش المی فهی:  کردزی رچشم
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 ناموست ي که تو رونهی ذره از مشکل منه، درد من اهی فقط لمیاون ف: انگشت اشارمو جلوش گرفتم 
 . فتهیب سرزبون دوستات لمی فهی با یذاشتی نم،ی اگه داشت،ي نداررتیغ
 منظور؟:  اومدرم،دنبالمی رفتم تا وضو بگیی سمت روشوبه
 منو، ي دوستالمی راحت فالی با خنقدری که ای وقتنکهیمنظور ا:  آبو باز کردم، برگستم سمتشریش
 يلمای فندهی داشته باشم که در آنانی اطمتونمیچطور م. يدی نشون مهی زنت رو به بقي دوستالمیف

 من ناموست، دست به دست نچرخه؟
 دلم ي که تویی از سرماشتری زدم، اما نه بخی دم،ی آب بردم و آب سردو به صورتم پاشری زدست

 زن،ی و شهاب مثل آرتا برام عزریاخه احمق ام:  کردواری دي حواله ی مشتایآر.  کردمیاحساس م
 .کننی نمانتی بهم خننی عکس بدون حجابتم ببی اگه حتدونمیم. بهشون اعتماد دارم

 یم: شی وحشي هایاهی اون سيبا تاسف چشم دوختم تو,  کامل کردم،به سمتش برگشتموضومو
 بحث سر اعتماد و عدم اعتماد ایآر. ستی که برات حجاب من مهم ني االن خودتم اعتراف کرد؟ینیب
.  باشه، به من نامحرمهنمی زمي مرد رونی اگه بهتری آرتا که برادرته، حتی  حتنهیبحث سر ا. ستین
 مثل داداشم رمی آرتا که داداشمه،امی خودت بگشی پدی نبانه،ی حجاب از من ببی عکس بهی دیبان

 نه،ی حجاب منو ببی بی کسخوادیمن حساسم، من دلم نم. ننی ببلموی فنی اگه استی نيپس طور
 ي درك، تو فکر نکرداصال دوستام به.  از شبامهی کابوس بعض،ی هنوزم اون مهموندم،یمن مارگز

   حجاب باشم؟ی بلمی فنی ايمنم تو دیشا
 مطمئن شدم ی بودم وقتدهی بار دنی چندلمویمحض اطالعت من اون ف:  بازوهامو تو دست گرفتدوتا

 . نشونشون دادمستی نی لعنتي از توي اثرچیه
فقط موردش فرق کرد، .  اصل مسئله هنوز سرجاشهایآر:  بستم،چشماموی اروم شدم، فقط کمیکم

 در کنارش ي و به دوستات نشون بدی نگاه کنگرانوی دی خصوصيلمای راحت فنقدری ایتونیچطور م
 ؟ی اشتباهتو قبول کنيخوای چرا نم؟ی ذره عذاب وجدانم نداشته باشهی

 ينطوری اي تو دوست دار،ی باشهی من و بقنی نگران به باد رفتن دستیتو الزم ن:  مکث کردی کمایآر
 بگو که یکی ي براتوی محرم نامحرمي بحثانیتو هم ا. کنمی می بکن، من که مثل قبل زندگیفکر کن

 . باشهدارشیخر
 . بحث مسخره گردشو بهمون زهر کردهیبه خاطر : به سمت اتاقش رفت.  زدي صدادارپوزخند
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 ایآر
 توجه به یب. دمی دواری زده به دهی سرمو باال آوردم و آرتا رو تکدم،ی اتاقا رو محکم به هم کوبنی بدر

هنوزم نفسام به .  رو نشونه گرفته بودرتمی غرور و غمی مريحرفا. دمی کشرونی از تنم بورمویآرتا، پل
صداش به گوشم . کرد یآرتا با دقت حرکات منو دنبال م.  بودنی سنگشمی پقی دقايخاطر مجادله 

 .  بودندهیبچه ها ترس. خبرتونه؟ صداتون کل ساختمونو گرفتهمعلومه چه : دیرس
 . کم بحثمون شدهی:  مبلي پرت کردم روخودمو

 کم؟ی یگی مادی همه داد و فرنی به اکم؟ی: گرفت به سمت درراه
 .می تو اتاقم با هم حرف بزنایب:  نگاهش کردمرهی خفقط
 دمی انداخته بودم،پوشنی زمي که رویشرتیت. ارمی که نه نتونم بي گفت، جوري جدشهی مثل همبازم

 که جنگ ممیحوصله نداشتم، مر.  کردمپای به چارچوب در زدم، دستامو چلهیتک. و به اتاق آرتا رفتم
 .حرفتو بگو:  نداشتميدیاعصاب راه انداخته بود، تحمل بحث جد

 . هی حرفام طوالنن،ی بشایب:  اشاره به مبل کردد،ی در هم کشاخم
 چندروز نیا:  گاه تنش کردهیآرتا دستشو تک.  نشستمی مبل چرم مشکيدادم و رو رونی بنفسمو

  ؟ی گرفتمی و مرتی زندگي رو برامتی تصم؟يفکراتو کرد
 ی خاصمیهنوز تصم:  کردنممی جنی سي نکرده بود برادای پي دستام گرفتم، وقت بهترنی بسرمو

 . می برسیی به جامینگرفتم، اما فکر نکنم با مر
 ي براخوادی دلم می گاهه،ی رفتارام چلی دلدونمینم:  بدمحی نگاهم کرد، خودم مجبور شدم توضفقط
 کتکش بزنم و از ری دل سهی کنم،ی مثل االن هوس ممیی موقعهاهی.  کنار خودم داشته باشمششهیهم

 .رونیخونه پرتش کنم ب
  ؟ی چی که نسبت بهش داشتیلیپس تما:  باال انداختییابرو

 همون دی شادونمینم: دونستمی که خودم پاسخشو نمیی سوالهاد،ی پرسی سخت ميسوالها
 .شهی و باال منیی باشه که پاي مردونه ايهورمونها
 .ستی که حست نسبت بهش عشق و دوست داشتن نيدی فهمیعنی:  به هم گره زددستاشو

.  داشته باشهقتیابم حق تکون دادم، اما شک داشتم که جودیی تاي سرمو باال آوردم و به نشونه مردد
 د؟ی به خودتون بدگهی فرصت دهی يخواینم: دیپرس. رمی بگمی درست تصمتونستمی نمایمن آر
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 . رهی نمي جوهی ي داره، آبمون تومی که مریبا اخالق: دمی فهمی همه سوالشو نمنی الیدل
 ؟يدی نفهميزی چمیدرمورد احساسات مر:  تنگ شدچشماش

 يتک خنده .  کردی کامم رو تلخ مقتی حقنی و چقدر ارممکنهی عالقه به من داشته باشه؟ غمیمر
 عالقه داره به جز من، اگه عالقه يزی به هرچمیمر:  گلوم رو نشون ندمي کردم، تا بغض تویمضحک

 . داشته باشهی زنانگکنمی شک میگاه. کردی سرد نسبت به من رفتار نمنقدری داشت ايا
 .رازی شایبا من ب:  انداختنیی آرتا شرم کرد و سر به پا گفتم امامن

 ؟ي داری مگه کار خاصراز؟یش:  زده واکنش نشون دادمشوك
 فضا نی هم از ا،یشی هامو جمع کنم، هم کمکم ملهی از وسي سرهی خوامیم:  نگاهمي دوخت توچشم
 راجع به متوی با حوصله تصمی برگشتی وقت؟ی تحمل کنموی مریتونی نمیگی مگه نم،یشیدور م

 . يریگی ممیمر
 می تونستم دور از مری باشه؟ اصال مگه ممی مرشی پی مزخرفو، من برم کشنهادی پنی نداشتم ادوست

 داشت يرادی مگه انه؟ی ببمی تونست منو کنار مری گفت؟ چرا نمی مییبمونم؟ چرا آرتا مدام از جدا
 ي تودویترد.  کردی دلخوشم می که کمي نکبت بارم باشه؟ گوشه ای از زندگي گوشه اممیمر

 ؟ی دور بمونمی از مریتونینم: دیحرکاتم د
 امی گفته؟ تا اون سر دنینه ک: غرورم به جوشش دراومد.  برادر باهوش و آدم شناسمنی به العنت
 . امی باهات ميبخوا

برو ساکتو .  جا رزرو کنههی تو هم ي برا باربدزنمیپس من زنگ م: دمی ادا کرد، نشني لب جمله اریز
 .می پرواز دار9ببند ساعت 

 با می خواست باربد از تنها موندن مری از باربد، دلم نمری به غی بزنم باربد نه، هرکسادی فرخواستمیم
 تونستم مخالفت ی رفتم؟ کاش می همراهم مشهیخبر باشه، اصال مگه اجباربود که به همراه برادر هم

 دار آرتا، اما ی معني نگاه هاالی خی غرورم، بالی خیب.  و خالصامی تونستم بگم نمیمکنم، کاش 
 . آماده بشمرمیمن م: اما مخالفت نکردم، فقط سر تکون دادم. نگفتم

 میمر
 نمیا:  نشستمنی زميکنار مهگل رو.  و به سالن بردمختمی دوتا ظرف ري رو توی رنگي هالیپاست
 . مهمونت بزاري بشقابتو جلوي توزشونی حاال برل،یپاست
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:  عروسکش گذاشتي و جلوختی رشی اسباب بازکی کوچي ظرفهاي رو توالی ذوق زده، پاستمهگل
 .نییبفرما
 .الی سهم شما از پاستنمیمهبد جان، ا: ستادمی بهش زدم و بلند شدم، کنار مهبد ایتبسم
 يبچه ها عادت کرده بودم، دوربه .  ادامه دادشی از تبلتش نگرفت، ظرفو ازم گرفت و به بازچشم

 نیی چرا پاای به راه پله ها انداختم، آرینگاه.  هفته باشههی اگه یازشون برام سخت شده بود، حت
  داشت؟ ته دلم به جواب مثبتیتی برام اهمشی ناراحت شده از حرفام؟ دلخوریعنی ومد؟ینم
 . غرور بند زدم پاسخ داد نه حقش بودکردم؟ی تر رفتار ممی مالدیتند رفته بودم؟ با. دمیرسیم

همون جا منتظر موندم، .  تا آماده بشهختمی قهوه جوش ري به آشپزخونه برگشتم، قهوه رو تودوباره
 لج؟ ي دنده ي روفتهیاگه دوباره ب.  به غرورش برخوردهیلی گرفتم، حتما خي شالمو به بازيلبه 

 .رشی اخي های دل بسته بودم به مهربون؟نمی بی بارشو نمهی صدسال ي های مهربونگهی دیعنی
 ،ینی سي تودمشونی رنگ، چیی طالی صورتي فنجون هاي توختمشونی قهوه ها آماده شد، ریوقت

 به سالن ینی شالمو مرتب کردم،با سدم،ی کشیقینفس عم. ظرف شکرو پر کردم، کنارشون گذاشتم
 وینیس. کردی حرکت مشی گوشي مبل نشسته بود و انگشتاش رويآرتا حاضر و آماده رو. رفتم

 .  لب کرد و دوباره مشغول شدری زي برداشت ، تشکریکی دراز کرد و دست، جلوش گرفتم
 چمدون دنیبا د.  تالش کردم تا نگاهش نکنم اما نتونستمیلی خد،یچی پله ها پي توای آري پايصدا
خوش کردم حتما چشم گردوندم به سمت چمدون کنار سالن،دل . دی دستش، دلم لرزي تویکیکوچ

 .مال آرتاست
 ایآر

 دهی رسی به پوچگهید.  نهدمی من نمونده، شاي برایی جاچی هداد،ی اگه باربد خبر مشدمی مخوشحال
 ...می که مری داشت وقتی نموندنم چه فرقایموندن . بودم

 یی خودنمای گوشي روي پريشماره .  به صدا درومدمی پله، گوشنی کردن آخری با طهمزمان
 نفس گرفتم و جواب گذاشت؟ی قدم جلو مم،ی ذره مرهی مزاحما، نی اي اگه به جاشدی می چکرد،یم

  بله؟: دادم
  زم؟ی عزی جون، خوبایسالم آر:  شدمبی گذاشتم و دست به جهی کنار بقچمدونمو

 .ممنون:  جواب دادمسرد
 . آقا آرتا قراره برگردهگفتی خونه؟ سحر ممیای جون، امشب بایآر:  آوار شدمي مبل تک نفره اي روبه
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 . دیای نه، بای من باشم کنهی نمیاگه براتون فرق:  چشمامو با انگشت فشار دادمي گوشه
 زم؟ی عزي برییقراره جا: دی مکث پرسی کمبا

 ي صدانی با طنزمی عزدنی داشت شنی داشت؟ چه طعمی چه حسمی از مرزمی عزي کلمه دنیشن
 .رازی شرمی با آرتا ميچند روز: کار کردم شموی مري نگاه گردوندم و چشمام؟یمر

 ؟ي نرشهینم:  گوش دادمي پربغض پري گرد شد، به صدامی مريچشما
دلت . ي سربرد،حوصلمویپرسی چقد سوال ميپر:  زدمادی کردم، فری خالي سر پرزوی همه چیتالف

 .  بمونی که هستيخواست برگرد خونه، دلتم نخواست همون خراب شده ا
 .  خونهامی می برگشتی مونم،وقتی جا منیهم:  کردینی فنیف
 .می برياگه آماده ا:  رو به آرتا گفتمم،ی توجه به مریب

***** 
.  چشمام بودي جلومی مرری متحيهنوزم چهره .  زدم و چشمامو بستمهی تکمای هواپی صندلی پشتبه
 ی لحن،یمی با لحن مال دهن باز کرد و حرفشو خورد و در آخري چندباری موند موقع خداحافظادمی

 .مراقب خودت باش:  گر بعد از ظهرش گفتخیمتفاوت از لحن توب
 آبو از ي کاسه دمید.  بست و منتظر رفتنمون موندنوی با اومدن آرتا قدم عقب گذاشت، در ماشو

 و دلم ارمی بادی صحنه ها رو به نی اتونستمیچطور م. دی خانوم گرفت و پشت سرمون پاشنبیدست ز
 نخوادش؟

چشم باز کردم و به .  شدممای تذکر مجدد مهماندار کمربندمو بستم و منتظر اوج گرفتن هواپبا
 . نگاه کردمدیلرزی و مفشردی که سرشو به دست آرتا میمهگل

 منو به دمی شام؟ی غرور مرای بود ؟ اخالق من ی چلشی دلاورد،ی بار هم به من پناه نکی ی حتمیمر
 .ول نداشت خودش قبيشوهر
 ؟یفروشیآرتا خونتو م: دمی افکار آزار دهنده موهامو به عقب کشنی از ایعصب
 داشته رازی شامی بخوامی که میی وقتاي براذارمیم.  بفروشمشادینه دلم نم:  کج کرد به سمتمسر

 .باشم
 دم،ی کشی نفس راحتمایبا فرود هواپ.  اون خونه، عشق رو تجربه کرده بودي داشت، سالها توحق
 از اون دخترك چموش و دلسنگ کردی ذهنمو دور می اثاث کشي مشغله هادی شهر، شانی ادیشا
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 تموم حسهام به دیشا.  ببرمنی از بمی تا حسمو نسبت به مرکردی کمک مي دورنی ادیشا.  خونهيتو
 ...میوگرنه من وعشق محال بود اونم به مر.  بودنیحتما هم. شدی مردونم مربوط ميازهاین همون

 میمر
 ی آرومم نمزی چچی مبل گذاشتم و به بغل گرفتمشون، هي پرت کردم، پاهامو روزی مي روکنترلو

 از پازل وجودم کم يقطعه ا.  آرومم کنهتونهی دارم و فقط اون مي کردم گمشده ایاحساس م. کرد
 دونستم تموم یاما خودمم م. ستی کم شده ني اون قطعه ای که آرزدمیشده بود و خودمو گول م

 موهام يانگشت البال.  شدمای آري وابسته دای دونستم شدیخودمم م.  دروغهمی ذهني هانیتسک
نه .  مانع نشد تا بهش فکر نکنميزی چچی رفت، هایاز شب قبل که آر. ختمیکردم و به همشون ر

ترل کنن  ذهنمو کنتونستنی کدوم نمچی خواب، هی نه حتدن،ی دلمی نه کتاب خوندن، نه ف،يآشپز
 .   فکر نکنهایتا به آر

 اش مهی نصف ني های موند، نامرد منو عادت داد به مهربونی مشمی کاش پرفت،ی با آرتا نمای آرکاش
 که بد خوردمی حرص منجای و من اگذرونهی انصاف خودش داره اونجا خوش میب. و خودش رفت

 ه؟بل:  باشهای آرنکهی ادی قدم تند کردم طرفش، به امدم،یتلفن زنگ خورد،از جا پر. باهاش حرف زدم
 . جونمیسالم مر: دیچی تو گوشم پبای زيصدا

 ؟یسالم گلم، خوب:  جواب دادموارفته
 ی کیدونینم:  داشتيرادی هاش ای حسادت کردن به زنانگی کمزد،ی با آهنگ حرف مشهی هممثل

 . کردجکتی من زنگ زدم بهش تماسمو رگرده؟ی برمایآر
 روزم نشده که هی: گرفتی رو نمای سراغ آربای اگه زشدی می زدم، چخی احساس سرما کرد، اصال دلم

 .  برگشتشخی نزد از تاری حرفایرفتن، آر
 ؟یی تو خونه تنهامیمر:  گفتی گرفته آهانیی صدابا

 .آره تنهام:  روای رفتن آرکردی نميادآوری رو، کاش میی کرد تنهای نميادآوری کاش
 . ماشی پای بلتو،یجمع کن وسا:  تا کمتر من عذاب وجدان داشته باشمذاشتی نممحبتهاش

 . راحتمنجاینه ا:  بوددهیچی پای عطر آري برم که بوي از خونه اتونستمی مچطور
 .يبا. یباشه هرجور راحت:  اصرار نکردادیز
 اگه با خشم ی صداشو کرده بود، حتدنی شنيدلم هوا.  قطع کردموی گفتم و گوشی لب خداحافظریز

 انگشت جلو بردم و شمارشو گرفتم، ا،ی تماس با آري داشتم برايدی شديوسوسه .  باشهتیو عصبان
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 خونه رو ي فشار دادم و شماره ی شاسيدستمو رو. اما غرورم نذاشت منتظر بوق خوردنش بمونم
 الو؟:  آرامبخش مامانيسه تا بوق و بعد صدا. فتمگر
  بابا خوبه؟؟ی خوب،یسالم مامان:  کردمینوزم احساس سرما م گرم شد، اما هی زدم کمخی دل
  شوهرت؟؟یتو خوب. میشکر ما خوب:  کردي خنده اتک
فداتون همه :  اسمشدنی با شنرهی دلم ضعف مدونستنی نمنداختن؟ی مای آرادی همه منو به چرا
 .میخوب
 گرفته نقدری شده؟ چرا صدات ايزی چمیمر: دی کرد و پرسی خوب بودن به جز من، مامان مکثهمه

 است؟
 .ستی نی خاصزینه چ:  صدام بخاطر بغضم بودیگرفتگ

  حرفت شده؟ای هست، با آرتیزی چهی فهممیمن از صدات م:  تر شدمشکوك
 که طرف مقابل مادر بود و تک ی داشت وقتي برام درد شده بود، پنهان کردن چه سودای و نبود آربود

 . بحثمون شدکمیبعد از ظهر : تشناخی فرزندشو ميتک هجاها
  ؟ی متلک که ننداخت؟ي که نکردي روادهی زمی فقط مره،ینگو بحثتون سرچ:  برقرار شدیسکوت
 . تند رفتمکمی:  وار گفتمزمزمه

 ی حرف،يخوای ازشون ميزی چ،ی نرمش داشته باشدی بگم؟ با مردا بایمن به تو چ:  کردخمیتوب
 که هردوتون ی خلوت دونفرتون، وقتيتو. ی مطرح کندی با آرامش باي ازشون دلخور،يباهاشون دار

 .ری حرفات کن، غرورشو هدف نگی ناز چاشنی با لطافت ازش بخواه، کمد،یآروم
 ادامه متیبا مال.  تجربهی خورده بود، لعنت به من برتشی من به غری غرور هدف گرفته بودم، تکاش

. نی نشون بدن مرد زندگخوانیدرت مطلق دست اوناست، م نشون بدن قخوانیمردا غرور دارن، م: داد
 ي خواسته  اونو بهي و خواسته ي بذارگری مدت دندون رو جهی اگه ،يای مدت به دلشون راه بهیاگه 

 .رقصنی که نگفته به حرفت می کسشنیم. اری جنتلمن تموم عهی شنی م،ي بدحیخودت ترج
 . خونهادیمنم برم شامو بار بذارم، محسن شب قراره ب. اریمادر، برو از دلش درب:  گرفتینفس
 صورتم ي روی که فرسنگها ازش دور بودم؟ دستی کردم؟ وقتی مداشی رفتم؟ کجا پی مکجا
 . خداحافظد،یسالم به محسن برسون:دمیکش
 . نکنلیکله شق نشو و برو آرومش کن اما خودتو هم بهش تحم:   اضافه کردعیسر
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 شده شتری بای آري من برای فرق نکرده بود، فقط دلتنگزی چچیه. ع کردم قطوی گفتم و گوشیچشم
 . ها دوستش دارمي تونستم اعتراف کنم که دوستش دارم، با تموم بدی خلوتم ميتو. بود
 ایآر

 نازش يچهره . امی برونی تونستم از فکرش بی لحظه هم نمهی ی فرستادم، حترونی به بگاروی سدود
 برهی منی خواستنشو از بي احساس قوم،ی از مريبا خودم گفته بودم دور.  رفتی چشمام رژه ميجلو

 ادی بدنم خواستنشو فريتموم سلول ها.  شده بودتری و قوتری حس قونی ادهی ساعت نرس24اما به 
 دود نی نداشت ايری تاثچی فرستادم؛ اما هی هام مهی به رگاری سنشونی تسکي و من برازدنیم

 رم،ی آروم بگمی در کنار مرخواستمی فقط م،ي پدري سر زدن به کارخونه یت، حت مسافرنیکردنها، ا
 و بود که مني قونقدری ایواقعا هوس بود؟ چه هوس. رمی بازوهام بگنی بموی مرخواستمیفقط م

 کرد؟ی دختر مهی رونیسرگردون و ح
 تونستمیم. می مرفی روشن کردن تکلي برامونهی حرفش مي بعد از برگشتمون آرتا رودونستمیم

 و جدا شدن ستمی تونستم بای رو ازم جدا کنن؟ ممی زندگلی تونستم اجازه بدم دلیاجازه بدم؟ م
 . کردی مي من بازرتی با غمی از مریی انگشتام مشت شد، فکر جدانم؟ی رو ببمی زندگدی جددیام
 فیداشت، هر کث ی که هر اخالقيباربد. شدی باربد باز مي بدون شک راه برام،ی من از مریی جدابا

 من عالقه میپس چرا به مر.   نداشت، مرام داشت، نامرد نبودي که داشت به زن شوهردار کاريکار
 ير و پبای مگه زره؟ی ازش نگاه بگتونستی بود که نمدهی دمی نگاه مري توی کرده بود؟ چدایپ

 همه نی انی من نبود؟ پس چرا بی زندگي فرد تونیباتری زوای فرشته مانند نداشتند؟ مگه شيصورتها
 کرده بود؟ رشی به باربد خط نداده بود و باربد فقط تحقوای مگه شم؟ی مري روذاشتی دست مدیبا

 تنهام هامی سختيو بار به من بد کرده بود، اگه باربد تکی بار، تنها کی اگه باربد تنها م؟یپس چرا مر
 بار به کی یاگه حت.  من بردارمیست از سر مر دزدمی مادی و فرگرفتمی مقشیگذاشته بود، دست به 

 .کردی و نگاه مکردی اما باربد فقط نگاه مکشتمش،ی زده بود، میوضوح حرف
 اونقدر همت داره که بتونه کم کم دل دونستمی تا باربد به آرزوش برسه؟ مکردمی رها مموی مردیبا

 .   نرم کنهمویمر
 ي که همت به نابودي با برادرکردمی مدی شب، من چه باي هایاهی تنگ کردمو دوختم به سچشم

 تحمل کردم؟ ی چندساعت رو هم به سختنی که من همدونستیمن گذاشته بود؟ آرتا از کجا م
 کمرنگ بودنش برام بهتر از هرگز نبودنش بود؟ چطور ی که حتیمی دور بشم از مرتونستمیچطور م
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 اون خونه برام حکم نفس داشت؟ کاش يتو دنشی که نفس کشیمی بمونم از مرور دتونستمیم
 یی بود که تونستم نگهش دارم، تنها دارايزی غرور تنها چنی کنار بذارم، اما اموی غرور لعنتتونستمیم

 ببردش، شکستم اما غرورمو غمای نتونست به وای بود که شي اهیمن بود که به تاراج نرفت، تنها سرما
 .داشتم نگه

 که با یمی مري خسته از دورکرد،ی که ذره ذره نابودم مي افکارنی خسته از استادن،ی انی از اخسته
چشم بستم و صورت .  رو آتش کردمي بعدگاری مبلو سي خودمو پرت کردم روکرد،یدل من بد تا م

  دست مشت کردم تاداشت؟ی گفتم، چرا دست از سرم برنمی لب لعنتری چشمام اومد، زي جلومیمر
با .  و سردرگم به آرتا نگاه کردمجی گد،ی کشرونی انگشتام بونی از مگاروی سیدست.  بلند نکنمادیفر

 م؟ی سخته اعتراف به عشقت نسبت به مرنقدیا: تاسف نگاهم کرد
 از فرزانه ي که خاطره اداشتی رو برمیلی شده، تنها وساي بسته بندلی وسانی گردوندم بچشم

 . االن فقط کالفه امشم،ی بگذره خوب مکمی: درونشون نهفته بود
  تا کجا؟يلجباز:  صورتش نقش بستي رويپوزخند

 .از خونه است:  برداشتزی از موی حرفش شد، گوشي مانع ادامه می گوشيصدا
 الو؟: وصل کردم.  اومده باشهمی سر مریی که بالدمی ترسدم،یترس
 هیسکوتش چندثان. آواز خوش آهنگنی سکوت کردم و گوش دادم به ادم،ی نفساشو شني صدافقط

 .ایآر:  نفسها بودنی ادنی مهم نبود، مهم شنقهی چند دقای دیطول کش
 ی اسمم از زبونت بدنی شنیدونی منو صدا نزن، نمی اسم لعنتنطوری بزنم صدا نزن، اادی فرخواستم

 بله؟:  که تا نوك زبونم اومدی خوردم جانکنه؟یطاقت ترم م
 ؟ی داشتيکار: ي عطرت کردیی و منو هواي چرا زنگ زدی سکوت کنیخواستی سکوت، تو که مبازم
  خونه؟يگردی برمیک:  کرد و با بغض گفتیمکث

 می که مری خوابی حتدم؟ی دی خواب نمد،ی پرسی از من زمان برگشتمو ممی مردم؟ی شنی مدرست
 دونم،ینم: زم نگفتم اما باگردمی من االن برمي بگم تو بخواخواستمیم.  شدی منیریتوش باشه هم ش

  افتاده؟یاتفاق.  که کارام تموم شدیوقت
  ؟ي نداريکار.  بدونمخواستمینه فقط م:  تالطم افتادبه

 .نه به سالمت:  حرفاشدنی آروم بشم از شنذاشتی بره؟ چرا نمخواستی مچرا
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 يخوای میتا ک:  شونه م نشستي آرتا رويانگشتا. دمی کشمیشونی پي به عرق روی کردم و دستقطع
 . مسخرتوي بازنی رها کن ا؟ی کنتیخودتو اذ

 .آرتا حوصله موعظه ندارم:  خودم بودهی که شبیی چشم دوختم به چشمافقط
 باتالق نی اي تويخوای خودت میوقت:  ابروهاش دووند، رو برگردوند از منونی شد، اخم منیخشمگ

 اون دختر طفل فی تکلمیشت برگی بکنم، فقط مطمئن باش وقتتونمی نمي من کار،یدست و پا بزن
 .کنمیمعصومو روشن م

 از مویمر: زدمی نفس نفس مستادم،ی آرتا رو به دست گرفتم و بلند شدم، دورش زدم و روبروش امچ
 ی کسذارمی نامردم؟ آره هستم اما نمیگی خودخواهم؟ آره خودخواهم، میگی مکنم،ی حذف نممیزندگ

 . از من دور کنهمویمر
 که فکر يزیعملت از چ:  تکوندرهنموی پیالی با دست گرد و خاك خد،ی کشرونی از دستم بمچشو

 .نترهی سنگکردمیم
 . داداش منيپاك عاشقش شد:  گرد کردم، ادامه دادچشم
 می بدون مریتونی خوب تو مخت فرو کن که تو نمتپه،ی ممی بخاطر مرنیا:  زدنمی سي به رودست
 .ی کنیزندگ
 . بسازتوی و باهاش زندگمتی مرشی برس، برو پتیگبرو به زند:  به دستم دادمویگوش
 ی نمزی چچی دور بودم همی از مری من وقتدم،ی فهمی از حرفا رو نمیلی بودم، خجی هنوزم گمن
  کمکت کنم؟نجای مگه قرار نبود ا؟یبافی خودت مي برایمعلومه چ: دمینال. دمیفهم

 و سربه جیتو اونقدر گ:  خودش و فرزانه رو به دست گرفت و به سمت کارتن ها رفتي دونفرعکس
. ي ببری تا به حست پيشدی ازش دور مدیبا. هی چمی احساست به مريدی فهمی که نميهوا بود

 زنگ زدن، ي براشدی قدم نمشی وگرنه پرسه،ی که مطمئنم چندان سالمتر از تو به نظر نمممیمر
 . که اونم مثل تو دلدادهی بدوندی نکرد، بای اگه درخواستی حت نزد،یحرف  اگهیحت
در . ی زندگنیری به من عالقه داره، تموم وجودم پر شد از حس شممی مرنکهی از تصور ادی لرزدلم

 ادتیفقط . ي کرددای امشبت پي براطی بلدیبرو فرودگاه شا: دی به روش کشیکارتونو بست و چسب
شک  ، نذار شک وارد بشهتی زندگي جاچیه.  اعتمادت تا آخر بموني پا،يباشه اگه االن اعتماد کرد

 . بهتر بدهی فرصت زندگم،یبه خودت، به مر.  مسخرتو بذار کناري هاتیحساس.  کنهی نابود متویزندگ
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 اطرافت ي دختراي هی با بقمی که مری بدوندیاما با:  به من چشم دوختمی تازه کرد و مستقینفس
 به خاطر خواست تو از ستی قرار نمی مشروبت بشه، مري الهی هم پستیر ن قرامیفرق داره، مر

 اگه ،یستی بازم پاش وام،ی مری اخالقطی شرانی با ایتونی اگه م،يحجابش بگذره، حاال اگه مرد
 ی و فالنی که چرا سحر و فالنی نگیتونی اگه م،ی سرش نکوبي توموی تا آخر محجبه بودن مریتونیم
 که ی و نگي زبونتو نگه داري جلویتونی اگه م،ی رنگ و لعابی گردن اما تو بی مرونی به روز بنقدریا

 . قدم جلو بذارخوام،ی می زن با فرهنگ غربهیمنم 
 برام پررنگ ي حرفها روزنی تموم ادی شادها،ی و نبادی بانی تک تک اي قول بدم براتونستمی نمدیشا
  بود، نبود؟ی کافنیهم. خوامی رو ممی دونستم که از ته قلبم مری می شد اما مهم نبود وقتیم

***** 
 توجه ی بن،ی چمدون پشت ماشالی خیب.  نگاه کردممی به چراغ خاموش اتاق مرنی ماشي پنجره از

 ی شدنم مهم نبود، گرسنگسیخ.  شدمادهی پنی درو باز کردم و از ماشومدی که میبه شدت بارون
 .زدی پرپر ممی مريلم برا که دی نداشت وقتیمفهوم
 آروم ی تونستم کمی فقط موقعارم،ی نمادی کردم، چطور پله ها رو باال اومدم و به ی سالنو طچطور

 می و مرزدمی پرپر ممی مريمن برا.  غرق خواب نگاه کردممی و به مرستادمی در ايبشم که تو آستانه 
 قلبم کوبش  تابوندم، بامی مري برگشتن؟ چشم رويعجله نکرده بودم برا.  بوددهیبا آرامش خواب

.  لمس کنهموی خواست مری که دلم میکنترل قدمهام دست خودم نبود وقت.  عجله نکردمدمیفهم
 از میبهش هشدار دادم آرومتر بزن، مر.  شدادتری و زادی شدم و تپش قلبم زکشیگام به گام نزد

 .زنهی نمگهی دکردمی حس میکه حت آروم شد، اونقدر آروم شه،ی مداری بلندت بيصدا
 شیشونی پي روي داشته ام، خم شدم و مهرنیباتری سکوت چشم دوختم به زي نشستم و توکنارش
 حضورم دمی من شده بود؟ ترسی دختر تموم زندگنی ایاز ک.  عطر شامپوش نفسم شديزدم، بو

 شه، بلند شدم وبه اتاقم برگشتم، درو باز گذاشتم تا داری از خواب خوشش بدمیبدخوابش کنه، ترس
 که به فکر ی وقتدنمیسخت بود خواب.  باشهمی مري هم رنگ نفسهافرستادمی هام مهی به ره کییهوا

واقعا عاشقش شده بودم؟ پس چرا .  بوددهی به اتاقم خوابدهی چسبی اتاقي که توفتادمی ميدختر
 اما دونستمی داشتم؟ نموای که به شی حسای عشق بود نی ا؟کردی فرق موایرنگش با رنگ عشقم به ش

 خودم شی فکر کردم، صورتشو پمیبه مر.  بودشتری بیکی نی بودم، شدت و قدرت ادهیفهم خوب
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 بازوم فشردنش، از کنارم بودنش و کم کم به ونی بافتم از نوازش کردنش، از مالیمجسم کردم، خ
 .خواب فرورفتم

 میمر
باز هم فکر کردم .  شده بودي موند، خواب ازم فراردهی فای زدمو دوباره چشمامو بستم، تالشم بیغلت

 لعنت به من که بهش زنگ زدم، لعنت به من که خواستم از دلش ا،ی ثمرم با آری به تماس با،یبه آر
 بهش  کردم، نتونستم حرف دلموی شد؟ فقط دو کلمه گفتم و خداحافظی چجشی اما نتارمیدر ب

 .  مشتم فشردميپتو رو تو. بگم، نتونستم بهش بگم که چقدر دلتنگشم
 رو یجاروبرق. خوردی به سرم زده بود و مثل خوره مغزمو میی تنهاشدم،ی موونهی از تماس داشتم دبعد

 دم،ی کشی سالنو تیکی کف سرامدم،ی دستمال کشلی تموم وسايبرداشتم و سالنو جارو زدم، رو
 . مدی بسترم خوابي به درد افتاد، به اتاقم رفتمو تویکمرم از شدت خستگ ی خسته شدم، وقتیوقت

 يبه ساعت رو.  کرده بودي ساعات صبح از چشمام فرارنی خواب زود هنگام، خواب رو در انی او
به .  اتاقاموننی شد به در باز برهی شدم و نگاهم خزی خمین.  اذان صبح بودکی نگاه کردم، نزدیپاتخت

. پوشوند  صورتموی که زدم، تبسمیهمزمان با حدس.  درو باز گذاشته باشمنی که من ااوردمی نمادی
 مانعم نشد تا زی چچی هی کرد ولری تخت گي هی پام به پاکی انگشت کوچدم،ی زده از جا پرجانیه

 چقدر بهش وابسته دمیفهمی شد، حاال مری به وجودم سرازی خوشدنشیبا د. خودمو به اتاقش نرسونم
 بودم و رصد دهستای ایکی تاريتو.  بودنشي افتاد برايم گرم شد از اومدنش، قلبم به بازدل. شدم

 . مردونشوي چهره کردمیم
  ،ی بزندی از اونجا دنکهی اي به جاستیبهتر ن:  به بدنم انداختي خش گرفتش لرزه ايصدا
 دونی م؟ی جا بخوابنیا:  به خودش اشاره کرددهی چسبیی بستش کردم، به جاي به چشماینگاه

 .شهی مشتری بدتید
 
 ایآر
 .نمازمو نخوندم: دمی چشمام دي مرگ رو جلودمی شادم،ی مکثش ترساز

 ؟ی بشالشی خی بشهینم:  گرفتمبهونه
 .رممکنهیغ:  وار جواب دادزمزمه
 . دختر بابانی آفرا،یزود بخون و ب:  از چشمامو باز کردمیکی ي الکرد،ی بود و منم آروم مآروم
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 که به جنبش افتاده بود قلب پر خواهشم بود يزی به کل فراموشم شده بود، تنها چی و خستگبخوا
 امشب خوش بی موندم که عجیمی و در انتظار مردمیطاقباز دراز کش. و احساسات به خروش افتادم

 دمی شاای اوردی به خاطر نميزی دو روز گذشتمون چیکی يچه خوب که از دعوا. اخالق شده بود
 می شمردم تا مرهی ثانهیچشم دوختم به ساعت، و ثان. یمی قدي هاي دلخوري گذاشت روپوشسر

  اجازه هست آقا؟:  به در خورديتقه ا. برگرده
خودتو لوس نکن خانوم، مطمئن باش اول و آخر :  بودستادهی ایکی تاري دنده برگشتم، توي روبه

 .نجاستیجات هم
 ي اومد اما تعلل کرد توکینزد. دهیود و نفسهاش کش اومد، قدمهاش کوتاه بکمی مکث نزدی کمبا

 خجالت مانع  موندنش نی و شک نداشتم اکردی که سر باز مییای دوست داشتم شرم و حدن،یخواب
. دنی دستشو گرفتم، وادارش کردم به خوابدم،ی خودمو جلو کششدم،ی قدم مشی خودم پدیبا. شهیم

از .  رو به صفر رسوندمنمونی بي که آروم گرفت، دستمو به پشت کمرش انداختم و فاصله رمکنا
 .زدی مادی مردونم خواستنشو فريازهای بدنم رو باالتر فرستاد، عقلم، قلبم،نيخجالت چشم بست و دما

 ا؟یآر:  اسممو به زبون آوردي سحرکننده اي صدابا
 ؟جانم:  موهاش گذاشتمي و لب رواوردمی نطاقت

 ؟ی برگشتیک:  درخشان نگاهم کردي پلکاش باز شد، با چشمايال
 .شهی میدو سه ساعت:  موهاش جواب دادمونیم

 بدخوابت کردم؟:  کردزمزمه
 .ی جبران کندیبا:  پشت دستم گونشو نوازش کردمبا

 صورتش ينفسمو تو. دیترسی ، چشم از نگاه مشتاقم گرفت، هنوزم از با من بودن مدی لرزی کمبدنش
 ... انگار هنوزم دلت باهام صاف نشدالی خیب: پخش کردم

 . بلندش بردم ونفس به نفسش دادمي موهاونی مکث دست می حرفمو با نفسش قطع کرد، با کماما
 میمر
 که به يزی ري گوشم، امضاهاری زای آري چشمم گذشت، اما نجواهاي شب اول از جلوي لحظه هاادی

 برده بودم ادیزود از . کردی پرمحبتش، اون خاطراتو برام کمرنگ مي نوازشهاذاشت،ی بدنم ميرو
 . که در کنارش داشتمي به آروم و قراردی ارزی مراشو؟یتحق
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 پر ي صدای ولدمی خودم دي رو به روای آري که نگاه پرتمنای شدنم خوشحالم، وقتمی زود تسلاز
 زد؟ی مادی رو فريصداش دلخور که ی قدم شدنم وقتشی داشت پيرادیمگه چه ا.  دمیحسرت رو شن

 شوهرشو بفهمه، يازهای شو اداره کنه که نی زندگتونهی می که زنکردی مامانم بهم گوشزد مشهیهم
 زن یعنی وفادار موندن، یعنی محبت کردن، یعنی ازی ننی اشه،ی  فقط به بستر ختم نمازهای ننیا

 برگشته بود، حاال که مطمئن شده بودم بهش عالقمندم، حاال که دل ایحاال که آر.   بودنیزندگ
 رج به خاستی سدی باخته،ی به هم ری زندگنی اي اداره ي کردم برای تالش مدیبهش داده بودم، با

 از مرد ي دلبري کردم برای خرج متی زندی مهربون شده، بايای آرنی نگه داشتن اي برادادمیم
 . پرتجربم

 شدن، ری از دوباره تحقدمی ترسدم،ی ترسرم،ی بدنمو بگي هاچهی انقباض ماهي در آخر نتونستم جلواما
 نشه، اما برخالف تصورم، برعکس ری هم فشار دادم تا اشکم سرازيچشم رو.  از پس زده شدندمیترس

 .ره راحت تالمی خ،ی باشنجایا: دیچی دست به دور کمرم پد،ی بازوهاش کشونیشب اول، منو م
 .  بمونکمی نزدنقدری اشهیهم:  موهام فرو رفتونی گرفته شده، سرش مي هاچهی شدن تموم ماهآزاد

 ...تی اونشب چقدر اذیدونیم: رمی بغض صدامو بگي جلونتونستم
من عوض شدم، تو . حرف اون شبو نزن، تموم شد رفت:  دستش نوازش کرد کمرمود،ی حرفم پرونیم

 . دورزی برادشوی پس م،یستی اون آدما نگهی د،يهم فرق کرد
 مش،ی نصف ني حرفانی لغاتش نبود، اما همرهی جزء داخوامی نکرد، معذرت می عذرخواهشهی هممثل
 پر ی عذرخواهنی بودم به ایراض.  اون شب تکرار بشهستی قرار نیعنی دستاشم ونی که االن منیهم

 .از غرورش
***** 

. امی برونی که هستم بی گرم و نرميداشتم از جا گذشت، اما دوست نی شدنم مداری از بيادی زمدت
 که چندان بزرگ شی استخونینی بلندش گرفته تا بیشونی از پا،ی صورت آري گردوندم رویچشم م

 نشسته بود، انگار اخم عضو جدا ی اخمشی مشکي دهی کشي ابروهاونیبازم م. دی رسیبه نظر نم
 .نکن:  کرد و خواب آلود گفتی شو لمس کردم، نچینیدست جلو بردم و ب.  صورتش بودیننشد

 نکن، تی اذمیمر:  از اخمش نمونهي تا اثردمی ابروهاش کشنی با سر انگشتم بنباری و ادمی خندزیر
 .ادی خوابم میلیخ

 . دونم و توی خواب از سرم بپره، من ممیمر:  هم فشار دادي خنده ام بلندتر شد، چشماشو رويصدا
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 کوچولو دستتونو شل هی من اگه شما ییآقا: ختمی کالمم ريناز تو.  کردشتری رو بطنتمی شدش،یتهد
 .کنمی نمتتونی اذگهی من دد،یکن

 .خارهینه انگار واقعا تنت م:  خمار و پرخوابشو بهم دوختيچشما
 . آقام ناهار آماده کنمي برارمیشما الال کن، من م: دمی پرنیی بلند شدم و از تخت پاعیسر

 .االن چه وقته ناهاره:  درهم کرداخم
 . ناهار آماده کنمرمی ظهره، تو بخواب، من مکینزد: ستادمی دوتا اتاق انیب
 خسته است، دونستمیم.  بالش گذاشتي و سرشو کج رودی شکم خوابي جون دل قبول کرد، به روبا
 .  اومده بودروقتی دشبید

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

 ي از لباسایکی تا دمی کشرونیکشو رو ب.  تا خشک بشهختمی کمرم ري آزاد روسموی خمهی نيموها
 از یکی دم،ی کشرونی رو بیی بااليکشو.  بپوشم، دست جلو بردم اما منصرف شدممویشگیهم

 ی که می نداشت وقتیتی باز بود، اما اهمیکم.  رو  در آوردممیود بدهی که با بچه ها خرییرهنایپ
 . ستی خونه ني توی کسمی فرد زندگنی محرمتررازیدونستم به غ

 هم دل به دل ی داشت کمی رنگ و لعاب به صورتم دادم، چه اشکالی نشستم و کمی صندليرو
 شی هم دل داشتم، من هم دوست داشته شدن، ستادم؟منی رسی به نظر مباتری و زدادمیمردم م

 هی من از بقنه؟ی شوهرش رو ببنی دوست نداشت، نگاه پرتحسیم زنکدو. شدن رو دوست داشتم
  بودم؟یمستثن

 که ی عشقای بود شی به خاطر آراد،ی درخشی خندونم نگاه کردم، صورتم مي به چشمانهی آي تواز
اونم .  مرد اخمو عالقمند بشمنی به انقدری کردم که ای وقت فکرشم نمچی دلم لونه کرده بود؟ هيتو
 ی گفتن، می ممی از دل سنگایلیخ. کردنی همه مسخرش مي دوران مجردي که توی کسم؟ی مر؟یک

 و دمی خندی می وقت؟ي سن عشقو تجربه نکردنی چطور تا ا؟ي نشدی چطور تا حاال عاشق کسگفتن
 تو ،یستی کردن که تو دختر نی و حرف بارم مکردنیبا شماتت نگاهم م. گهی خوب ددادمیجواب م

 .ي نداریزنانگ
 ادی فردی دادم؟ باای مرد دننی و مغرورترنی اخموتري دل در گروننی اون دوستان کجان که ببحاال

 هی من عشقم رو زدمی مادی فردی که من عاشق شوهرم شدم نه فالن پسر تو کوچه و برزن؟ بازدمیم
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 ییاونا ، از دوستام نبودمی مدت بعضی طوالني نفر؟ منکر عشقهاکی قهی کنم نه هر دقیبار انتخاب م
 بود که هر روز عشقشون رو ییحرف من با اونها.  نفر داده بودنهی ي سال دل در گروانیکه سال
 نی گفتن با ای کردن، میمنو مغرور و سرد صدا م.  زدنی عرضه صدا می کردن و منو بیعوض م

 خودم رد من فقط به خاطر مننی و ببانیحاال کجا بودن تا ب. ی کنیاخالقت پسرا رو از خودت دور م
 ي عشق رو تجربه کنم فقط براخوامیم.  همسر خودمي بشم فقط برابای زخوامی کنم، مشی آراخوامیم
 . نفرکی

 ایآر
 که با یکس.  شده بودي برام مثل مسکن و آرامبخش قومی ، مردمی راحت نخوابنقدری وقت اچیه

 روحم و هم تالطم ي هم آرامش برادادیبودنش دو حس متضاد م. بودنش هم آروم بودم و هم ناآروم
 . دل و نفس سرکشميبرا

 به سمت رموی مسدمشی سالن ندي تویوقت.  رفتمنیی و پادمی کشسمی خي موهاي البالیدست
 کردن وونهی دختر قصد دنیا.  اون حالت، پاهام از حرکت افتادي تودنشیبا د. آشپزخونه گردوندم

 که خدا بهم ی از عروسکرمی تونستم چشم بگینم. کردیمنو داشت، اصال مراعات من عاشق رو نم
 درشت پشت کمرش چشم ي بلندش که با فرهاي دونستم نگاه کنم به موهاینم.  بوده دادهیهد
سراسر چشم شدم و . کردی میی لباس کوتاه خودنمانی اي به اندام موزونش که توای کردی مينواز

 . مییبای زيعکس گرفتم از الهه 
 تا عطر دمی کشیقینفس عم.  افتاد، قدم تند کردم و دستامو دور شکمش حلقه کردماهوی به هدلم

 کمی:  بازوم قرار گرفتي و دستش رونکی دستش افتاد تو سيبشقاب تو.  کنمهی هدمینیموهاشو به ب
 .يدی خوابی مشتریب

  من چطور بخوابم؟نجاست،یقرص خوابم ا:  موهاش رها کردمنی بنفسمو
 ؟ي کرده بودمی زبونتو تا حاال کجا قانیتو ا:ند به سمتم برگردوسر

 خوش کالمش یکی نرمش کرده، یکی است، فقط یمیزبونم همون قد:  سرش گذاشتمي روچونه
 .کرده
 ؟یک:  صورتش نشستي روتبسم
 . جوجه اردك زشتم:  دستامو محکمتر کردمحصار



 407 

برو کنار بچه، :  هولم دادي از بازوم گرفت، اونقدر محکم که دستام از دورش باز شد، به کناریشگونین
 . جوجه اردك زشتگهی شوهر منم بهم مگن،یبذار به غذا پختنم برسم، شوهر مردم جمله عاشقانه م

 لباس قابل نی و اشی آرانیجوجه اردك زشت بودنت که مسلمه، فقط با ا:  زدمهی تکنتی کاببه
 .يحمل شدت

 سبد پر از خت،ی سرخ کن ري شده رو توی خاللي هاینی زمبی گرفت و سزمی از چشمک رچشم
 . دلتم بخوادیلیخ: گذاشتزی ميکاهو رو رو

 . جوجه استنی همریدلم که گ:  لب زمزمه کردمریز
 آروم پشت دستم زد، پشت ،ي بعدي برداشتن کاهوي دهنم گذاشتم، دست جلو بردم براي توییکاهو

 ی لذت مکردموی و من فقط نگاهش مکردی کاهو خرد ممیمر.  گرفتمي نشست و منم کنارش جازیم
 .ي کالفم کرد؟ی نگام نکننقدی اشهی مایآر: سرباال آورد. بردم از داشتنش

 خوامیدوست دارم، زنمه م:  باال انداختمیی کرده بود؟ ابرودای به وجودم راه پطنتی شنقدری ای کاز
 .نگاهش کنم

 گرده؟ی برمیآرتا ک: ختی رسی دي شده رو توزی ري کرد و کاهوهاي زمزمه ارلبیز
 تا کارش کشهی طول مي هفته اهی گفتیم:  که حلقه کرد و برداشتم و خوردمي تکه گوجه االی خیب

 .تموم بشه
  کمکش؟يچرا نموند:  بردارم چشم غره رفتي اگهی دي تا گوجه رفتمی من که مبه

 . برگردمیناراحت:  کردماخم
 .یخوب شد که برگشت:  زدیتبسم

 ناهارو ی کم صبر کنهی: از جا بلند شد.  جوونه زدهمی دل مري توی عشقنکهی شدم به ادواریام
 .کشمیم

 میمر
 صورتم نقش ي رویتبسم. خوردی مورد عالقشو مي که با لذت غذاکردمی نگاه مای به آری چشمریز

کم کم، .  گرفتی شکل نمی قبليدن طبق برنامه دوست داشتن شاخ و دم نداشت، عاشق ش. بست
 .می گرفت و شد تمام زندگي دلم جايذره ذره تو

 ؟يخوریچرا نم:  به من کردي ااشاره
 .ستیگرسنم ن: ختمی خودم ري دوغ برایوانیل



 408 

 . شهی اشتهات باز م،ي بخورينطوریا:  دهنم گرفتي پر کرد و جلوقاشق
 مانندشو نخورده بودم و چوقتی عمرم شد، هي غذانیذتریلذ.  کردم و غذارو خوردمي خنده اتک
 ي غذا رو توطنتی دهنم آورد، دهان باز کردم اما با شکی نزدي اگهی قاشق دایآر. دی بهم چسببیعج

 . بودی کافیکیهمون :  زديشخندین. وارفته بهش چشم دوختم. دهن خودش گذاشت
 غی غذا خوردنو بهم چشوند و بعد ازم درنجوری نامرد بود، لذت ایلی شده، خزونی آوافمی قدونستمیم

 و غذامو باهات امی نکن، جهنمو ضرر امروز به دل شما راه مهیگر:  روم گرفته شدي جلویقاشق. کرد
 . امروزنی اما فقط همشم،ی مکیشر
 نشده بود؟ طونی شيای آرنی عاشق اوا،ی شیعنی ؟ دهی دی رو کسای آري رونی بود، امتی غننمیهم
 نیا.  تموم شده بودگهی که دییوای دادم تا خراب نکنم لحظه هامو با فکر به شرونی بقی عمینفس

 ؟يواخی خانوم، نمییکجا:  صورتم تکون دادياخالق و رفتارها رو کجا پنهان کرده بود؟ دستشو جلو
 قاشق تو هی و گذاشتی دهن خودش مي قاشق توهی ایآر. دمی باز کردم و غذا رو با جان و دل بلعدهن

 .ممیممنون مر:  بشقاب انداختيچنگالشو تو. دهن من
 باش، کلتی هادینوش جونت، فقط به :  هم گذاشتمي حرفاش، بشقاب ها رو رونداختی راه مزلزله

 .من مرد شکم گنده دوست ندارم
 ؟ي دوست دارکلموی و خوش هپی مثل من که خوشتیکی یعنی:  باال انداختیی ابروستاد،ی اجلوم

تا :  چقدر دوستش دارم؟ لب غنچه کردمدی فهمی از من؟ از حالت چشمام نمرهی اعتراف بگستخوایم
 ؟ي مفرط داریفتگی بهت گفته خودشیحاال کس

 ی لقبنی با چنطونی خانوم شهی:  صورتم خم شدي گذاشت، روزی مي رو از دستم گرفت و روبشقابا
 ،  کردهرهیاسممو ذخ

 یهی تنها تنبکنمی فکر میهرچ:  صورتم تابوندي کرد و نگاهشو توزی تا بناگوش باز شد، چشم رشمین
 .زهی چهی کنم دای براش پتونمیکه م

 .نی بذارم زمایآر: دمی کشیغی زانوهام زدو بلندم کرد، جری حرکت دست زهی با
تا خواستم بلند بشم، باال سرم نشست و مجبورم کرد .  مبل فرود اومدمي طرف سالن رفت و روبه
 . بخوابم پاش يرو
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 ای مکان دننی امن ترکردمیجام خوب بود، احساس م.  مبل گذاشتي پاشو آورد باال و روهی
خواستم سربلند کنم اما نذاشت، با . رهی پاهاش درد بگدمی بشه، ترستی اذای آردمی اما ترسنجاستیهم

 .شمی آروم می بمون، کنارم که باشنجایهم:  پاش نگه داشتيدست محکم سرمو رو
:  منياهوی با دل پرهکردی نجوا مشد،ی نمنی و من حالم بهتر ازکردی موهام حرکت مونی مدستش

 دونمی که مییبای زی و نه حتوای نتونست آرومم کنه، نه شیچکسیه.  آرامش نداشتمنقدری اچوقتیه
 .کنمیعاشقمه و من فقط به عنوان ابزار بهش نگاه م

دستش به .  کردتی بهم سرابای اسم زدنی شن که بای فشرده شد، به خاطر عذاب وجدانی کمقلبم
 ياما تو مثل مسکن قو: دیکشی بازوم نقش و نگار ميسمت بازوم حرکت کرد،با انگشت اشاره رو

 .کنهی آرومم میلی که خی برام، مسکنيشد
 حالمو نقدری اتونهیفقط جوجه اردك زشت من م:  چشمشو به من دوختي هایاهی خم کرد و سسر

 تموم عمرمو خوادی که دلم مییفقط تو. ی کنیی کارهانی منو وادار به چنیتونی مفقط تو.  خوب کنه
 . کنمي حالت باهات سپرنی ايتو

 محبتش بودم و اون يمن تشنه . دادی که از خودش نشون میی خاص بود، مثل تموم رفتارهاحرفاش
با دست پامو از حالت .  پاش نشستمي روی باال و به نوعدمیخودمو کش. کردی مرابیبا حرفاش منو س

 صورتم ي کرد و منو دربرگرفت، نفس داغشو رودایدستش به پشت کمرم راه پ.  خارج کرددهیخم
 انتی بهم خوای اگه شکنمی خودم فکر مشی وقتا پیلیخ:  موهام ادامه دادونی میی کرد و جایلخا
 رفته و به واسطه رونی بمی که اون از زندگی االنای بهتر بود می زندگکرد،ی نمي نامردوای اگه شکرد،ینم
 ؟ي اومدنجای تنفرم از اون، تو به اي

 دست و پا زدم تا ی مرگ و زندگنی از شونم گرفت و نفسم منقطع شد، سکوت کرد و من بيزی رگاز
 و منو ذره ذره با خودت آشنا ي که اومدییتو.  به تورسهیپاسخ تموم پرسشام م: جواب سوالشو بفهمم

 . ي روبرو کردتی منو با واقعی وليدی که زجر کشییتو. يکرد
:  صورتم تابوندونیچشم م.  بوددهی رو نشنی پر رمزو راز و بامفهومي حرفهانی تا به حال چنگوشم

 طاقت گهیمن د. ی نشگهی ديوای شهیقول بده تو . ی نکنانتی وقت بهم خچی قول بده هم،یمر
 .رهی می منهی ببگهی شکست دهی ای آرنی امیمر. ستمیبا تونم دوباره ی نمگهیشکست ندارم، من د

 .ی خودم باشمی مرشهیقول بده که هم: دی رسي به قرمزچشماش
 . نگاه کنهنطوری چشما فقط به من انیقول بده ا:  چشمام گذاشتي رودست
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 . دستا فقط مال من باشهنیقسم بخور، ا:  دستم بوسه زدي انگشتابه
 .  موها فرو نرهنی اي توی از من دست کسریقول بده به غ: دیی بوموهامو
 ؟يدیقول م:  به چشمام دوختچشم
 که به تو محرم شدم، فقط تو ی که به تو بله دادم، وقتیوقت: دور گردنش انداختم و زمزمه کردمدست

 . کنمی فقط و فقط به تو فکر منکهی ایعنی. یشیمالک جسمم، روحم و قلبم م
 ي دستاونی  میی بود، جانجای همایآخر دن.  پاهام انداخت و به سمت پله ها حرکت کردری زدست

 . شدنی مدهی ، روش کشگوشمی بازي که موهاییقدرتمند مردم و پله ها
****** 

 شهیمثل هم. زدی خوش حالت و پرپشتشو ژل مي بود و موهاستادهی حاضر و آماده پشت سرم اایآر
 چشم بزنن دمیترسیم.  اندام مردونشوگذاشتی مشیش باز بود و به نما لباسیی باالي دو دکمه یکی

 نطوریا:  مرتب کردمقشوی.  دکمه رو بستمهیبه سمتش برگشتم، دست بلند کردم و . پمویمرد خوشت
 .بهتره

  و خبر نداشتم؟ي بودمیرتیغ:  زديشخندین
 ي سردش دستمو به روي صدادم،ی رو شنای آری گوشيصدا.  تکون دادم و رفتم به سمت اتاقميسر

 .آره برگشتم: در کمد نگه داشت
 راه ي زارهی چرا گربایز:  کردمزی گوش تان؟ی بي و پربای حسادت بهم هجوم آورد، اگه زد،ی لرزبدنم

  ؟يندازیم
 کردم؟ی لرزونم چه مي نشون دادم اما با دستادنی خودمو مشغول لباس پوشستاد،ی در اتاقم ايجلو
  د؟یستی نشی االن کمگه شما: دی کشادیفر

   تهران؟نی برگردنیخوای میعنی ؟یخوب، که چ:  آروم گرفتی قلبم کمضربان
 دوباره رسه،ی تهران مگهی دو روز دیکیالزم نکرده، آرتا :  مانتوم بازموندي از بستن دکمه هاانگشتام

 .دی بفرستمتون بردیبا
 نوی نداره، امی با مری داره؟ آرتا مشکلی به شما چه ربطمیحضور مر:  موهاشو چنگ زدی عصبایآر

 .دیدیخودتونم تا حاال فهم
نه .  کرم زدن صورتم روي کردم، اما فراموش کرده بودم نحوه ی دستم خالي کردم و کرم روبغض

 که برام ی اونها رو درکنار کستونستمی ، و نه مبای و زي رو با پرای برخورد آريدوست داشتم نحوه 
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 بر من مجلس عزا راه ننداز، صيبرا:  بود حسادتيچه حس ناشناخته ا. کنم شده بود تحمل زیعز
 .نیای بش،ی آرتا رفت سر خونه زندگی وقتدیکن
 تونستمیکاش م.  و دل بستممندی سهای هم با من در داشتن آرگهی دو نفر ددونستمی من مدم،ی گزلب
 ؟ي شدی شکلنیپس تو چرا ا: دی قطع کردو پرسوی گوشایآر. رمی دلم رو بگيجلو

دخترك :  موهام حس کردمي لبهاشو روینرم.  دادمی پراشکم رنگي فرودادم و با مداد به چشمابغض
 . ی منطونکی تو ش،ی منی تو همسر دائمخوام،یحسود من، مطمئن باش من فقط تو رو م

 ...اما: ختی راشکام
 ی بعدش من من،ی رفتنگهی ماه دکی تا بای و زيخوشگلکم، اما و اگر نداره، پر:  صورتم خم شديرو

 .مونم و تو
با انگشت .  کنمکاری ماه با دلم چهی نی تو ادونستمیفقط نم.  نداشتم جز باور کردن حرفاشي اچاره
 .رمیباز کن اون اخماتو تا آروم بگ:  زدمینیبه ب
 .ای تو زود بن،یی پارمیمن م:  برداشتچشوییسو
 ایآر

 آروم بی روزها عجنیا.  موندممی دادم و منتظر مرهی تکیسرمو به صندل.  روشن کردمنوی ماشيبخار
باور .  زده باشمیی حرفانی چنمی شد به مریهنوز باورم نم. کردمی میبی عجي روزها کارهانیا. بودم

 باشه ه شده باشه سنگ صبورم،شدمیباور نداشتم مر.  بهش گفته باشم موی ذهنينداشتم دغدغه ها
 . بخشم، شده باشه عشقمیتسل

 عطر يدر باز شد و بو. نمی بی عشق ممی مري چشمايچقدر خوب که تو.  دارمموی خوب که مرچقدر
 از ری بود که مطمئن شدم به غحی بود،عطرش اونقدر ملمی مالیلیعطرش خ. دیچی پمینی بي تومیمر
 .شهی متوجهش نمی که نفسم به عطرش گره خورده بود،کسیمن

 ي زهی نگاه کردم که شده بود انگیمیپلک باز کردم و به مر.  دستم نشستي رومی مرفی ظردست
 .  روشن کردمنوی زدم و ماشی نگرانش تبسمي چشمايبه رو. زنده موندم

چشم به روبرو .  پام گذاشتميدست جلو اومدشو گرفتم و رو.  ضبطو کم کردي دست برد و صدامیمر
 ا؟یآر:  کردگلوشو صاف.کردمی نگاهشو حس میرگیدوختم اما خ

 جانم؟:  به دستش دادمیکیفشار کوچ. کردی تلفظش ممی که مری وقتشدی مبای زاسمم
 چرا االن نه؟:  هاشو ازم گرفتي اقهوه
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 رو شمونی پقهی چند دقي هنوزم ذهنش حرفاگه،ی می چدونستمی مزد،ی کالمش موج مي توحسادت
تو قراره تا ابد با . رهی تو رو بگي جای کسستی قرار نمیمر:  جواب دادمي اما جدمی مالکرد،یمرور م

 ا امانی نگهی دگمی و مزنمی امشب بهشون زنگ منی همياگه بخوا.  بستمدی من بهت ام،یمن بمون
 نن،ی رفتار سرد منو ببی مطمئن باش وقترن،ی به دل بگنهی ترسم از تو کی ترسم، میمن بخاطر تو م

 . که چوب خطشون پرهدوننی خودشونم مگهی ماه دهی تا رن،یتا ته ماجرا م
 .رهیگی دلم می که باشينطوریا. یبخند خانوم:  باد کردش نگاه کردمي افهی قبه

 .ارمی طاقت بتونمی نم،يریپس قول بده باهاشون گرم نگ:  زدی تصنعیتبسم
 ه؟یدوباره چ: با شست دستشو نوازش دادم. بازم گرفته بود. ستادمی و پشت چراغ قرمز ادمی خندبلند

 .کنمی مانتی خبای و زيمن دارم به پر.  خائنو دارمهیاحساس : دیچی پی دور انگشتش مچادرشو
 موندگار می زندگي تودونستنیاونا از اولم م:  چشماش جواب دادمي تورهیخ.  راه انداختمنویماش

 .يری عذاب وجدان بگخوادیپس تو نم. ستنین
 .یشی زشت ترم مافهی قنی با ای هم زشتي جورنیبخند خانوم گل، هم: پارك کردمنویماش
 . یخودت زشت: دی در هم کشاخم
 .می داردی خری که کلنیی پاایبدو ب. حرص نخور کوچولو:  داشبورد چنگ زدمي از رولمویموبا

 دی به مجتمع خرینگاه.  رفت و بازش کردرهی به سمت دستگمی شدنم، دست مرادهی با پهمزمان
 .می ندارازی نيزیه گفتم چ من کا،یآر: روبرومون انداخت

 . الزم دارمزی چی اما من کلدونم،یشما رو نم:  پنجه هام گرفتار کردمنیموبی مردست
 چه نی ببا،یآر:  اشاره کردی و به چادر عربستادی امیمر. می و داخل مجتمع رفتمی قدم شدهم

 .هی جنسش عاليخوشگله؟ وا
 بخواد و يزی چمی مرشدیمگه م.  و داخل مغازه رفتمدمی به شوق کودکانش زدم، دستشو کشیتبسم

  د؟یکنیآقا اون چادر رو لطف م: من نخرم
 من فقط گفتم ایآر:  آروم زمزمه کردگشت،ی و برمرفتی چادرو دست فروشنده مي رومی مرنگاه

 . بخرمشخواستمیخوشگله، نم
 که صاحبش شهیب م واجاد،ی خوشش بيزی خانومم، از چیوقت:  گفتمی جوابش به همون آرومدر

 .باشه
 .یمرس: زدی نگاهش دو دو مي توتشکر



 413 

چشماشو . شهی قابل تحمل مافتی قای یشی زشت تر منمیزود سرت کن، تا بب:  به دستش دادمچادرو
 شلوار کتونم کردم و منتظرش بی جيدست تو.  بهم نگاه کنه به اتاق پرو رفتنکهیتابوند و بدون ا

ها   فرشتههی صورتش شبي با اون تبسم رومی در باز شد، مریوقت. دنشی دي براکردمیدل دل م. شدم
به اجبار چشم .                                                                                               شده بود

 .یشی بد نمی کم به خودت برسهی. نه خوشم اومد: ازش جدا کردم
 .یکنی طرفو نابود میزنی مفاتم،ی عاشق تعریعنی: د صورتشو پوشونی با نمکاخم
 .رونی بایزود ب: دمی موهام کشي تویدست

 کنارم مستقر شد، می مریوقت.  پول چادرشو پرداخت کردممی مردنیتا رس. ستادمی فروشنده امقابل
 .فتهی خودشيممنون آقا:  دستمو گرفتمی مرنباریا.  برداشتمدوی خرکیپالست

 می به حالت برسي خانوم، واطونیش: ذاشتی رو بدون پاسخ نمی متلکچی هکرد،ی می تالفشهیهم
 .هی چي برامیفتگی خودشدمیخونه، نشونت م

  بهت برخورد؟یعنیاالن :  رفت و رو برگردوندي غره اچشم
 . پوستم کلفت شدهگهینه، من د: رهی لبخندشو بگي جلونتونست

. شدی که به قلب مرتبط می بود بخصوص اون انگشتی خاليادی زمی رفتم، دست مری سمت پله برقبه
  ارجمند بود؟ای که زن و عشق آریمی حلقه نداشته باشه؟ اونم مرمی داشت مریچه معن

 .بله داداش:  رها کردم تا بتونم جواب تماس آرتا رو بدمموی به صدا درومد، دست مرمیگوش
  گذره؟ی خوش مایآر: نو آرتا رو نشنوه مي فاصله گرفتم تا مکالمه ی منم کمستاد،ی اي گوشه امیمر

 .یعال:  پاسخ دادمي بود، با انرژستادهی اری انداختم که سر به زمی به مرینگاه
 .ي کردشرفتی پیحساب. خوبه خوبه:  کردي خنده اتک

 . خوب باشهنقدری اکردمیفکرشو نم: رمی کش اومدن خندمو بگي جلونتونستم
 ...دوارمیام. خوشحالم برات:  دادرونی آسوده بینفس

 که چندتا ی وقتدمی شنی حرف آرتا رو چطور مي هیبق.  نگاه کنم که نفسم رفتمی به مربرگشتم
 .زنمیآرتا من بهت زنگ م:  عبور کنهنشونی از بکردی می سعمی دوره کرده بودن و مرمویپسر مر
 شی به خون و آتشد،ی مداری بی وقتدهی خوابرتی من بشن؟ غمی جرئت کرده بودن مزاحم مرچطور

 شونیکی ي شونه يقدم جلو گذاشتم، دست رو.  رو که به سهم تو چشم داشتی کسد،ی کشیم
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 مزاحم ،ي خودت ناموس نداریه:  صورتش خوابوندمي تویگذاشتم، به سمتم که برگشت، مشت
 ؟یشی مهیناموس بق

:  حملهي گارد گرفت برای طرف مقابلم انداختم،صورتش در هم شده بود ولی شاکي افهی به قینگاه
 ن؟ی باشکارهیشما چ
 .من همه کارشم، ناموسمه: دمی مشهور بود، غررتشی به غیرانی مرد ازد،ی گردنم معصب
 . شر به پا نکنم،ی برای بایآر: دی و بازومو کشستادی کنارم ادهی ترسمی مرحاال
نم شده بودن؟ نگاهشون  مزاحم زدهی که چند تا پسر تازه به دوران رسی منکردم؟ی شر به پا ممن
 دختره ینی بی کامران، مگه نمالی خیب:  از دوستاش جلو اومدیکی به گردش در اومد، می مريرو
 .شناسدشیم
 مواظب ناموست باشه، شهی باشه همادتی:  برگشت، اما من مخاطبش بودممی نگاهش دوباره به مرریت

 .ی تللیللی دنبال ي به امون خدا و بری ولش کننکهینه ا
 گذاشت؟ی مرتی غي که دست رویی طعنه هانی اي نگرفت براقهی شدی حق بود اما مگه محرفشون
 . شوالی خی جون من با،یآر:  به التماس افتادمی قدم از قدم برداشتم، مردم،یی هم سايدندون رو

 دادم و رونی بنموینفس سنگ.  بهش بند بودمی مشت کردم، قسم داده بود، به جونش که زندگدست
 خانوم ازدواج نی امیدونستیما نم. ایآقا شمام کوتاه ب:  به حرف در اومدشونیکی.  نگاهشون کردمزیت

 و ه مجردمی فکر کردمیدی دستش ندي حلقه توی راستش وقتم،یشدیکرده، وگرنه مزاحم وقتشون نم
 .ادیداره برامون ناز م

 یی برنامه هانی خانوم اهل چننی ادی شانی درصد فکر نکردهیشما : دمی موهام کشونی میدست
 نامزدتون ای مزاحم خواهر یکی دی عقد؟ خودتون دوست داردی با نامزدش اومده خردی شاای ستین

 بشه؟
 .میخوای معذرت ممیما اشتباه کرد:  به سخن  در اومدیکی به هم نگاه کردن، مردد
 .یببخش داداش، خوشبخت بش:  شونم زدي رویدست

 باور کن من اصال جوابشونو ندادم، ایآر: دادی ملمی تحوحیفس رها کرد، توض نمی ما دور شدن و مراز
 ... طرف تو کهامی بخواستمیم

 زن نی و پاك ترنی خانومم بهتردونمی دارم، منانیششش، من بهت اطم: سردشو فشردمدست
 .استیدن
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 عوض ای رو با تموم دنزدی مي که برق شادشی قهوه ایی صورتش نشست، چشماي که رویتبسم
 .کردمینم
 میمر

 لرزش داشت و هنوزم ی به انگشت زدم،هنوزم دستم سرد بود، هنوزم دستم کمنوی تک نگي حلقه
 خوبه؟:  گرفتمای صورت آريدستمو جلو.  وجودم بودي توای اعتماد آرینیریش

 ؟ی دوست نداشتویکیاون :  کف دستش گذاشت،با دقت نگاهش کردي رودستمو
 به شتری بفترهی ظرنیا: دمی حلقه کشيانگشت رو. گهی منوی و پر نگنیگ همون انگشتر سندونستمیم

 .ادیدستم م
 گهیاالن د.  مبارکت باشهزمیعز:  صورتش نشست،زمزمه کردي روی نگاهش عوض شد، تبسمرنگ

 .ينشون منم دار
 ای اول جملش بود زمی عزلشی دلدونمی وقفه قرار گرفت،نمی بي مورد هجوم تپشهانمی سي قفسه

 . من رو به خودش نسبت دادنکهی به من نشون داده بود، انکهیا
 .زمی به پات برموی زندگخوادی دلم م،یکنی که نگام منطوریا:  که آروم گفتدی دی تو نگاهم چدمینفهم

 برامون شهی مساتونویسرو:  مغازهشخوانی به سمت پدیدستمو کش.  با حرفاشکردی و ماتم مشی کایآر
 .خوامی خاص مي کاران؟یاریب

.  نمونه هامون هستننی بهترنایا:  چشم نوازتريگری از دیکی چندتا نمونه جلومون گذاشت، فروشنده
 .همشون شناسنامه دارن

 دوست نویا: دی جلو کششونویکی ایآر.  اما کارشده بودن گردوندمفی که ظرییسهای سرونی بنگاهمو
 ؟يدار
 . خوشگلهیلیخ : رو گرفته بود، جواب دادمگهی دیکی چشمم نکهی ابا

 و دی کشقی عمی دستمو باال آورد و دستبندشو به دستم بست، با شست دستمو نوازش کرد، نفسمچ
 .می بری منویآقا هم: رو به فروشنده گفت

 نویدر ماش****                                                                                                 
 عقب گذاشت و ی رو صندلداروی که خرکردمی رو دنبال مایبا چشم حرکات آر.  زدمهیبستم و بهش تک

 .  تصاحب کرده بودجودمو که تموم وي از مردرمی چشم بگخواستی دلم نمگهی دیحت. سوار شد
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 ابونی به خای بود و تموم حواس آرنی سنگکیتراف.  روشن کردنوی بهم انداخت و ماشي پر مهرنگاه
 ابونی اگه خی از من دوخته بشه، حتری غيزی نگاهش به چهی ثانکی یطاقت نداشتم حت.  روشیپ

 . باشه
 ي ساده ي اش کردم با حلقه سهی دستم تابوندم و مقاي بار حلقمو تونی هزارمای نی صدميبرا

 حلقه هی بهش ی رو وقتای فراموش کرد نگاه ستاره بارون آرشدیچطور م. ای انگشت آري توینیپالت
  دادم؟شنهادیپ

 ی رو وقتای آري فراموش کرد خشم فرو خورده شدی چطور مدم،ی حلقم کشنی نگي روانگشت
 من فقط هی که در برابر توجدیچی پی گوشم ميخواستم پول حلقشو خودم پرداخت کنم؟ حرفش تو

 ي منه، براي به عهده ی زندگي هانهی هزي همه یعنی اد،ی اسمت کنار اسمم میوقت: پاسخ داده بود
 .  منهنی کنه، بخصوص که هم بالبشی جي سخته که قبول کنم زن دست تویلی من خل مرد مثهی
 . به مرد لجبازم برنخورهنی از اشتری اطاعت کردم تا بي حرف اضافه اچی من بدون هو

 اره؟ی سر من میی چه بالهارتی نگاه خنی اي خبر ندارانایخانومم اح:  صورت به سمتم برگردوندایآر
 به خودم ی برگردوندم و لعنتشهیصورت گل انداختمو به سمت ش.  و به سرفه افتادمدی تو گلوم پرآب

 .زنهی خاص ميادی زیی حرفهاشهی همای آردونستمی میفرستادم وقت
 . خودميای خانوم با حجب و حنیی پاایب:  متوقف شدنیماش

 یی لرزه هااورد،یر تنم رو به لرزه در م داشته باشه که هربایی کلمه هانی چنای ممکن بود آرچطور
 شام نی امشب برامون خاطره بشه، اولخوامیم:  ستادی شد و کنارم اادهی پنیاز ماش. نیری اما شیطوالن

 .دونفره
 قی آرامشو به انسان تزرشد،ی که پخش میمی مالکی مناسبش و موزي رستوران، نورپردازونیدکوراس

 .می دنج نشسته بودي در گوشه اي گردي دونفره زی پشت مای آرشنهادیبه پ. کردیم
. کردمی نگاه مای چونم زده بودم و به آرریدست ز. دادی تر نشون مکی رمانتطوی محزی رو ميشمعها

 از ي دوراوردمیطاقت ن. تابوندی منو مي غذاهانی که منو رو به دست گرفته بود و چشماشو بییایآر
 .یکنی بهش نگاه مي ساعته دارهی نوشته؟ ی اون تو چایآر:  رواهشی سياون دوتا گو

 باره با خانومم نی اولینا سالمت: زدی نگاهش موج مي فاصله داد، آرامش توی رو از صورتش کممنو
 ... انتخاب کنم کهی شام خوبخوامی رستوران، مامیدونفره م

 ن؟یتخاب کردغذاتونو ان: دی پرسایرو به آر. می شد، مجبور به سکوت شدکی که با تبلت نزدیجوان



 417 

:  جواب دادشد،ی من کمرنگتر مي که فقط براشیشگی با همون اخم همش،یشگی همژی با پرستایآر
 . از هر کدوم دو پرس با تموم مخلفات12 و 7، 5، 2 شماره يغذاها

 بهم یکم.   نظر،نظر خودش بودشهیهم.  کردمی نگاه مشدی که دور می و جوانای دهان باز به آربا
 سوال هی ایآر:  همه غذا؟ اعتراض کردمنی اما چرا اخوامی می چدی ازم نپرسهیبرخورد چرا مثل بق

 ؟ي همه سفارش دادنی که امی تازه مگه ما چند نفرشد،ی بد نميکردیم
 ،ي بخوريمن چند مدل غذا سفارش دادم که تو هر کدوم رو دوست دار:  به جانب جواب دادحق

 .  از انتخاب توری خوبه به غزیهمه چ من تو ي قهیدرضمن سل
 . ای آریی پررویلیخ:  ابرو باال انداختمشی همه گستاخنی از امتعجب
 .يای باهام کنار بي جورهی دیبا:  هم گره زدي گذاشت و توزی مي رودستاشو
 ،ساالد،ی سوپ، ترشر،ی بود، ماست موسزیهمه چ. نهی بچزی مي کردم تا گارسون غذاها رو روسکوت

 . يسبز
 مست دهی کوبي اما بوزدی خوش رنگ چشمک مکیاست. دی تابی رنگارنگ مي غذاهانی بچشمم

 که با چشماش بهم زل زده ی کرد و ماهی مکی اشتها رو تحریرنگ و لعاب جوجه زعفرون. کننده بود
 .دی رسیبود، خوشمزه به نظر م

 همه غذا نی با اایآر:  دوختمکردی که تموم مدت با لبخند نگاهم مییایچشم از غذاها گرفتم و به آر 
  م؟ی کنکاریچ
هرکدومشون رو :  دهنش گذاشتي توکی استي باال انداخت و با چنگال تکه اي شونه الکسیر

 .می خوری ممیدوست داشت
 تمی مجلل اذيزهای منی با اگهید.  دوست دارمشتری من ساده بودن رو بایآر: دی ابروهام دونی بیاخم
 .نکن
 دفعه ي برادیباشه شا: دمی انداختم، صداشو شننیی که خجالت زده سر به پاي نگاهم کرد، جورقیعم
 . موند، حاال غذاتو بخورادمی ي بعديها
 دست نخورده رو ظرف کنن ي غذاهای گفتی کاش مایآر: دمی رو جلو کشکی استای از آرتی تبعبه

 . غذا بپزهتونهی کنه نمی خانوم کمرش درد منبی خانوم، بنده خدا زنبی و زمی مش رحي برامیببر
 نبیتو هم نگران ز.  برمی غذا با خودم نمچوقتیمن ه.  نکنادی روتو زگهید:  فقط جواب دادایآر

 . خونش نشستهيخانوم نباش سالم و سرحال تو
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 . دکتر بهش استراحت دادهنکهیپس کمردردش و ا:  نگاه کردمای از دستم افتاد، با شک به آرچنگال
 خودم نگه شی بهونه بود تا بتونم تو رو پهیفقط :  که به چنگال زده بود رو جلوم گرفتي جوجه احاال
 . سوال نکن، غذاتو بخورنقدریحاالم ا. دارم

 مهم شده بودم؟ پس ای آري برای موندنم؟ اصال از کي بهونه جور کرده بود براای شده بودم، چرا آرجیگ
 تی قبل تر به من اهمیلی از خای آرد،ی پوستم دوری زیس خوب کم کم حدم؟ی نفهمیچیچرا قبال ه

 هست، یشحال خوي هم براگهی دلیدال:  ابرهاونی بازم منو برد به مایغرق شعف شدم، اما آر. دادیم
 .  خودم شدمی دختر خنگولي وونهی من دنکهیمثل ا
 نواخته ای آری که زنگ گوشکردمی دهنم مزه مزه مي تورویماست موس.  زدم و شروع کردميلبخند

 که گرفتمی اضطراب مومد،ی ترس به سراغم مومد،ی به صدا درمشی که گوشي هربارختیریدلم م. شد
:  دادیکی دستم نشست و فشار کوچي دست گرمش رود،ی دشموینگاه پرتشو.   باشنبای زای ينکنه پر

 ن؟ی مادرجان، خوبالمس
 من ي ثابت تماساي هی پاشدی می که مدتییایچشم دوختم به آر.  دادمرونی بی از سر آسودگینفس

.  چندوقت سرم شلوغ بودنی مادر جان، ادیببخش:  چاله هاشو به من دوختاهیس. با خوانوادم بود
 . میشی مزاحم مگهی دوروز دیکی و کنمیکارامو جمع و جور م

 و من فقط دی پرسیمامان ذوق زده از اومدنم م.  بهم دادوی زدو گوشی نگاهش کردم، تبسمشوکه
 دل خوش کردن مامان ي فقط براای اگه آريوا. میای جور شد مای آري هر وقت کارادادمیجواب م

 کردم؟ی زده باشه، مامان خوشحالم رو چه میحرف
 از االن داره  مامان؟يدی چرا وعده سر خرمن مایآر:  زل زدمای که قطع کردم،سرزنش بار به آرتماسو

 . رفتنموني براکنهیخونه رو آماده م
 راحت الی با خای و آرکردمی ميمن خودخور. دی ساالدشو به چنگار زد و جواری توجه به من خیب

 . گفتمی چدمی شنایآر:  رو متوقف کردمای دست آریعصب. خوردیساالد م
 شرکت، تا ظهر کارا رو راست و رمیفردا م. زنمی وقت حرف مفت نمچی که هیدونیم: نگاهم کرديجد

 .می تا شب برسمیکنیعصر حرکت م.  برا خونوادت بخريزی چی سوغاتهی تو هم برو کنم،ی مسیر
 که با ی ممکن بود؟ برگشتنم به اصفهانیعنی. ارمی به زبان بی کالمتونستمینم.  نگاهش کردمناباور

 افهی به قي تک خنده ازم؟ی عزي با خونواده داری ازش خارج شده بودم؟ امکانش بود دي بديخاطره 
 . بهت بدمتوی کارت عابرمو، گوشاری بادمیشب :  زارم زدي
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:  صورتم تکون دادي نبود؟ دست جلوای عالم رودم؟یدیمن خواب نم. شدی نمنی گشادتر ازچشمام
 .می بر،يخانوم اگه شامتو خورد

***** 
 خونوادم، شی اصفهان، قراره برم پمیکه قراره بر باور کنم تونستمی هنوزم نمشد،ی باورم نمهنوزم

هنوزم . شهی مدهی عطر مامانو به نفس بکشم، دوباره دست نوازش بابام به سرم کشي بازم بوتونمیم
 همه رو در دقرار بو.  که دوستش دارم، قدم به اصفهان بگذارمی قبول کنم قراره همراه کستونستمینم

 . خونوادم و همسرمکنار هم داشته باشم، مامان،بابام،
 کردم،ی بند اومده بود، فقط با تبسم نگاهش می تشکر کنم، زبونم از خوشحالای چطور از آردونستمینم

 . به گونش خالصه کردمی کوتاهي بوسه يفقط تموم عشق و عالقمو تو
 .ی کارها بکننی از انی تو ماشي که حاضر شدي ذوق مرگ شدیلیمعلومه خ:  کردي تک خنده اایآر

 .می نبود کجا نشستادمیاصال . خاك به سرم: دمیمحکم به صورتم کوب. دمی دندون کشری زلب
 بار نی که چندیی که ضربه زدم، همون جایی دست جلو آورد و صورتمو نوازش داد، همون جاایآر

 پوست ؟ی کنی با خودت منطوری که ايخانومم مگه کار خالف شرع کرد:  زده بودیلیخودش س
 . بشهتی اذطورنی افهی حفتیظر

 به ی نگاهمی نکردم،ی نگاهش مي سبقت گرفت، با ذوق کودکانه اینی بود؛ از ماشابونی به خچشمش
 . ی کنی پرت می نگاهات هواسم رو از رانندگنیخانوم آخرش با ا: من انداخت

. کردی دل المصب که درك نمنی خطرناك بود ، اما ای رانندگگفت،موقعی ازش گرفتم، راست مچشم
اما قلب پر . کردی مینی کردم، نگاهش هنوزم روم سنگشتری ضبطو بيصدا.  خواهان بودارشویفقط 

 . نکنمي خراب کارنی از اشتری سکوت کنم تا بدادی محیتالطمم ترج
 ،ی همه جوره ابراز احساسات کنیتونیحاال م: نگام کردطونیش.  ساختمون نگه داشتي جلونویماش

 . عواقب رو هم دارهنیشتن ا داپی شوهر خوشتهیبالخره 
 با ای آري خنده يصدا.  شدمادهی پنی برداشتم واز ماشداموی خري سهی بهش گفتم، کي مزه ایب
  خانوم؟یکنیکجا فرار م:  نداشتی چندانی زماني بازوهاش قرار گرفتنم فاصله ونیم
 .کنمی متونیتا اتاق خواب همراه.  بانودییبفرما: دستشو پشت کمرم گذاشت. دمی خندزیر
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 ی از همراهیکدوم زن. طنتاشی شي براکردمی تاسف تکون دادم، اما از درون ذوق مي از رويسر
 از توجه ی کدوم زنرسه؟ی عشقش، به عرش نمی از خوش اخالقی کدوم زنشه؟یشوهرش ناراحت م

 شه؟ی دلش آب نمي و درشت همسرش قند توزی ريها
چادرمو از سرم . شدمی مدی و من ازخجالت سرخ و سف کردی به اتاق در گوشم زمزمه مدنی تا رسایآر

قلقلکم .  شد و به سمت شکمم اومددهی کمرم کشيدستش رو. کردی چشم ازم جدا نمایآر. برداشتم
 فس نماز خوندن؟ ني نبود براری شب دمی و ن10ساعت .  کردم، نگاهم به ساعت افتاديشد و خنده ا

 .شدی موهام رها مونی مای ممتد آريها
 .امی من برم نماز بخونم و بایآر:  کردمنجوا

 .خورهی بر نمیی شب قضا بشه به جاهی:  جواب دادی همون آرومبه
 .امی و مخونمیزود م:  ازش گرفتمچشم
 .رهام کرد و رفت به اتاقش. دمی نگاهش دي رو توي و دلسرديدلخور
 منت دی که بادونستمیم. مدادی انجام مفموی اول تکلدی اما االن وقتش نبود، بادی به چشمام دواشک

 به در باز ینگاه.  رسوندمانیزود وضو گرفتم، نمازمو بدون مستحبات به پا. بکشم اما نمازم مهمتر بود
 . تونستم حس کنمی و پاك کردم، حاال تفاوتهامونو مدی که غلطیاشک. اتاقش کردم

 شدی مدهیدلم چروک.  تحمل کنمتونستمی رو هم نمای آري و دلخوری دادم، اما ناراحترونی بنفسمو
 .دی رسی مشامم مي توگاری سي بویوقت

 و ستادمی انهیمقابل آ.  برداشتمیکی داخلش ي لباسهاونی از مدم،ی کشرونی تخت بری از زچمدونمو
بازم به اتاقش نگاه کردم، قدم برداشتم تا سوء تفاهم ها رو به صفر .  صورتم نشوندمي رویشیآرا

 دی باا امای کمرم نشست، مضطرب بودم، نگران بودم از عوض شدن آري رهی تيو سرد ریعرق. برسونم
 .میکردی اختالفهامون رو کمتر مدی بازدم،یباهاش حرف م

 گارشی از سي اگهی چشم بست و نفس دکرد،ی نگاه مگارشی لب تخت نشسته بود و به دود سایآر
متوجه .  تا جلوتر برمدمی بخشي بود؟ به پاهام انرژگاری سنی چندمنی امون،ییاز موقع جدا. گرفت

نجا یا:  نگاهم کنه گفتنکهیبدون ا. دونمی نرم حرکات پام رو نمي صداای دیحضورم شد، از عطرم فهم
 ؟ی با خدات خلوت کنیخواستی مگه نم؟ی که چياومد
ز حد شکسته  اشی چونکه صداش بدی هم گذاشتم تا خودمو آروم کنم، شاي برخورد اما چشم روبهم

 . نمازمو بخونمخواستمی من فقط م؟یزنی مهی چه حرفنی اایآر: قدم به جلوتر گذاشتم. دیرسیبه نظر م
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 ینی تنم سنگي که روینگاه.  نشدمی روشی قرمزش منو ترسوند اما مانع پي بلند کرد، چشماسرشو
 که داشت يگاری شد به سدهیچشمم کش.  نشستمنی زمي پاش رويجلو.  هم مانعم نشدکردیم

 ا؟یآر: کشوندی می به تباهشویزندگ
 . صدام نکننجوری ایلعنت:  زدادیفر

 ؟ی کنی متمی چرا اذم،ی مرينطورینکن ا:  به چشمام کردی عصبینگاه. ختی از چشمم فروریاشک
  ؟يدیچرا آزارم م

 پرتش ي و به کناردمی کشرونی انگشتاش بونی دستش اعصابمو داغون کرده بود، از مي توگاریس
 ينجوری عمره اهی که یمن.  رو انتخاب کنمیکی تو و خدا نی بتونمی کنم؟ نمکاری من چایآر: کردم

  نمازمو نخونم؟تونمی عمره تموم خواسته هامو به خدا گفتم، چطور مهی که یبزرگ شدم، من
 .ی عشقم،ی قلب منه، تو شوهرمي توگاهتی تو هم جاایآر: نمی سي سر دادم به طرف قفسه دست

 . با هم ندارهی منافاتچیباور کن دوست داشتن همزمان تو و خدا ه
 اونقدر ای آردونستمی اما مدمی فهمی نفسشو مینی سنگلی من دلشد،ی دستم جدا نمی از حوالنگاهش

به . دهی نشون نملی به من تماگهی اما دکشهی حسشو میدنی و نوشگاریمغروره که شده باشه با س
 موهام نشست، صداش ي روری تاخیدستش با کم.  زانوش گذاشتميخودم جرئت دادم و سر به رو

 ادی. فتمی موای شادی یکنی منکاروی ایوقت.  وقت منو پس نزنچی همیمر: دی به گوشم رسارخش د
 و تخی ری هم مي روهی با بقوای که شیی گرم بود، روزاگهی آخور دهی سرش به وای که شفتمی مییروزا

 .زدی منو پس ميهر بار به بهونه ا
 که ي نمازي بار به بهونه هی گرفت،ی که نمي روزه اي بار به بهونه هی:  دستش خشن شدحرکت

 .  که نداشتی بارم با عذر شرعهی خوند،ینم
 تا هم دمی کشی می چقدر سختیدونی نمومد،ی به سرم می چیدونینم:  دادرونی آه مانند بنفسشو

امشب . ستمی شدم تا بتونم سرپا باتی اذیلی من خمیمر. هوسمو خاموش کنم و هم غرورمو بند بزنم
 . ی اون انداختادی منو به ،يدی کششی که پیبا حرف

 رو ای قلب و غرور آري رووای شي هاي خرابکاردی بای پررنگ بود؟ تا کمی زندگي تووای نقش شی کتا
 . ادی نمشی اتفاق پنی اگهیمطمئن باش د:  سر باال آوردمکردم؟ی ممیترم
 ری نمازمو به تاخگذروندم،ی خوش ملمیحقمه، با شوهر مغرور و کروکد:  شوخ به کالمم دادمیلحن

 .  کردیخدا هم تالف. انداختم
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 ؟یآشت:  خندونش انداختم،سرمو کج کردمي به چشماینگاه
 شد، نفسش که با نفسم دهیکمرم نوازش وار کش ي موهام نشست، دستش که به رونی که بدستش

 .دهی شد، مطمئن شدم، بخشیکی
 و ی توجهی بد،ی من مقي برداشته بشه؟ امکانش بود؟ سخت بود براانی تفاوتها از منی اشدی میک

 .کردی منو وادار به سکوت و صبر مایاما عشقم به آر. نمی دستورات دنیتمسخر همسرم به ساده تر
 ایآر

 داری همه سر و صداهنوز بنی برگشتم، متعجب بودم که چطور با امی مرتب کردم، به سمت مرموهامو
.  شد بخونهداری بی نوشتم تا وقتیادداشتی کاغذ ي گذاشتم، روزی مي و کارت عابرمو رویگوش. نشده

د تا  بوفته که از روش کنار ریی رفتم، پتوکشینزد. دی زد و به پشت خوابی غلتمیکتمو تنم کردم، مر
 . گذاشتم و از اتاق خارج شدمشیشونی پي از عشقم رويمهر. دمی گلوش باال کشریز
 .  نبودری تاثی به صبحانه نداشتم، هرچند که حوصله و صد البته وقت آماده کردنشم بیلیم
 با متانت شهی و مثل همستادیصاف ا. دی کشرونی بوتری سر از کامپیی ورودم به شرکت، خانوم رضابا

 .ری مهندس، وقتتون بخيسالم آقا:  سالم کردشیشگیهم
 به ی خانوم منشنی انیچقدر تفاوت بود ب. اوردی آدمو به وجد مدشی روشن اما پوشي مانتورنگ

 يبه آقا:  بود بر متعهد بودنشی دستش گواهي تويدرخشش حلقه . ی قبلینسبت جوان و منش
 . اتاقمادی بنی خبر بديموسو
 شد و دهیبه در کوب. به اتاق خودم رفتم و منتظر شهاب موندم. فت گفت و تلفن به دست گریچشم

. نطرفایاز ا.  جانایسالم آر: کردی متی همه سال، ادبو رعانیهنوزم بعد از ا. متعاقبش شهاب وارد شد
 .يراه گم کرد

 . زیکم مزه بر: ومدی کوتاهش به صورتش ميموها
 . خوش اخالقترت کرده باشهدیه خانوم بودن، با برادر و صد البتتیمسافرت و در مع:  تر اومدکینزد
 . چند روزه بدهنی شرکت تو اي گزارش کوتاه از کاراهی ات،ی پرونکهی تنیبه جا ا:  به بدنم دادمیتاب

 شرکت، در مورد پروژه ی عالطی شراحی شد، شروع کرد به توضي موقع کار جدشهی مثل همشهاب
 يپروژه ها.  داشتهشرفتی در دست ساختمون صحبت کرد و مشخص کرد هر کدوم چقدر پيها
 . کردانی کرد و نظر خودش در مورد هر کدوم بفی توصدوی جديشنهادیپ
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 ي که برات از هر نظررنیگی اطرافتو میی کسای در محل کار، گاهي معتمدنی بود داشتن چنخوب
 شهیممنون، مثل هم:  زدم به مبلهی حرفاش تموم شد، تکیوقت.  از اونها بودیکی شهاب هم نن،یبهتر
 . نقصی و بیعال

 ...يخواهش آقا:  دندون نما زدیتبسم
 به پشت ی دستکرد،ی میی خودنمای گوشي رومی حرفش شد، اسم مري مانع ادامه می گوشيصدا

 .اهی دنبال نخود سرمیمن م: دیگردنش کش
. ییسالم آقا:  شادشي گرفتم از صدايانرژ.  وصل کردمویگوش.  بزنم خارج شدی حرفنکهی قبل از او

 .دیخسته نباش
 .سالم خانوم خوابالو:  مجسم کردمموی شاد مري بستم و چهره چشم

 که یدونی م،يکردی مدارمیکاش ب:  صورتم  نقش بستي رویهمراه خنده هاش تبسم. دی خندزیر
 .نهیخوابم سنگ

 .ستیمهم ن: دمی به صورتم کشدست
 .می گوشي برای مرسایآر: خوردی ميزی انگار داشت چومد،ی واضح نمصداش

برو : گشتمی و به خونه برمکردمی ملی االن کارو تعطنی داشت هميرادی چه اخواستش،ی مدلم
 .می بکن، چمدونمونو ببند تا بعدازظهر برداتویخر
 کرد ی که آرتا برگشت و اسباب کشی تا وقتمی صبر کنستی بهتر نگم،ی مایآر:  ملوس شده بودرایاخ
 .می االن ناراحت نشه دست تنهاش گذاشتم؟یبر

 با آرتا صحبت کردم، زم،ینه عز: کردمی بود چه می دوست داشتنبی که عجي دخترنی با ادی بامن
 .میگردی و برممیری ما هم دو سه روزه مکشه،ی طول مي هفته اهیانگار کاراش 

 .امی و مخرمی برس، ظهرم سر راه غذا مدتیحاال برو به خر:  گفتمدم،ی که ادامه دار دسکوتشو
 ؟ییای خودتم بشهی م،ییآقا:  کردی منمن
 . دنبالتامیآماده شو م: زدی حرف می خوردننطوری که ای وقتارمی نه بتونستمی ممگه
رس آد.  بشممیی آقاي من فدایاله:  و منو به خنده واداشتدیچی گوشام پي بلند توي بوسه ايصدا

 .می اونجا تا باهم برامیشرکتتو بده، من م
 . براتکنمیقطع کن اس م:  نبودي بدشنهادی باال انداختم، پییابرو
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 ها برام هیثان.  در نظر گرفتمابونوی و خستادمی اتاقم اي پنجره ي که گفت حرکت کرده، روبروی وقتاز
   نکرده بود؟ری به ساعتم انداختم، دی کرده بود، نگاهدایکش پ
 که گذشتی که عالمت آژانس داشت، از ذهنم مینی هرماشدنی و من با دادی بود با آژانس مگفته

 ستاد،ی مقابل ساختمون ای وقتدم،ی دابونی خي توگهی آژانس دهی. شدی نممی از مرياومد اما خبر
 به ی دستشو جابجا کرد و نگاهي شد، گل توادهی پنی از ماشمیمر.  دادمرونی بينفس آسوده ا

  گذشته بود؟دنشی که فقط چندساعت از دی داشت وقتيرادی ایدلتنگ.  انداختختمونسا
 
 میمر
 .سالم: دمی مقابل خودم دبی رو دست به جای اومدم و آررونی آسانسور باز

 .سالم خانوم:  صورتشو پوشونديلبخند
 مال منه؟:  دستم کردي به گل توي ااشاره

 . مال شرکتهرم،ینخ:  به دورش محکمتر کردمانگشتامو
 منو تو ،یکنی معی منو ضاگهیباشه د:  صورتم آوردي که خنده به روي کرد، تک خنده اي خنده اتک

 .میشیکه تنها م
 به حالت اگه يوا:  گفتمای به آردواری نازك کردم، به سمت تنها در اون طبقه رفتم، تهدی چشمپشت
 . خوشگل باشهتیمنش

 که با تعجب به من دمی رو دی زنزیم داخل گذاشتم، پشت م قدد،یچی سالن پي توای بلند آري خنده
. شدمی متعجب مای بعد آرنی اوقات منم از ای البته حق داشت، گاهکرد،ی خندان نگاه ميایو آر

 سمچادرمو مرتب کردم، تب.  پر محبت چشم به من دوخته بودی بود که با نگاهستادهیکنارش شهاب ا
 .سالم:  زدمییدندون نما

 .نی خانوم، خوش اومدمیسالم مر:  جواب دادی با خوش خلقشهاب
   شما؟نیممنون خوب:  گفتمی آرومبه

 ؟ی جان، چرا خانومتو سرپا نگه داشتایآر:  جلو اومد و دست گلو ازم گرفتشهاب
 دی ببخشيوا:  داشتشی جدي با چهره يادی تضاد زمشی نرم و ماليصدا.  به تکاپو افتادیمنش

 .نی مهندسي شما همسر آقادونستمیخانوم ، نم
 .زمی نداره عزیاشکال:  دستم فشردمي رفتمو، دستشو توجلو
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 . به گل نبودیاجی احتن،یدیزحمت کش:  گذاشتزی مي سبد گلو روشهاب
 .نیاری به دفترم بی شکالتکی دو تا قهوه و ک،ییخانوم رضا: ستادی کنارم اي جدي با چهره اایآر
 درو پشت سرش بست و دستاشو ایآر.  به دفترش رفتمای کردم و همراه آری خداحافظهی سر از بقبا

 ه؟یخب خانوم نظرت راجع به شرکت چ:  کردپایچل
 که بخاطر شهی مدهی ضعف دي سرهی ستیبدك ن... اوم: مبل انداختم، لبامو جمع کردمي روخودمو

 .فشهی ضعتیریمد
 گه؟یخب د:  انگشتاش گرفتنی به من نشست، دستمو بدهی چسبایآر
:  قبل نبودي لحظه اطونی شيای از آري خبرگهی قطع شد، دای منو آریکیزی زده شد وتماس فدر

 .دییبفرما
 بلند شد ایآر.  گذاشت و رفتزی مي و روکی قهوه ها و کي حاوینی گفت، سيدی ببخشیی رضاخانوم

 .چوندی در پي تودویو کل
 .نیگفتی منیداشت:  کردکمی و سرشو نزدستادی پشت سرم اایآر

 .رشی نظی بتیری بخصوص مده،یبه نظرم شرکتتون عال:  موضع عوض کردمعیسر
 .نطوریپس ا:  شالم فروبردي از سرم برداشت، دستشو توچادرمو

 .رسهی سرمیکی زشته ایآر:  به در دوختمدموی ترسنگاه
 .ادی نمیشکینترس، ه:  شالم به کل عقب رفته بود، لب به گوشم چسبوندگهید

 د؟ی خرمی برستیمگه قرار ن:  زمزمه کردمآروم
 که خانومم ملوس ینه وقت:  کردکی مبل گذاشت و خودشو به صورتم نزدي دسته ي به روسرمو

 .شهیم
 
 ایآر
 گرد ي به چشماینگاه.  موهاشو محکمتر کردم، بازم خنگ شد و پشت سر هم پلک زدپسیکل

 نی ترسو و در عیلیخ: دنش رها شده بود، مرتب کردم  شالشو که دورگردم؛یشدش کردم و عقب کش
 .  منتظرمونهدی خانوم، خرمیبر. یحال منحرف

 اگه کار خالف شرع نکرده ی حتترسه،ی میی آبروی از هر بدونستمی به چشماش برگشت، مآرامش
 .باشه
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 زنگ بزنم عوضشون کنن؟:  کردمزی رو مي به قهوه هاي ااشاره
 . خوبهنینه هم:  شالشو صاف کرديلبه  

 شرکتتون ایآر: قهوه شو خورديذره ا. نمی روش نشستم تا بتونم صورت گر گرفتشو خوب ببروبه
 ه؟یسیبرنامه نو

اره اتفاقا :  قهوه رو مزمزه کردمیتلخ.  نکردهي که چرا تاحاال کنجکاوشدمی متعجب مداشتم
 .  بدمي همکارشنهادی بهت پخواستمیم

 ؟یگی ميجد:  گرد کردچشم
 بدونم اگه کارت خوبه، خوامی کنم، فقط مینه چرا بخوام شوخ: شدی فوق العاده دلبر مافهی اون قبا

 .ی خونه تا برام آمادشون کنارمی از برنامه ها رو بیبعض
 نجا؟ی اامی نیعنی:  ذوقش خورديتو

 خانومه، ی شرکت، فقط منشنی اي تموم کارمندانیب:  به چنگال زدم و جلوش گرفتمکی کي اتکه
 . و تنها رابط من باهاشون شهابهنهیی هم پایسیبخش برنامه نو

 . همه مرد کار کنمنی انی بشم بیمن عمرا راض:  از دستم گرفتچنگالو
 .دهی متی مسائل اهمنی از من به اشتری بمیخوشحال بودم که مر.  فرستادمرونی بی راحتنفس
 ن؟ی نداشتدی خرری منو در امر خطی شما قصد همراهناایاح: ستادی شد و کنار در ابلند

 ي خانواده ي هی هددی خري برادی که بادهی کارم به کجا رسنیبب:  برداشتمی صندلی از پشتکتمو
 .فتمیزنم، دور بازارا ب

 . به عهدت گذاشتمویتی مسئولنیدلتم بخواد چن:  کتمو صاف کردي قهی د،ی خندزی رمیمر
 به یینگاه خانوم رضا.  تو در چرخوندمو بازش کردمدویکل. شدمی نممی مري زبون شش مترفی حرمن

 ییخانوم رضا: صدامو صاف و محکم کردم.  نگه داشتممیدستمو با فاصله پشت مر. سمتمون برگشت
 بعد از ای با شهاب مالقات داشته باشن ای که دی هماهنگ کني قرارا جورستم،ی نيسه چهار روز

 .رگشتمب
 رونیمنتظر آسانسور موندم که در باز شد و شهاب ب.  نگاهش ما رو تا در بدرقه کرد گفت و بایچشم
 .نیبری مفیچقدر زود تشر: اومد

 . شدهدای کال ناپای که آرنی کردکاری چدونمی خانوم نممیمر:  تابوندنمونی بچشم
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 باشه ادتی برو  اما التمی عي با خونواده داریمسافرتت و د:  انداخت،شهاب به شونم زدری سر به زمیمر
 .نی مبارك بهم بدوندی پنی بابت ادی تپلم باینیری شهی

 . چشمي قدم همه رومیاز مسافرت که برگشت:  پوشوندموی صورت مریتبسم
 .داشتی هم احترام دوستامو نگه مکردی متی خوب که هم متانت و نجابتشو رعاچقدر

 میمر
 ي روی تن پوشهامون کنار هم تبسمدنیاز د.  رو هم تا کردم و گذاشتم داخل چمدونای آروریپل

 گرفته بودم، آخر همه گذاشتم تا راحت تر بتونم هی مامان و بقي که برایی هاهیهد. صورتم نشست
 . برشون دارم

 رو از کجا نای امیمر: دمی خش گرفتشو شني بودم که صدادهی خرایلی اي که براینی بردم تا ماشدست
 ؟يآورد
 يتو:  کمدم بودی کمدم بود، از اول چمدون بستنمون مشغول وارسي تويراهنای به پای آرنگاه

 .دمیاصفهان خر
 ؟يدیپس چرا تا حاال نپوش:  به سمتم برگشتمبهوت

 . بودومدهی نشی پتشیموقع:  شونه باال انداختمالی خیب
 ي وجب باالهی تا شی داده بودن، بلندنتشی درشت زي بود و گلهادی شون رو نشونم داد، سفیکی

 . دوست دارمنویا: شدیزانوم م
 .ههی هامون شبقهیسل:  هم گذاشتمي روپلکامو
 . برهرونی از تنت بی استراحت کن، تا خستگکمی ایآر: در چمدونو بستم.  به کمد برگردونددوباره

امن . دمی دستاش خزونیآروم م.  نزد، فقط نگاهم کردی و دستشو باز کرد، حرفدی کشدراز
 . بازوها بودنی همونی مای دني جانیبخشتر ن،آرامشین،گرمتریتر

 ایآر.  فراموش نکردمویزی محکم کردم، نگاهمو دور اتاق گردوندم تا مطمئن بشم چموی روسرگره
 .ی برداشتادتری از حد معمولم ز؟یکنیچندبار نگاه م: ساعتشو به مچ دستش بست

 . برهادمونی بود کینزد: فمی کي رو برداشتم، گذاشتمش توای رنگ آری مشکشارژر
 به ي اشاره اایآر.  کرم ضدآفتابمو محکمتر کردم، کرم مرطوب کننده رو هم از قلم انداخته بودمدر

 .می خری ممی کم داشتی هر چگه،ی بسه دمیمر: ساعت کرد
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 ستادهی پله ها انیی پاایآر.  و از اتاق خارج شدمدمی کشرونی و چادرمو برداشتم، سشوارو از برق بفیک
 .امی و مدارمی تو راه گذاشتم کنار، برشون مي هله هوله براکمی منم ن،یرو تو ماش بایآر: بود

 ای بلند آريصدا.  و پفک بودو برداشتمپسی که پر از چیکی و پالستوهی آشپزخونه شدم، ظرف موارد
 .رونی برم بعتری وادارم کرد که سرگفت،یکه اسممو م

 رونینفسشو ب.  زدمیپلک. کردی نگام می انداختم که حرصای به آری نگاهمی باز کردم و نشستم، ندرو
 خانوم آماده ان؟: داد

 . کمربندتو ببندایآر:  تکون دادم، کمربندمو بستمسرمو
 . خفت کنمخوادی مواقع دلم میبعض:  مکث بستشی با کمی گفت ولینچ

 خراب میا برگرد ته،ی خوراکي سرهی خانوم نگه دار، نبی دم خونه زایآر:  به حرکت درآوردنویماش
 . بدم بهشونشه،یم

 .یبدجور رو مخ: دیی هم ساي رودندون
 .دایزنی غر میلیآقا امروز خ:  گرفتخندم

 نود مدل می ساعته راه افتادهیدختر :  زدي لبخندایآر.  دادمای پوست گرفتم و به دست آریبیس
 .ي بهم دادیخوراک

 بده هواتو دارم؟:  دهنمو قورت دادمي توبیس
 . محلم نذارنگهی دخترا دزه،ی به هم برکلمی هنمی فقط نگران اه،ی هم عالیلینه خ:  نوازش کردسرمو

 .ی دخترا باشهی به فکر بقیکنی مجایتو ب:  زدمغیج
 .انی به چشم مهی مگه بق،ی هستی خوردننقدری که تو ای حسود من، وقتيکوچولو: دی خندبلند

 ی چدونستی و ماتم کنه، خوب مشی چطور کدونستی نامرد خوب ميای به پا شد، آری دلم جشنتو
 .  بتپهزونیبگه که قلبم نام
 نقدری اشهی همشهی مایآر:  نگاه دوختمم،یکردی ازشون عبور معی که سرییلهای به گاردرسربرگردوندمو

 ؟یمهربون باش
 تی نفسمو اذتونمی بد بشم؟ مگه مذارهی تو مي هایمگه خوب:  به حلقم زدي گرفت و بوسه ادستمو

 کنم؟
 ایخدا. برهی که با هرکالمش تو رو به عرش می داشته باشي شوهرنکهی بود، انی همیخوشبخت

 .تی نعمت دوست داشتننیشکرت به خاطر ا
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 ی در حالمیدونی رو دور می از ما خوشبختیلی چرا خاد؟ی کجا بدست می خوشبخته؟ی چیخوشبخت
 هی دنی و منتظر رسمیبری لذت نممی که در لحظه داری ماست؟ چرا از خوشبختیکیکه نزد

 م؟ی که دوستشون داریی از داشته هاری به غيزی چی مگه خوشبختم؟ی از راه دور هستیخوشبخت
 آدما خوشبختن اگه بتونن بفهمن يهمه . نمی بی نممونی رو تو زندگی خوشبختما وقتا ما آدیلیخ

 یوقت. ادی به حساب میخوشبخت همه ی وفادار، داشتن سالمتيکه داشتن خونواده، داشتن دوست ها
 .می که چقدر قبال خوشبخت بودمیفهمی تازه ممیدی از دست مشونویکیکه 

 خوندم، لومتروی ک20 قم يتابلو.کردی می غرق در فکر رانندگایشد،آری پخش می کالمی بمی مالآهنگ
 ...خوامی م؟ي نگه دارمیدی قم که رسشهی مایآر:  برگردوندم، کاش قبول کنهایرو به سمت آر

 کمی ي و برگردارتی زي خسته شدم، تا تو بریخودمم از رانندگ: دی تکون داد و حرفمو بريسر
 .کنمیاستراحت م

کاش .  با اعتقادم کنار اومدهیعنی نیا.  و هزار مرتبه شکر که مخالفت نکردخوامی می چدونستیم
اما . کردی مدای خدا اعتقاد پ بهی فقط کمی کاش اونم کمارت،ی زادی ازش بخوام که باهام بتونستمیم
. نهکی شو، خدات صدا منندهی هنوزم آفردونستمی که می از واکنشش، وقتدمیترسی مدم،یترسیم
 فرصت مناسب هی يمهر سکوت به لبام زدم تا تو.  تموم اعتقاداتمورهی بازم به تمسخر بگدمیترسیم

 .باهاش حرف بزنم
. نمی حضرت معصومه رو ببیی گنبد طالتونستمی هم منجای حرم نگه داشت، از همنگی پارکيتو

 ؟ییایتو نم:  زدم، سرمو خم کردم به سمتشای شدم، دل به درادهیدم،پیچیچادرمو محکم به دورم پ
 ی استراحت کنیتونی تو هم مگردم،ی برمگهی ساعت دهیتا : دمی کشی آهدم،ی صدادارشو که دپوزخند

 .ي اطرافو بگردای
 .ي مونم تا برگردی جا منیهم:  خوابوند و چشم بستشویصندل
همزمان با .  حضرتحی ضردنی دي براکردمیدل دل م.  گرفتم و به سمت حرم رفتمای از آرچشم

 حرم عکس ي فرستادم و با چشم از همه جایصلوات.  اذان مغرب از مناره ها بلند شديورودم صدا
 ارتی که دوشادوش هم به زدمیدی رو میوون جيگوشه و کنار صحن زن و شوهرها.  کردميبردار

 رونی نفسمو بشد؟ی هم با من همراه مای اگه آرشدی می چد،ی از چشمم چکیقطره اشک. ناومده بود
 یکی پالستيبعد از خوندن نماز مغرب و عشا کفشامو تو. دادم، چادرمو به دورم محکمتر کردم
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 دعا کردم، ستادموی اي گوشه احی ضردنی دبا. فرستادمی لب صلوات مریز. گذاشتم و به داخل رفتم
 . خودمي همه و براي براکردمی و دعا مختمیری که سرراهم بود، اشک می حل مشکالتيبرا دعا کردم

 ندارم، از حضرت يادی وقت زدادیساعت نشون م.  خوندمارتنامهی و بدست گرفتم و زارتی زکتاب
 شهیبا انگشت به ش. دمی رو غرق خواب دای آردم،ی که رسنیبه ماش.  اومدمرونی کردم وبیخداحافظ

ز ی رو صاف کرد و قفل درو زد، تیصندل.  من باز شدي زدم تا چشماش به رويچندبار.  پنجره زدمي
 ؟ی کنی خودکشنکهی اای ارتی زیرفت: به چشمام نگاه کرد، سرزنش بار گفت

 .شهیخوب م گهی ساعت دمیتا ن: دمی چشمام کشری زی دور زدمو نشستم، دستنویماش
. دی و با دست چشماشو مالدی کشي اازهیخم.  اما خوب شد که ادامه نداددیباری از نگاهش مشماتت
 . کنمی من رانندگ،ی تو بخوابيخوای مایآر: نمی حرکاتش ببي توتونستمی رو میخستگ
  خوبه؟تیرانندگ:  به سمتم برگردوندصورت

 .می شو تا جابجا بشادهیپ: دی صورتش کشي رویدست.  سرتکون دادممطمئن
 گفتم و پشت ی لب بسم الهریز. دی خودشو به سمت شاگرد کشی صندلي از روای شدم و آرادهی پمن

 .ي به کشتنمون ندتی با رانندگدوارمیام:  بهم انداختی نگاهمی نایآر. فرمون نشستم
 .ستمی عرضه نینترس، اونقدرام ب:  روشن کردمنویماش

 .دی دمیخواه:  گفترلبیز
 دمی چشم دياز گوشه .  نباشهای ضبطو خاموش کرده بودم تا مزاحم آرکردم،ی می سکوت رانندگدر
 از دست فرمونم ی اما وقتذاشتی اول مدام سربه سرم مي قهی تا چند دقده،ی راحت خوابالی با خایآر

 . فرورفتیقیمطمئن شد، به خواب عم
 .انسالم مام:  مامانو گرفتمي شماره ستادم،ی اابونی خکنار

 ن؟یدی جان، رسمیسالم مر:  خورد و چشماشو باز کرد، گوش دادم به مامانی تکونایآر
 . اونجامیایآدرسو بگو تا ب. بله االن دروازه تهرانم: دی موهاش کشي تویدست

 .... گلزارابونی هشت بهشت، خابونیخ: دی آبو برداشت و سرکشي بطرایآر
 نداشت فقط محله رو عوض مونی قبلي به خونه ی چنداني کردم، فاصله ادداشتی ذهنم ي توآدرسو

 .میی اونجاگهی دي قهی ساعت چهل پنج دقمیممنون مامان، تا ن: کرده بودن
 .ي خوابالو، تو که رودست من زدیگیبه من م:  گفتمای به آررو

 .  بودمدهی نخوابی راحتنی به اچوقتیه:  به بدنش دادی و قوسکش
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 . پشت فرمونای باد،ی خوابت نمگهیحاال که د:  بشمادهی بردم تا پنی ماشي رهی به سمت دستگدست
 داشتنم خوبه ها، بخصوص اگه دختر یخوشم اومد، راننده شخص:  پشت سرش قفل کرددستاشو

 . رو استخدام کنمیکی تهران میدی باشه رسادمیترگل ورگل باشه، 
به دختر جماعت . يزی با دخترا رو هم بريخوای بهونه مهیهر روز به :  بازوشي تودمی مشت کوببا

 .کنمی بدنتو کبود م،ینگاه کن
 کردم ی که چه اشتباهفهممی کم کم دارم م؟ي و رو نکرده بودیدست بزنم داشت:  کردي خنده اتک

 .باهات ازدواج کردم
 .ادی نمرتیدلتم بخواد، زن بهتر از من گ: دمی کشغیج
 .اون که صدالبته:  نگاهم کردطونیش
 ؟ینی خودت بشستی بهتر نایآر:  گفتم، به سمتش برگشتميه ا مزیب

 .ي شهر آشناترنی ايابوناینه تو با خ:  باال انداختي اشونه
 که توش يشهر. کردمیبا تموم وجودم به شهرم نگاه م.  به حرکت درآوردمنویماش. زدی حساب محرف

 بود، یحس خوب.  باهام آشنا بودندونا،ی تک تک مابونا،یتک تک خ.  داشتمادی خوب زيخاطره ها
 . از  غربتي جدای بودن، حسي احساس خودهی شبیحس

 ایآر
. می برگردخواستی دلم مم،یدی رسنجایحاال که به ا.  دستم مشت شدد،یچی که داخل کوچه پیوقت

 نخواد با من می مرنکهی از ام،ی شدن مریی از هوادمیترسی منه؟ی خونوادشو نبمی داشت مريرادیچه ا
 ط فقمی داشت که مريرادیچه ا. دمیترسی عشقش نسبت به من فروکش کنه مگهی دنکهیمونه، از اب

  بشم، مگه زوربود؟کی شری با کسمویمال من باشه؟ دوست نداشتم مر
 نمی برقو ببنی اتونستمیمگه م.  داشتی بود، چشماش برق خاصی و خوشحالي پر از شادمی مرصورت

 و می مری خوشحالنی افتاده بودم، بری دلم نذارم؟ گي و پا رونمی برقو ببنی اتونستمیو نترسم؟ مگه م
 . که داشتمیترس
 .میدیرس:  صداش مشهود بودي توی توقف کرد، نشاط و سرزندگییالی وي مقابل خانه امیمر
کاش اونقدر جرئت داشتم که سر . دیدی منو نمي بود و صورت ماتم گرفته کیخداروشکر که تار 

 .  بوددنشونی مشتاق دمی که مري کج کنم و دوربشم از خونواده انویماش
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 دهی گرفت، از ناددهی لحظه منو نادنیاز هم.  شدو به سمت خونه پرواز کردادهی به سرعت پمیمر
 آغوش انی که در مدمیدی ممویمر. شدمی می رو که داشتم متالشی مندیند. دمیترسیگرفتنش م

 فقط مخصوص می تن  مريگرما. ي اگهی نه کس دارهیمن پناه ب فقط حق داشت به میپدرش بود، مر
 . دمن بو

 ا؟یآر:  نشدم، متعجب گفتادهی پنی هنوز از ماشدی دی با لبخند به سمتم برگشت، وقتمیمر
 شدم و رو به مامان و ادهیپ.  اون بودم، هنوز فراموشم نکرده بوديای به پاهام برگشت، هنوزم آرقدرت

 .سالم:  سالم دادممی مريبابا
 می منتظر بودم اصال منو راه ندن، پدر مرنکهی که داشتم، برخالف اي انتظارم، برخالف تصوربرخالف

 .نی چشممون گذاشتي قدم رون،یسالم پسرم، خوش اومد: گرم دستمو فشرد
 .  خونواده بودمنی اي چقدر من شرمنده و

 کنارم قرار گرفت و می مری دعوتم کرد، وقت دستشو پشت کمرم گذاشت و به داخلم،ی مري بابایوقت
 با دقت نگاه میمر.  اضافه شدمی پرمحبتش نگاهم کرد، از اضطرابم کم شد و به شرمندگيبا چشما

 حس،  و بزرگ، با چندتا درخت تازه شکوفه زدهکی کوچي باغچه هاي تابوند، خونه ایداخل خونه م
 به سمتش میمر. ستادی محسن قدمام ادنیم و با دبه روبروم نگاه کرد. کردی رو بهم منتقل میزندگ

 بلند بلند می شد، مردهیچی پمی دور مرتگری محسن حمايدست ها.  و خودشو بهش چسبونددیدو
 ي فقط براموی مرزیمن همه چ. دووندی مشهی و حسادت درون من ررفتی برادرش ميقربون صدقه 

 . خواستمی مدمخو
 میب.  گذاشته بود و به من چشم دوخته بودمی سر مريچونه به رو.  بودی محسن، هنوزم زخمنگاه

 از محسن جدا شد، به سمتم برگشت، چرا چشماش تر شده بود؟ می برادر حقم بود؟ مرنیداشتن از ا
 ؟يستادی وااطی چرا  پوسط حییآقا:  صورتشو پوشوندیتبسم
 ییاهامو به حرکت درآورد، هنوزم آقا قوت زانوهام شد و پدهای شد، امقی بهم تزردی کرور امکرور

 ي دهی خندون حاج آقا و لب گزي چشماگهی محسن، دي گره خورده ي اخماگهید.  بودممیمر
 محسن با اکراه دست دراز کرد، اما من گرم.  به صفر رسوندممیفاصلمو با مر. مامانش برام مهم نبود

 بر یی مرهم گذاشتن به جای کممو،ی مریرتی برادر غنی نکرده بودم اتیدستشو فشردم، کم اذ
 سالم، آقا محسن، احوال شما؟: خوردینم

 .ممنون: دادی صداش جوالن مي باال انداخت، هنوزم زهر توییابرو
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 میمر
 نهی از کدمیترسی ما،ی محسن و آریمی قدي از باز شدن زخم هادمیترسی دادم، مرونی آسوده بینفس
 اما ی محسن روز خداحافظي به تمسخر گرفته تری محسن، وهم داشتم از غي انبار شده يها

:  گذاشتم و به داخل سالن هولش دادمایدست پشت کمر آر.  غالف کردنریخداروشکر، هردو شمش
  کجان؟ناجونی و مایلیمحسن، ا

 ن،یگفتم امشب خسته ا: هایکی نزدنی انگار عادت نداشت به اد،یتابی دستم می نگاه محسن حوالهنوزم
 .ارمشونیگذاشتم فردا ب

 .ایلی اي لپايخسته کجا بود؟ من دلم لک زده برا:  در هم شدصورتم
 فدات بشم، امشبو استراحت کن، اول یاله:  از تک خواهرشدیکشی ناز مشهی برادر بود، هممحسن
 . کنهدارتی تا از خواب ناز بارمشیصبح م

 دونفره ی مبلي روایهمراه آر جز قبول نداشتم، سر تکون دادم و ي دلم رضا نبود اما چاره انکهی ابا
 بود شتری متراژش بنکهی بود، با ای خونه نوسازتر از قبلنی انکهیچشم دور سالن گردوندم، با ا. نشستم

 به ترك خونه ر شد که بخاطر حرف مردم مجبوفی دوست داشتم، حشتری رو بمونیمی قدياما خونه 
 . می بودمی دوران کودکي
  داخل؟يچمدونو آورد: دمی پرسای به آررو

 .ارمشی برمی رفت، االن مادمیآخ :  هم فشار دادي روچشم
 ،يباباجان، شما خسته ا:  رو دعوت به نشستن کردستادهی ايای بود، آردهی ما رو شني که مکالمه بابا

 .ارهی نداره، محسنو بفرستم بيرادیاگه ا
 زحمت نشه براتون؟:  کردي تشکرایآر

 نوی ماشچیی اگه سوست،ی نینه، زحمت: محسن برپا زد.  مخاطبش محسن بودی به بابا بود ولنگاهش
 . براتونارمی مد،یلطف کن

 . گذاشتمشنی صندوق عقب ماش،یممنون داداش:  به دست محسن دادمچوییسو
 یشونی پی خودش برگشته بود، اخمي به قالب جدایآر.  انداخت و از سالن خارج شدای به آرینگاه

 که ي چهره اي صلوات بفرستم براای بودنش، ی ناراحت باشم از رسمدونستمینم. ودبلندشو پوشونده ب
 . مرد مغرورو دوست داشتم، دوست داشتن که شاخ و دم نداشتنیمن ا.  جذاب شده بوددایشد
 .  تنگ شده بودتونیی چاي دلم چقدر برایدونینم:  هل دار مامان، جلوم قرار گرفتییچا
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 .نوش جونت مادر:  خوشحال جواب دادمامان
 ی هم پولکییچندتا.  خودم کنار گذاشتمي هم براگهی دي چاهی دادم، ای برداشتمو به دست آرییچا

 چشم تونستی هنوزم نمکرد،ی نشست، هنوزم ناباور نگاهم ممی مبل کناريمامان رو.  برداشتمیزعفران
 .ر شده مادرچقدر صورتت الغ: آروم زمزمه کرد. از صورتم برداره

 گرفتم می رژیکل:  مهمون کردمي نگرانشو به لبخندي تنگ شده بود، چشمااشی نگراني دلم براچقدر
 . بشمی شکلنیتا ا

 .ی پاره استخونهی مادر؟ تو که همش هی گرفتنت چمیرژ:  چشم گرد کرد و من قهقه ام باال رفتمامان
 که منم یدونی م،ي الغر شددای جدگه،یراست م:  شد، آروم و نجوا گونهدهی کنار گوشم شنای آريصدا

 .دمی متی به اندامت اهمیلیخ
فقط چشم . دادی جواب بدم و جوالن متونمی نمدونستی مت،ی عصبانای سرخ شد، از خجالت صورتم

.  سالن گذاشتيمحسن وارد شدو چمدونو گوشه .  شدی منحنیکنار لباش کم.  بهش رفتميغره ا
 مبل جابجا شد، و ي روی کمایآر. زدی ذوق مي محمد بدجور توی خالي خوب بود، فقط جازیمه چه

 يبه همون حد. دیرسی هنوزم معذب به نظر مای نشست، آرای آرينگاه مامان به رو. رداشت بشوییچا
 کرد و بلند ي اشاره اایمامان به آر. کردنی محتاط رفتار می و کمیکه بابا و مامان معذب و رسم

 . شما آماده کردمي اون اتاقو برام،یمر: گفت
 و دی لباساتونو عوض کنن،یتا شما بر:  که مدنظرش بوددمی رسی نگاهشو دنبال کردم و به اتاقریمس

 . ندازمی شامو مي منم سفره د،ی به دست و روتون بزنی آبهی
 ایآر
چشم دورتادور .  وارد اتاق شدم گفتم و چمدون به دستيدی بلند شدم، ببخشمی درخواست مربه

:  دستاش به دورم حلقه شدد،ی در اتاقو بست و از پشت بهم چسبمی گردوندم، مرکیاتاق ساده اما ش
 . چطور ازت تشکر کنمدونمی نما،یآر
: به سمتش برگشتمو دستم و به دورش گرفتم. دی بدنم وزي توی خنکمینس. دل آشوبم،آروم گرفت 

 .هی برام کاف،ی قدر که تو خوشحالنیهم
 .ایدوستت دارم آر: نجوا کرد.  صورتش نشستي رویتبسم

 اما ومد،ی در عوض جملش به زبونم نیحرف.  کالم منو به اوج برد، دستم کمرشو نوازش کردنیا
 . بودم از تپش قلبم بفهمه چقدر دوستش دارمدواریام
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 .  آوردهنجای المویمامان، تموم وسا:  مانتوشو باز کردي مکث ازم جدا شدو دکمه های کمبا
دوباره نگاهش به دور اتاق .  زحمت چمدونو تا تخت کشوند، کمکش کردم تا بتونه باال بذاردشبه

 . دارهمی بهداشتسی اتاق سرونی ادونستمینم:  داخل اتاق گفتي دردنیبا د. گشت
 من آماده ي دست هم براهی د،ی کشرونی بیراحت کوتاه با شلوار نی آستی شرتی باز کرد و تچمدونو

 .رونی بمیتوهم عوضشون کن تا بر:کرد
 نگاهم کالفش دونستمی منکهیبا ا.  نگاه ازش جدا نکردمکرد،ی لباس عوض ممی که مری مدتتموم

 ی وقتدمش؟ی پرستی وار موانهی که دی داشت نگاه به زنيرادیچه ا. اوردی به زبون نیکرده اما سخن
 .ای کمک مامان، تو هم زود برمیمن م: موهاشو باال بست، به سمتم برگشت

 يچقدر خوب بود که با تمام مشغله ها.  گونم نشوند و از اتاق خارج شدي رویی اما پرمهر، گرماکوتاه،
 . بردی نمادی قرار منو از ی بودن کنار خانوادش داشت، دل بي که برای با تمام شوقش،یذهن

 میمر 
 تموم ي تویعجله و دلواپس. ختی ری سبد مي ها رو تويخونه رفتم، مامان تند تند سبز آشپزبه

 نقدریمامانم، چرا ا: دمی کشرونی رو از دست مامان بيجلوتر رفتم و سبد سبز. رفتاراش معلوم بود
 ؟یهول

:  رفتي اگهیمامان به سمت د.  دهانم گذاشتمي که چشمم رو گرفته بود رو توي قرمزي تربچه
 نجا؟ی اي اومدادی شوهرت، بدش نشی برو پم،یمر

 دلم، زیعز: زمی برکی کوچي کاسه هاي تا تودمی کششی رو پی ها رو تموم کردم و ظرف ترشيسبز
  اد؟یچرا بدش ب

 . کمک منادی زنش بادی خوشش ندی کنه، شایبی غردی شاگمی مامان، مدونمینم:  خودش گشتدور
 شدی اگه ناراحت مایآخه مامان من، آر:  ها رو رها کردم و دستمو دور گردن مامان حلقه کردمیترش
 .دادی مسافرتو نمنی اشنهادی بهم پدار،ی دنیاز ا

 ي مرد بدایقربون چشمات برم، آر:  به صورتش زدمي چشماش نشست، بوسه اي تويدی اماندك
 . هم منو دوست دارهیلی خست،ین

 مادر باهات مهربونه؟: دی هم کشي رودست
 دستش ي سرخ شده  رو جلوي های مامانو وادار به نشستن کردم، ماهدم،ی رو جلو کشیصندل

 .می هم باهم خوبیلی بشم من، بله خاتی دلنگروني فدایاله: گذاشتم
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 مامان ي هامو برای سختي مثنوي نداشت قصه ی لزومدم،ی کشی نداشت بگم در گذشته چیلزوم
 ي توای شده بود، االن مهم بود که عشق به آرمی مرد زندگنی بهترای االن بود که آرمهم.  کنمفیتعر

 .تموم سلوالم نقش بسته بود
 ن؟یمامان چرا چند مدل غذا پخت:  کردمنشونی با زعفرون و زرشک تزئدم،ی کشسی دي توبرنج
 رو دوست نداشته باشه، بعد یی هر غذادی واال، گفتم شادونمیچه م:  گردوندزی مي به روینگاه

 . کنهی سر تو خالشویناراحت
 . از منو شما مهربون ترهای غول دوسره؟ به جان خودم قلب آرایمامان، مگه آر: دمی خندبلند

 . رو خبر کنمهیمامان من برم بق:  به غذاها انداختمی کلی آماده شده بود، نگاهزیم
 رو خبر ای تا منم آرزی سر منیشام آمادست، بر: تم آشپزخونه خارج شدم و رو به بابا و محسن گفاز

 .کنم
 ي صورتش خم شدم، موهايرو.  و چشماش بسته بوددهی دراز کشای درو باز کردم، آري الآروم

   ؟ی من، خوابییآقا:  خواستنی رو مای موها هم آرنی انگار اختن،ی صورتش ريسرکشم رو
 نکهی ايسزا:  بهم دوختطونشوی شيچشما.  بخشيژ لبهامو نشونه گرفت، کوتاه و انری حرارتناگهان

 .نهی هم،یشی صورتم خم مي ملوس رونقدریا
عادت .  کدوم روعوض نکرده بود، فقط کت اسپرتشو در آورده بودچیه.  تنش افتادراهنی به پچشمم

 . خودمون باشهي خونه ي اگه توی حت،ی پوشکی ششهیداشت به هم
 ایآر

 احساس خجالت نقدری وقت اچیه. می از اتاق خارج شدمی و پشت سر مردمی موهام کشنی بیدست
 انتقام از اونها پنهان ي مهمون بودم که ماه ها، دخترشون رو به بهونه ي خونواده انیمن ب. کردمینم

اد ی بودم که سرشون فرییمن مهمون کسا.  خبر داشتمنشون،ی که  از عشق و محبت بیکردم، درحال
 بودم که دخترشون رو همراه من ییمن مهمون اون کسا. کردنی میبا من، مهربانزده بودم و اونها 

 .  شدلی ها به عشق و محبت تبدنهی فرستادن و حاال اون دختر معجزه کرد و تک تک کنهیپرک
 فقط یکم. نهی اشاره زدم بشمی و به مردمی کشرونی بیصندل.  شدمهی و بقمی نگاه منتظر مرمتوجه

تبسم .  برام پر کردو جلوم گذاشتی بشقابمی نشستم، مرزیپشت م.  محسن باز شدي گره ابرویکم
 .  مادرش نشوندي وجد به چشمام،ی به مرزمیمحبت آم
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 ي چقدر دلم برایدونی که نميوا:  لطف کرد و سکوتو شکستمی برقرار بود، مرینی سنگسکوت
 .دستپختت تنگ شده بود مامان

 ذوق میمامان مر.  بودمی راضبی ها شدم و اما عجي دورنیموم ا افتاده شد، من مسبب تری به زسرم
 مزه دار ی ماهيتکه ا.  بوددهی از مادرش به ارث رسمی مرری نظیدسپخت ب.  گفتیزده نوش جان

 به نگونهی امی مری رو کنترل کنم وقتمی درونجانی هتونستمیچطور م.  برنجم قرار گرفتيشده، رو
  داد؟یمن توجه نشون م

 ؟يدیمحسن جان، شما کجا خونه خر:  بردانی به خرج داد و سکوتو از مثاری باز هم امیمر
 . دمی خری واحد آپارتمانهی کوچه، نیآخر هم:  و پاسخ داددی غذاشو کامل جومحسن

 ؟ياری رو بایلی ای و نرفتکهی نزدنینامرد، خونتون هم:  با بهت گفتمیمر
 اومد و وونهی دختر دنی خدا، باز ايا: دیرسی مهربان به نظر م،ی اخمچی زد، بدون هی تبسممحسن

 . فرستمش سراغتی بذار، فردا اول صبح مگریدندون رو ج.  رو مخ من شروع شدشییمایراهپ
 با من ،ی نازك تر از گل گفتم،یآقا محسن به مر:  پرت کرد به سمتش، مداخله کردمي تربچه امیمر

 .یطرف
 . آق داداشری بگلیتحو: شاره کرد باز به محسن اشی با نمیمر

 همزمان م،ی مامان مريخدا رو شکر. دمی بود،  به عمرم ندمی مري باباي چشماي که توی بارونستاره
 رو با هم نهای اي همه تونستمی مای دنيکجا.  محسني و نفس آسوده میبود با نگاه پر محبت مر

 . که بدجور به دلم نشسته بودني که عاشقش بودم، و پدر و مادر همسريداشته باشم؟ همسر
 میمر

 حرف ای که درمورد کار و شرکت آرومدی مای بابا و آريصدا.  از شام، کمک مامان ظرفا رو شستمبعد
: صدا بلند کردم.  برداشتم و به سالن رفتمي چاینیس. کردی اظهار نظر میمحسنم گاه. زدنیم

 . چسبهی میلی بعد از شام که خي چانییبفرما
 کی نزدییجا.  مبل قرار گرفتی پشتيدستش به رو.  نشستمایارف کردم و خودم کنار آر همه تعبه

کاش :  گفتایمامان رو به آر.  گرم و پر مهرشهی کردم، مثل همی که کامال حسش مییمن، جا
 . می شدی آشنا مشونمی با اومدیبرادرتون هم م

 تهران، باب نیفرصت هست، شما که اومد:  مشامم پر شدي خورد و عطر مست کنندش توی تکونایآر
 . کنمی رو باز مییآشنا
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گفته بودم از . شدمی و من محو تن صداش مزد،ی حرفاش موج مي هنوزم غرور توزد،ی حرف میرسم
 کن؟یبرادر هم با شما شر: دی بابا پرساد؟ی صداش خوشم ميآوا
 مشغول به مارستانی بي آرتا فوق تخصص مغز و اعصاب دارن و تور،یخ: دی نوشي چاي جرعه اایآر

 . کار هستند
 ی با زماني بود، خواستگاريانگار مراسم خواستگار.  کردی منو غرق خوشا،ی بابا به آرزی آمنی تحسنگاه

 خوب ي کرد برای و دل دل مدهی  بود که خواهانش رو پسندی دخترکهیحالم شب.  افتادهقیبه تعو
 شدن ته خوب شناخجانیه. ای شدن آردهی بهتر دجانی داشتم، هجانیه.  بزرگترهاشیش پ شدندهید
 بابا دم،ی کشي اازهی همه حس خوب ناخواسته خمنی اونیاما م.  که من عاشقش شده بودمییایآر

 ي فردا فرصت هست براد،ی استراحت کننی بابا، برنی جان، شما خسته امیمر: خندان بهم نگاه کرد
 . حرف زدنشتریب

با اجازتون، :  با تشکر چشم به بابا دوختمکرد،ی رو رسوا مي غرق خوابم هر انکاري شک چشمابدون
 .ریشب بخ

  اط؟ی تو حيای مقهی چند دقهی ، میمر:  محسن گفتم،ی اولو که برداشتقدم
 .مای شال بندازم رو سرم مهیبرم تو اتاق :  به محسن زدمي رو، لبخندای مشت شدن دست آردمید

 ا؟یآر:  داخل شدمای آروم پشت سر آرییبا قدمها. کردی مشی دلمو را،ی آری عصبينفسها
 ه؟یچ:  باز کردرهنشوی پیی باالي دکمه

 یرچشمی بود؟ زي اغهی چه صنی اه؟ی بودم، اما چی نگفت جانم؟ من به همون بله هم راضچرا
  نرم؟يخوایم: نگاهش کردم، با اخم چشم بهم دوخته بود

 ریبرو، فقط قول بده حرفاش روت تاث:  و برق حلقش چشمم رو نوازش داددی صورتش کشي رویدست
 .نذاره

 دلمو تونهی نمچکسیه: چشم به طوفان نگاهش دوختم. کردی می من نگران بود و بدخلقيایآر
 . کنهيدستکار

 .امی ميزود:  سرم انداختمي به رویشال
بپوش سرما :  شونه هام انداختي رو به روشرتمییسو. ستادنی مچ دستم رو گرفت، وادارم کرد به اایآر

 .ينخور
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 دوستش نداشته باشم؟ مگه امکانش بود دلم تونستمی مرد عالقه نداشت؟ مگه منی به اشدی ممگه
 نلرزه با نگاه لرزون و نگرانش؟

 کردم، گرم شدم، کی رو به هم نزدشرتیی شدم، تنم از سرما مورمور شد، دو طرف سواطی حوارد
 ییدمپا. دمیمحسنو در حال آب دادن به درخت خرمالو د.  بخشش بودنتی زای دست آريهنوزم گرما

.  به سمتم برگشتد،یچی پاطی حي پام که تويصدا.  رفتمیی مامانو پام کردم، تک پله رو پایالانگشت
 .م داداشجان:  زدم تا محسن با خبر نشهي لبخندی به پا شده بود ولاهویتو دلم ه

 هر روز و هرشب به تو و ،ي ازدواج کردای من با آرلی که خالف میاز وقت:  دوخت به باغچهچشم
خودمو . يهر شب به خودم لعنت فرستادم که چرا اجازه دادم تا تو همراهش بر.  فکر کردمتیزندگ

 .  منصرف نکردممتی شده به ضرب کتک از تصمی که چرا حتکنمیبازخواست م
 حسن؟م:  زدمصداش
 که چندماه ی وقتمیدی ما چه کشیدونی نمم،یمر:  ساکت شدملمی جلوم نگه داشت، بر خالف مدست

 .  جا بند نبودچی و ما دستمون به هی گرفتی نمیتو تماس. میبردی به سر مي خبری بيتو
 ي چندبار مامانو بستري که هفته ای بدوندیاز کجا با:  شددهی درخت کوبي تنه ي به رومشتش

 می مرشد؟ی بابا هر روز شکسته تر از روز قبل می بدوندیاز کجا با.  بخاطر شدت ضعفشم،یکردیم
 فرستادی مغامی طرف مدام پهی بهمون جهنم شده بود ، محمد از ی مدت، زندگنی اي تومیداغون شد

 تا از حالت باخبر می به تو نداشتی دسترسچی هگهیاز طرف د. کشمی برنگرده، خودمو ممی اگه مرهک
 .میبش

 ای من؟ ای مقصر بود ای ما کرده بود؟ آری چه با زندگیمی  قدي نهی ککی.  گلوم نشستي تویبغض
 حاال که م،یمر:  از باغچه گرفت و به من دوخترشوی بود؟ نگاه خدهی رو پاشنهی کنی که بذر اییوایش

 .  ساکت بمونمتونمی نمگهی دياومد
 ؟ی بگيخوای میمحسن،چ:  پرهراسمو بهش دوختمي بود؟ چشمایرش چ از جا کنده شد،منظوقلبم
 ... طالقت ازي دنبال کارارمی م،یینجایحاال که ا:  به من کردپشت

 تونم؟ی مگه مشه؟ی مگه م؟یگی می چی فهمی مچیمحسن ه: دمی حرفش پرونیم
 . منفعتهيری ضررو از هرجا بگيآره، جلو:  موهاش فرو کردي تودست

  ازش جدا بشم؟تونمیمن دوستش دارم، چطور م:  باغچه نشستمي پا افتادم، لبه از
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 هم گهی که دوتا زن دی دوست داشته باشوی کسیتونی مگه م،یگیدروغ م:  نگاهم کردزی تمحسن
 داره؟
 ...کجا...کج... تو از... ت:  بهش چشم دوختمشوکه
. رم، آمارتو ازش درآوردم و اومدم تهران مخابرات تهران داي توی دوستهی: دی کالمم پرونی میعصب

 ي که به اندازه یی رنگاورنگش، آمار دوست دختراي آمار زنادونم،ی رو متونی و پوك زندگکیج
 .  رو دارمزی سرشه، آمار همه چيموها
 ی مشترکی از زندگخواستمی حرف بزنم، مخواستمیم.  کم بوددای اطرافم شدي بود، هواستادهی اقلبم

 نشست، نی زميمحسن رو.  بودم، دفاع کنم؛ اما صدامو گم کرده بودمدهی چششوینیریکه تازه ش
 ودم خياما حاال که اومد.  نزدمیبه خاطر اقاجون و مامان تا حاال حرف: دستشو رو زانوهاش گذاشت

 .  مقابلشياری تو کم نهی فقط کاف،ی تو بخواههی کنم، فقط کافیکارتو دنبال م
 . ازش جدا بشمخوامینه محسن، من نم: ارمی به زبونم بی کشتم تا بتونم حرفخودمو

 .امی کوتاه نمنباریمگه شهر هرته؟ ا. یکنی جا میتو ب: دی چشماش دوي توخون
 موی زندگی من با سخت؟ی کنی متمیمحسن، چرا اذ:  شدری اشک از چشمام سرازد؟ی فهمی نمچرا

 منو يخوای مشه،ی ممی تنظای آري دوستم داره، حاال که قلبم فقط با صداای آردونمیحاال که م. ساختم
  ؟يبه کشتن بد

 مردتو با دو تا زن ياری طاقت بیتونی همش زودگذره؟ چطور مم،یمر:  دستاش گرفتونی مسرشو
 ؟ی بشکی شرگهید

 کنه،  قول داده که اونا رو حذفایآر:  از عشقم جدا بشم؟ هق زدمتونمی من نمکردی درك نمچرا
 .زی آرامشمو به هم نري دوست داریمحسن تو رو به هر ک

 نقدری خودتو اي داری به خاطر کمیمر:  گاهم شدهی تکنشی سي شد،قفسه دهیچی به دورم پدستاش
 . گرفتهکلشوی داره؟ غرور کل هاقتی لای آر؟یکنی متیاذ
 .دارم... دوستش...  بودنشیبا عصب... با غرورش... عاشقشم... عاشق... من:  جواب دادمدهی بردهیبر

 ؟یزنی زار منطوری که بخاطرش ای بگم وقتیمن چ:  دادرونی بی نفسشو به سختمحسن
 . ازش جدا بشمتونمی کامله اما من نمگمی نمست،ی ني مرد بدایباور کن آر: دمی مو باال کشینیب

 کنجکاو که از اول حرفامون پشت پنجره نقدری کنجکاوه؟ انقدری اشهیهم:  پشت سرم اشاره کردبه
 سته؟یبا
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 . رنگ جواب دادمی بی به عقب برگردوندم، نگاه نگرانش رو با تبسمسرمو
 ؟ی کرد منو با خبر کنتتی اگه بازم اذيدی قول م؟ی خوشبخت بشيدیقول م: دمی محسنو شنيصدا

: دست صورتمو پاك کردم با کف ؟ی بزنهی و به منم تکی رو تحمل نکنای سختیی که تنهايدیقول م
 .ینی بی مموی خودت خوشبختگهیتا چند وقت د

 کلیمنم که پس ه.  بکشهنجای منو همومدهی تا نششیبرو پ:  شد و با دست خاك شلوارشو تکوندبلند
 .امی گوالخ بر نمنیا

 .  هم خوبهیلی خامی آرکلیه:  گرد کردمچشم
 . داشته باش دخترای ذره حهی کنه،ی مییای آرا،یچه آر:  کردی تصنعی اخمخت،ی به هم رموهامو

 ...دوست دارم... شوهرمه... به تو چه: دمی خندبلند
 .شهی رو سرت هوار مایلیبرو بخواب، فردا اول صبح ا:  به سمت درگرفتراه
 ایآر

 داشت، افسوس که به خودم قول دادم ي نسبت برادرمی که با مرفیح.  به جوش اومده بودخونم
 در مموی رو که اشک مری ذاشتم کسیسوس که مهمونشون بودم؛ وگرنه زنده نمدخالت نکنم، صد اف

 .گذشتمی نمکردی مشونی که عشق منو پریاز خون کس. ارهیب
 می مرنکهی از ادمی دلشوره بهم حمله کرد؛ ترسدم؛ی نشست، ترسمی مري لباي گل خنده به رویوقت

 ییتنها.  هم کم نشديزی به خودمم از دلهرم پشمی تبسم پر محبت مردنی با دیحت. تنهام بگذاره
 به خصوص.  کنار گذاشته بشمممیطاقت نداشتم که از طرف مر.  بودمدهی بودم، طرد شدن ددهیکش
در خونه .  شناختمی منشویبه خصوص که برادر پرک. دمی دی خونوادشو مي همه جانبه تی حماکه

 .که رو هم گذاشته شد؛ پرده رو انداختم
 ها قهی دقومد؛ی ها کش مهیثان. می ورود مري برادمی تخت تک نفره و انتظار کشي رومدی کشدراز

 نگاهمو ي قرمزمیچشم بستم تا مر.نهی نبشموی تشومیچشم بستم تا مر.  شده بود تا در باز شدیطوالن
 .نهینب
نفس .  دی گلوم از بغض لرزبکیچشم باز نکردم، اما س.  بهم چسبوندشویشونی صورتم خم شد،پيرو

 ؟ی ناراحتمتی از دست مرایار:  صورتم نشستيگرمش به رو
 ازم نقدیا. يداری بدونمیم:  موندگارهشمی پیعنی هست، دی امیعنی داد،ی به من نسبت مخودشو

 ؟يدی که جوابمو نميناراحت شد
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کر ف.  کردشی و دلم رو ردیازم جدا شد؛ آه کش. دی کشی آهد،ی ندی جوابی منتظر موند، اما وقتیکم
 خودم به ي اعتمادی که از بدونستینم. می از خود شکاکم عاصدونستینم.  از اون ناراحتمکردیم

 شد؟ی بزرگ محسوب نمیاشتباه.  شک داشتم، به عشقش شک کرده بودممیمن به مر. ستوه اومدم
 شکسته خواستی بود که می از بغضی صدادارش حاکينفسا. دی کنار تخت پهن کرد و دراز کشیتشک
طاقت .  دادمیلعنت به من که عشقمو آزار م.  منم منقطع بشن ي که باعث شدن نفسایینفسا. نشه

  کش دار رو تحمل کنم،  بلند شدي نفسهانی تحمل کنم؛ نتونستم اموی از مري نتونستم دوراوردم،ین
 ؟يدیحرفامونو شن:  به سمتم برگشت و دستش به دورم حلقه شدمیمر. دمیمو کنارش خواب

 .ومدی محسن واضح ميفقط صدا:  خش گرفته بودصدام
 رم؟ی می من مای بهش گفتم بدون آریدونیم:  سرش رو کج کرد تا بهتر بتونه نگاهم کنهیکم

اما همون .  مانعت بشمتونمی نم،ي بري که اگه بخوادونمیفقط م:  موهاش به راه افتادي رودستم
 .شمیلحظه منم تموم م

  کنم؟ی ول کنم؟ من بدون مرد مغرورم کجا زندگزموی عزي فتهی خودشوونمیمگه د:  بلند کردسر
 .ی هاتو بپرونکهی تيخوب بلد:  کردمي خنده اتک
 .ي بودمی زندگي تو برگ برنده میمر:  دادن سرش، قلقلکم دادنیی پاباال

 .دونمیم:  آلود زمزمه کرد خواب
 نکهی به انانیبا اطم.  چشم بستممی با آرامش حضور مرنباری لبم اومد و اي به روشی از سرتقیتبسم

 .دوارهی بند زده امی زندگنی من به اي به اندازه ممیمر
***** 

 ي صدادنی اطرافمو نگاه کردم، با شنجیگ.  در منو از خواب پروندي مداوم به روي کوبش هايصدا
 . فرستادمرونی نفس حبس شدم و بکرد،ی رو مؤاخذه می که کسمیمامان مر

 .کردی مهی و گرزدی صدا مموی مدام مري همراه کوبش در، بچه انباری صدا بلند شد، ابازم
 ینی همه سنگنیا.  برگردوندم،فارغ از تموم اتفاقات اطرافش، غرق خواب بودمی به سمت مرچشم

 . خواب هم نوبر بود
 بازوهاش ی تا برهنگدمی کش باالترمی مريپتو رو رو.  برداشتمو تنم کردمنی زمي شرتمو از رویت

مامان از شرم سر . درو کامل باز کردم.  سکوت شدي و تو قفل برگردوندم، لحظه ادیکل. مشخص نشه
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 لحظه هی ناز اول صبح تا حاال با هزار ترفند ساکتش کردم تا مزاحمتون نشه اما اال:  انداختریبه ز
 .هواسم ازش پرت شد

. کردی به من نگاه مدشی سبز رنگ و ترسي که با چشمادمی رو دي آوردم و پسر بچه انیی پانگاه
 ؟يخوایعمه رو م: دی کاوی عقب گذاشت اما چشمش درون اتاقو میمقابلش زانو زدم، قدم

 هی ی کندارشی بی اگه بتونده،یخواب:  گرفتممیانگشت اشاره به سمت مر.  مکث سر تکون دادبا
 ؟یتونیم. خرمی برات منیماش

 به عموش میخواب مر: مامان گفت. با نگاه دنبالش کردم. می به طرف مردی برق زد و دوچشماش
 . دهیکش

 یلیا.  شوداریب. چشاتو وا کون. عمه: باز کردموی مري پلکاي نشست و به زور المی کنار مرپسرك
 .اومده

 .دنی خندی بلند مي و هر دو با صدادادیقلقلکش م. دی رو به آغوش کشایلی کرد و ای ناگهان پخمیمر
 ی و من فقط تبسم کمرنگدی خندی ممیمر.  خنده هاشي برادادمی و من جون مدی خندی ممیمر

 موهاشو به پشت می که هر دو خسته شدن، مریوقت. گرفتمی مادی می رو از مردنیکاش خند. زدم
  کنه؟داری منو از خواب بيدی به بچه رشوه مده،ی رسییکارت به جا:  به من نگاه کردضی با غتاد،فرس

 .ی بشناسمویهنوز مونده مر: دی گشادشدم خندي چشمابه
 عمر ي به درازادی که شای داشت، زمانازی محض، شناختن انسان ها به زمان نقتی بود، حققتیحق
  صبحانه آماده کنمرمیمن م:  رفتمی به مريمامان چشم غره ا. بود

 نیچقدر ا.  و طلبکار بهم چشم دوختستادی مقابلم اایلیا.  رفتیی حوالم کرد و به دستشویچشمک
. فتادی مي لجبازي دنده ي که روی وقتکرد،ی که بازخواست می شباهت داشت، وقتمیژستش به مر

 .میخری ممیریعصر با هم م: دمی روشنش کشي موهاي به رویدست
 يپشت سرش رفتمو صورت البال. ستادی انهی خارج شد و برس به دست مقابل آیی از دستشومیمر

 به گردنش زی ري و من بوسه ادیکرم به صورتش مال. اش فرو بردم و عطرش رو به نفس فرستادمموه
 رونیب یکالفه نفس. دمی در دي در هم فرورفته تو استانه یی رو با اخمهاایلیچشم باال آوردم و ا. زدم
 شه؟ی ممیرتی بچه غنی انمی ببمیمر: دادم

 . به بابا محسنش رفتهرتشیعمه فداش بشه، غ: دشی رو به بغل گرفت و محکم بوسایلی امیمر
 .پس کلکم کنده اس:  باال انداختمییابرو
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.  منم هستيتازه سرجهاز:  روحم شددنش،سوهانی بوسي هم صداگهی بار دهی.  باز شدششی نمیمر
 .خورهی از کنارم جم نممیینجای ایتا وقت

 .امیشه، خودم از خجالتش درم مزاحم بیی موقع هاهی نداره، یبه من ربط: دمی کشموی مريمو
درضمن اصال خوشم :  در کنارش زدمياز جلو.  دخترونه داشتيای گل انداخت، هنوزم شرم وحلپ
 . پسرهنی به ایچسبی می هادینم
  شه؟ی متیبه بچه هم حسود:  زمزمه کردمیمر

 .صبحونه.نیایب:  اشپزخونه صدا زديمامان از تو.  باال انداختمي اشونه
 میمر
 يمامان با حوصله لقمه ها.  به جمع چهارنفرمون انداختمینگاه. می نشستزی پشت مای همراه آربه

 و گردو درست کردم و به ری نون پنيلقمه ا.  گذاشتی گرفت و دهانش می مایلی اي برایکیکوچ
 مامان، پس: دمیرو به مامان پرس.  ذهنم رو به خودش مشغول کرده بودناینبود م.  دادمایدست آر

 ومده؟ی چرا ننایم
 .نوبت دکتر داشت:  گذاشتایلی لقمه رو به دهان امامان
 ... نکردهییدکتر چرا؟ خدا:  به دلم نشست، نگران شدمترس

 . دارنی تو راهره،ینه مادر، خ: دی حرفم پرونی کودکانه می شوقبا
 یاله:  صورت شاد مامان، بدون توجه به مرد کنارم گفتمي برادر و همسرش، براي شدم براخوشحال

 عمه قربونش بشه، چندماهشه؟
 . خودتون، شش ماهشه مادري قسمت و روزشالهیا:  کردی تبسممامان
 ي رو به کبودای اطالع از همه جا گفت و صورت آریمامان ب.  هوا موندي توای گفت و دست آرمامان
 لرزون ی که حاال با نگاهییای آريدلم کباب شد برا.  شدنی نفساش سنگایمامان گفت و آر. رفت

  دستزی مریاز ز. دنی کوبی که محکم می گردني رگهايدلم خون شد برا. چشم به من دوخته بود
 خوب شد که توجه مامان د،یخوب شد که مامان ند. ای آري مشت شده ي دادم به سمت انگشتهاسر

 .  بودگوشی بازيایلیگرم ا
 ي چطور جمله بندکرد،یکلمه ها از ذهنم فرار م. دهی بود و زبونم به سقف چسب خشک شدهدهنم

   کنار گوشم سوهان روحم شده بود؟ای آرنی سنگي نفسهای وقتکردمیم
 ؟ياری نوه برامون بيخوایمامان جان، تو نم:  رودهی دست از غذا کشيای کرد من و آری ضربه فنمامان
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.  هم پرخون شده بودنای آریشونی پيرگهایحاال مو. شدی فشرده مای آري انگشتاونی دست من محاال
 بچه دار یتازه من هنوز آمادگ. می نشده ازدواج کردکسالمینه مامان، ما که هنوز : دمیمستاصل خند
 .شدن رو ندارم

 نکهی از اي مردچی اما هی تو نخواهدی شامیمر:  به من کردفی ظری خبرم اخمی از همه جا بمامان
 . نکنتی شوهرت رو اذنقدریا. ادی بدش نمپدر بشه

 کردم ی دهنم رو قورت دادم و سعي هوا اطرافم به شدت کم شده، آب نداشته کردمی حس محاال
 . با من هم نظرهامینه آر:  کنارمينگاه نکنم به مرد شکسته 

 خورده می ني چادنیقلبم فشرده شد از د.  رو جمع کردمی خالي اتمام بحث بلند شدم و ظرفهايبرا
 ن؟یای شما نمرون،ی بمیمامان ما قراره بر:  و صورت گرفتشای آري

 . ناهار براتون آماده کنمخوامینه مادر، من م:  انگار ذهنش منحرف شد از نوه دار شدنشمامان
 کردمیچرا حس م.  تشکر کرد و به اتاقمون رفتی لبری که زییای گوشه چشم نگاه کردم به آراز

 تا دی رو آماده کنایلی زحمت ایپس ب:  گذاشتمینی سي رو تويبزقدمهاش سستند؟ سبد س
 .میهمراهمون ببر

 دای رو مقابل پنجره پایآر.  ظرفها رو آب گرفتم و به سمت اتاق قدم تند کردمی حواسی ببا
 ا؟یآر:  به زبونم دادمیی آوایبه سخت. نطوریصدام رو گم کرده بودم، کلمه ها رو هم هم.کردم
:  رفتم و دستم رو به دور کمرش حلقه کردمکترینزد.  غم گرفته جدا نکرداطی نکرد، نگاه از حنگاهم

 .کنمی می مامان ازت معذرت خواهي من به جاایآر
از کجا . اونا از من و تو انتظار بچه دارن.  ندارهیحرف حق که معذرت خواه:  جواب دادي با سردایآر
 ... بدونن که دامادشوندیبا

 ...دونمیمهم منم که م. ستی مهم نهی بقایآر: ش چسبوندم به کمرسر
نه تو هم : دی رسی سرد به نظر می چرا چشماش کمد،ی رو از دورش باز کرد و به سمتم تابدستم

 ی مشکل رو پتک منی همگهی دو صباح د،ی االن عاشق،یاالن داغ. یکنی تو هم درك نم،یدونینم
 ... دلت بچه بخواد اما مني تو حق دار،ی مادر بشي تو حق دارمیمر.  سرمي رویکن

اما من : ناباور لب زدم.  کرد و ادامه نداد، سکوت کرد و من رو با من آخر جملش تنها گذاشتسکوت
 .دمی محی ترجزیعشق تو رو به همه چ
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من از .  شعار ندهم،یمر:  نگاهش رو به چشمام قالب کردیتابی موهاش فرو برد و با بي تویدست
 که اگه ی در حالي به بچه ها داري تو چه عالقه ادونمی خونم، من می بچه ها رو مچشمات عشق به

 .یشی ازشون محروم مي با من ادامه بديبخوا
 دنبال ،ي شدری ازم سایآر:  اشک افتادنی گرفته شد، اولای نگاهمم از آرنطور،ی گرفت، قلبمم همنفسم

 ؟يبهونه ا
 ستم؟ی نزی من برات عزگهی دایرآ:  اشک رو به همراه داشتنی دومای آرسکوت

 ستم؟ی نطونکتی من شگهی دایآر:  شدن اشکهالیس
 وونهی من دممیمر:  قدرتمندشي بازوهاونی عضله ها، فشرده شدم معی شدم در حجم وسدهیکش

من اونقدر . می از خودخواهمی از قبل، فقط عصبشتری بهی هر لحظه و هر ثانخوامت،یهنوزم م
 ای به خودم تونمی من نمکنه،ی متمی اذنیا.  از داشتنت فکر کنمری غيزی به چخوامیخودخواهم که نم

 هی بذار همه بگن نامردم، بذار همه بگن میمر. ی ازم جدا بشي لحظه ای بدم که حتجازهتو ا
. رهی سهمم رو بگتونمی کس نمچیه. ییایتو تنها سهم من از دن. شمی اما من ازت جدا نمکتاتورمید
 . کسچیه
 درد لذت نیمن ا.  بدنم به صدا دراومدن، اما مهم نبودي استخونهاشدم،ی بازوهاش فشرده مونیم

 شهی من همایآر:  تپششي و گوش دادم به صدانشی سيسر گذاشتم رو. بخش رو دوست داشتم
 . مونم، تا آخر آخریباهات م

 خودم يش رو فقط برا آغونیمنم خودخواهم ، اونقدر خودخواه که ا:  کردملی به باال متمای کمسرمو
 .کنمی ترکت نمچوقتیپس ه.  فقط خود خودمخوام،یم
عمه جون، شما که هنوز :  اخم کردهيایلی و چشم دوختم به اای باز شدن در جدا شدم از آري صدابا

 .يدیلباس نپوش
 . میشیزود زود آماده م:  هم زدمي روپلک

 مگه نه عمو؟:  برگشتمای سمت آربه
***** 

.  گرفتمي شاگرد جای عقب نشست، کمربندشو بستم، در جلو رو باز کردم و رو صندلی رو صندلایلیا
 نی بقی به صورت درهمش، اخم عمی نگاهمین.  روشن کرد و به راه افتادنوی ماشی بدون حرفایآر

  شدش به دوردی سفي از انگشتانوی درونش به پاست، ای جهانی جنگدونستمیم. ابروهاش انداختم
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 جواب دیچه  با.  سر تکون دادهی چي نگاهمو حس کرد و به نشونه ینیسنگ. دی فهمشدی مفرمون
 .یچی زمزمه کردم هزد؟ی چشماش موج مي غم توی وقتدادمیم

 دور بزن تا بهت بگم از کدوم طرف ،ی اشتباه رفتروی جان، مسایآر:  رو به اشتباه رد کردیچهارراه
 .يبر
دستشو گذاشت لبه .  دادنیی بود؟ پنجره رو پای چي زمستون نشونه ي عرق کردش تویشونیپ

.  بار دقتشو به کار گرفت تا دوباره اشتباه نرهنیا.  اشتباهو برگشتریچراغ راهنما زد و مس. پنجره
 . می نقش جهان پارك کرددانی مکی نزدنویماش

 تموم ایلیا. دیکشی مگاریهر وقت تحت فشار بود، س. زدشی آتيگاری سای شدنمون، آرادهی با پهمزمان
 گاری االن سشهی مزم،یعز:  زدمای آريدست به بازو.  انگشتاش بودنی بگاری و سای آرشیحواسش پ

  ؟ینکش
:  خاموشش کردنی کاپوت ماشي گرفت و روگارشی از سیقیکام عم.  اشاره کردمایلی با چشم به او

 .یکنی میهمش امر و نه
 .دمی دستور نمگهی دیی آقادیببخش:  شدم اما نشون دادنش به ضرر هردومون تموم شددلخور
 . ختسی کم اعصابم به هم رهی: دی نور تابی چشمش کمي هایاهی سدرون
 پسر داداش نیا:  غرزدایآر.  دست سمت چپمو شکار کردایلی راستمو به دور بازوش انداختم که ادست

  دلم بذارم؟ي کجاتویرتیغ
 ی وقتیدونیم:  از گره ابروهاش باز شدی خندانم گشت و کمي لباي چشماش به رودم،یند خبلند

 کشه؟ی تموم غمام پر م،يخندیم
 . نداشته باشهی غممیی تا آقاخندمی مشهیپس هم:  کردمقتری عملبخندمو

 ی و گاهکردی هم کنارمون ورجه وورجه مایلیا. میکردی رو نگاه می دستعی و صنامیداشتی قدم برمآروم
 و شهاب و ری آرتا و اميچند جعبه گز برا. می کرددنی دیخیاز اماکن تار. گرفتی می خوراکيبهونه 

. رنیبگ  از ما عکسمی و خواهش کردمی دادهی به دست بقی گوشییچندجا. میدی خرگهیچند نفر د
 که یی بچه هاي به روای آرزانی گرياگه نگاه ها.  خوش گذشتم،ی بگذرای اول آري هایاگه از بدخلق

 م،یکردی می چشم پوشای آرگاهی گاه و بي اگه از آه هام،ی گرفتی رو فاکتور ممیگذشتیاز کنارشون م
 .  پنهان گذشتیخوش گذشت اما با غم. خوش گذشت

 ایآر
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 .دیچقد زود خواب:  خوابش برده بودی صندلي نگاه کردم که روایلی به انهی آاز
 و کنهی میطونی تا ظهر ششه،ی مداریصبح زود از خواب ب شهیهم:  سرشو به عقب برگردوندمیمر

 .شهی مهوشیبعدش ب
 .خدا به داد مامانش برسه:  چراغ قرمز متوقف شدمپشت

 .زنهی از صبح تا شب باهاش سر و کله مچارهی بينایاوهوم، م:  سرتکون دادمیمر
  محسنتون چند سالشه؟م،یمر:  ذهنمو مشغول کرده بودیسوال
 . سالشه29داداشم همش، :  کردي خنده اتک

 . باشهدی سالش با5-4 حداقل ایلیا: دمی از شمارشگر چراغ برداشتم و متعجب پرسچشم
 کفش که من زن کی پاشو کرد تو يمحسن بعد از سرباز:  لبش نشستي از مرور خاطرات رویتبسم

 .خوامیم
 بود که با ته می مرشی پ رو به حرکت درآوردم، اما گوشمنی خندانش گرفتم و ماشي از لبهاچشم

 نای مشیمحسن دلش پ. زنشو خودش از قبل انتخاب کرده بود: زدی از خنده حرف مهیما
 خدا م؟ی آشنا بوداتشی که با تموم روحی بهتر از کسی کمش،یشناختیم.  کرده بودریدخترخالمون گ

 خوندی نامزد کردن و بعدشم محسن دانشگاه قبول شد، هم درس ماوردن،ی کار ني نه تونامرو شکر او
 ي سرهی ي هم به جانای مي جمع کردن، خونواده هی کم که سرماهی. کردی کار ميدی تولهی يو هم تو

حاال بعد از چند سال .  رفتنشونی مختصر سر زندگی عروسهی پول بهشون دادن و با ،یلوازم اضاف
 تشی قسط وام اذیگاه.  دارهنی خودش زده، هم خونه و ماشيرا پوشاك بيدی تولهی هم یگزند

 . که دارهی به زندگهی اما راضکنهیم
 ي مجلل توي از خونواده ها و ازدواج های بعضنی مرسوم بي ازدواج ساده نی تفاوت بود بچقدر

 مجلل نشونه ي هایعروس.  جووني زوج هاي به روشدی مي که باریی هایعروس. یانی اعيخونواده ها
 خوب بود؟ قانون و ی زندگي کننده نی تضمی موقع عروسي هايری هست؟ سخت گی خوشبختي

 ي هام هنوز عقده یلی خوشبخت بودن و خ،ی خرج عروسنی ها با کمتریلی نداشت، خجود ويقائده ا
و  بود دهی مجلل به طالق رسي های از عروسیلیخ.  انداخته بودهی ساشونی زندگي مجلل رویعروس

 کرد،ی نمنی تضمی مالکچی مشترك رو هیزندگ. کردنی می با هم زندگی مشکلچی هم بدون هیلیخ
 رانشی وای رو بسازن ی زندگتوننی پر زرق و برق، فقط زن و شوهر مي های نه عروس، باالي هینه مهر

 .کنن
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 میمر
هنوز اخماش تو هم قفل بود، هنوز چشماش از نگاه کردن به .  بهش انداختمیاز آشپزخونه نگاه 

 برقرار ای با آری خوبيبابا رابطه .  بهتر شده بودیلی حالش نسبت به صبح خی ولدی ترسیمامان م
نسبت به . چشم به سمت محسن کشوندم.  روش اثر نکنهیبی تا غرزدیمدام باهاش حرف م. کرد

 رفتهیانگار پذ. کردی ميری حداقل کمتر نسبت بهش جبهه گایرمتر شده بود  گای رفتارش با آربشید
 . کردهریی تغایبود که آر

 م؟یمر:  شونم گذاشته شدي رویدست
 جانم؟:  نشونه رفتکشویناخوداگاه چشمام شکم گرد و کوچ.  برگشتمنای سمت مبه

 ؟ي دوستش داریلیخ:  کردای به آري ااشاره
 شبیمحسن از د. یشی مرهی و بهش خنجای ايای مدام مي اومدیاز وقت:  زدیتبسم.  گرد کردمچشم

 خواب شب،یمحسن تا قبل از د. زهی رو به هم نرتی که زندگيکردیبرام گفت، برام گفت که التماس م
 . از جانب تو راحت شدهالشی خدمی فهمدی که با آرامش خوابشبیاما د. راحت نداشت، نگرانت بود

 .زنهی بداخالقه اما تو نگاهش به تو عشق موج مکمیدرسته :  با خنده ادامه دادد،ی که دسکوتمو
  کجاش بداخالقه؟ایآر:  ترش کردمرو
 . شوهر تحفتنیخب حاال، تو هم با ا: دی خندزیر

 .  چشم نازك کردم و خنده اش شدت گرفتپشت
 .  سفره رو تو سالن بندازگهیخاله م:  برداشتزی مي رو از روسفره
 .ارمی رو میخودم همه چ. ی بکني کارشتی بار شنیالزم نکرده تو با ا: دمی رو از دستش کشسفره
به آشپزخونه .  محسن دور نموندي زدم که از چشماي لبخندای رو پهن کردم، به نگاه آرسفره

 .می نگاهم به هم بکنهی میجرئت ندار. همش چشمش به ماست.  شوهرتو جمع کننی انایم: برگشتم
 به هم لبخند ی داره تو جمع هیچه معن:  شکمش نشستي به گردنش داد، دستش روي قرنایم

 د؟یژکوند بزن
 .رمیگی جا حال شما دو تا رو مهیمن : به طرف در رفتم.  رو بلند کردمینیس
 ،ی هستی پسر خوبنهی کمکم عمو ببای عمه بایلیا: کردی مي سفره بازي روای اریی اهدانی با ماشایلیا

 .یکنی کمک مهیبه بق.  يبزرگ شد
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 برنجو هم وسط سفره سی دنیآخر. دی مبل پارك کرد و کمکم سفره رو چری زنشوی ماشایلیا
 .  و محسن بودای آرانی می خاليتنها جا.  دور سفره کردمینگاه. گذاشتم

 رو بهش لب ختم،ی نگاهم ريتموم عشقمو تو.  پر شده جلوم گذاشتی گرفتم که بشقابي جاای آرکنار
 .ممنون: مزد

 یچه معن.  شدمی حسودیلی زشت خي بچه نیامروز به ا: زمزمه وار گفت.  حواله ام کردزی ریچشمک
  ن؟ی به ای بچسبی ول کنیپی خوشتنیداره منو به ا

 . بهت گفتمی کنی ببرسمی نامرد؟ من که حساب تو رو منقدریزنم ا:  غر زددوباره
 نای خندون محسن و مي چشماي چشم گردوندم و نگاهم توی سرشار از خوشی با قلبی زده ولشرم

 .کردی مشتری که خجالتم رو بیی پر از حرف بود، پر از حرفانای ميچشما. قفل شد
 . راه بندازميزی انداختم تا کمتر آبرورریسر به ز.  از خجالت پودر بشمخواستمیم
 اوضاع غذا خورد؟ نی با ادشیمگه م. دمی نفهمیچی خوش آب و رنگ مامان هي خورش قورمه سبزاز

 يآروم جور.  کنار زدنکی منو از سنایم.  باال زدم تا ظرفا رو بشورمنی آستم،یسفره رو که جمع کرد
 ... رفع کن، همیبرو تو اتاق،هم خودت خستگ: که فقط خودم بشنوم گفت

 .گهی نکن دتی اذنایم: معترض گفتم.  شدمی حرصدنشی خندزی ري صدااز
االن تا تنور . خوامی مرتویخره من خ:  فشار دادمیشونیانگشت اشارشو به پ.  باال انداختي اشونه

 .شوهرت داغه خوب جا تو دلش باز کن
 يبا کارها.  تندهششی معلومه آتافشیاز ق.  شوهرت جوونهم،یآره مر:  از پشت رو سرم آوار شدمامان
 .  نکن ازت سرد بشهي کارهی یاضاف
 تی اولوانشوی اطرافدی باشه،ی همسر می وقتکنه،ی ازدواج می زن وقتهی: دی موهام کشي رویدست
 زبون ی داشته باشه وليزن هزارتا هنر و کدبانوگر.   درجه رو دارهنیشوهرش باالتر.  کنهيبند

 ي مادردی دوم بچه هاشن؛ زن بايدرجه .  ارزهی نميزی مردشو ندونه، پشازیشوهرشو نفهمه، ن
 مردم بخاطر ناخلف ي کنه، تا فردا روزتی بچه شو درست تربدی به بچه هاش محبت کنه، بادیه،باکن

 . بودن بچش لعنتش نکنن
 احترام دیبا.  همسرشي خودش هم خانواده يبعد از بچه ها خونواده ان هم خانواده :  تازه کردینفس

تن که دوستا رو به شوهر و بچه  از زنا هسیلیاما خ. و در آخر دوستاش. نگه داره تا حرمتشو نگه دارن
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زنش محبت   اگه ازی صبر داره و بعد از مدتي مواظب باش که مرد تا حدمیمر. دنی محیها ترج
 .کنهی جستجو مي اگهی دامن زن دي محبتشو تونه؛ینب

با . کردی می که گوهر فشانی به لبانزدی بوسه مدی بایگاه. دی چسبی مبی بزرگتر داشتن عجیگاه
 بدون انشوی سالي که تجربه ي مادررمی به اغوش بگخواستی دلم مکردم،یمحبت به مامان نگاه م

 ت گرفیشگونیمامان و. دی کشری تکبارهی زدم، اما دستم به یپلک. گذاشتی مارمی در اختیچشم داشت
 . خوندمی تو گوش خر منیاسیدوساعته زل زده به من، انگار : و منو به سمت در هول داد

 به دی که بهتون بفهمونم برزنمیدوساعته دارم حرف م: کنار زدنکی از سمتی رو هم با مالنایم
 .دیکنی بر و بر منو نگاه منیستادی وان،یشوهراتون برس

 .می تشر مامان هر دو خندان از اشپزخونه خارج شدبا
 ي جاای آرشی مامان حساب کار دستم اومد و رفتم پي که با چشم غره نمی کنار بابا بشخواستم

 .گرفتم
 من طاقت یدونی نم؟ي منو تنها بذارنطوری بانو،انصافه اي کردرید:  نجوا کردای با نشستنم آرهمزمان

  ندارم؟تویدور
 . تنم گر گرفت از تصور نگاه گرمش.  ضربان گرفت از لحنش، از حرفشقلبم

 . ی بکنیتراحت اسهی خونه، می رو آماده کن تا برایلیخانوم، ا:  گفتنای رو به ممحسن
 . شدی رنگ به رنگ منای و مگشتی منای صورت مي مدت نگاه پر محبتش روتمام

 . خونهمی لباستو بپوش برای مادر،بایلیا:  رو صدا زدایلی انایم
 . مونمی ممی عمه مرشیمن پ:  اومدرونی بی از اتاقایلیا

 . مامانو باباش باشهشی پدی که بزرگ شده باي پسر؟ی چیعنی:  محسنخی همزمان شد با توبای آرنچ
آقا :  گذاشتمي گونه اش بوسه اي دستام گرفتمش و روونیم.  سمتش رفتمد،بهی لب برچایلیا

 .يای عصر بازم بدهیخوشگله، تو برو بابا محسنت قول م
  دلم؟زیباشه عز: دمی چی از لپاش گلدوباره
 .  گره خوردای آرطونیون و ش ستاره باري چشمايبلند شدم و نگاهم تو.  بود اما قبول کرددلخور

 ایآر
بگم .  پا گشامون کننخوانی عمو و خالم مگفتی مامان ما،یآر:  موهاشو پشت گوشش فرستادمیمر
 م؟یریم
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 .  ندارمينه، من حوصله مهمون باز:  گردن خوش تراششي شد رودهی کشنگاهم
 دستاش بود؟ اخمش مهم عی حرکت سري من روي چشمای مهم بود وقتشیشونی پي که رویاخم

 حوصله ندارم؟ من دلم براشون تنگ شده، ی چیعنی:  گشتی سوغاتها منی که چشماش بیبود وقت
 دمشون؟ی چندوقته ندیدونیم
 دور کردم؟ باز زانشی من اونو از عزنکهی نداشت؟ اهامی ای حرفش کمنی ادم،ی توجه بهش دراز کشیب

 ا؟یآر: ی عصبی بار اندکنیهم صدام زد، ا
  ازشون ندارم؟ی که شناختامی بیی جايانتظار دار:  حوصله جواب دادمیب

 نبود، انگار شهی به سمتم برگشت، حالت نگاهش مثل همرهی خی رو رها کرد و با نگاهدهای خرمیمر
 ا،ی آراریبهونه ن. میشی خب باهاشون آشنا م؟یکنی متی چرا اذایآر: دی رسی طلبکار به نظر میکم

 .ش به فکر من باکممی
 . نهیعنی گفتم نه، ی نکن، وقتی اصرار الکمیمر:  سقف دوختمي روي بلندتر شد، نگاه به گلهاصدام
از کنار سوغات ها بلند شد و .  نگفتهي پر از حرفهای نگاهده،ی ترسی نزد، فقط نگاهم کرد، نگاهیحرف

 مضحک ی ترسخت،یدلم ر. دمی نشنیصداش زدم اما جواب.  از اتاق انتقال داديهمه رو به گوشه ا
 ... دلم نشستيتو
قهر بود؟ پس چرا مثل گذشته از .  به دست گرفت و ورق زدی  من، کتابي رهی توجه به نگاه خیب

 پلک ی ولزدیورق م. زدی همچنان کتاب ورق ممی گذشت اما مري اقهی کرد؟ چند دقیحقش دفاع نم
 هی گرفت، تشی از مظلومبغض داشت؟ دلم. دادی مدام آب گلو قورت می ولد،ی لرزیچشماش م

 دم،ی موهام کشنی بی کالفه دستم؟ی مري دلخورای من مهمتر بود ی حوصلگی ، بگهی دود بیمهمون
 .میایبهشون بگو م: زمزمه کردم

 يموهاش رو. چشمم گرم شدي بعد رويلحظه ا.  دستاش افتادونی نگاهم کرد، کتاب از مناباور
 .یی آقایلیخ.  عاشقتمایآر: صورتم پخش شده بودن

 . من برم به مامان بگم:  شد و به طرف در رفتبلند
 میمر

  ست؟یاالن زود ن: دی برس کشسشوی خي و موهاستادی پشت سرم اای رو سرم انداختم، آرچادرمو
 دنی زنگ زد گفت رسشی ساعت پمیکجاش زوده؟ محسن ن:  گردوندمواری دي به ساعت روچشم

 .خونه عمو
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 ؟ي تو تنها برستیبه نظرت بهتر ن: رد کنسول پرت کزی مي رو روبرس
 سخت نقدریچرا ا. می ما با هم حرف زدایآر: دی باز موند، به سمتش برگشتم، نگاه ازم دزددهنم

  ؟یرفتی که مییهای مهموني ساده است، مثل همه ی مهمونهی ؟يریگیم
 ؟ی کنتی منو اذادیدلت م. ی ماهنقدریتو که ا. ی هستیتو که پسر خوب:  براش گرفتمشوی سرمه اکت

 .  شدیباشه گوشام مخمل:  کت کردنی آستي تودست
 و بدون ی حرکتنی بدون کوچکتر،ی تبسمنی کوچکتری بدون حتای بلند و پرصدا، اما آردم،یخند

 پر ی پر از عشق و محبت، نگاهی قشنگ، نگاهي پر از احساس های نگاهکرد،یپلک زدن به من نگاه م
  ان؟ی با ما منایامانت و ام: لب زد. یاز رنگ قشنگ زندگ

 یشی متیاگه اذ: دست جلو بردم برا بستنش.  باز بودشیی بااليبازم دکمه .  تکون دادميسر
 ان؟ی بگم خودشون بيخوایم

 .انی اونام بمی بشم؟ ما که جا دارتیچرا اذ:  زدمینی بيرو
 به دلش راه ی اگه فقط کمشدی مای شوهر دننی من بهتريای صورتم نقش بست، آري رویتبسم

  بانو؟میبر:  برداشتزی مي از روچوییسو. ومدمیم
 .میبر:  عسل بودینیری کالمش به کامم به شهر
 ن،یاری ننی شما ماشییبابا:  اومدنرونی مامانو بابا هم حاضر و آماده از اتاقشون بم،ی اومدرونی اتاق باز

 .نیایبا ما ب
 ایآر. ادی مامان تا تموم درها رو قفل نکنه نمدونستمیم. می رفترونیجلوتر از اونا ب.  نکردی مخالفتبابا

 . خودتي برايشدی ميگری ج،ي اگه به مامانت رفته بودمیمر: کنار گوشم نجوا کرد
 .ادمی هم از سرت زی شکلنیهم:  خندم گرفته بود هم حرصهم

 .یشی می که عصبانی بخصوص وقت،یصدالبته خانوم:  چشماش گذاشتي رویدست
 اومد، رونی که بابا بفیح. ترنیری و ششتری بشهی از همی لرزشد،ی لرزیو شد، دلم با خوش و رری زدلم

 . رفتار خودم نداشتمي روی وگرنه ضمانتم،ی کوچه بودي که توفیح
 . میمن و مامانم عقب نشست. نهی پشت فرمون نشست و به بابا تعارف زد جلو بشایآر 

 . ذارمی لحظه تنهاتون مهی من د،یببخش:  توقف کردای که آرمی بابا رفتیی و به راهنماری از مسیکم
بابا جان : بابا به سمتم برگشت.  شدی رد شد و وارد گل فروشابونی چشم دنبالش کردم که از خبا

 .  آقاستیلیخدا حفظش کنه برات، خ
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 یاالن که م. ي بد شروع شد، به خاطر محمدم تن بهش دادکمیدرسته اولش :  کرددیی تامامان
 . ازدواج سر گرفتنی خوشحالم که انمتونیب

 شمهی پای آری وقتخواستمیفقط م.  به فکر محمد نبودمیمامان فکر نکن:  دستش گذاشتمي رودست
  از حبسش مونده؟گهیحالش خوبه؟ چقد د. رمیسراغشو نگ

 رمی بگم؟ بمیمادر چ:  اشکش داشته باشهي روی کنترلتونستی داد، هنوزم نمرونی نفسشو بمامان
 دختره هرشب افهی قگهیم. شهیبچم هر روز داره داغون تر م.  از حبسش موندهگهی سال دهیبراش 

 . جلو چشمشادیم
 هی غفلت، هی ی بود ولی االن کنار هم سن و ساالش مشغول دانشگاه مدیبرادر من با. دمی کشیآه

 . باعث شد که گرفتار زندان بشهی ساده اما خونیلی اتفاق خهی ،یخشم ناگهان
 نشست و نی داخل ماشایآر.  دادم به حرفمون ادامه ندمحی ترجشد،ی رد مابونی که از خدمی رو دایآر
 باشه یامانت:  و رز به سمتم گرفتومیلی و لدهی پر از ارکییبای دسته گل زد،ی مشامم پچي گل تويبو

 . بهترشو براتون بخرمهی تا بعدا لتونیتحو
:  هم گذاشت و لب زدي مامان فشرده شد، چشم روي انگشتهاونی حرف رو گفت و دستم منیا

 .قدرشو بدون مادر
 .نیدی جان زحمت کشایآر: دیچی گوشام پي بم بابا تويصدا

 . پدال گاز گذاشتي گفت و پا روي نداره ای قابلایآر
**** 

 زی مي رووی خالینی گذاشتم، فاطمه سزی مي که فاطمه جلوم گرفت رو برداشتم و روی خوشرنگيچا
 دورتر از من یی مجبور شده بود جاهی دوخت که به خاطر بقایچشم به آر. ت و کنارم نشستگذاش

 مرد نی ایتونی چطور مدونمیاما من نم.  بهت ساختهی از رنگ و روت معلومه حسابمیمر: نهیبش
 ؟یرو تحمل کن يجد

 عالوه بر ایآر:  مردا بودونی ميتموم حواسش به بحث اقتصاد.  دوختمای آري ابروهانی به اخم بچشم
 .دمی و صد البته مهربون داره که فقط من دطونی شتی واقعهی ش،ی ظاهر جدنیا

 .  گل انداختن و خوشگل شدننقدریپس بگو چرا خانوم ا:  کردکی چشم بارفاطمه
 يرو.  نامزد موندنم نوبرهنقدی به خدا ان؟ی نداریفاطمه شما قصد عروس:  نثارش کردمي شعوریب

 .دی کرددی سفهی طوالني هاينامزد یهرچ
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 .  شب باشههی و نومزدنگشون تو ی عقد و عروسستنیهمه که مثل شما ن:  کردي خنده افاطمه
 . نذاربی با کالس من عی عروسي رويعرضشو ندار:  بهش کردم و چشم ازش گرفتمی تصنعیاخم

 .میری بگی عروسدیقراره بعد از ع:   زمزمه کرديدستمو گرفت، با شاد 
 همه دختر پسرا نکهی بهتر از ایچ. خوشحال بودم براش.  شاد و پر ستارش انداختمي به چشماینگاه

 خوشبخت بشن؟
 
 
 ایآر

جانم :  گفتم و به تراس رفتمی معذرته،ی کنجکاو بقي به گوشم چسبوندم، رو به نگاه هالمویموبا
 داداش؟
 . مودبت کردهکمی خانوم، مینه انگار نشست و برخاست با مر:  کردي تک خنده اشهاب

 . رو بگوي کنار بذار، اصل کارفتویاراج:  زدم به نردههیتک
 .ي که قبال بودی هستینظرم عوض شد، همون گوشت تلخ: دی خندبلندتر

  قطع کنم؟ای یزنی ندارم، حرفتو ميشهاب حوصله مسخره باز:  مجتمعاطی به سمت حبرگشتم
 چونکه م،یدار... ي از اداره شنهادی پهی ا،یآر: اطی حي گوشه دمجنونی دوختم به تک درخت بچشم
 . نونمون تو روغنهم،ی توافق کنمی اگه بتونه،یدولت
خب چرا باهاشون جلسه : کردمی می تمرکز ذهني برای که گاهی نشست، اخممیشونی پي رویاخم

 ؟يذارینم
 سی با رئدیما با حتگنی که منهی جلسه مشخص کردم، مشکل اي برایخی تارهی:  دادرونی بنفسشو

 . میشرکت صحبت کن
 ؟یک: دمی به صورتم کشیدست
 .فردا شب:  من کردمن
 ؟يکردی با من هماهنگ مدیفردا شب؟ تو قبلش نبا:  زدمادیفر
 هول کرده بودم که اصال فکر مسافرت نقدری اا،یآر:  کردحیتوج.  بودم صدام داخل نرفته باشهدواریام

 ؟ي کم زودتر برگردهی ،ی کني کاریتونی منیبب. تو رو نکرده بودم
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 و چه کار زدمی حرف ممی با مردیبا.  غرق صحبت با دخترعموش بودمی عقب سربرگردوندم، مربه
 .کنمیمن خبرت م:  بودیسخت
 ي هام فرستادم، به عقب برگشتم و رخ  به رخ دختر عموهی به ریقی رو قطع کردم، نفس عمیگوش
  ن؟یینجای خان، اایآر:  الغرشو قاب گرفته بود چسبونش، اندامکیتون.  شدمکترشیکوچ
 .ستادمی انجای که ادینی بیم:  جواب دادميجد

کالفه شدم، راهم رو سد . کردی پروا نگاه می بمی صورتم به گردش در اومد، برعکس مري رونگاهش
 يامر: انمی خونواده فرق داشتن با اطرافنیا.  با دست کنارش بزنمدمیدیکرده بود و درست نم

 ن؟یداشت
نه، فقط خواستم :  بودانمی اطرافهی شبی دختر کمنی زد، اما اهی از من به نرده تکی کمي فاصله با
 .نی باهاتون معاشرت کنم، البته اگه حوصلشو دارکمی

  معاشرت؟لیو دل:  باال انداختمو به صورت بزك کردش چشم دوختمییابرو
 .می برسی خوبي به توافق هادی شاتر،شی بیی آشناد،یشما فکر کن:  چشمشو خاروندي گوشه
 ، خانوم محترم: دمیغر. دادی تو چشماش،حالت تهوع بهم مي اغواگرش در کنار وسوسه لحن

 با من، دختر ي که اونجا نشسته عالوه بر نسبت همسریاون زن:  رو نشون دادممی انگشت اشاره مربا
 . شماستيعمو

شما . ادی خوشش ممی شما، از مرتی به جذابي که مردنی نگ؟یگی ممویمر: می گوشه کرد به مرچشم
 گم؟یدرست نم. نی ها باشنی با بهتردیبا

 نی به اي خونواده يمن موندم تو: دمی تو صورتش توپد،ی جلو گذاشتم،فاصله به صفر رسقدم
 ...نقدری وسط چرا انی تو ا،یختگیفره

واقعا برام سوال شده بود، . شتم نکردم، حرفمو خوردم و به سالن برگدای مناسب حالش پي اجمله
 پسرعموهاش با گاهی گاه و بي از صحبت هایحت.  و موقر بودننی سنگم،ی مري عمويتموم خونواده 

 به ی گاهشی آالی چشماشون پاك و بدمیدی  که می وقتشد؛ی بهم منتقل نمي حس بدچی هم،یمر
 به زد؟ی گدار به آب می سبک و بنطوری دختر انیپس چرا ا. شدی به اطراف دوخته میم و گاهیمر
 .  خانواده محترم بودني اعضاي هی که بقی نسبت بدم، زمانتونستمی نمتیترب

  ه؟یچ:  خودم حس کردم، لب زدي روموی نگاه مرینیسنگ
 .کنمی مفی ، بعدا برات تعریچیه:  کردمپی تایامی زدم، پیتبسم
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 . دیرسیحاال بهتر به نظر م.  به آخرش اضافه کردمیزمی کم داشت، عزيزی انداختم، چامی به پینگاه
 میمر
از بعد از تلفن .  انداختمای به آري اگهینگاه د. دمی البالشون کشی از موهام باز کرم و دستپسویکل

 . که باهاش کردمیی های با تموم شوخیاخماش باز نشد حت
 ی افتاده بود؟ از من اشتباهیترس لونه کرده تو دلم، اتفاق. کردی باز مرهنشوی پي حوصله دکمه هایب

  ا؟یآر:سرزده بود؟ نامطمئن صداش زدم
 ا؟یآر: دوباره نامشو به زبون آوردم.  و جواب نداددی شنای دینشن

 زم؟ی افتاده عزیاتفاق:  از دلهرم کاسته شدی که به سمتم برگشت، کمچشماش
 .ستی نی خاصزیچ:  آورد و رو تخت نشسترونی بنشی از آستدستاشو

 رفتارش به خاطر ریی تغنینکنه ا.  بهش داده باشن دلشوره به جونم انداختي نکنه خبر بدنکهی افکر
 . باشهنی بودم همدواری بود، امنی حدسم همنیعاطفه باشه؟ اول

  گفته؟يزی شده؟ عاطفه چی چی بگيخواینم. ي دقم دادایآر: ستادمی اروبروش
  دختر عموت چرا با شماها فرق داره؟میمر:  کردنگاهم
 يبازم حرفا: بود، کنارش نشستمفتادهی نی کسي برايپس اتفاق بد.  حبس شدم رها گشتنفس

 نامربوط زد؟
  کارو کرده؟نیمگه قبال ا: دی پرسمتعجب

 هیقبل و بعدشم .  داده بود به محمدری مدت گهیاوهوم، :  دادم به شونشهی جلو بردم و تکسرمو
 .گهی ديکسا

 چه گهیعموم م. نی عمو و زن عموم از دستش عاصچارهیب: ادامه دادم.  موهام نشستي روسرش
 خاص ي انگشت نمانجوری ادی دختر بانی آوردم خونه که ای حرومي کردم؟ چه روزتشی تو تربیغفلت

  و عامم کنه؟
 گرفته تا حتیرداره، از نص هاش بي ابروزنی کاراش،از انی کردن تا دست از ايهر کار: دمی کشیآه
 یعمومم هر روز م. زنهی مشی زندگي توي گندهیهر روز .  نداشتيری تاثچکدومی و دعوا اما ههیتنب

 از خونه نهتوی نمیحت.  ادی از دستش بر نمي و کارخورهی و غصه منهیبیم.  کنهي کارتونهی و نمنهیب
 دارم شبا دخترم تو نانی تو خونه راهش ندم؟ حداقلش اطمتونمی بچمه چطور مگهی کنه، مرونشیب
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 اتی روحشناسم،ی من عاطفه رو خوب مایآر.  شهی بدتر منمی اگه طردش کنم از اگهیم. خوابهیخونه م
 .ستمی نيزینگران چ. تو رو هم از برم

 .ي دارنانیخوشحالم که بهم اطم:  و منم کنارش خوابونددی کشدراز
 .صر شهاب زنگ زدع:  مکث کرد و گفتیکم

 با ي قرار کارهی فردا شب گفتیم:  شددهیچی بازوش قرار گرفت و بعد دستش به دورم پي روسرم
 . دارمی اداره دولتهی ریمد

 . تهرانمیگردیفردا صبح با هم برم: دمی صورتش کشي رویدست
 زود نقدری به خاطرم ایستی مجبور ن؟يای بعد ب؟ی تو بمونيخوایم:  از رو صورتم کنار زدموهامو
 .يبرگرد
 . دلم باشه، همونجامزیمن هرجا شوهرم باشه، هرجا عز:  زدم و چشم بستمیتبسم

***** 
 . اصفهانامی نگهی که دستی قرار ن؟یکنی مهیمامانم چرا گر: دمی و چندباره مامانو بوسدوباره
 سخته ،يموندی مشتریکاش ب:  شدسی پاك کرد اما باز صورتش خشی اشکشو با پر روسرمامان

 . شهر غربترهی گوشت داره مگری جینیبب
 خارج از کشور، مامان رمی شهر غربت انگار دارم مگهی منیهمچ. اووو:  کنار صورتش گذاشتمدست

 . بغل گوشتهنیتهران هم
 .گمی می من چی بفهميمادر نشد:  کردیفی اخم ظرمامان

 دور کمرم ای دست آریوقت.  ندادم بهشتی دلم شکست و دردم گرفت اما اهمي گوشه يزی چهی
 می مردیخوایم.  اصفهانمیای زود بیلی خدمیمادرجان قول م: ستمی من تنها ندمی شد، فهمدهیچیپ

  هم بمونه؟گهیچند روز د
  داره زن دور از شوهرش بمونه؟ینه چه معن: دی لب گزمامان
 چشم يگوشه .  بودیقیحال حق نی و در عیمی رو که هنوز اعتقاداتش قدي صدقه رفتم مادرقربون

 . تهراندیاری بفی شما تشرکه،ی نزددیع:  خوردنی چایآر
 دم ي بسته شد،صداي لحظه اای آريچشما. دی بوسشویشونی خم شد و پایآر.  کردي تشکرمامان

 نی سنگیلینفسشو خ. زدی چشماش باز شد، اشک توشون موج می و وقتدمی که گرفت رو شنیقیعم
 . شدری جان دمیمر:  دادرونیب
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 . نمشی من ببومدی نرونیفنچول عمه که ب: دمی شکمش کشي رویدست. ستادمی انای ميروبرو
 دنت؟ی دادی بي تو از بچه چهارماهه انتظار دارمیمر: دی خندنایم

  بخورمش؟يدیترسی مهد؟ مي رو چرا فرستادایلیا:  صورتم کاشتمي رویاخم
 .بردمشیامروز مهدشون قرار بود برن اردو وگرنه نم:  جواب دادتیبا مظلوم 

 . ی مظلومنقدی قربونت برم که ایاله:  بر گرفتمشدر
 . دنشی کن، نتونستم برم دیاز طرف من از خاله معذرت خواه:  گرفتم ازشفاصله

 يرولب به . دی دستاش کشونیبابا منو م.  پر آبش رو از من گرفت و سر تکون دادي چشمانایم
 .بابا جونم خداحافظ:  گلومي عطر تنشو، بغض نشست تودمینفس کش. چادرم گذاشت

 اما دل من، ذهن من، میحرکت کرده بود.  شدریچقد زود د.  رفتمنی شدم ازشون و به طرف ماشجدا
.  کردی می شهر بهم دهن کجنی شاهيتابلو. دی تابی همون محله و خونه میروح من همچنان حوال

  با دوستامخواستیدلم م.  نشدی محمد ولدنی برم دخواستیدلم م.  کار نکرده داشتمیمن هنوز کل
 هنوز ی مامان و بابا ولي ظرف دل پرکنم از محبتهاخواستیدلم م.  وقت نبودی کنم ولداری ددیتجد
 . مجبور بودم برگردمدهی نرسمهیبه ن

.  تلنگر بودنیگار معطل هم سرکش از حصار چشمام خارج شد، انی رو دستم نشست، اشکایدست آر 
 .دنشونی دمیای بار زودتر بنی ادمیقول م:  با محبت گفتایآر

 برگردم تو رو بذارم يخوای فدات بشم، میاله: دی موهاش کشي البالی دستد،ی چکي اگهی داشک
 .خونتون و خودم برم

 نکن، دلم هیپس گر:  دست گرفت و انگشت شستش نوازش داد صورتموکیفرمون رو با .  باال دادمسر
 .رهیگیم

 به صدا میگوش.  شده بودمی که تموم زندگی غصه دار بشه وقتایدوست نداشتم آر.  پاك کردماشکمو
 بله؟:  عادتم شده بودایعادت آر. وصلش کردم. زدی چشمک منیاسم نازن. دراومد

 بشنوم تو اصفهان ری از امدیکثافت من با. بله، زهرمارو بلهکوفت و : دیچی گوشم پي توغشی جغیج
 ؟يبود

 ه؟ی چری ارتباط شما با امدیببخش:  فعال شدرادارم
بحثو عوض .  نکبتونی ای دلدادگکنمی مفیمن خودم بعدا برات تعر: شکوه جواب داد.  سرفه افتادبه

 ؟يای ما ندنی که ديدی اصفهان خجالت نکشابوناینکن، تو از خ
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. دهیچه خوش خنده هم شده ورپر. کوفت: دمی رو دای آرعی و از گوشه چشم لبخند وسدمی خندبلند
   تور کنم؟گرتوی اون شوهر جيدیترسی مشعوریب

 پی مرد خوشتهی تهران با ی رفتيدی از تو که راهتو کشنیا:  کرددای شباهت پرزنای به پصداش
 دوست شی بار اومد تهران خودشو بست به رهیکه  مرده لی ذلنی از نازننمیا. ينشست و برخاست دار

 کر به فچکدومتونی گرفته هم که با پسر خالش نامزد کرده، هگری جزه جياون صبا. یشوهر جنابعال
منم .خوامی هوار منم مي داد؟ اي دشمن؟ اای دوستن نای خدا ايا. نیستیمن بدبخت فلک زده ن

 .خوامیشوشو م
 و ری و امنی نازني براکردی صبا، دلم نقل پخش ميخوشحال بودم برا. دمیخندی گرفته بودم و مدلمو

 . شکوهي بازوونهی به ددمیخندیم
 زم؟ی عزیخوب: دی تموم کرد، پرسناشوی ناله نفریوقت
 ؟یفتی می احوالپرسادی شکمم درد گرفت، االن يتو روحت شکوه، گوشتا:  خندم هوا رفتکیشل

تو هم . ی به سخره گرفتموی جدي حرفانی اکشه،یلتم نمخفه بابا، خجا:  به جانب جواب دادحق
 . بچسبتیریکبیبرو به اون شوهر ا. یستیدوستم ن

 . منيای نه آری خودتيریکبیا:  زدمغیج
 مصادف شد با فمی کي تویگذاشتن گوش. کردی قطع می من گوشي قطع شده بود، نکبت رویگوش

 ؟يریکبی اگفتی می دوستت به کنیا: ای آريکنجکاو
  با همن؟نی و نازنری تا حاال امی بگو از کستی مهم ننیا:  کردمزی رچشم

 .رسمیبعدا حسابشو م. ستی نداشی رفته بگو چندوقته پیرآبی زریام: دیلب تو دهنش کش 
 ایآر
 ری امنی واقعا خبر نداشتم بنکهی اخالق و رفتارش، اد،ی پرسی مریاز ام. زدی سره حرف مهی تا قم میمر

 لی تحوگهی ده تا سوال ددادمی که میبا هر جواب.  پنهان کردممی و از مردونستمی مای هی خبرنیو نازن
 اعصابمو به هم گهید  با خنده و در آخر کهی گاهدادم،ی اوقات جوابشو با حوصله میگاه.  گرفتمیم
 . با تشر ساکتش کردمختیر

 ادمی از فري اقهیده دق. کردی نگاه مرونی بود و به بدهی بهش انداختم، ابرو تو هم کشي اگهی دنگاه
 . شدی مرهی به من خیرچشمی زیفقط گاه. کردی نگاه مرونوی در سکوت بمیگذشته بود و مر

 م؟یمر:  خودم فشارش بدمهی تونمی تا مخواستی دلم مکردی قهر منجوری ایوقت



 461 

   بانو؟میمر: دمی نشنیجواب
 خانومم؟:  تر شده بودی بار قهرش طوالننیا.  ندادی پاسخچی هبازم

 ه؟یچ:  به سمتم برگردوندسرشو
 ؟یکنیخانوم چرا قهر م:  جانم نگفتدم،ی تو هم کشابرو

 ؟ي رفته سرم داد زدادتی. یی پررویلی خایآر:  لوچ کردچشماشو
 ؟یآشت. يخب با سواالت کالفم کرد: دمی کشلپشو

 .ادی رو زبونت نمیجون به جونت کنن عذر خواه:  زدغر
 دی بارونی پرتت نکردم بنی که از ماشنیهم. ي از من داریی جای بيچه انتظارها: م بلند شدقهقهه

 .یخدا رو شکر کن
 . رو تو برم:  چپ نگام کردچپ
 ا؟یآر:  مکث کردیکم
 .بپرس:  زدمی لحنش تبسمبه
 ومدهی تولدت نی مهموني برادمشونی چرا اون دوستات که تو کوه دگمیم:  تا بناگوش باز شدششین

 بودن؟
 نمونی بیتیمیبا بهروز و شهروز تازه آشنا شده بودمو صم:  جواب دادمرمی نگاه از جاده بگنکهی ابدون
 .ی و تارا هم رفته بودن دوبنی و رامتبای و فرنیرام. نبود
   شد؟ی بپرسم و نمخواستمی چندوقته میدونی مش،یآخ:  دادرونی بنفس
 نی ادونستینم. کردی مي که فقط دلبرممی و مرشدی منیی هورمونام باال و پاد،یکشی براش پر مقلبم

 بچلونمت از بس که تونمی تا مخوادی دلم می گاهمیمر:  لب زدمبره؟یحرف زدنش منو به کجاها م
 .یشی میخوردن

 .یکنی ممییپدرسوخته بدجور هوا:  گل انداختش به وسوسم انداختلپ
***** 

 شو داری بممیم؟مریمر:  به تنم دادمیو قوسکش .  نگاه دوختممیبه مر.  خاموش کردمنویماش
 .میدیرس
 يخوایخانومم نم: دمیصورت جلو بردم و چشماشو بوس.  پلکاشو باز کرد و دوباره بستي البالیکم

 ؟ی بشداریب
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. دی پررونی بنی شوك کارش بودم که درو باز کرد و از ماشيتو.  چشم باز کرد و لپمو گاز گرفتآروم
 .می مرکنمینفلت م:  خنده هاش منو به خودم آورديصدا

 و فرار دیخندیدنبالش کردم، م. می اومدن زبون مررونی همزمان شد با بنی اومدنم از ماشرونیب
 کردم و انداختمش رو کولم، سبک وزن بود و به رشی دستام اسونی که مرفتیپله ها رو باال م. کردیم

 ... خانومینیبی کارتو مجهی نتگهی ساعت دمی وروجک؟ نيذاریمنو سرکار م: یشدت بغل
اما من همچنان . شدی مکتری گوشم به پاره شدن نزدي و پرده زدی مغیج. دیخندی و مزدی و پا مدست

 . قفل شدي و پربای متعجب زي چشمايدر سالنو باز کردم و نگاهم تو.  رو نگه داشته بودمطونکمیش
 میمر

 با خواست ای بار آرنی و انیی پاامیتالش کردم ب.  برقرار شدینی قطع شد و سکوت سنگای آرحرف
 نی از اریمرگ غ.  روح از تنم خارج شدي و پربای زدنیسربرگردوندم و با د. نیخودش منو گذاشت زم

  رفت وی مای من و آرنینگاهشون ب.  کلمه مردم و زنده شدمی واقعي باشه؟ به معناتونستیم
 . شدی مدهی من شني و نفس نفس هابای و زي پرنی سنگي نفسهايبه فقط صدا. گشتیبرم

 ي که توی از خشم و حسادتدمیترسی رو از دست بدم، م ای آردمی ترسی از حضورشون، مدمی ترسیم
 یو خجالت م. دمی دی مي نگاه پري که توي انهی از خشم و کدمی ترسی مداد،یوجودم جوالن م

 .بای زي از نگاه بهت زده و ماتم گرفته دمیکش
 .سالم: ارمی کالمو به زبان بنی سکوت مرگبارو دوست نداشتم، جون کندم تا ساده ترنیا

 .ری بخدنی سالم، رسکیعل:  به من دوختشوی وحشي چشمايپر
 اما د،ی حال بدمو فهمای پاهام لمس شده بودن؟ آرایفشارم افتاده بود . زدی کالمش موج مي تونفرت
 ي انگشتش موند و نمونه ي توي حلقه ي رهی خي دستمو گرفت و نگاه پرم،ی هستی مقابل کدینفهم

 .زمی عزدهی بانو، چرا رنگت پرمیمر:  انگشت من چشم تنگ کرديمشابهش رو تو
 کلمات بدتر نیحالم با ا. ختی ربای چشم زي که از گوشه ی اشکدمی جمله به زبونش اومد و دنیا

 من، مقابل من، يای به آری رو دوست داره؟ اگه کسای آردونستمی که میمن چه کرده بودم با کس. شد
 حق ای آراز  از اونهاشتری اما من حق داشتم، من بشکستم؟ی صدا می قدر آروم و بنی ازد،ی حرفو منیا

 نداشتم؟. داشتم
 ن؟یدی رسی کيپر:  کالمو به دست گرفتي رشته ایآر
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:  زدي تلخنديپر. کردی راحت نگاهشون نمنقدری اای اعصابم بود، کاش آري رودای بازشون، شديلباسها
 .میدی رسشهی میدو سه ساعت

 ي کنارم نشست و نگاه پرایآر.  آوار شدمی مبلي نگه داشتن وزنمو نداشتن، روشتری قدرت بپاهام
 .نی شما هم انگار مسافر بودگفتی خانوم منبی جان، زایآر:  تر شدرهیت

 زدمو خی دست ایآر.  صداش ناز نداشتنقدری کاش ارد،اوی رو به زبان نمای جان کنار اسم آرکاش
 نکهیبا ا:  محکم جواب دادایآر.  کرددای به رنگ زرد سوق پبای رنگ زدمیگرفت، دستم گرم شد اما د

 . اصفهانمی رفته بودي دو روزیکی اما خب نم،ی بی نمحی به توضیلزوم
 ی فقط کمی نشست، کمی نمي و پربای زي روگهی که دیی کالمش، نگاه هاتی جدا،ی آراستحکام

 حرکاتش مشخص بود، بازم ساعت ي توید،خستگی موهاش کشي توی دستایآر. حالمو خوب کرد
 که ي کن تا برم جلسه اداری بگهی دو ساعت دیکی منو مم،یمر:  داده بودنتی من مچشو زییاهدا

 .شهاب گفته
 فقط ی بودم و ناخوشای آرمی هنوز مرنکهی بخاطر ای خوشزدم،ی دست و پا می و ناخوشی خوشنیب

 .  گرفته بودبانموی که گریبخاطر عذاب وجدان
 .برهی خوابم نمیی تنهاا،ی تو هم بم،یمر: ستادی قدم رفت و اچند
 دیمن چه با.  به راه انداخته بودلی صورتش سي زد، اشکاش روبای که زی هقدنی از شندمی گزلب

 بد مخمصه يتو.  تپشو دارهنی هم همگهی نفر دهی دونستی و مدی تپی مای آري که برای با قلبکردمیم
 ؟يومدی پس چرا نمیمر: دی پله ها به گوشم رسي از باالای آري جدي افتاده بودم، صداری گيا

 کمرم ي به روبای و زي پري نگاه هاری از ابهت صداش، قدم تند کردم به سمت پله ها اما تدمیترس
 از ورشویپل.  دادرونی وارد اتاقش شد و نفسشو بدنمیبا رس. دمی رو دم در اتاقش دایآر. شدیاحساس م

 جاچرا اون:  نگاهم کنه، گفتنکهیبدون ا.  بسترش پرت کردي و خودشو رودی کشرونیتنش ب
 . بخوابای لباساتو عوض کن و ب؟يستادیا

 ... چراایآر:  به طرف در برگردوندم، مانتومو در آوردمچشم
 . بفهمن که اوضاع فرق کردهدی اونا باش،یه:  چشماش گذاشتي روساعدشو
 ...کمیاما بهتر نبود : دمی دراز کشکنارش

 مواقع نی اينه، تو:  برهنم قفل شدي شونه هاي سرم رد شد و روری دستش از زد،ی کالمم پرونیم
 . بهترهتیروبرو شدن با واقع
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 . بخوابمخوامیحاالم حرف نزن، م:  موهام فرورفتي البالسرش
 قلبم و عذاب انی می جنگدینفهم.  به پا شده بودیی دل من چه غوغاي تودی نفهمی ولدی خوابایآر

 ی نفساش منظم شد، به آرومیوقت. کنهی تاب تر میوجدانم صورت گرفته و داره منو لحظه به لحظه ب
کم کنه، تا  میاب درون از التهیاز کنارش بلند شدم، نماز مغرب و عشامو خوندم و به حمام رفتم تا کم

 برسم که کمتر عذاب وجدان داشته ی بتونم به راه حلدی آرامش به دلم برگردونه و تا شای کمدیشا
 هست؟ ي به دلداريازیمگه مهمند؟ مگه ن. الشونی خی کرد بی از ذهنم اصرار مياما گوشه ا. باشم

 گفتم؟ی می اما چزدم،ی حرف مبای و با زای تا رفتن آرکردمی صبر مدیبا
 

****** 
 ستادهیپشت پنجره ا. کردمی قبل از رفتنش در برم گرفته بود، رو احساس می وقتای تن آري گرماهنوز

 .کردمی از خونه نظاره منشویبودم و خروج ماش
 .  درب ، در اتاقم با شتاب باز شدکیهمزمان با بسته شدن اتومات 

 خودمو کهی داشتم، اما با وجوداروی تمام عيوا دعهیمنتظرش بودم، انتظار .  رو هم فشار دادمچشمامو
 . آماده کرده بودم، باز هم دلهره داشتم

 به سمتش برنگشتم، یصبر کردم، حت.  نداشتی هماهنگنشیری عطر شي با بوي پری عصبينفسها 
 یطوفان.  به پا بودی در ظاهر آروم بودم اما درونم طوفاندی کنه، شاادیاز خدا خواسته بودم تحملمو ز

 . کردیکه به قلبم حمله م
   هواخواهت شده؟نقدری اای که آري داری عجوزه چيتو: دی کشغی شد و جری چنگاش اسونی مبازوم

 من خوشش ی از چی بپرسای از خود آریتونیم:  جواب دادمي درد داشت، اما با آرامش ظاهرحرفاش
 .اومده

 فتتی که شي دادای به خورد آری جادوگر، چه کوفتي کهیزن:  صورتم گشتي روری با تحقچشماش
 بشه؟

 شتری اما صبرم به مراتب بدی کششی فرصت طلب، دلمو به آتسانی هم تراز کردنم با دعانوبهتانش،
 . چونکه اعتقاد دارم گناههکنمی نمیگی که میی کدوم از اون غلطاچیمن ه: بود

 ي مثل تموم دعواها،یگیدروغ م:  تا انتها باز کرددشوی درشت و کشي به کمرش زد، چشمادست
 تو خودتو خوره،یحالم از امثال تو به هم م. دناتی مثل تموم جانماز آب کش؛ی که راه انداختيصور
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 .ي کردزی عزای خودتو به چشم آر،يدی اما تا چشم ما رو دور ديدادی نشون مایمخالف سرسخت آر
 

 ي هی که سایی اون آرتا چطورستیاصال معلوم ن. دونمی رو نميبا چه ترفند:  کردکی بارچشماشو
 . کردتی تو رو حمازد،ی مری رو با تای آريزنا

 ... کهيدادی مسی همزمان به دو تا برادر سرودیشا: دی جنگی نامنصفانه مچقدر
 .اریحرف دهنتو اول مزمزه کن و بعد به زبون ب:  قطع شددمی که به صورتش کوبیلی با سکالمش

خواستم حرمت نگه دارم اما .  به زبان آوردیکی و حرف رکدی کشادی برداشت، فرزی سمتم خبه
 من ی از چای آرنکهیا: دمی صورتش توپي تودم،یچی دور دستم پشوی پرکالغی مشکيموها. نذاشت

 تنشو به ي و پاره هاکردی چرا آرتا به من اعتماد من،ی چرا شما نظرشو جلب نکردنکهیخوشش اومده،ا
 دونمی سپرد و من نمی منم

 . ی خودش اومد ازش بپرسی وقتیتونیم:  رها کردمو هولش دادم عقبموهاشو
 . کار دارمیحاالم شرتو کم کن، کل:  صورتشي درشت کردم توچشم
تموم تنم از .  عقب عقب از اتاقم خارج شدي پردمی اما فقط ددونمی ترسناکو نمای شده بودم یوحش

 گذشت، مهم نبود ی دو ساعتم نمیکی گر گرفته بود، برام مهم نبود از حمام کردنم تیگرما و عثبان
 و با کردم  سرما بخورم، فقط به حمام رفتم، آب سردو بازدیمهم نبود که شا. سنیکه هنوز موهام خ
 یراه سخت.  صورتم، اشکامم چکه کردني آب روزشیهمزمان با ر. ستادمی دوش اریهمون لباسهام، ز

 ي خودش به نحوای کاش آرکرد،ی کمکم مای سخت بود، کاش آربای و زينبرد با پر. داشتم شیدرپ
 .کردیردشون م

 میمر
 .نمی رو ببی کسخوامینم:  گرفتش سوهان روحم شدي به در اتاقش زدم، صداي تقه ادی تردبا

 يا داشت؟ دوباره تقه یی صدانی کرده که چنهی حالش بودم؟ چقدر گرنی من مسبب ادم،ی گزلب
 قهیوجدان .  تو اون حاال وحشت کردمبای زدنیچشم گردوندم و با د. زدم و درو بدون اجازه باز کردم

: بود  شدهری که تو چنگش اسیی موهاي با مشاهده با،ی زي در بغل گرفته ي  پاهادنیمو گرفت با د
 با؟یز
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 من یدونستی تو که مم،ی مري نامردیلیخ:  به خون نشستش، قلبمو فشردي بلند کرد، چشمهاسر
 نی دارم پس چرا اي اهی رو اونم نسای فقط آرای تو کل دنیدونستیدوستش دارم پس چرا؟ تو که م

 ؟يکارو باهام کرد
 نی اخواستمینم: رمی آروم بگذاشتی اما مگه وجدان مستم،ی بتونم سر پا بادی شاوار،ی به ددمیچسب

 ... سنگ صبورت بمونم؛اما نشد؛ نتونستمخواستمی مفته،یاتفاق ب
 . شدای گرفتار آرد،ی المصب سرنیا: نمی زدم به سمشت

 يای از دری بودم؟ اشکری خودمم گی وقتومدی ازم برمي اما چکارکردی نگاهش داغونم مي توغم
 ؟ي داديچند وقته ما رو باز: دیچشمش چک

 ی به کدونمی نمموی ندادم، دلدادگتونی بازباور کن من: نیی نتونست حفظم کنه، سر خوردم پاوارمید
 . بهم گلستان شدهی اما فقط ده روزه که زندگگردهیبرم

 ی و کدوممون بمی اتاق، کدوممون مقصر بودي سونی آشفته ای اتاق و من با حالي اون سوبایز
   هر دو؟ای چکدومی هر؟یتقص

 ای تو و آری در پی پي دعواهایاما وقت.  شک کردم، احساس خطر کردم،ي اومدیاز وقت: دی لرزصداش
 يادیز. ارهی مرونی رو از چنگم بای آراتیستادگی انی همدونستمیاما نم.  راحت شدالمی خدم،یرو د

 .دست کمت گرفتم
 .خواستی مرزنی شهی خواست، ی زن لوند و غالم حلقه به گوش نمایآر:  کردی تلخي خنده

 که من و ي کردي ماه کار7-6 تو در عرض گمی مکیتبر: دی دست به هم کوبکیترسی هی حالتبا
 .می بکنمی تو دو سال نتونستيپر
   منم حق دارم ندارم؟بایز: دمی زودرنج؟ ناليادی من زای انصاف شده بود ی ببایز

 ؟ي ازم متنفربایز:  رو دوست نداشتمدشی رنجي تکون داد، چشماي سرفقط
 نه چرا متنفر باشم؟: دی صورتش کشي بار دست روخشونت

 ای داشتم معجزه بشه و آردی تا امروز امدی شااد،یآره ازت بدم م:  مکث کرد و حرفش عوض شدیکم
 ي توي با اون حلقه هات،ی اون وضعي شما تودنی طرفم خاتمه بده اما امروز، با دهیبه عشق 

 يآرزوهام دفن شدن و اآلن دارم برا کشته شد، دمی پر شورتون تموم اميدستتون، با اون خنده ها
 .خونمی مهیدل شکستم مرث

 . رو بخوامای ، به منم حق بده که آربایز:  اومدنیی چشمم پاي از گوشه یاشک
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  دوستت داره؟یلیخ:  و توجه نکرددی شنای دینشن
 دوستت داره که اونطور یلیآره حتما خ:  و خودش پاسخ داددی روشنش کشي موهاونی میدست

 کهیدر حال. کردی دوستت داره که اونطور خنده هاشو باهات قسمت میلیبغلت کرده بود، حتما خ
 . شدنمون بودهیکی موقع نی سنگي فقط نفسهاي من و پربینص

 به ی رحمبایاما ز.  نزنی عشقم حرفي بزنه از هم بسترادی فرخواستی مد،ی کوبوارهی خودشو به دقلبم
 شه؟ی قدم مشیخودش پ: کردیر من نمحال زا

 ما ياما برا: دی باال کششوینی بد،یچی رفتن سرم، جوابشو گرفت، دستاشو به دور زانوهاش پنیی پابا
 . فقط نظاره گر بود

 ؟ی بس کنشهی مبایز: دنشی من همسر سخت بود شني براکردی نمفی گفت، کاش تعری نمکاش
 ؟ی کنرونی ما رو بیقراره ک:  با کف دست پاك کردصورتشو

.  برسهانی هر وقت که مهلتشون به پاگفتی ممی عذاب وجدان لعنتی االن ولگفتنی و مغزم مقلبم
 .  سوالنیسکوت کرده بودم در پاسخ ا

 یینجایتو ا:  دادرونی بی نفسدنمی در ظاهر شد با دي در آستانه ای شد، آردهی کوبواری محکم به ددر
 .دختر؟ نصف جون شدم

 ؟یکنی مهیچرا گر:  صورتم گردوندي چشمشو توایآر.  کالمشو زهر کردینیری شبا،ی زپوزخند
 دهی رو ندبای زي هی  گربا؟ی زای حال زار خودم ي کرده بودم؟ براهی چرا گردم،ی به صورتم کشیدست

 بای زای يپر:  خشم تو نگاهش به جوش و خروش افتادد؟ی به خون نشستش رو نديبود؟ چشما
  گفتن؟يزیچ

 کنم؟ اون از کاریمن از دست شماها چ:  شددهی به پشت گردنش کشای بلند شد، دست آربای هق زهق
 .  از شماهانمی که صم و بکم تو اتاقش نشسته، ايپر

 .  و از اتاق خارج شددی کوبواری به دیمشت
 .کن...آرومش... اما تو برو...تم، ام...باخ... من که :  گفتدهی بردهی بربایز

 .بایتو برو ز:  گفتملمی خودمو کشتم تا بتونم بگم، بر خالف مدم،ی گزلب
 درصد، فقط هی فقط ای آردادمیاگه احتمال م... يبخشنده شد:  بودشتری لبخندش، از زهر هم بیتلخ

 . بهش گره بخورهی کسچی نگاه هذاشتمی درصد دوستم داره؛ نمهی
 .الزم داره تو رو ای اما آري بخشنده ایلیتو خ:  به در کردي ااشاره
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 شاد شهی قول بده هم،یکنیقول بده آرومش م:  شددهی شدم، قبل از خروج از اتاق دستم کشبلند
 .يدارینگهش م

 .ای رها شد، قدم تند کردم به سمت اتاق آردستم
 ایآر
 ؟ي شام خوردایآر: دی به داخل خزیکی تاري تومی اتاق باز شد و مردر

اوهوم به اصرار :  حبس شده استي اما مطمئن بودم لرزش صداش به خاطر اشکهادمی دی نمچهرشو
 .می خوردرونیشهاب شام ب

نگفتم . رهی نمنیی غذا از گلوم پاممینگفتم بدون مر.  فقط چند قاشق خوردم،ی به خاطر نگراننگفتم
 نی اشیدنت پ ترسم از تنها مونینگفتم م.  راه انداختممی زندگي که خودم توی ترسم از آشوبیم

 .دهی خنجر خورده و زخم ديزنها
انگار مغزش در حال انفجار بود، انگار .  تخت اومدیکی به سرش گرفت و تلو تلو خوران تا نزددست

 سر یی کرده بود؟ چه بالهی که تنهاش گذاشتم، چقدر گری چندساعتنیتو ا.  پاهاش توان نداشت
 ؟ي خودت شام خوردمیمر: دمی حرکاتش ديچشماش آورده بود؟ ضعف رو تو

 زی خمین.  ملوس خودشو بهم چسبوندي و مثل دختربچه هادی سر باال انداخت، کنارم دراز کشفقط
 م؟ی شام بخورمیبر: شدم

 ؟ی آرومم کنشهیم. اشتها ندارم:  گفتینچ
 ی آروم کردنش مي راه براکیمن فقط .  شددهی گفت، با غصه گفت، با درد گفت؛ دلم چروکمظلوم

خانومم : زدی آتشم مسشی خي چشمانجایاز ا.  دستمو به دورش انداختمخواست؟یدونستم، همونو م
 ه؟یچرا چشمات ابر

   بدم؟یلی من خایآر: گردنم پنهان کردي شد، سرشو توری سرازاشکاش
  منم؟بای امروز زيمقصر اشکا:  کردینی فنیف

 . قصهنی اي توي فردنی ترگناهی گفته؟ تو بینه ک:  موهاش گذاشتمي رولب
 . بد کردمبای عاشقته، من به زبای زدونستمی دوست داره، من مبای زدونستمیاما من م:  زدهق

 .رفتی مدی بابای بدون تو، زای با وجود تو بایز:  کمرش به نوازش دراومدي رودستم
گه من  اای آربستم،ی به تو دل مدی منه که نتونستم قلبمو کنترل کنم، من نباریتقص:  خوردیتکون

 .يشدی عاشقش مدیشا. یداشتی نگه مشتری رو ببای تو زدینبودم شا
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 ؟یداشتینگهش م:  به چشمام نگاه کرددهی بلند کرد و ترسسر
 مهره هی با،یز.  برهفرستادمشی مشدی مهلتش که تموم مزم،ینه عز:  زدمشیشونی پي روي ابوسه

 .وای مثل شی و حتي بود، مثل پرمی زندگياشتباه تو
 ی نفر طوالنهی نبودم که با یآدم. کردمیبدون تو، من فقط مهره هامو عوض م:  گرفتمي به بازموهاشو

 . هم زده شده بودمي و پربای اواخر از زنی ای بهت بگم که حتدیبا. مدت بمونم
 .یشی مزتری از روز قبل عزشتری که مطمئنم هر روز بییفقط تو:  سرخ شدشو مهر زدمینیب

 که ییفقط تو: نشست، شکارش کردم، نفس که کم آوردم، زمزمه کردم لبش ي کمرنگ رویتبسم
 .یشی تر می خوردنگذره،ی که مهیهر ثان
 خجالت بای از زایآر. دهی گلومو گرفته و فشارش مخی عذاب وجدان بایآر:  از چشمم گرفتچشم

 . کشمیم
  کنم؟رونشونی بيخوایم: نفسمو تو صورتش پخش کردم.  کردی شد، بازم مرور می نمفراموشش

 .نه:  کردزمزمه
  نگهشون دارم؟شهی هميخوایم:  دمیپرس
 .نه: دی زمزمه ش به گوشم رسبازم

 . پس بسپارشون به من:  چونش گذاشتم و مجبورش کردم نگاهم کنهری زدست
  شد؟ی جلستون چي جهی نتایآر:  هم گذاشتي به روپلک
 .میکه قراردادو بست اومد، عرضم به حضور بانوم ادتیچه عجب : دمی خندآروم
 .گمی مکیتبر:  کردنجوا
 . خنده مهمونم کنهیبه جاش .  بخوره فرق سرمکتیتبر:  خودش جواب دادممثل

.  شدم و قلقلکش دادمزی خمی صورتش نيرو.  از تبسمری بود به غهی شبيزی که زد به هرچیتبسم
. گرفتمی ميدی بدنش صي بودم و از هرجاي قاهرادیص. گهی ديدیلبهاش به خنده باز شد و باز هم ص

 و با عشق اونو با خودم دمی گوشش زمزمه کردم، نازشو خري عاشقانه توينوازشش کردم، نجواها
 . کردممراهه

 **** 
پتو رو . نفساش هنوزم نامنظم بود.  رو صورتش مشهود بودهی به چهرش دوختم، هنوزم آثار گرچشم

 ما دو تا ي هم مثل همه میمر. دمیرهنش گرفتم و روشو کشپس زده بود، به زحمت نگاه از تن ب
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 زن با هی و ظاهر محکم و سرکش، نی روزمره ش، پشت ايطنتهایپشت ظاهر خندان و ش. پوسته داره
 شکست، ی می زن که گاههی.  زن با تموم احساسات زنانه، پنهان شده بودهی زنانه، ي ظرافتهامومت

 داشت تا ازی مرد نکی داشت، به ازی به ستون نی زن که گاههی. کردی با اشک خودشو آروم میگاه
سرمو به سرش .  من شده بودبانی من و پشتدی زن، سنگ صبور من، امنیاما هم.  کنههیبهش تک

 . و چشم بستمسبوندمچ
******* 

 نهی مقابل آمیمر.  چشم باز کردمدم،ی کشي اازهیخم. ومدی اتاق مي تولی جابجا کردن وسايصدا
 . زدی برس مسشوی خمهی ني بود و موهاستادهیا

 دی من بامی ازشون، مرومدی دوستشون نداشتم، خوشم نمدش،ی پوشي لباسهاي گردوندم رونگاه
باز که بقچه پوش :   من بودلی که باب میی همون هاکرد،ی و فاخر به تن مبای زي تن پوشهاشهیهم
 .يشد

سالم آقا ، صبح :  گذاشت و به سمتم برگشتزی ميبرسو رو.  من نشستي نگاهش به رونهی آي تواز
 . ممنون منم خوبمر،یشمام بخ

 داغون نبود، اما باز هم پلکش پرش داشت، بازم صداش شبی مثل دگهی دکرد،ی رو خوب حفظ مظاهر
 . خب سالم:  سرم گذاشتمریدستمو قائم ز. بغض داشت

 .نبندشون من دوست دارم باز باشن:  ابروهامنی نشست بی برداشت تا موهاشو ببنده، اخمیپسیکل
 ؟ي چرا امروز غرغرو شدزمنیعز:  توجه به درخواست من موهاشو بستیب

 نایمن غر غرو نشدم، ا: دمی بلندشو کشنیآست.  قدم بلند خودم رو بهش رسوندمهی شدم و با بلند
 ؟يدی پوشهیچ

 که با يانتظار ندار. ورم صبحانه بخنیی برم پاخوامی چت شده؟ می اول صبحایآر:  کردي خنده اتک
  لباس خواب برم؟

 .يای بينجورینچ، اما خوش ندارم ا:  باال انداختمییابرو
 . پوششو دارمنی من هماد،ی و مرهی مدام تو خونه ممی مش رحی وقتا،یآر:  رو بازوم گذاشتدستشو

 نطوری که ایکنی مدای بازم بهونه پنمی ببکنم،ی مهی توجمویمن مش رح:  رفتمیی طرف دستشوبه
 . تو خونهیبتاب

 .کنمینچ، اون موقع کشف حجاب م:  سرش کردشویروسر
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 .يدی وسواس به خرج ميادی تو زشه؟ی نگاهش ناپاك مرمردی پهیمگه :  با حوله خشک کردمصورتمو
 می مش رحي که عادت کنم جلویاما وقت.  چشم ناپاکهمی مش رحگمی من نمایآر:  کردیفی ظراخم

 ي مرداي جلوی حت،ی حجابی به بکنمی کم کم عادت مزه،یری کم کم قبح کار مام،ی حجاب بیب
 .جوون

 ییبای زی از من کسری به غارمی تونستم طاقت بی به جوش اومد، چطور مدنشی با شنی حترتمیغ
 .زی عزي آقامیبر:  به گونم زديزی ري بوسه نه؟یهاشو بب
هم دوش با .  نشدمچشی پاپشتری اما بافت،بی که به هم مي همه فلسفه انی اکردمی درك نمهرچند

 با نفرت به ي با حسرت و پربایز.  اومدم، دو جفت چشم به سمتمون برگشتنیی از پله ها پامیمر
 .کردی نگاه ممیمر
 نی از اشتری بمی تحمل کنم مرتونستمی نمکردم،ی موضعمو مشخص مدی بازدم،ی باهاشون حرف مدیبا

 . کردمی ها رو براشون مشخص مدی ها و نبادی باد،یبا. ناراحت بشه
 هم پشت سرم بای و زي پري قدمهايصدا.  بوددهی کامل چزوی خانوم منبی رفتم، ززی سمت مبه
 .نی بشمیمر: دمی کشرونی بیصندل. شدی مدهیشن

اما اونجا :  لب به اعتراض گشوديپر.   گام رو برداشتمنی نشست، اولی مي پرشهی بود که همیصندل
 .زمی منه عزيجا

 .نهیشی منجای امی به بعد مرنیاز: نهی گذاشتم و مجبورش کردم بشمی مري شونه ي رودست
 تونستمینم.  گرانی بود نه دمی و فدات بشم مخصوص مرزمیعز. شدی ممی کالمم فقط خرج مرلطافت

 يا و صددیکوبی منی دور زد، صندلهاشو محکم به زمزوی ميپر.  حرف بزنمی هم به نرمهیبا بق
 .  گرفتي جابای کرد، کنار زی درست میدلخراش

.  تشکر کردي خفه اي با صدامیمر.  گرفته بودم ثابت موندمی که به طرف مري لقمه اي روبای زنگاه
 کنم و تی داشتم ازش حمافهی هم کار را به من سپرد، من وظدی داده بود، شاحی سکوت رو ترجمیمر

 .شدمی بودنم خرسند میچقدر از حام
 من شی پمی مرگاهی که جانی باشدهیفکر کنم تا االن فهم: دمی نوشي شده رو جرعه انیری شيچا

 .عوض شده
 . سرجاتنیبش:  بلند بشه تشر زدمخواستی که مي به پررو
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 ادی فرهی که با ي و پرکردی که مقابلم قد علم میمی مرنی چقدر فرق بود بد،ی چسبی به صندلدهیترس
 . کرده بودری تفاوتش من رو نمک گنی همدیشا. دی لرزیاز ترس به خود م

 ا؟یآر:  آروم اسممو صدا زدمیمر
 و ی شلوغنی سر و سامون بدم، از امی دارم به زندگمیمن تصم:   تابوندمنشونی نگاه بنانی اطمبا

 ... کالفه شدمیسردرگم
 .  کردمدایهمراهمم پ:  گذاشتمزی مي رومی مري زده خی دست ي رودست
 مهلت گهی روز د20 که تا دیدونیم:  قالب شدبای پراشک زي زد، نگاهم به چشمهای لرزانلبخند

 .شهی تموم مغتونیص
 با خودتونه، میتصم:  چشم دوخته بودمی قرمز شده به مری با صورتي و پرکردی مهی گرزی رزی ربایز
 . دی و بعد بردی تا آخر مهلتتون صبر کندیتونی مد،ی برنجای االن از ادی تونیم

 غهی صشبی دنی وگرنه من هممهی که بهتون دادم از لطف مریحق انتخاب:  گفتمي پوزخند پرمقابل
 . کردمیرو فسخ م

 . عوض شده بودمی که حسم نسبت به مری همون موقعدمی شاای:  نگاه دوختمي پری وحشي چشمابه
 .شهی نمبتونی از من نصيزی مدت، چنیهرچند که تو ا: دمی کشمی دست مري روانگشت

اگرم .  تا حق و حقوقتون رو بهتون بدمدی تا شب خبرم کندی بردیاگه خواست:  جام بلند شدماز
 .نی زدمی به مری خبردار بشم که حرف نامربوطخوامی نمن،یموندگار شد

 می عطر مردم،ی رو شنی شدن صندلدهی کشيصدا.  فشار دادم و ازشون دور شدمی کمموی مري شونه
   الزم بود؟تی و قاطعتی جدنقدریا. يبا حرفات خرابشون کرد ...ایآر: دیبه مشامم رس

 کردمی متی ازت حمادی بازم؛یالزم بود عز:  کردمتشی پشت کمرش گذاشتم و به جلو هدادست
 .خوشگل من

 . ترسمی مرهیگی که شکل مي انهی کترسم،ازیم:  به چنگ گرفتلباسمو
 . از حد از من ترس دارنشتری اونا بر،ی منو دست کم نگمیمر:  زدمشینی ببه

 .یگی باشه که تو منطوری ادوارمیام:  فاصله گرفتازم
 میمر
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 بعد از صبحانه، به اتاقش پناه برد و من در دل هراس سکوت نا به ي به شرکت رفته بود، پرایآر
 ياداوریفقط با . نداختی نگاهش به دلم چنگ منداخت،یسکوتش به دلم شور م.  داشتمویهنگام پر

 . دادمی منی بهم داده بود، خودمو تسکای که آرینانیاطم
 رو ای آريتموم مدت لباسها.  بودبای زشی اما ذهنم پکردمی اتاقشو مرتب مدم،ی تابای اتاق آري تویکم

 .شدی چشمم مجسم مي جلوبای رمق زی بي گرفته و چشماي اما چهره زدمیاتو م
 . دیچی پمینی بي توای عطر آردم،ی کشنشونی بی کردم، دستزونی کمدش آوي رو توشیآخر

 شونم برگردوندم و به سمت اتاق ي بازوم افتاده بود، روي مرتب کردم، بند تاپمو که روی کمموهامو
تحمل .  باشهی ازم ناراحت و ناراضي فرددمی پسندی نداشت، نمیتی با من سنخیی اعتنای رفتم، ببایز

 عذابم اندازه کی هر دو به دمیشا. اب آورتر عذگرانی دياونها کنارم عذاب آور بود و تحمل دلخور
 .دادنیم

.  دستش جدا کرد و به من سپردينگاه از کاغذ تو. دمی کشنیی رو پارهی به درش زدم و دستگي اتقه
  تو؟امی بتونمیم:  به لب آوردميلبخند احمقانه ا

 تکون داد، از صبح دیسرشو با ترد.  کامال داخل اتاقش بودمی وقتشدی محسوب می سوال نامربوطچه
 .نیبش:  کرديبه مبل اشاره ا.  تر شده بوددهیتا حاال چقدر رنگش پر

من به : دمیچی هم پيدست تو.  گذاشت و روبروم نشستی پاتختي کشوي کردم، برگه رو تواطاعت
 . بد باهاتون حرف زدیلی امروز خخوام،ی معذرت مای آريجا

 نکردم، به ایبهت بدهکارم به خاطر اشتباه کرده  خودم می معذرت خواههی:  دوختمنی به زمچشم
 . ناخواسته دلتو شکوندمای خواسته نکهیخاطر ا
فکر کردم و اشک ... ای تا صبح فکر کردم، به تو، به خودم،به آرشبیمن د: دی به گوشم رسصداش

 . فکر کردم و خون دل خوردم. ختمیر
 چشمش کنار ي از جلوشویشمی ابري چشم باال آوردم، موهاد،ی لرزی کمای موقع تلفظ اسم آرصداش

 خوب ی اما وقتومدی ازت بدم میلی خشبید:  دوباره سرجاشون برگشتندگوششی بازيزد،اما موها
 . ی عاشق بشيتو هم حق دار.ی کنی زندگي تو هم حق داردمی رسجهی نتنیفکر کردم، به ا

 تا صبح به خاطر خودم و عشقم به شبید: ه داد کرد و ادامیسکوت. همزمان با گرم شدن، گرفتدلم
 . بکشم اما نتونستمرونی رو از توش بای و به قلبم چنگ زدم تا آرختمی کردم، اشک ري عزادارایآر
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:  به من دوختنشوینگاه غمگ. شدی مدهی به قلب و جانم کوبی مثل پتکای مداومش به عشق آراعتراف
 اما بهم ینی بی خونه منی اي منو توی وقتیکشی مي چه زجردونمی م،ي داری چه حس و حالدونمیم

سخته،   منيباور کن برا.  خودمو بسازمکمیبهم فرصت بده تا . امی کنار ببتی مصنیفرصت بده تا با ا
 یکی با ای که آرنمی با چشمام ببدیبا. ینی خوشبخت ببيگری و اونو کنار دي دل ببندیکیسخته به 

 .  خواستنش اشتباههگهی بتونم به دلم بفهمونم د تانمی ببدیبا.  خوشهگهید
 نقطه نی دورترخوامی مرم،ی مرانیبعدش از ا:  همراه آب دهانم فرو دادم، نگاه به لبهاش دوختمبغضمو

 .زمی به هم براموی آریبه شما باشم تا نخوام و نتونم زندگ
 ...یکجا م...کجا...ك:  زدملب
ازم .  دعوتنامه برام فرستادشی دو ماه پیکیمامانم : دیحرفمو بر. دی از گوشه چشمش چکیاشک

 . عقب انداختمشای تا حاال به خاطر آرس،یخواست برم پار
 گمی بمونم، مششی پي اغهی ازم بخواد با همون عنوان زن صای آردی شاد،ی شاکردمیفکر م:  زديتلخند

ال که به وضوح عشقو اما حا. ستی مرد دل بستن نای مدت مطمئن شدم آرنی چونکه تو اي اغهیص
 ای آردمی فهمکنه؛ی به خاطر تو رگ قلنبه منمی بی رو مای حاال که آرنم،ی بی به تو مای نگاه آريتو
 . عشقش نبودمقی من الدیشا.  دل ببنده اما نه به منتونهیم

 . و پاسپورتزای دنبال کار ورمی مامانم عمل کنم، از فردا مشنهادی به پخوامیم:  دادرونی آه وار بنفسشو
 ... اگه هم نه کهمونمی منجای اياگه اجازه بد: دی کششینی کنار بیدست

 . ي خونه سهم دارنی من از ايتو در حال حاضر به اندازه :  بار من حرفشو قطع کردمنیا
 . جا بموننی کارات تموم نشده،همیتا وقت:  قلبم، ادامه دادمي توجه به ضجه یب

 يزی عز،دوستی هستی خوبیلی تو دختر خبایز: م تا آرومش کنم گذاشتنمی سي قفسه ي رویدست
 ... نبوای ما به خاطر من و آرییکاش جدا.  نبودينجوری ما اییکاش آشنا. يبرام بود

 .جانم: دمی پررونیاز اتاق ب. کردی که منو صدا مدمی رو شنای آري صدای خفه شد وقتصدام
 ...صدبار.  بال خانوم گلیجانت ب: پله ها باال اومداز
تو که :  نشستشیشونی پي روی اخمد،ی نگاه کردم، روبه روم رسدی کشی که آهبای گوشه چشم به زاز

 .یینجایباز ا
 ؟یگفتیخب م:  زدم، خواستم ذهنش رو منحرف کنمی حالی بتبسم
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صد بار به آرتا گفتم قبل :  مخمل گوش خودمموونی که کامال بهم فهموند حي نگاهم کرد، جورزیر
 .رهیاومدنت خبرم کن، حرف تو گوشش نم

 . گهیداداش بزرگه توئه د: ستادمی امقابلش
 . کمک آرتامیاالن زود آماده شو بر. دمی متوی بعدا جواب زبون درازمیمر:  موهام رد کردي البالدستشو

  تا آماده بشم؟يچرا تلفن نزد:  قدم شدمهم
 .شارژ نداشت:  اشاره کردشی گوشبه

 تلفن شرکت؟: دمی کشرونی رو از تو کمدش بمانتوم
حاالم . ي بودبای تو اتاق زنکهی مثل ا؟يدادی تو جواب منکهینه ا:  کردي اهانهی عاقل اندر سفنگاه

 .می کار داریزودتر آماده شو که کل
 .گهی دمشی االن آماده م،یزنی چقدر غر مایآر:  بستمموی طوسي مانتوي دکمه

 . ستی کوتاه نیلی چک کردم تا مطمئن بشم خشوی بلندنهی آي توگهی بار دهی
 .گهی مانتو خوبه دنی هم؟یکنیخانوم چرا دل دل م:  از پشت سرم دستاشو دور شکمم حلقه کردایآر

 کارگرا ي مطمئن باشم بدون چادر، جلودیاونجا قراره کمک کنم با:  سرم انداختمي به رومویروسر
 .ستیمانتوم زننده ن

 . بشمامیقربون خانوم با حجب و ح:  گذاشتمی روسري رولب
 ی کم خوراکهی بچه ها يکاش زودتر گفته بود تا حداقل برا:  آماده بشمعتری زدم تا بتونم سرکنارش

 .می بردیم
از صبح تا تو دلت به حال من بسوزه که . نترس آرتا حواسش به بچه ها هست:  به دستم دادچادرمو

 . لقمه هم نخوردمهیحاال 
 شتری سه ساعتم که ازش ب،يصبح که صبحانتو کامل خورد:  کردممی چادرمو رو سرم تنظکش

 . نگذشته
 . نکنتی اذایآر: دی کشمویروسر
 ه؟ی خانوممو سرش کنم حرفي خودم روسرخوادیدلم م:  جلو آورد و مرتبش کرددست

 .  هم خوبهیلینه خ:  تا بناگوش باز شدشمین
 .یخوبه عجله داشت: دمی کشدستشو

 . کردی تا پله ها ما رو همراهبای و نگاه زمی اتاق خارج شداز
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 ایآر
 ست،ی جاش خوب نی بگگهی بار دهی:  زدم بهشهی تکم،ی گذاشتگفتی ممی که مریی همونجامبلو

 . کشمتیخودم م
 .کنمیمنم کمکت م:  کنارم ولو شدآرتا
 . به خرج بدمقهی سلخوامی منه مریتقص:  نازك کردی پشت چشممیمر

 .نیبچه بش:  و گرفتمدیدوی شکل می که وسط سالن مربعيمهبد
دست به کمرش زد، با .  دوتا مبل جادادنی رو بی عسلزی ممیمر.  دستم فرار کردری زد و از زي اقهقهه

 .تموم شد: ی وجبمی دختر ننی اگرفتی ميدقت همه جا رو از نظر گردوند، دلمو به باز
 خانومت که برا ناهار ارن،ی زنگ بزن شام بریبگ:  به سمتم گرفتد،ی کشرونی ببشی از جشوی گوشآرتا

 .ستی ني املت جلومون گذاشت گفت تا کارا تموم نشه از شام خبرهی. می بخوريزینذاشت چ
  بشه؟دهیبد کردم خواستم خونتون زود چ:  گفتی با لحن شوخمیمر
 ؟ي زنگ زدای آرمم،یمن تسل: گرفتآرتا دستاشو باال  

 کم يسالم آقا:  زدممی به مری بود، چشمکری به صدا دراومد، اممی گوشرم،ی شماره رو بگنکهی ازقبل
 .دایپ
 .یستی ندای شما نا پنکهینه ا:  کردي خنده اریام

  خانوم چه خبرا؟نیاز نازن:  گذاشتمنی کردم و زممی تنظکری رو اسپویگوش
 ه؟ی کنینازن... زهی چن؟ینازن... اون... هان؟:  تته پته افتادبه

 .ي به من طلبکارحی توضهی.  نهنگينکش خودتو آقا: میدی خندی مهمه
 تو کی شما؟ سفر چندروزه به اصفهان و جای کارم یمن مخف:  شوخ و حاضر جوابری شد همون امباز
 ... کري و عشق بازاهی دنبال نخود سبای و زي و فرستادن پرمی شدنت با مرکیج
خب حاال، اما بعدا : دی کشی مکی باري به جاهاکردمی مدم،صبری برروی حرف امد،ی از شرم لب گزمیمر

 .کنمی میتالف
 دنبالت میای بده،ی اگه حاج خانومت اجازه م؟ي اکارهیشب چ. دمیباشه، منم ترس:  جواب دادالی خیب

 . دور دورمیبر
 .مییخونه آرتا: ب دادم بهم رفت، جواي چشم غره امیمر
 . بدهدی به من بای سور و ساتهی خونش ي آرتا خان برانی رفته بود اادمی:  گفتی آهانریام
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 . خونهای االن شام بخر و بنیهم:  با خنده گفتآرتا
 گهی بار دهی ن،یشمام که خسته و هالك شد. مینچ، االن با بچه ها تو راه دربند:  مکث کردی کمریام

 .میکنیخودمون رو دعوت م
 می بردوی ع،ینیری شي بهشون بگو، به جاریام:  سحر اومدي صدااورد،ی وقت از زبون کم نمچی هریام

 .الشونیشمال و
 ایآر. ی خودمی هات، معلومه آبجدهی به انی آفره،یعال:  از حد استقبال کردشی بشنهادی پنی از اریام

 هی به بقمیستی که ما تک خور نییاز اونجا.  شما، به خرج شمايالی ومی همه دعوتدی عاب،یخان در
 .میزنیهم زنگ م

 ازشون زنمیباشه قبول، خودم به بچه ها زنگ م:  من و آرتا رد و بدل شد، آرتا جواب دادنی بینگاه
 .رمی گیدعوت م

. ارنی زنگ بزنم شام برامون بخوامی قطع کن، مریام:  و سوت سحر گوشم رو کر کردغی جيصدا
 .شبتون خوش

****** 
 . منشی پنیاریفردا مهگلو ب:  رو به آرتا گفتمی مرم،یدی رو پوشکفشامون

 .کنمی مهد ثبت نامش مدیممنون، فردا زحمتش با شما باشه، بعد از ع:  تکون دادي سرآرتا
 .ينجوری اشهی متیچرا مهد؟ اذ:  دستش جمع کردي چادرشو تومیمر
 که میمر:  کرددیی حرفش رو تا،ي در شاد،ی شدم، در خوشی غرق مدمیدی رو ممی که محبت مریوقت

 .می مرشیهست، بذارش پ
 البته خودشم ذاشتمش،ی مهد مرازمیتو ش. عادت داره:  لبشو خاروندي با انگشت اشاره گوشه آرتا

 . مهدو دوست دارهیلیخ
 . دیدونیهرجور صالح م:  نکردادی اصرار زمیمر

 بره دی آرتام فردا اول صبح باروقته،ی دگه،ی دمی جون، برمیمر:  کردنری دستش رو اسانگشتام،
 .مارستانیب

 .شستمی شامو مي ظرفانیذاشتیکاش م:  افتادختهی به هم رییرای نگاهش به پذبازم
 .امی کردم که بتونم از پس چهارتا ظرف بربی تنها زندگياونقدر:  زدی تبسمآرتا
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 بدون همسر، مردها یحق داشت، چند سال زندگ.  کالمش مشهود بودي توی اما غمگفتی لبخند مبا
 . کردی مدهیرو پخته و آب د

 .دیمن برم، شمام تا صبح با هم تعارف رد وبدل کن:  زدمنوی ماشریدزدگ
 شی تا گوشمالنی ندا به من بدهی کرد، تی اذای خانوم، آرمیمر:  آرتا رو بهش کردد،ی خندزی رمیمر

 .بدم
 رو با عنوان دوست، یکی کرده بود، ری قلب همه رو تسخمی کردم، انگار مری تعجب به آرتا نگاه مبا
:  گفتدهی به من مبهوت نگاه کرد و کشطنتیبا ش.  رو با عنوان زن برادر و من رو با عنوان عشقیکی

 .چشم
 ه؟ نای می بريایم:  نازش رفتم، با خنده گفتمي افتاد، تصدق صدانی چشمام چي گوشه

 .فردا منتظرتون هستم، خداحافظ:  تکون دادسر
 . جواهره ، قدرشو بدونمیمر:  بدرقه کردنی تا ماشموی با نگاه پر مهرش مرآرتا

 نکهیخوشحال بودم از ا. کردمی با گوشت و پوستم حس مشدی وقت میلی خموی ارزش بودن مربا
 يآرتا برا. می بهش پناه ببرمیاوردی م کمی بزرگتر که وقتهیخوب بود داشتن . برادرمم با من هم نظره

 .بزرگ، صبور و کاردان. شدیمن همون پناهگاه محسوب م
 نوی اای آرشه،ی مي قلبم مملو از شادنم،یبی شما رو کنار هم میوقت:  به چهارچوب در دادشوی تکآرتا

.  اونو از عرش به فرش برسونهتونهی زن مهی مردو تا عرش ببره، و تونهی زن مهیتو گوشت فرو کن، 
 یدونی که مال حاال که با تموم مشکالتت ساخته، حارسونه؛ی با محبتاش داره تو رو به عرش ممیمر

 توی قبلیزندگ.  خواسته هاشو بفهم و براش فراهم کن،ی خوشحال و خوشبخت باشمیفقط با مر
 . خوب از نو بسازی زندگهیفراموش کن و 

 ؟ي کردکاریبا دخترا چ:  گرفتینفس
 از خوامی گفت نممی ردشون کنم برن، مرخواستمیم:  نگاه کردمنی نشسته تو ماشمی به مربرگشتمو

 .موننی مغشونی خودشون اونام گفتن تا آخر مهلت صي گذاشتم به عهده رن،ی به دل بگنهیمن ک
 اما خوش نداشتم اون دوتا هم باهات هیاستی زن با سمی مرنکهیبا ا:  صورتش نشستي رویاخم

 .بمونن
 .  تمومهگهی روز د20تا : دمی موهام کشي تویدست.  کردمی مي روز شمارمی مثل آرتا و مرمنم
 .گذرهی تو مثل باد مي روز براستیب:  صداشو باال بردآرتا
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 که مطمئنم یمی مري برانه،ی بی که مدام اونا رو کنار خودش ممی مريبرا:  اشاره کردمی سر به مربا
 دمی سال، شاستی که زنه و حسادت برازندشه، مثل بیمی مري که حساسه، برایمی مريعاشقته، برا

 .گذرهی تر میطوالن
  کنم؟کاری چیگیم:  گفتمکالفه

 ي مدت مونده جورنی حاال تو ا،ي زدتی که خودت به زندگهی گندیچیه:  درد داشتپوزخندش
 نسبت به اونا حساس نشه، می رفتار کن که مري آب تو دلش تکون نخوره، طورمیرفتار کن که مر

 .حاالم برو به خانومت برس.  کن که بفهمه فقط و فقط خودش برات مهمهيکار
 
 
 میمر

 1 کی به ساعت انداختم نزدی نگاهم،یدی سالن ندي رو توي و پربای زم،ی وارد شدای در دست آردست
  ؟ياری مسکن برام مهی میمر:  مبل پرت کرديو خودشو رایآر.  شب بودمهین

 چرا مسکن؟: دمی پرسنگران
 . تا دردش بخوابهاری مسکن بهیتموم بدنم کوفته شده، :  بستچشماشو

 دمانی چندبار جابجا کنن تا چلوی حق داشت، دلم براش کباب شد، من مجبورشون کردم وساچارهیب
 از داروخونه برداشتم و یمسکن. هرچند که منم پابه پاشون کمک کرده بودم. منزل آرتا خوب بشه

 ا؟یآر: هنوز چشماش بسته بود، صداش زدم.  آب براش بردميهمراه بطر
 . زمیممنون عز: دی آب نوشيجرعه ا.  پلکاشو باز کرد و قرصو از دستم گرفتيال
 مبل کند، دوشادوش هم به طرف ي از رویتنشو به سخت.  فرستادرونی از بدنم بی خستگزمشیعز

 ،کنهی رو رفع می دوش گرم ، خستگهی:  زدیلبخند کم جون. میپله ها رفت
 ...ياگه تو هم بخوا:  به من انداختی نگاهمین

 ی پشت چشمکرد،ی نگاهم مطونشی شده و شزی ري با چشمهاخت،ی تمامش گرما به تنم رمهی نحرف
 . کنمی رفع خستگاهی صدسال سخوامینم: براش نازك کردم

 ... تو هم حساب کردمي من رو،ي نخواای يبخوا:  اتاقشو باز کردو منو به داخل هول داددر
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 دمیفهمی چطور مفهوم حرفاشو مکرد؟ی مینی گوشام سنگی وقتدمیشنی حرفاشو چطور مي ادامه
 السی از گي جرعه اي پر؟ي پرای می رو اشتباه گرفتای مونده بود؟ ما اتاق آري پري که نگاهم رویوقت
 ...زمیعز... سالم...س: دونمی نمای به آرای خمارشو به ما دوخت، يچشما.  دستش خورديتو

 درگردش باشه، ي پري برهنه می بدن نی نگاهش حوالدمیترسی نگاه کنم، مای نداشتم به آرجرئت
 مردم، ی کنه؟ من مدای بهش پیلی نکنه مزد؟ی نفس نفس مایچرا آر.  مردمی با تصورش هم میحت

 دمویتموم جرئتمو، تموم ام.  مردمی مای گرفتمی جنون مکردم،ی سکته مدنشونی شک با کنارهم دیب
نفسم . کردی نگاه نمي من به پريای بود، آرنی زميچشماش به رو.  نگاه دوختمای کردم و به آرمعج
 ی چه غلطنجایا: دیچی گوشم پي توای بم آريصدا.  راحت شدالشی اومد، خود به خود، خرونیب
 ؟یکنیم

 بلند و ي و پاهاشدی موند، کاش بلند نمی می تخت بلند شد، کاش همونطور نشسته باقي از رويپر
 . شبمو با تو بگذرونمخواستمی جان، مایآر: ذاشتی نمشی به نمادشویکش

 نگفته بود فقط من ای من؟ با عشق من؟ مگه آريای با مرد من باشه؟ با آرخواستی منقطع شد، منفسم
 اشک چشمامو کرد؟ی اتاق مشترك ما چه مي توزی رو و وسوسه انگبای زي پرنیو خودش؟ پس ا

. رفتی چشمام کنار مي محو از جلوي پرده نی من نشست، کاش اي به روایگرفت، نگاه مستاصل آر
  م؟ بهتون گفتی احمق من امروز صبح چي کهیزن:  داد، تن صداش باالتر رفترونی بینفس

.  قلب منم گرفتي رو گرفت، عضله هاي پري کم کرد، پاهام توانشو از دست داد، بازوي با پرفاصلشو
 میفقط مر. ي نداریگاهی جاچی هنجای گوشت کن، اي زهی آوزنمی که موی حرفنیا: دمیشنیفقط صدا م

 . اتاق رو دارهنیحق ورود به ا
 .  حق داره اونجا بخوابهمیفقط مر:  به تخت کرداشاره
 نبودن، کاش با دستاش کی نزدنقدریکاش ا. فتهی تا قلبم بازم به تپش ب،ي از پرگرفتی فاصله مکاش

حاال که لطفش شامل :  تکونش دادای من باشه؟ آري دستها فقط برانی مگه قرار نبود اکرد،یلمسش نم
 نی که ادی بدوندی ننداخته، بارونتی خودش بي آشغال از خونه کهی تهیحالتون شده، حاال که مثل 

 نی حق نداره پاشو تو ای احدالناسچی همه،ی من و مرهی خصوصمی حرمه،یاتاق فقط مال من و مر
 . بذارهمیحر
 رون،ی از خونه پرتت نکردم بی تا نصف شبومده،ی سگم باال نيحاالم تا اون رو:  به سمت دردشیکش

 .از جلو چشمام دور شو
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.  پا تند کرد به سمتمایآر. افتادمنی زميپاهام در هم شکست و به رو.  زدهی اتاقو بست و بهش تکدر
فقط .  فدات بشه، خودتو ناراحت نکنای آریاله:  بستر خوابوندي دستاش گرفت و به روونیمنو م

 . شهی کم ممونی شرشون از زندگ،ی روز تحمل کنستیب
 دلم اون زیعز:  صورتم نشستيدستش رو. دی بعد از ع روز15 تا شد،ی می روز مدت طوالنستیب

 هوم؟.  و تومونمیموقع فقط من م
 .سازمی رو برات می زندگنیبهتر:  اش کمرمو نوازش دادگهی ددست

 به نیمطمئن باش از ا:  مانتومو باز کرديدست جلو آورد و دکمه ها. شدی مقی ذره ذره بهم تزردیام
 .یی تومیبعد تنها زن زندگ

 باور تونستمی حرفاشو باور کردم، مگه میبه سادگ. دی بخشی داشتم حرفاشو، عشق به وجودم مدوست
 کرد،ی با صداش جادوم می وقتدم،ی ورزی بهش عشق می داشتم، وقتنانی که بهش اطمینکنم وقت

 خودشو کنارم پرت کرد و منو. دی کشرونی شدم؟ مانتومو از تنم بی مزمیپنوتی که با چشماش هیوقت
 ،بخواب خانومم: دی موهامو بوسيرو.  بازوهاش گرفتونیمبه 

 کنار ي صدادمی کمرم از سر گرفته شد، چشمام گرم خواب شد که شني دستش به روحرکت
 .ممیدوستت دارم مر: گوشمو

 ایآر
 شه؟ی نمداریچرا ب: دی پرسزونی آوي با لب و لوچه مهگل

 . کردنشداری بدقلقه، راه داره بکمیخانوم من :  زدميشخندین
 ؟يدی منم مادی:  شدطونی شچشماش

 . پام گذاشتمي نشستم و مهگلو رومی مرکی تکون دادم، نزديسر
 . زن عمو رو عالمه دوست دارميعمو، موها:  قرار گرفتمی مري موهاي مهگل روکی کوچدست
 .  موها بستستنیمنم جونم به ا:  کردمزمزمه
 م؟ین کدارشی بدم چطور بادتی يخوایم:  گفتمبلندتر

 .اوهوم: رفتی مي به قرمزی از خوشحالصورتش
مهگل با دست .  خوردیفقط تکون.  از گوشش گرفتميزی بردم و گاز رمی گوش مرکی نزددهانمو

.  گفتي آخ بلندمیمر.  نشونه گرفتمموی مري لپهانباریا. دی خندی دهنشو پوشونده بود و ميدجلو
 . خندهرینتونستم خندمو کنترل کنم و زدم ز
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 .مونهیحاال جاش م. ي بدیلی خایآر: دی با حرص گونشو مالمیمر
 .ی همه بفهمن زن خودمخوامیگاز گرفتم تا نشونش بمونه، م:  زدمیضی عرلبخند
 ؟یکنی مشخص ممی جنگله که با بو و عالمت، حرنجایمگه ا:  گرد کردچشم

 میس حق دارم حر پ،ی منیی دارانی منه، تو هم مهمتري خونه نجایا:  مهابا سر تکون دادمیب
 نه؟. مشخص کنم

خانوم خوشگله :  به مهگل نشون دادیاخم مصنوع.  که نازك کرد، دلم رو با خودش بردی چشمپشت
  باهات قهر بشم؟؟یکنی میطونیشمام با عمو ش

 .ی بکنیستیقهر بلد ن. یشما که خانوم:  گفتی با چرب زبونمهگل
 آخر ساله، ي روزامیمر: از کنارشون بلند شدم.  مهگلو بغل کرد و شروع کرد به قلقلک دادنشمیمر

.  بکندتوی عدیتو هم تو خونه نمون برو خر.  شرکتو بکنمی حساب کتاب مالدیبا.  شلوغهکمیسرم 
 .ي با سحر بریتونی میدوست داشت

 تخت بپر بپر ي رویه با خوشحال به مهگل کینگاه. ستادیجلوم ا.  کردمرهی ذختی تو گوششمارشو
 .زمیمواظب خودت باش عز. امیظهر نم:  گرفتممی از کام مری انداختم و کوتاه نفسکردیم

 گونم ي روی پا بلند شد و داغيرو.  برام عادت شده بودرهنمی پیی باالي با دکمه می مريریدرگ
 .یی نشون من، برو به سالمت آقانمیا: گذاشت

******* 
 . جون منایآر: دی نداشتش کششی به ری دستریام
 ؟یگی می چیفهمی مریام: می صندلی زدم به پشتهیتک
 .یکنی چقد ناز منی کار خواستم، ببهی بار ازت هی ایآر:  نشستزی مي از جا بلند شد و روریام
 .کنهی مخالفت ممی مردونمیم:  ضرب گرفتمزی مي خودکار روبا
 ادی کنه تا اجازه بدن بشونی و راضنی نازنيگ بزنه به خونواده  زنخوامی بابا، من فقط ميا:  گفتریام

 .شمال
 ه؟ی جدمتی تصمن؟ی به نازني کرددی کلیآخه رو چه حساب: زی مي پرت کردم روخودکارو

 م؟ی با مریزنی حاال حرف م،ي جدهی جدممیآره تصم:  سر تکون دادتی قاطعبا
 .ادی از دستم برنمي اما قبول نکرد کارزنم،ی حرف ممیبا مر: سخت بودی برام کمری امی دلبستگتصور
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با گوشه چشم . کنهی مشی گوشه چشم راضهی با شناسمی که من مییایاون آر: نیی پادی پرزی مي رواز
 ...ینشد با نوازش

 .خورهی گول نمزای چنی با امیمر:  به سمتش پرتاب کردمزوی مي چسب رونوار
 .ستمی نای شمال بنی بدون نازنشه،ی حرفا سرم نمنیمن ا:  به طرف در گرفتراهشو

 . رمیشهاب، من دارم م:  اتاق شهابو گرفتمی دادم و داخلرونی بینفس
 .باشه تو برو من هستم: دیچی گوشم پي خستش تويصدا

 وقت گهیروز د4 دی تا ع،ی همه شو امروز تموم کنستی نکن،الزم نتیخودتو اذ:  تنم کردمکتمو
 .هست

 میمر
بازم .  کردی مری سي اگهی که در عالم دبای زي به رودیه کانال رو عوض کردم، نگاهم تاب حوصلیب

 ی کفش فروشي که با حرفش مقابل مغازه یوقت.  خودم مرور کردمشی امروز سحر رو پيحرفا
 ؟يدی به توافق رسایتو واقعا با آر:  کردرمیغافلگ
 ایاوهوم من و آر:  جواب دادم، با شوق جواب دادمرمی پاشنه بلند بگی نگاه از کفش مشکنکهی ابدون

 .میبه عشقمون اعتراف کرد
  ؟یستی نی راضطی شرانی از اکنمی چرا حس ممیمر: ستادی اکنارم

 که بهم ي پرشوري از حرفهاکرد،ی نثارم مای که آری از محبت و عشقا،ی بودم، از بودنم با آریراض
دو .  وجود نداشتمونی زندگي روگهی دو زن دي هی بودم اگه و فقط اگه سای راضزی از همه چزد،یم
  بازوم گذاشته و منيسحر دست رو. ومدی سحر به حساب میمی دوست صمشونیکی که از قضا یزن

 .پس حدسم درسته: مسخ شده رو به سمت خودش برگردونده بود
 . ناراحتمبایفقط به خاطر ز:  زمزمه کرده بودمفقط
 چشمش به دنبال یوقت.  سرنوشتو انتخاب کردنی خودش ابایز:  شونم گذاشتيه رو دست بسحر

 ی کفش کرد که حتهی اما اون پاشو تو ستی نی مرد زندگای تو گوشش خوندم که آریلی بود، خایآر
 عاشق شدن گناهه، اما گمی عشق اشتباهه، من نمگمیمن نم.  باشهای با آرخوادی شبم شده مهی يبرا
 ی خودشو باالتر مکمی.گرفتی عقلش رو هم به کار مکمی شبه اش، کیوه بر عشق  عالبای زشکا

 عشق قلب رو اره،ی میقبول دارم عشق وابستگ.  فروختی نمی ارزوننیدونست، کاش خودش رو به ا
 قشنگه که توش زن خودش رو مثل ی اشتباه گرفت، عشقتی با خردی اما عشق رو نباکنه،ی مریتسخ
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 ی چشم داشتچی جواهر وجودش رو بدون هنکهیحفظ کنه تا مرد بهش عالقمند بشه نه ا  جواهرهی
 . مرد سنگدل قرار بدههی اریدر اخت

 دای پی عاليتهای خواستگار با موقعی کلری خودش لگد به بختش زد، شب تولد امبایز:  گرفتینفس
 . بودای فقط به آربایشد براش اما نگاه ز

 ي به خصوص با اون سگک مسخرش، گرفتم و به قهوه ازدی به دلم نمیگ چنگهی که دی از کفشنگاه
 ی مرد شکست خورده و قلب سنگهی ایآر: سحر با زبون لبش رو تر کرد.  چشماش دوختميسوخته 

 گهی زن دچی نه هي نه پربا،ی فقط تو، نه ز،يدی بخشاتی تو به قلبش ح،يدی بخشیبود، تو اونو زندگ
 ای خوب وآریپس زندگ. گرانی فقط سهم توست نه دای است، اصال آرهی از بقشتریپس سهم تو ب. يا

 بد، ای خوب زنه،ی خودش سرنوشتش رو رقم می هم نسوزه، هر کسهی بقيدلت برا. نوش جونت
 .سهی نویخودش م

 تا ستادمیا.  و ذهن از مرور حرفها گرفتم و به در سالن دوختمونیزی چشم از تلوای آرنی ماشي صدابا
 صورتم به گردش در اومد، ينگاهش رو. دمی کردم و مقابلش رسی برم، چند قدم طای آريبدرقه به 
 ودش لباس رو دوست داره؛ خنیخودش گفته بود ا.  که گفته بود دوست داره قفل شدی لباسيرو

 گفته بود که هروقت کار می بگردم؛ خودش به مش رحکی منم تو خونه شخوادیگفته بود دلش م
 کرد؟ ی به من نگاه مری متحنقدریپس چرا ا. ادی خانوم رو صدا کنه و از پله ها باالتر ننبیداره، فقط ز

 ی موونهی دنو تو ممیمر: بای و زي پري شده زی تي نه گوشهام،یدینجوا کرد، فقط خودش و خودم شن
 .یکن

:  زمزمه کردماره،یرفتم تا کتش رو در ب صورتش به سمتم رو ناقص گذاشتم و به پشتش حرکت
 ؟ییباشه آقا.  بشهی عموممون،ی لحظات خصوصادی ، خوشم نمزمیعز

 صورتشون روزم رو کیمی با نگاه کردن به مخواستیدلم نم.  ماي همه چشم شده بودن به روانگار
 ی بی کرد، حتی که با غم نگاه مییبای به توجه به زی تفاوت نسبت بهشون، حتیپس ب. خراب کنم
 رونیکت رو از تنش ب.  کردی بود و حرکات ما رو رصد مستادهی که کنار پله ها ايتوجه به پر

 مهگل کجاست؟: دی مرتعش پرسیی کرد و با صدایفوت. دمیکش
 گفتیم.  شامي اصرار کردم نموندن برایآرتا خان اومد دنبالش، هر چ:  دستم انداختمي روکتشو

 .مهبد خونه تنهاست
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 دسر خوشگل و خوشمزه و هی گرسنمه، البته اگه یلی امروز خم؟ی داریشام چ: تکون داد يسر
 .شهی می عالگهی که دمیخانومم داشته باش

 یلی ویلی اگه بگم ته دلم قومد،یاگه بگم خوشم ن.  و از پله ها باال رفتدی گرد شدم خندي چشمابه
 از المیخ.  نگاهش هم نکردی  کنار پله ها، گذشت؛ حتستادهی اي توجه به پریب. نرفت، دروغ محضه

  فقط منوای من بود،آري برای خوبي خبرهادبخشی نوي پري آسوده شد ، صورت وارفته ایآر
 به زی مدنی چيبه سمت آشپزخونه رفتم و برا.  به تنم هجوم آوردی لذت بخشيگرما. خواستیم
 .  خانوم کمک کردمنبیز

***** 
 خودت گفتمیاگه غذاهاتو نخورده بودم، م:  گفتتی با جدخت،ی برنجش ري رو روي قورمه سبزایآر

 .ینپخت
 بار به خاطر کی.  کردی مفی تعري بود که من غذا رو پختم، هر بار به بهونه ادهی که فهمی وقتاز

 بار به خاطر کی غذا، شتری بی بار به خاطر ترشکی خانوم، نبی زیشگیتفاوتش با دستپخت هم
 فی آشپزش تعري که انگار داره از غذايجور. کردی مفی تعري جدی هر بار با لحنشتر،ی بيایلوب
 .دی چسبی اما بازم به دل من م،ی با همون نکته سنجت،ی با همون جدکنه،یم

 بودم، دهی شو نچشیرعلنی و غی علنيای بودم، اگه طعم مهربوندهی خلوتمون ندي توطنتاشوی شاگه
 .نوش جونت:  ندارهی عطوفتچی هدهیش و اتو کي فرد جدنی اگفتمیم

 جون کالس میمر:   تعجب کردد،ی از خورشت چشی قاشقبایز.  دلم بهش اضافه کردمي توزمویعز
 ؟یرفتی ميآشپز

 نیمامانشم به هم. هی و خونیغذا پختنش ارث: ي استهی من پاسخ داد و چه پاسخ شاي به جاایآر
 .پزهی میخوب
 کنن؟ی مي وضعشون بده که خودشون آشپزنقدری ایعنی: رهی زخم زبونشو بگي نتونست جلويپر
فقط زورمو به قاشق .  کنمینی دهنم نگشت تا توهي زبونم تو؟ي پري حرفاای مار گزنده تر بود شین

 اومد ی وقتخوادیدلش م. خوادی می مرد زن زندگهی:  به دفاع پرداختایآر.  دستم نشون دادميتو
 ي تومش بپزه و خانوگهی نفر دهی غذارو نکهینه ا.  کنهری اشپزخونه پشت گاز زنشو غافلگيخونه تو

 .نی و ندارنی که شما نداشتخوادی کارا هنر منی خانوم ايپر.  ناخن باشهدنیاتاق مشغول سوهان کش
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:  زدي تلخندبایز.  بشقابش پرت کرد و پا کوبان ازمون دور شدي قاشق چنگالش رو با ضرب رويپر
 .می باختمی مری پنهانيآره ما تو رو به هنرا

 .سالم:  تشنج موجود روکمتر کردای آری بزنه اما زنگ گوشی خواست حرفد،یی هم ساي دندون روایآر
 . بگممی به مريزینه هنوز فرصت نکردم چ:  تو دستش تابوندقاشقو

 .گمیباشه خبرشو بهت م: نگاهشو به من دوخت.  زدیپلک
 . بودریام: رو به من گفت.  گذاشتزی رو مویگوش

 ؟ی بهم بگخواستی می خاصيزیچ:  فرو دادمغذامو
 ادی بنمی تا نازنی حرف بزننی نازني با خانواده ی واسطه بشخوادیم:  و رو کردری برنجشو زیکم

 .باهامون شمال
 . غلطا بکنمنی عمرا از؟ی چگهید:  گرد کردمچشم
 مسافرته، قتل که هی:  به دهن گذاشتی قاشقایآر. گشتی مای من و آري به روبای کنجکاو زنگاه

 .  بکننخوانینم
 بود ، اما از نظر من، با ي عادي امرای از نظر آردی شازد،ی راحت از ارتباط دو نامحرم حرف مچقدر

 بگم؟ اجازه یزنگ بزنم چ. ری منو قلم بگایآر: بشقابمو کنار زدم.   نبودری من امکان پذدیتوجه به عقا
  شمال؟ادی با دوست پسرش بنی نازننیبد
 ادی کن تا اجازه بدن بشونی راضي جورهی ،ی راستشو بگستیواجب که ن:  خونسرد جواب دادایآر

 .تهران
 رن؟ی منو بگي قهی انی سرش اومد نمیی نکرده بالي بدتر، اگه خداگهید:  سرم گذاشتمي رودست

 م؟ بشه به خونوادش دروغ بگیاصال اونش به کنار چطور دلم راض
 . حرف بزنمی بگو با مری حاال هر؟ی اميدیشن:  دم گوشش گذاشت لشویاموبایآر

 .یباشه گوش:  کردیاخم
 . با خودش حرف بزنایب:  به طرف من گرفتلویموبا

 . از رفتاراشونوی بعضکردمیدرك نم.  رفتمای به اري غره اچشم
 . آقاریسالم ام:  صاف کردمو و گفتمصدامو

 ن؟ی خانوم، خوبمیسالم مر: دیچی تو گوشم پری اميصدا
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 شما چه گه؟ی می چاجانی آقا،آرریام:  راست رفتم سر اصل موضوعهی رو کنار گذاشتم و هیحاش
 ازم خواسته ی بگم کاد؟ی همراهمون بنی بخوام نازنی آخه من به چه مناسبتن؟ی از من داريانتظار

  با شما نداره؟یت نسبچی هی باشه وقتنیواسطه بشم؟ دوست پسرش؟ اصال الزمه نازن
 فقط با هی راضنمی خانوم،خود نازنمیمر:  مکث جواب دادی با کمریام.  زدمی بودم و تند حرف میعصب

 . تهرانادی نتونسته خونوادشو قانع کنه تا بي ترفندچیه
  ساده؟ی دوستهی ه؟ی چنی آقا حستون به نازنریام:  زدميپوزخند

 .نهای فراتر از ايزی چهینه :  قاطع جواب دادریام
  مشترك برسه؟ی حس فراتر قراره به زندگنیو ا: لحنم آرومتر شد.  خنک از دلم گذشتیسمین

 .بله:  محکم بودری پاسخ امبازهم
  برسه؟نی از جانب شما به نازني گزندچی مسافرت هنی اي توستیقرار ن: گهی سوال دهی
 .ستمی معرفت نیوم، اونقدرام ب خانمینه مر:  گفتي سکوت کرد و بعد با لحن دلخورریام
 خونوادتون مطلعن؟:  راحت شدالمیخ
 . بهشون گفتمي سربسته ايزای چهی:  هام خسته شده بودیی انگار از بازجوریام

 از ییزای چهی نداره اگه منم يرادی  پس اه،ی جدمتونیاگه تصم:  دوختمای کنجکاو آري به چشماچشم
  بگم؟نی نازنيشما به خونواده 

 ؟ی چیعنی: برآشفت
 شتری بیی آشناي براخوامی به دختر شما دل بسته، مي آقا پسرهی بگم نکهی ایعنی: دمی خندزیر

 هوم؟.  مسافرتادی باهامون بنمینازن
 . دست خودتونیچی و قشیر:  رها کردنفسشو

 .کنمیباشه، حلش م:  رو دنبال کردمبای چشمام رفتن زبا
 .ینوکرتم آبج:  گفتي شادبا

 دمی دیم.  در حقش نکردهي دونستم کم برادری بود و مای گفتنشو دوست داشتم، دوست آریآبج
 نی اي داشت منم برايرادیپس چه ا.  کردی متی و ازش حماستادی ای مای که مردانه کنار آرییوقتا

از تجسمشون کنار هم .  کردمی خوشبختي کنم؟ از ته دل براشون آرزويبرادر نا هم خون کار
چه عجب : ابروشو باال انداخت.  گرفتمای قطع کردم و به طرف آرویگوش.  لبم نشستيرو یتبسم

 .نی دادتیبالخره رضا
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 ارتباط دوتا نامحرم بدون اطالع خونوادشون ي دوست ندارم واسطه ایآر:  دستش گذاشتمي رودست
 . باشم

به اتاقم . کردی مینی کمرم سنگي به رواینگاه آر. زدمی حرف منی با مامان نازندی جام بلند شدم، بااز
 صدام ایآر. نی نازني با خونواده ی ارتباطی دنبال راهم،ی دنبالش گشتم، دنبال گوشفمی کيرفتم، تو

 م؟یمر: زد
 جانم؟:  زده بودهی سمتش برگشتم به چارچوب در تکبه

  ؟ي با ما فرق دارنقدری بال، چرا ایجونت ب:  از اخمش باز شدیکم
 یفقط من به مسائل: دمی فهمی حرفشو از تو نگاهش می نبود وقتحی به توضيازی ندم،ی فهممنظورشو

 .نیاعتقاد دارم که شما فراموش کرد
 ي روایآر.  گذشتم و وارد اتاقش شدمای کردم، از کنار آردای مخاطبام پنی بنوی نازني خونه ي شماره

 ي گرم مادرش تويتماسو برقرار کردم، بعد از چند بوق صدا.  و منم کنارش نشستمدیتخت دراز کش
 الو؟: دیچیگوشم پ

سالم، :  پنهان کردن نداشتمي برای گذاشتم، من حرفکری اسپي تلفنو روا،ی آررهی مقابل نگاه خدر
  جون خوبن؟نی نازنن؟یخانوم نصر، خوب

 دی ببخشزم،یممنون عز: اهاشون نداشتم، جواب داد بی از نه ماه تماسشتری بی داشت نشناسه وقتحق
 .وردمیبه جا ن
 . جوننی دوست نازنمم،یمر:  کردکتری دلمو بهش نزدشی اصفهاننیری شي لهجه
  خوبن؟ شوهرت خوبه؟نای مامان ا؟ی خوبزمی عزن؟یی جون شمامیا مر:  پام قرار گرفتي روسرش

  نصر خوبن؟ي آقان؟یممنون،شما خوب:  لباسم سر خوردری به زدستش
 نوی االن نازنزم،یعز:  پام جابجا کردي نگاهش کردم، فقط سرش رو روزی دستش باالتر رفت تیوقت

 .کنمیصدا م
 .نه خانوم نصر، با خودتون کار دارم:  تنم کنار زدمي رو از روای آردست

مرکزم رو از  تنکاراشی با ادیفهمیچرا نم. دی چونم کشي روی جابجا شد با انگشت خطی بار کمنیا
  افتاده؟یجونم، اتفاق: دمیدست م
 ینه اتفاق خاص:  گردنمو قلقلک داد، لب به هم فشردم و با همون حال جواب دادمری زای آرانگشت

 .میدی کوه همو دي جون اومده بودن تهران، تونی که نازنشی چندوقت پفتاده،ین
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 زم،یعز:  بودریردم، مردم بهانه گ موهاش فرو بي سرش گذاشت، انگشت البالي دست آزادمو روایآر
 . خوشحال بودیلی اتفاقا خکرد،ی مفی تعرنینازن

 از یکی:  افتاد، خم شدمو با لبام لمسشون کردم و در جواب گفتمای آري بسته ي به پلکاچشمم
 . و ازش خوشش اومدهدنی جونو دنی شوهرم، نازنیدوست

 خب؟:  آرومتر شدصداش
 من ی هر حرکتگه،یعاشق بودم د.  به دلم نشستيادی تبسم زنی زد، اما ای در جواب فقط تبسمایآر

 ه،ی پسر خوبریخب چطور بگم، ام:  فاش کنمروی و امنی نبود اسرار نازنيازین. داشتی وا ميرو به شاد
 . هی اخالق و رفتارشم عالله،یوک

 ؟یکنی مدشییتو تا:  مشتاق شدمادرش
 . کنندای پیی آشنای بله، اما بهتره باهم کمیاز لحاظ اخالق:  کردمیمکث

 ي قراره توي ما چندروزن،یاگه شما اجازه بد:  گرفتمی شبانه روز با هم درتماسن؟ نفسگفتمی مدیبا
 . باهم آشنا بشنشتری تا بادی جونم همراهمون بنی شمال، نازنمی بردیع

فقط واسه . گردونمی سالم بهتون برمنوی نازندمیقول م:  دادم بهشنانی شد، اطمی طوالنمکثش
 .شتری بییآشنا
 دونه؟ی منینازن: دیپرس
 باهاش آشنا ي حدودهیتا :  از هم جداشون کرد، چشم به چشماش دوختمای که انگشت آردمی گزلب

 .ستی هم نلی میالبته چندان ب.  اصفهان هم تهرانيشده، هم تو
 زم،یباشه عز: ی فرق داشتن، از لحاظ تفکر و نوع زندگی من کمي با خانواده نی نازني خونواده

 . نداره، فقط جون خودت و جون دخترميرادیا
 .خداحافظ. شمیممنون، مزاحم وقتتون نم:  کردميتشکر
 مخمورش يچشما.  نگاه کردمایناباور به آر.  پرت شدي شده و به گوشه ادهی از دستم کشمیگوش

 مشتاقش زدم تا باهم به آرامش ي به چشمایتبسم. کردی و حالمنم خراب مدادینشون از حالش م
 .میبرس

******* 
 ؟یرسی جان، ساعت چند منینازن:  رو به گوشم چسبوندملیموبا

 . تهرانرسمی شب م8 ساعت يکهاینزد: زدی دو دو می لعابي کوزه هانی بچشمام
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من و :  صبر کنمی دادم تا خلوت شدنش کمحی داخل مغازه کردم، ترجی به ازدحام و شلوغینگاه
 . دنبالتمیای همون حدودا مایآر
 ...نه:  گفتيزی تي صدابا

 . دنبالمادی آقا بریقراره ام:  تر ادامه دادآروم
 .  خونه هايای راست مهی نینازن:  هم فشردمي روچشم
 .ستمی اونقدرام بچه نم،ی من و تو هم سنمیمر:  شددلخور

 نداشتم که نانی اصال شما بزرگ ما، اگه بهت اطمزم،ی عزدونمیم:  کنمیی کردم ازش دلجویسع
 . فقط نگرانتم. ی شما دست من امانتنمیاما نازن.  کردمی نمیونیپادرم
 . می مرکنمی جبران مزم،یممنون عز: دیخند
 .زنمی گلم؟ من دوباره زنگ مي نداريکار:  از مغازه خارج شدني نفرچند
 خواستمی رو که میداخل مغازه شدم و اجناس.  رو قطع کردمی خداحافظش گوشدنی از شنبعد
به هر طرف نگاه .  و همه به جنب و جوش و تکاپو افتادنمی زمان داشتدی روز به عکی.  دمیخر

همه جا .  اومده بودندی شب عدی به خرنشونی که دست در دست والددمیدی رو میی بچه هاکردم،یم
 ربان به هی با یی سبزه ها،ی رنگکی کوچي هایفه زده، ماه شکوي از بهارداشت، درختاییرنگ و بو
 . شدنی آماده مدی استقبال ازعي و همه کس برازیهمه چ. دورشون

 ی اصرار کرد، راضای آریهرچ.  و به راننده آدرس خونه رو دادمنی ماشي گذاشتم تودهاموی خرتموم
 من یی ها بود و ناآشناابونی خیبهونم شلوغ. دی خرامی رو بردارم و باهاش بي پرای بای زنینشدم ماش
. دونهی رو ملفتم مخای اصللی دلدونستمی هم در مقابل مخالفتم فقط نگاه کرده بود، مایآر. به تهران

 که ی که من و عشقییبای و زي به خصوص پراد،ی رفتن خوشم نمنی بار دری دونست که من از زیم
 .دشی اخراجشون ملی به من داشت تنها دلایآر
 رو برداشتم و با دی خريکهایتموم پالست.  رو پرداختمهی از راننده کردم، کراي خونه، تشکردنی دبا

 . وارد شدمدیچرخوندن کل
 
 ایآر

 رو باال برم و موندهی باقي چندپله خواستمی بهم هجوم آورده بود؛ فقط م،ی عصبي سردردهابازم
 ی به زننطوری اشدی باورم نمچوقتیه.  و آروم بشمرمی موهاش بگونی نفس منم،یآرامش جانمو بب



 491 

 روز هر  خودِ خودِ آرامش بود، ومیمر.  باورهام بودي همه ي به روی خط بطالنمیوابسته بشم، اما مر
 می و به مرگرفتی زبانم از دلم سبقت می دوستش دارم، و گاهکردم،ی خودم اعتراف مشی بار پنیچند

 .کردی مانیعشقمو ب
 ي که موهاشو با کش باالیمی موندم، مرمی دخترکم، مات مريشمم گرد شد به رو شدم و چوارد

. کردی مي بازشتری با دلم بومدی سرزده نممی که مش رحی که از وقتیمیمر. سرش محکم کرده بود
 ی که اندامشو به خوبیی لباسهاي از روشدیچشمم جدا نم.  روبه روم نشسته بودییبایامروز با اوج ز

 . بودییبای زي خود الهه میمر.  گذاشته بودشیقاب گرفته و به نما
 که با ییبای شده، و زنی تزئي تازه يرهای سبز، سی لعابي دورش انداختم، کوزه هالی به وساینگاه

 صورتش بود ياونقدر سرگرم کارش بود، اونقدر شوق تو. کردی منی سنجدها رو تزئم،ی مرییراهنما
 . هم متوجه نشدبای تنها اون، بلکه زکه متوجه من نشد، نه

اونقدر . دی دیفقط و فقط چشمام اونو م.  خودم بودي زکردهی دوختم بهشون، هدفم دخترك عزچشم
 با می رژ زده اش نشست، گفته بودم مري لباي روی تبسمدنمینگاهش کردم که سرشو باال آورد، با د

 المس:  اجازه وارد نشهی خواسته بودم، بمی کاش زودتر از مش رحنداخت؟ی دلمو به زلزله مشیآرا
 .دی نباش،خستهییآقا
 ؟ی راه انداختهیسالم بانو، چه بساط:  نشستی به دلم مبی خاصش، عجي گفتنهاییآقا
 براتون سفره خوامیبده م:  خاروندشوینی کنار بمی نگاه نکنم، مربای پرحسرت زي کردم به چشمایسع

  درست کنم؟نیهفت س
 دونستیاون از کجا م. بای زي و فاکتور گرفتم از نگاه حسرت زده دمیاشو بوس موهي شدم و روخم

 .هی هم عالیلی خرینخ: شمی فرمانبردار قلبم مم،ی مردنیمن با د
 ي با دقت خزه ها رو داخل کوزه ها گذاشت و بعد سکه هامیمر.  مبل آوار شدمي درآوردم و روکتمو

 آماده کنه، همه نی نخواسته بود خودش سفره هفت سی لحظه کسنیتا ا. دیدسته شدشو داخلش چ
 چند ي آماده نی هفت سي سفره های فخرفروشي خونه گذاشتن، فقط برانی که پا به ایی زنهاي
 تفاوت قلب منو تکون نی فرق داشت و ازی همه چي تومیاما مر. کردنی و پهن مدنی خری میونیلیم

 . داد
 ومد؟ی ننی دوستت نازنم،یمر: می زندگلیتم به تنها دل دادم و چشم دوخهی مبل تکی به پشتسرمو
 .  من، به کل فراموش کرده بودمي وایه:  کوزه خشک شدي رومی مردست
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  ساعت چنده؟ایآر: دی دومی مري موهای به طرفم برگردوند و نگاه من پسرشو
 .می و ن9: گرفتی مدهی رو نادی ساعت به اون بزرگی وقتدمی خندشیجی گبه

  کرده؟ری دنقدریچرا پس ا:  گرد کردچشم
 .یطونی رفتن شریبا ام:  پا انداختم ي روپا

  کجان؟نی زنگ بهشون بزن ببهی ای داره؟ آری جا کردن، چه معنیب:  کردکی بارچشم
  از اتفاقات شوم؟دی ترسی مای بود زی براش عزنی حرکاتش معلوم بود، نازني توینگران
 .اومدن: م در به صدا دراومد، بلند شدزنگ

 با همون بای وارد شدن، اما زری و امنینازن. رفتی به طرف پله ها، تند تند پله ها رو باال مدی جهمیمر
 فرقها نی همي ، چشم من روگرانی و دبای و زمی مرنیفرق بود ب.  نشسته بودش،یشگی هميلباسها

 ادی بگو بمیمر  بهایآر:  نگه داشتنی دستشو با فاصله از کمر نازنریام. نطوری موند، دلمم همیم
 .رهی بگلی تحوشویامانت
 بایز:  گرفتبای چشم از زر،ی امیبا حرف درگوش.  نگاه دوختبای به زرتی کرد و با حی سالمنینازن

 ؟ي خانوم آشنا شدنیجان، با نازن
 باهاشون یی افتخار آشناکی از نزدی بودم ولدهی جون شنمیاسمشون چندبار از مر:  گفتی به گرمبایز

 .رو نداشتم
 .ادی جونم ممی االن مرزم،یبفرما عز:  کرد به سمت مبلهاتشی رو فشرد و هدانی نازندست

 بازم میمر:  جاخوش کردنی بساط هفت سي سالن گشت و روينگاهش تو.  وارفته، نشستنینازن
  بکنه؟خوادی مییهنرنما

  ؟يهنرا دار نی شمام ازانای خانوم، احمی به مرنیآفر:  کردقی تشوریام
هم :  به گردن و سرش دادي قرنی نازند،ی دشدی اما ته نگاهش عشقو هم مکردی نگاهش مطنتی شبا

 . رو منم اثر گذاشتهمی با مرینینش
 .بله، خودم شاهدش بودم: دیی با حرص دندون ساریام
 ی مرمی خواستم دستشو بگیم. دمی امشب کشیبتی چه مصشهی نما،باورتیآر:  به من گله کردرو

 جواب می بخوری شامهی می تو شهر بزني دورهی می برای بگفتمی م؛یگفت، دستم نزن تو هنوز نا محرم
 وسط می گفتم اسم مری می به پسرا رو نده، هر چادی گفت زی ممی دانشگاه که بودمی داد مریم
 .ومدیم
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 میمر.  داشتيری نداشت آخرش تاثی فرقادی زای گذاشت ، کم ی مری همه تاثي رومی مردم،ی خندبلند
 چی جونو کادوپنی امشب نازننی ممنوعه وگرنه همتی خان،گله و شکاریام:  پله ها جواب دادياز باال

 . اصفهانگردونمیبرم
 . استاد بزرگدیببخش:  به خودش گرفتدهی ترسی حالتریام
 .  شدی نمدهی متعجب تر دنی ازنی هم به جمعمون اضافه شد و نازنيپر

 شما، من پس لی تحونی خانوم، امیمر:  عزم رفتن گرفتری امر،ی امي های حرف و شوخی از کمبعد
 .رمیگیفردا صبح پسش م

 . اسمشنهی اسم داره، نازننیا:  زدغی جنینازن
 رم؟ی دوستتون که آروم تر بود و بگیکی عوض کنم؟ اون شهی مگمیم:  در گوشاشو گرفتریام

 نیبب.  خانوم بهترهنینه منصرف شدم، هم: دی لپشو کشطنتی با شری با حرص رو برگردوند و امنینازن
 شهینم:  عقب عقب رفتریام.  گفتیظی غلشی نگاهش کرد و ای چشمری زنینازن. چه ناز و ملوسه

  جا بمونم؟نیشب هم
 . کردی خندون اخم کمرنگي با چشمامیمر
 . هاهی باال اضافي اتاق  طبقه هی:  در سالنو باز کردریام

 .یطونی شي برادهیجون م:  زدنی به نازنیچشمک
 . به سالمتریام:   سرخ شد و من مداخله کردم نینازن
 ا؟یستی با من؟ تو هم بد نيای تو نمایآر:  باال بردمی تسلي دستشو به نشونه ریام
 ی کدومتون درکم نمچیه: گفت و رفت.  مشتمو نشونش دادمکرد،ی رو نميزی چچی هتی رعاچوقتیه

 ... کنارتیی چه شباگمی نممی باشه من که به مرای آرد،یکن
 فقط لگد خوردم، مشتم د،یاشتباه نکن:  نگاه کردمی و بعد مرنی مضطرب و متعجب نازني چشمابه

 .یکنی چطور تو تحملش مدونمی بد اخالقه، نمنقدرمیا. خوردم
 . شرت کمریام:  باال بردمصدامو

 میمر
 ری تاخمی ساعت و نهیخب؟ :  برگشتمنیبه سمت نازن.  سرم برداشتمي شالو از رور،ی رفتن امبا

 .یداشت
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 نینازن.  تنها گذاشتبای و زي با خنده کتش رو برداشت و با رفتن به طرف پله ها ما رو با پرایآر
 ي که دارستی نری کن، امشی چشاتو دروياوهو: تکونش دادم.  کردی  دنبالش مای آريمبهوت خنده 

 ش؟یخوریبا چشات م
 .شیکی صدسال ي کنه، با اون خنده هاادشیخدا ز:  نازك کردی پشت چشمنینازن

 .یخوابی شبو تو کوچه م،ی کنبتی پشت سر شوهرم غگه،ی بار دهیخانوم، :  کنار بساطم نشستمدوباره
 . انگار نه انگار با جادو جنبل تورش کردکنه،یچه شوهرم شوهرم م:  کردی دهن کجيپر

 شی نکنم پی سرش نزنم، تا حرمت شکنادی نزنم، تا فری هم فشار دادم تا حرف نامربوطي رودندونامو
 ی چهرش نشست ولي رویاخم وحشتناک.  نگهيزی اشاره زدم چنیبه نازن.  که داشتميزیمهمون عز

 ي تو چه صبرم،یمر: کنارم نشست، غرغراشو شروع کرد.  من دهان باز نکرديبه احترام خواسته 
 ؟ي نکرددای پنیشوهر اعجوبه تر از ا. کردمی مکسانشین بودم با خاك م.  دختريدار

اون موقع تو .  گرفتمی تو بودم، روز اول طالقمو ميمن به جا:  دادمی و به کارم ادامه مدمی شنیم
 .ی کنیمثل مجنون نگاهش م

 . رو دوست دارمای من آرن،ینازن:  گذاشتمدهی سماق نکوبونی می گل مصنوعي اغنچه
 اونام تموم ي غهی مهلت صگه،یاونم منو دوست داره، بهم قول داده تا چند روز د:  آوردمنیی پاصدامو

 .ای مونم و آری و من مشهیم
شما :  کردمتشی ته سالن هداواری دادم و به طرف دنی متفاوتو به دست نازني در اندازه هاي هاکارتن

 .ي کردری دمی ن ساعت وهی نرفته هنوز، ادمی ا،یهنوزم جواب سوالمو نداد
 . می موندکیبه جان خودم تو تراف:  به درخواستم به دستم دادی کارتوننینازن

 که همه بع عنوان کی بده به ترافریخدا خ:  کارتن ها پهن کردمي همرنگ کوزه هامو روساتن
 .  کننی بهونه ازش استفاده منیدردسرساز تر

.  به خاطر خودتونهزنم،ی می اگه من حرفنینازن:  نگاه کردمنی نازني به صورت گل گرفته یرچشمیز
 ؟ياری کوزه ها رو بيری منینازن.  برهنی اعتماد بابا و مامانت به تو از بخوامینم

  ؟ي دوستش داریلیحاال بگو ناقال، خ:  خواستمو انجام دادی بدون حرفنینازن
 .  برمیخانوم خجالتقربون عروس : دمی شد، گونشو بوسدی باز هم سرخ و سفنینازن

 کارم نگاه ي جهیعقب رفتم و به نت.  خودشون قرار دادمي گفت، تموم کوزه ها رو در جاي نکنه اخدا
 کردم رو به خاطر عشقم دوست داشتم، ی خونه منی اي که تويدوستشون داشتم، من هر کار. کردم
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  خوشگلیلیخ: حلقه شد به دورم ای بزرگ آريدستها. دی رسی کار به نظر منی اگه ساده تریحت
 .دیشده، خسته نباش

 و همه کسو فراموش زی همه چا،یبا وجود آر.  قفل شدنی نگاه خندان نازني و نگاهم تودمی بوسبازوشو
 . شرمزده نگاه ازش گرفتم.  کردمیم
 .شام حاضره: دی رسادمی خانوم به فرنبیز

 اتاقش نگاه کردم، در اتاق يبه در بسته .  به اتاقش رفتی بدون حرفای در سکوت صرف شد، آرشام
 .کنمی مدارتی بلی فردا قبل از سال تحو،ی خانومریشبت بخ: مهمانو باز کردم

 .یطونی شي بريخوای تو االن مدونمی نم،یباشه، منم گوشام مخمل:  به گردنش داديقر
 . تو بذار برو کپهومده،ی به شما نای فضولنیا:  گرفتمیشگونی بازوش ناز

 به اتاق هر ی به نوعگهی که دییای وارد اتاقمون شدم، اتاق آرزشو،ی ري خنده هادمی شدم و شندور
 ییزهای پاش گذاشته بود و داشت چي بهش انداختم، لپ تابشو روینگاه.  شده بودلیدومون تبد

 اومد و مکی نزدایآر.  گفتمیفی و آخ خفدی کشریدوباره دلم ت.  از سرم باز کردمپسمویکل. کردی مپیتا
 مارستان؟ی ببرمت بيخوای شده؟ ميزیچ: دینگران پرس

 .هیعینه، طب:  جواب دادم ری به تپش درومد، سر به زقلبم
 . دلمزی خانومم، خجالت نداره عزيفدا:  گوشم نشستي رولبش

 میمر
 نشسته نی هفت سي که دور سفره یی کسانی گردوندم بی روم گرفتم، نگاهشی از قرآن پچشم
 در يپر.  برنامه شده بودي و مجرونیزی نگاهش مسحور تلوبایز.  دوخته بودی چشم ماهنینازن. بودن

  بود، ژرفقی شد، عمای آراهی سي هالهیو در آخر نگاهم غرق ت.  کردی مری ما سيای دني فراییایدن
 زدم و یتبسم. دشی مدهی خودم داخلش دری گرما داشت،  محبت داشت و تصویبود، انتها نداشت ول

 .  بشهری خوندم تا آرامش به قلبم سرازی منیاسی.  قران نگاه کردمي هاهیدوباره به آ
 تاب گنبد و بارگاه امام رضا شد، ی دوختم، دلم بونیزی مقلب القلوب چشم به تلوای ي با صداهمزمان

 امام رضا رو ارتی فرج امام زمان، از ته دل خواستم زي دعا کردم، براد،ی چشمم چکي از گوشه یاشک
 کی تبرادمان شيو در آخر صدا. کانمی نزدي همه يری عاقبت به خيدعا کردم برا. ای آریبا همراه

 .ی شمسي هجر1395سال 
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.  گرفتایچشم باز کردم و تبسمم رنگ آر.  شناختمی گرم شد، منبع گرما رو ممیشونی بستم، پچشم
 .ت باشهمبارک: لب زدم

 با پدرش ی رفت تا به قول خودش تماسي هم به کناربایز.  به دست از جمع دور شدی گوشنینازن
 .داشته باشه

 .قابلتو نداره:  کرده بودم به دستش دادمچی کادو پای آري رو که براییلباسها
 .زمیممنون عز:  از ستاره شدی نورباران نه کهکهشانچشماش

 .نمی به بهترمیتقد:  به دستم دادیکی کوچي بسته
 چشمام يجلو. دمی کشرونی و از جعبه بدیدستبند طال سف.  بازش کردمجانی با هدی پرشور تپقلبم

 .ای آريری نظیتو ب: نگهش داشتم
 حجم ونی به مهی از ثاني کمرنگ شد، دستش پشت کمرم نشست و در کسرشیشگی همياخمها

 . توينه به اندازه :  شدم دهی عضله هاش چسبعیوس
  ه؟ی حرکات جلف چنی نشسته، انجایخانوم و آقا، دختر مجرد ا:  گفتی اوهومنینازن

 نا ؟يری گی جان، با آقا داداشت تماس نمایآر:  فضا گفتمریی تغي جدا شدم، براای زده، از آرخجالت
 .دوی عی بگکی تبردیبا.  داداش بزرگترتهیسالمت
 . خونشمیریظهر م:  دادجواب

 . ازت انتظار داره،ی زنگ بزندینچ، االن با:  باال انداختمییابرو
:  گرفته بودم، بهشون دادمبای و زي پري که براییکادوها.  مشغول شدشی گفت و با گوشي اباشه

 . ناقابلهدونمیم
 .ممنون:  گفتي نگاهم کرد، اما به سردی مهربانی با بهت، با شکو اندکي لحظه ايپر
 عاشقت دمی حق مای به اآرنمی بی که ماتوی خوبنی جون، امی مری خوبیلیخ:  منو دربرگرفتبای زاما

 .بشه
 بود که بدون حضورشون ی سالنی خونه مونو گرفتم، دلتنگشون بودم، اولي جدا شدم و شماره ازشون

 . بودای کردم، اما دلم گرم آریسالو نو م
****** 

  ا؟یآر:  بودی در هم مشغول رانندگيبا اخمها.  برگردوندمای گرفتم، سر به سمت آرابونی از خچشم
 جانم؟:  به من انداختی نگاهمین
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 بابا و مامانت؟...  سر مزاريبر... يخواینم... گمیم:  گفتني دل کردم برادل
 .رمی روز با آرتا مهی:  قلبمو هدف گرفتدی که کشی به دور فرمون فشرده تر شد، آهدستش

 ام؟یمن ن: شتم دست آزادش گذاي رودست
 برات یاومدنت جز ناراحت:  چشمش چروك شدي کرد، گوشه تی هدانیی پنجره رو به پاي شهیش

 .نداره
 ...ای بهشون سر بزنم زنده نکهیاما حقشون گردن منه، حق ا:  زدملب

 . بردمتی وقتهی دیشا: دی کشرونی دستم بری از زدستشو
 که زنتم، ي تو هنوزم باور نکرد،يتو هنوزم منو قبول ندار:  برگردوندمشهی خاطر سر به سمت شآزرده

 .می بريکردیوگرنه مخالفت نم
 يسرشو برا.  بوق کشان از کنارمون رد شدینی کج کرد، ماشابونی به سمت راست کنار خراهشو
 تمی رفتن به اونجا اذی فهمی چرا نم؟ی کنی متی چرا اذم،یمر:  گذاشتنی فرمون ماشي رويلحظه ا

 کنه؟یم
 دونم، اما اهل خاکم چشم یم:  لبامو با زبونم برطرف کردمیخشک.  زدی صداش موج مي توغم

 ؟ي ساعت بهشون اختصاص بدکی اگه روز اول سالتو، شهی میانتظارن،چ
 .ی تو بگی باشه هر چی فهمم، ولی وقتا مفهوم حرفاتو نمیلیخ:  بهم انداختیقی عمنگاه
 رتری دکمیالو آرتا، ما :  به دست گرفتشوی دورزدن، گوشي به حرکت دراورد و راهنما زد برانویماش

 .میایم
 . بهشت زهرامی برمیخوای فقط به دستور بانو مفتاده،ی نینه اتفاق:  باز کردنای ماشنی برشویمس
 . اونجامگهی دوساعت دیکی تا کشه،ی طول نمادیباشه، نه ز:  دادرونی بینفس

***** 
 سال زود نبود 50. کردی نوشته ها حرکت مينگاهم رو.  به هم گذاشتمدهی دو تا قبر چسبي روهاروگل
 زی ري از آرزوهادنی دست کشي براا؟ی دنی از زندگدنی دست کشي سال زود نبود برا50 رفتن؟ يبرا

شوهرم  من داشتم به پدر شوهر و مادر.  و آذرونی بار به اسمها چشم دوختم، همانی ا؟یو درشت چ
چقدر انتظار بزرگ شدن و به ثمر .  پسرهاشون داشتني برايادی زي که آرزوهاییکسا.  کردمینگاه م

اگه بود، اگه .  دلخواهشي انتخاب عروسهاي به هم بافت براایمادر چقدر رو. دنینشستنشون کش
   امکانش بود که من عروسشون باشم؟د،ی کشی نفس منمونیب
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 دود گاری اومدنمون فقط سي که از لحظه ییایرانش بودم؛ نگران آر نگا،ی گوشه کردم به آرچشم
 يدلواپس نگاه ثابتش به رو.  شدی به رسوباتش اضافه مي اهی که هر لحظه الیی هاهی نگران رکرد،یم

نه  ، کردی خودشو آروم مي اگهی به همراه داشت؟ کاش جور دی همه دلنگراننیسنگها بودم، عشق ا
 پدر و مادر ي ارامش بدن، دعاایاز دل گذروندم که به آر.  خوندميفاتحه ا.  ب نه با مشروگار،یبا س

  شد؟ی نمشد،یمستجاب م
 م؟ی برمیمر: ستادی سرم اي باالایآر

 .میبر: بلند شدم.  خواستمی نمدنشوی نداشت، آروم و قرار نداشت و من زجر کشصبر
 ایآر

  شمالمون هست؟ي برنامه ي باربدم تویآرتا چرا بهم نگفت:  بلند شدصدام
 ا،یآر: دنی دوی و بچه ها به دورشون مزدنی انداخت که با هم حرف مینی و نازنمی به مری نگاهآرتا

  شده؟بهی تا حاال غری برنامه هامون بوده، از کي توشهیباربد هم
 که من کردی درك مدیبا. شهی مسافرت با باربد به من زهر مدونستی مدیبا. دی فهمی درد منو مدیبا

 می که به مري با اعتمادی دارم، حتمی که از مرینانی با اطمی حتکنم،یبا بودن باربد احساس خطر م
 باربد بودم آرتا بهت گفته:  روشن کردميگاریس. پی خوش تيادی پسر زنی از ادمی ترسیدارم اما م
 .تابهی ممی مرينگاهش رو

 . رو دزد نکنهیوالتو سفت بچسب و بق امایآر:  به زبون آوردي زد به کاپوت و طعنه اهیتک
 .ارمی طاقت بتونمی المصب، نمشهینم:  فرود اومدنی کاپوت ماشي رومشتم
 ست،یباربد ناموس دزد ن.  ندارهي ادهی فرار فاا،یآر:  دنبال کردگاروی و نگاهش دود سستادی اروبروم

 .ستی نانتی اهل خممیمر
دست آرتا  شونمو .  افتادنی به زمنشونی از بگاری انگشتام سست شد و سانتی خي واژه دنی شناز

 ؟يدی لغزش دمی تا حاال از مرایآر: فشرد
باربد تا حاال پاشو از خط : حرفشو ادامه داد.  لغوها نبود نگونهی اهل اممی نگاهش کردم، مرزیت

 قرمزهات فراتر گذاشته؟
 ...شب مهمو:  زبونم اومدبر

 دنی دي برايخودت راهش رو باز کرد. ي داددونیش م اون شب ، خودت بهایآر:  قطع کردحرفمو
 . همسرت
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 اون شبمو یرتی غی چوب بدی بای تا کدادم؟ی تاوان اون شبو پس مدی بای مشت شد، تا کدستام
 باهات میبه باربد نشون بده، مر:  و بچه ها آروم گفتمی شدن مرکی نزددنی با دخوردم؟یم

  نه با،ینه با بدخلق. رهی دلشو بگي جلودی رفته، بهش بفهمون بامی مريباربد فقط دلش برا. خوشبخته
 نهیبذار بب.  دوستت دارهمی که مرنهی خودش ببي چشماش، بذار با چشماي از جلومی کردن مرمیقا

 . فقط به تو تعلق دارهمیعشق مر
 اما ي دارمویتو مر.  باربدو داشته باشمي از تو هواشتری مسافرت بنی اي تودیبا:  باز کردنوی ماشدر

 ...باربد
  ؟یشی چرا سوار نما،یآر: دیچی گوشم پي تومی شاد مريصدا.  نشستنی ماشداخل

 يسرمو خم کردم و رو.  بردنی بدمو از بي گل انداختش تموم حساي سمتش برگشتم، چهره به
 .منتظر خانومم بودم: چادرش امضا گذاشتم

 ای با،یزود باش آر: ختی رو به هم رمونیآرتا ارتباط چشم.  با خجالت توام با عشق نگاهم کردمیمر
 . راه بندازنویماش
 با خانومت دل نجای لنگه پا منتظر ماست، شما اهی ری خان، امایآر: دی سرك کششهی از شنینازن

 رن؟یگی ملی و قلوه تحونیدیم
پشت ]  كمیمر.  دور زدم، پشت فرمون نشستمنویماش.  کرده بوددای خودشو پي لنگه ری که امالحق
 ي شهیآرتا ش.  و از پارك خارج شدمدمی کشیقینفس عم.  روشن کردمنوی شد، ماشری جاگمیصندل

  بهتر نبود؟میومدی منیبا دو تا ماش:  دادنیی پایسمت خودشو کم
 نی جون قراره با ماشنینه، نازن:  کردی به آرامش قلبم نگاه کردم، صداش هنوزم مدهوشم منهی آاز
 .ادی براقایام

 . سفر به دور هم بودنهيصفا:  زد و ادامه دادیتبسم
**** 
 ری امي شدم، غرهاادهی که پنیاز ماش.  پاش ترمز زدمي جلونوی کردم و ماشجکتی رروی امتماس

 .میی ساعته معطل شماهی ن؟یی معلومه کجاایآر: شروع شد
  ساعته؟هی شما ي براقهیپنج دق:  دست دادمنی رامبا

 .رآقایسالم ام:  صداش زدنینازن
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 ي هاییبایغرق ز.  هاش دود شد و رفت هوای فراموش کرد، بدخلقرمونوی تاخنی نازندنی با دریام
 .از دست رفت:  کردری به امي اومد،اشاره اکمونی نزدنیرامت.  شدنی نازنیشی آراي و هنرهایذات
 نگاه مادر نیبرق تحس.  کردی می احوالپرسری با مادر امریز سر به نی نگاهشو دنبال کردم، نازنریمس
 و می کردیبا شهروز و بهروز احوالپرس.  بودری عشق امدنی و ماشاله ماشاله گفتنش نشون از پسندریام

 به دست آوردن ي شهاب برايانگار تالشها.  اومدنرونی پر از خونه بيدر آخر شهاب و سحر با سبد
 . دی رسی به شهاب داد، داشت به ثمر مری که امی بود، انگار مهلتدهی رسجهیسحر به نت

. دی رسی نممیکاش مقصد نگاهش  به مر.   کردمدای پنشی زده به ماشهی گردوندم و باربدو تکنگاه
 آرتا کنار يصدا. ارمی باربدو از حدقه دربي بگذارم و چشماشی شد، خواستم قدم پشتریگره اخمام ب

  بود؟ی قرارمون چایآر:  شددهیگوشم شن
 تموم نگاهش به نمی ببتونمی کشم، نمیآرتا نم: دمشونی موهام فروبردم و محکم کشي البالدستمو

 .ممهیمر
 ؟یشی جمع نمیچرا قاط. سالم:  به سمت باربد رفتآرتا

 موی که مری به جمعینگاه.  با آرتا شدی گرفت و مشغول احوالپرسمی مري لبهاي از تبسم رونگاهشو
 مخصوص خودشونو داشتن و لعنت به باربد که ي و لوندییبایهمشون ز. احاطه کرده بودن،انداختم

 .دی تابی ممی مری همه نگاهش فقط حوالنی انیب
 ا؟ی آرهینظرتو چ:  منو صدا کردریام
 ؟یچ:  به سمتش برگشتم یجی گبا

 جا هی استراحت ي براای می سره تا محمود آباد برهی.  پسریتو هپروت: ومدی نمری اصال به اماخم
 م؟یستیبا

 جمع ی نداره، هرچیفرق:  باربد بودیرچشمی زي نگاه هاری که تموم ذهنم درگی نداشتم وقتيتمرکز
 .بگن

 .گنی منوی بابا همه هميا:  باال انداختیی ابروریام
 استراحت کمی می داری اونجا نگه مشناسم،ی خوب محگاهی تفرهی ریتو مس:   وارد بحث شدبایفر
 .میکنیم

 در نیدیافتخار م:  کردتی هدانش،ی گرفت و به سمت ماشنوی نازنفی کری کردن، امدیی تاهمه
 .میخدمتتون باش
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من . نهی بشیی ما جانی از ماشری به غکنه،یغلط م: نی ماشي هول داد تونوی گفت و نازنیشی اسحر
 .میرسی حداقل ما زنده به مقصد مينطوری انه،ی تموم هواسش به نازنری امدونمیکه م

 جون من با شما ایآر:  به دنبال داشتموی بازوم قرار گرفت، نگاه دلخور مري سحرناز که به رودست
 .امیم

 ،ي سحرناز جون، کاش زودتر گفته بودي وايا:  انداختنیی اومد و دست سحرنازو پاکمونی نزدمیمر
 .لهی تکمتشی ما ظرفنیماش

 نی ماشهی نداره تو با يکار: سحرناز گفت.  و سحرناز مشهود بودمی مري صداي و حسادت توحرص
 . بروگهید

  برم؟ی اونموقع من با کدیببخش:  چشم درشت کردمیمر
 .هی من خالنیماش: ستادی امی پشت سر مرباربد
سحرناز با تو :  از باربد؟ دست سحرنازو گرفتم و تو دست باربد گذاشتمدی ترسیم. دی پرمی مرپلک

 .ادیم
 توجه به اخم بزرگ ی من و سحرناز، بي گره خورده ي دستهاي به رومی مري رهی توجه به نگاه خیب

 .ادیخانوم منم، با من م: دی تابمی به دور کمر مرچکواری دستم پش،یشونی پيرو
 دست من و ي شدن چشماش به روزی کردم و باربد با ردی خانوم من تاکيرو.  گفتمي و جدمحکم

 . داداشیاوک:  تکون داديسر. دیفمو فهم حرمیکمر مر
 
 میمر
 دارش تنها وجه بی ساختمون و سقف شدی سفينما.  فراتر از تصوراتم بوديزی روبه روم چيالیو

 ساختمون با ي روبروکی کوچي پر از گل بنفشه اش، آب نمايتشابهشون بود؛ اما عظمتش، باغچه ها
 بام رو باالی ونیا: لبشو به گوشم چسبوند.  کمرم قرار گرفتي روایدست آر.  نداشتی همخوناتمیذهن
 .  وبه اسم من و آرتا زددیخر
 ساختمون هی بودم، فقط ستادهی که ایی دورتر از ساختمون روبه روم اشاره کرد، از جای ساختمونبه

 اونجا وایش ماه عسلمو با نکهیاما بخاطر ا... اونجا مال منه، اما: گهی داتی بدون جزئدم،ی دی مدیسف
 ...گذروندم
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 خوادیدلم نم: رهی قرار بگای از من در کنار آرری به غي اگهی فشرده شد، دوست نداشتم اسم زن دقلبم
 .شهی اونجا دلم تنگ مي وقتا برایلی که خیبه اون ساختمون برم، در حال

 ي تک پله يرو.  که ازشون تنفر داشتییزای و چقشی عالنی کردم، سردرگم بود بی درك محسشو
  تو؟ياینم: ستادی اي در وروديجلو

 .انی هم بهی بقي کردیکاش صبر م:  رفتمکنارش
 . رو دارنالی تعارف نداره، همه آدرس وهی با بقی کسنجایا:  داد داخلهولم
 ت؟یشگی همون اتاق هميری مایآر: ختی ری زانو زده بود و چوب توش منهی شومي جلوآرتا

 بود که تونستم بهشون توجه ییزهای مجللش تنها چيآشپزخونه  شکل و روشنش و ی مربعسالن
 . که فقط اون اتاقو دوست دارمیدونیخوب م:  دستمو گرفت و به دنبال خودش کشوندای آریکنم وقت

 طبقه فی و چند در دور تا دور سالن، تنها توصکی سالن کوچهی.  می رو باال رفتچی مارپی چوبي هاپله
 . بانودییبفرما:  رو باز کردی در اتاقایآر. شدی باال مي
اونقدر .  به چشمم اومدي سرتاسري شهی ساحل پشت شي تبسم وارد شدم و اول از همه منظره با
 .هی باور نکردنا،ی آريوا:  تونستم پلک بزنمی نمی بود که حتبایز

 . خوشگلهیلیخ:  مواج دوختميای تر رفتم و چشم به درکینزد
 ی اگه مزکم،یعز: چونشو گذاشت رو سرم.  دستاشو رو شکمم قفل کرد وستادی پشت سرم اایآر

 .اوردمتی زودتر م،ي رو دوست دارنجایدونستم ا
 .استی فقط رواتی مهربوننی اای دارمی که بکنمی شک می گاهایآر:  چسبوندم به شونشو گفتمسرمو
 اد؟ی به من نمای مهربوننی ای بگي خوایم: دی صورتم کشي رولبشو

 صورت نی شده تو ای مخفيای آری که کسنهی منظورم اوونه،ینه د:  دستاش گذاشتمي به رودستامو
 . رو نمشناسهيجد

 خوادیدلم م.  و بسینی بی صورت منو فقط تو منیا:  موهام فرو بردنی شل کرد و سرشو بشالمو
 . مختص خانومم باشهمیخوش اخالق

 میتیقربون شوهر دو شخص:  بازوش زدمي رويبوسه ا.  زدادی رو فرای بدنم عشق به آري سلوالتموم
 .برم
 . اومدنهی بقن،یی پامی برایآر:  شددهی شننیی از پایی و صداسر

 .الشونی خیخب اومدن که اومدن، ب:  صورتم پخش کردي گرفت و نفسشو رویکی گاز کوچگوشمو
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 .می خلوت کننجای ما انن،یی خب زشته همه پاایآر:  زدملب
 ی کنی از خلوتمون فرار مشهیهم: زدی برق ماهشی سيت خودش برگردوند، چشما به سممنو

 .کوچولو
 . چرخهی وقت روزگار به کامتون نمچی شما هنکهینه ا:  مرتب کردمشالمو

 بگذره شتری هم بی توام، هرچي تشنه شهیمن هم:  صورتم به گردش در آوردي نگاهش رو روایآر
 .شهی مشتریعطشم ب
 م؟یبر:  با هم بهم هجوم آوردنینیری و شخجالت

 .میبر:  دور شدازم
 جور حرف زدنات نی ا،ینامرد دوست داشتن:  قلب پرتپشم گذاشتمي دست رودم،ی کشیقی عمنفس

 .دهیآخرش منو به کشتن م
 اتاقا نی بهترشهی همست،یقبول ن:  و معرکه گرفته بودستادهی وسط سالن اریام.  رفتمنیی ها رو پاپله
 .ت خانوماسيبرا

 ن؟ی اون اتاق خوشگله رو شما بردارذارمی من مي نکنه فکر کرد؟یپس چ:  دست به کمر زدسحر
 تو می خواب قراره بري فقط برای داره وقتیچه فرق:  پرتاب کردی مبلي خودشو روالی خی بشهروز

 اتاقامون؟
 ي که تو اتاقاای هم اتاق بشه؟ آرتا و آری با کیحاال قراره ک. هی حرفنمیا:  کنار شهروز نشستریام

 .  اتاقهیمن و شهاب و باربد . گهی چهارتا دمونهیخودشونو دارن و م
 .نی کرد به شهروز شما چهارتام با هم باشرو

 .میشی از هم جدا منی که من و رامي جورنیا: دی لب برچتارا
 الی خی رو بنجای اد،یار هم هست کنیتو خونه ما و خونه خودتون به حد کاف:  با خنده گفتنیرامت

 .داداشم شو
 تو چه ای خانوم به خاطر آرنی ببده،ی ورپريا: دیاول از همه سحر منو د.  دختراهی کنار سحر و بقرفتم

 ... خوابه و مای میاتاق
 . مني شما برو به جايخوایحسود خانوم، م:  ساکتش کردمیشگونی نبا

 نی ایتونیفقط تو م. نه من غلط بکنم، اون اتاق مال خودت و شوهرت:  آب دهنشو قورت دادسحر
 .ی تحمل کنرغضبویم
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 ... منشهی جون ممی باشه، مري جداجونی مثل آردیمرد با:  به غبغب انداختي بادسحرناز
  زد؟ سحر نفس نفسکترشی که سحر به خواهر کوچیلی سای سحرناز بودم ییای حی مبهوت بمن

 گردوندم و اون رو داغون تر از ری قرمز شده بود، چشم به دنبال امتیصورتش از شدت عصبان. زدیم
:  سحرنازيسحر چنگ زد به بازو.   فشردی دست مي انداخته بود و مشت رونییسر به پا. دمیسحر د

 يخوای می تا ک؟ي به حماقتت ادامه بديخوای می تا ک؟ي چشماتو ببنديخوای می تا کقاحم
 ؟يآبرومونو تو جمع ببر

 کنه، رونی رو بي و پربای زخوادی ممی به خاطر مرایآر. استی زن آرینی بی منویا:  به من کردي ااشاره
 برف و فقط ری زي و روابط آزادشو بزنه اون موقع تو مثل کبک کردی زندگدی حاضره قمیواسه مر

 ا؟ی آریگیم
 ی زودتر از موقعتی واقعنیا. شهی جابه جا مایآر من و نی شدم همه سکوت کردن و نگاهشون بمتوجه

 خواستهی ناراحت باشه؟ نکنه نمای افشا خوشحال بودم؟ نکنه آرنیاز ا.  فاش شده بودمیخواستیکه م
 با صورت ر نفکی و يدواری امی افراد گذشت، همه با تعجب، با اندکي با خبر بشه؟ نگاهم از رویکس

 .گرفته به ما چشم دوخته بودند
 باال یی ابرونیرام.  ما رو ترك کردهی بود که عکس العمل نشون داد و با گري نفرنی ناز اولسحر

  داره؟تی سحر واقعي حرفاا،یآر: انداخت
 .بله:  گفتتی با جدای آری دود شدو به هوا رفت وقتشمی اضطراب و تشوتمام

 دست تیز آزاد اي شدی مبارك باشه داداش پس بالخره راضولیا:  هم زدي دست به روشهروز
 .یبکش

از .  و کف بلند شدی سوت بلبلي حرفش بود که صدايای زد، انگار تبسمش گوی فقط تبسمایآر
 زم،ی عزگمی مکیتبر: دیتارا منو به بغل کش.  انداخته بودمری سر به زا،ی آري بله ینیریخجالت و ش
 ؟ی رو به بند بکشای آریچطور تونست

 کنارش بایفر.  بودتی نهای بود؟ عشق پرواز بود، عشق باالرفتن تا بدنی عشق در بند کشی معنمگه
 . عروس ارجمندا بشهتونهی نمیهرکس. زمی عزگمی مکی جون،تبرمیمر: زد و منو در برگرفت

چرا حس .  حسرت که دلم رو به درد آوردهی حسرت پنهانه؟ هی حرفش نی حس کردم پشت اچرا
  شد؟دهیکردم نگاهش به طرف آرتا کش
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کنار . می برای استراحت به اتاقاشون رفتن، تا عصر با هم به دري همه براد،ی سر و صداها خوابیتوق
 ا؟یآر:  و سرمو رو بازوش گذاشتمدمی دراز کشایآر

 .جونم:  کمرم نشستي به رودستش
 .ی شناختتیممنون که منو به رسم:  زدملب

.  پنهان مونده بودهی بقيفقط برا. ي شدی وقته که برام رسمیلیخنگولم، تو خ: دی بوسموینی بنوك
 . شدریانگار عدو سبب خ

 ایآر
 مکرر ي هاغی و جشدی که از حنجر زده مییادهایفر. دمی از خواب پري فردی عصبيادهای فري صدابا

 تخت بلند شدم، به پشت پنجره رفتم، ياز رو.  اعتنا نمونمی که مجبورم کرد نسبت بهشون بيدختر
 . دختر، مطمئن شدم سحرنازهياز قد و قواره .  بودناطی حي احوال توشونی پري و دخترریام
 
 تی موقع عصبانشناختم،ی خوب مرویام. دی سحرناز بلند کرد و به صورتش کوبي دستشو به روریام
.  دوستم و خواهرشي برادمیترس. دادی انجام مری جبران ناپذي بست و کارهای شد، چشم می موانهید

 .دمی کشی که هر لحظه انتظارش رو مي ناگواريق ها اتفايمضطرب شدم برا
 بود ي سحرناز هشدارغی غرق خواب انداختم، جمی به مری نگاهمی فرو بردم، نشرتی داخل تسرمو

 سمتشون هی راست هی.  گذاشتماطی کردم و قدم به حیپله ها رو با سرعت ط.  عجله کنمنکهی ايبرا
 رام بتیثی حاتی احمق با خودسريدختره : دی کشینعره م ریام. رفتم، حاال صداها واضح تر شده بود

 ی همه بنی بوده، فقط زبونم بند اومده بود از امیرتی غی آب دادم از بابویفکر نکن اونجا . ینذاشت
 .تییایح

 ینی بی مگه نموونه،یآخه د:  مچش رو گرفت و تکونش دادری خودش جمع شده بود، امي توسحرناز
 ای آرینی بی مگه نمست؟ی نقشی اهل دور زدن رفای آرینی بی کنه؟ مگه نمی آدم حسابت نمایآر
 ؟یکنی پول مهی ي همه سکه ي پس چرا منو جلواره؟ی کنه و به رو خودش نمی مییآقا

من خاك بر سر :  افتادنی زمي جثه روزی با شتاب هول داد عقب، اونقدر با شتاب که سحرناز رسحرو
 شده دست ی اوکمی با مرای آرینی بی گفتم حاال که م،ی هستی،احساساتي گفتم دختر،یگفتم جوون

 .يدی رو مای با آری هم خوابشنهادی که پي شدحی وقنقدری دونستم ای نم،يداری کارا برمنیاز ا
 . نکردمیمن کار اشتباه:  گفتهی با گرسحرناز
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 ش؟ی بکشيخوای مریبسه ام:  گرفتمروی امي تند کردم و دست باال رفته قدم
 به دستش اشاره ریام. دیچی سحرناز کرد و سحرناز از درد به خودش پي ساق پاي حواله ي لگدریام

 . ننگ راحت بشمي هی مانی بذار بکشمش از شر اا،یولم کن آر: کرد
 .شهی حل نمی مشکلچی با زدنش هریام:  هول دادمی به سمترویام
از . صورتشو تو دستم گرفتم.  سحرناز زانو زدميجلو. دی لگد کوبنی دور خودش گشت و به زمریام
 .ي سرش آوردیی چه بالنیبب:  لب چاك خوردش اخمم تو هم رفتي گوشه دنید
 کنه یشرم نم.  حقشه، آبرو برام نذاشتهنای از اشتریحقشه، ب:  لب داد و گفتری زیکی فحش رکریام

.  حرفو زدنی سحرناز ای اون جمع شکستم وقتنی بایآر. دهی ميشنهادی پنی همه آدم چننی ايجلو
 هحاالم ب.  چطور داغون کردروی که من امدی دختر خاك بر سر نفهمنی شدم، ای چه حاليدینفهم

 . کارم اشتباه نبودگهی می عذرخواهيجا
 یی های نافرماننی مردها هم تاب چننی تررتی غی بیحت.  مرد بود و ناموس پرستری داشت، امحق

 نیاحمق ا: دی کشادیفر. بازم قدم تند کرد به سمت سحرناز که جلوش رو گرفتم. رو نداشتن
 همه تو رو، خواهر منو، به شنهادتی پنی با اگم؟ی می چی فهمی م،ی خودفروشیعنی شنهادتیپ

 .ننی بیم چشم هرزه
حال ... خواستمیفقط م... اما من ...اما:  سحرناز گشاد شد، نامفهوم و با لکنت گفتيچشما

 ...نکهینه ا. رمیبگ...مویمر
 یدختر من به تو چ: دی گفت و سر عقب کشی آخدم،ی سحرناز کشي چشم ورم کرده ي به رویدست

 ارزش ي مردچی سحرناز ه؟ی شرو به پا نکننی تا اي خودت تکرار نکردشی بار پهیبگم؟ چرا حرفتو 
 .  منی رو نداره، حتتیشونی پيبرچسب خوردن رو

 کتری خواهر کوچهی کنم بدون فقط مثل ی مي بهت سردینی بی میوقتدختر :  پاك کردماشکشو
 احساست دامن نیمن اشتباه کردم که زودتر باهات حرف نزدم و گذاشتم تو به ا.  کنمینگاهت م

 .یبزن
 برام نفسم می انتخاب کردم، مرموی من زن زندگکه،ی کوچیآبج:  بازوشو گرفتم و بلندش کردمریز

 ی نگاه می و بغلکی خواهر کوچهیمن از اولم به تو مثل .  کنيشده، تو نقش خواهر نداشته مو باز
 . جنس مخالفهی زن، نه هیکردم، نه همسر، نه 
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 اقتی که لي مرد خوب شو، مردهیتو فقط بزرگ شو و بعدش عاشق : دمی سرش کشي رویدست
 .  رو داشته باشهتیپاک
 ستم؟ی من برات مهم نیعنی:  غم لب زدبا
برام اونقدر ارزش .  نکردمي که تا به حال بهت دست درازی مهمیلی خ،یمهم: دمی بوسشویشونیپ

 .ی بدون عشق بشی زندگهی که نخواستم مجبور به تحمل ي و داریداشت
 .دمی دیاما من تو رو به عنوان همسر م:  شدت گرفتاشکاش

 ... دختريغلط کرد:  به سمتش هجوم آوردریام
 .ریام: دمی توپری تشر به امبا

  شده؟یخاك به سرم چ: دی سحرناز به سمتمون دودنیبا د.  شدداری از دور پدسحر
 ی صورتشو ضد عفونيبرو زخما.  گرد و خاك کردکمی ری امیچیه:  به سمتش سوق دادمسحرنازو

 .کن
 به یپک. به سمتش رفتم . کردمدای لب ساحل پروی با خواهرش دور شدن، چشم گردوندم و امسحر

 خواهرمو نگرفتم تا عاشق دوستم ي که جلورتمی غی نه؟ اونقدر برتمی غی بیلیمن خ:  زدگارشیس
 دونستم ی که می که اجازه رفت و آمد دوستمو به خونمون دادم، در حالرتمی غیاونقدر ب. نشه

 .ستی نلی می نسبت بهش برمخواه
 ایآر:  پرت کردي به گوشه اگاروی سدش،ی شدي شده بود؟ با سرفه يگاری سری تا به حال امی کاز
 .  کار کنمی با سحرناز چدونمینم
 قتی کم صبر داشته باش، اون تازه با حقهی:  چشم دوختمای نشستم و مثل خودش به درنی زميرو

 . وفق بدهتی من روبه رو شده، بهش اجازه بده، خودشو با موقعیزندگ
 ی خواهر بنی از دست ادم،ی برایآر.  براش مونده باشهای جو عقل و شرم و حهی اگه:  زدي پوزخندریام

 . عقلم داغونم
 ی نمگاریتو که س:  گرفتگارمی سریفندکشو ز.  به سمتم گرفت، تعارفشو رد نکردمگاروی سپاکت

 ؟ي پس چرا همراه خودت داریکش
 .  برم داشتهدنی کشگاری اعجوبه گشتم، فاز سياز بس با تو:  پرت کرد طرفمفندکو
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 ی عصبکی تداد،ی باز تکون نمکی هی هدف و چندثانی راستشو بي  شونه گهی بهتر شده بود، دیکم
 روز همون عادت قاتل هی دی عادت نکن،شايزی وقت به چچیه:  دادمرونی بگارویدود س.  داشتیجالب

 .جونت بشه
 .ی زنی می فلسفيذاشته، حرفا از اخالقت رو مغزتم اثر گری به غمیانگار مر:  کردي خنده اتک

 شدن، داری هم بهی بقادی داخل، به احتمال زمیبر: بلند شد و شلوارشو تکوند.  نثارش کردمییبروبابا
 یاگه عاشق هر کس.  کردي بازرتمیسحرناز بدجور با غ.  نگاه کردن به صورتشون رو ندارميهرچند رو

 . تا االن خودشو به فنا داده بودشد،ی از تو مریبه غ
 فقط احساسات هیمطمئنم سحرناز دختر عاقل. ری امستی عرضه نیسحرناز اونقدرام ب:  زدمیتبسم

 باور کن تموم حرکاتش از ریام. نهی رو ببمی زندگقی من و حقای نذاشته خوب و کافیزودگذر جوون
. فهمه ی دخترا میلی از خشتری اوصاف بنی سالشه؟ اما با تمام ا19 که نهی از اری مگه غه،ی بچگيرو

 کدوم چی که به هی دونیم. هی فقط طبل تو خالدونمی مست،ی حرف عمل ندونمی مزنه،یفقط حرف م
 . کنهیاز حرفاش عمل نکرده و نم

 . برمی کنه؟ سرشو گوش تا گوش میمگه من مردم که بخواد حرفاشو عمل: دیغر
فک :  دوباره سرجاش نشستریام.  اومدنرونی بهی در باز شد و بقمیدی دم،ی برداری قدمنکهی از اقبل

 .کنم همه رو بد خواب کردم
 .فکر نکن مطمئن باش:  زدميپوزخند

 ی ما رو هم صدا منی مردی من؟ی تا حاال  نامرد شدیاز ک: وستی بود که بهمون پي نفرنی اولنیرام
 ن؟یکرد

 .اوردنی نم رها شد، چقدر خوب که به روشری امي حبس شده نفس
 آخر از میمر.  بودبی پرت کرد و کم کم جمعمون کامل شد فقط سحرناز غاری خودشو کنار امشهروز

 . خانومنجای اایب: کنار خودم جا براش باز کردم. همه اومد
 میمر

 ي انگشتام بازيسرد بودن، نرم بودن و البال.  ماسه ها گذاشتمي برهنمو روي درآوردم و پاکفشامو
 کردن، همه ی می آب تنای دريهمه تو.  بچه ها گم شده بودي خنده هانی امواج بيصدا.  کردنیم
 نجای اادم دی محیترج.  دادمی محی کنار ساحلو ترجستادنی اما من ادنی پری منیی آبها باال و پانیب

 زیدل انگ و بایز.  کرده بودتی هم سراای در حال غروب به دردی خورشيقرمز. بمونم و فقط نگاه کنم



 509 

 پاهام تنم مورمور شد و خودمو یسیبا خ. رمی خواست چشم ازش بگی منظره و من دلم نمنیبود ا
  تو آب؟يایخانومم نم:  شددهیچی به دور شکمم پای آريدستا. جمع کردم

 .  بهترهنجاینه ا:  لباسش تنمو سرد کردیسیخ
 سحر طنتی شکردمیاما حس م. دنی پاشی رو دنبال کردم که به هم آب منی نگاهم سحر و نازنبا

 . نداشتی صورتش نورخوشحالشهی زد، مثل همی چشماش برق نمشهی مثل همه،یمصنوع
 . زشتههی بقي نکن،جلوایآر:  گونم لب گذاشت، نجوا کردمي روای کش اومد، آرتبسمم

 .ستی حواسش به ماها نی کسنجای ا؟ی کنی میچرا بدخلق:  زدغر
 ...ي جلوادی که خوشم نمی فهمی چرا نمایآر: گاهم بود طرفش برگشتم، چشماش قالب نبه
.  که ناتمام موند، دستشو پشت کمرم گذاشت و منو به خودش فشردی بدون توجه به حرفای آراما

 خلوت نی به انی عادت کندی باهیهم تو هم بق:  بازوهاشنیکامال مماس با خودش، کامال محصور ب
 . دونفرمونيها

 .جات خوبه:  اما حصار بازوهاش محکم تر شدرونی بامی تقال کردم بدم،ی کشخجالت
:  نگام کنه گفتنکهی بدون ارم،ی گذاشتم تا ازش فاصله بگنشی سي کردم، دست روشتری بتقالمو

 .يای برونی بنجای از ای تونی نکن تا من نخوام نمیطونی شنقدریا
 زد و ازمون چشم ي تلخنددیهمو که د شونش چشمم قفل باربد شد، نگاهش به ما بود، توجي رواز

 شد زمان رو به عقب ی رفتار باربد به خاطر منه؟ کاش مي شد غم نهفته توی باورم مدیبا. گرفت
 رو پاك کرد، من ی از زندگی قسمتشدیکاش م.  قبل رو جبران کردي کارهاشدیبرگردوند، کاش م

 .  کردمی شده رو پاك منی نفری و تموم اون مهمونگشتمی بر مئنامطم
 . نکنتی اذایآر: سر بلند کردم، ملتمس گفتم.  کردمی نمتی احساس امنگهی جام گرم نبود، دگهید
 . بودنی به بغلدمیآخرش عادتت م:  مکث دستاشو شل کردی کمبا
.  همه بلند شدي خنده يصدا.  آب شدمسی خهوی کردم که ی گرد شده نگاهش مي چشمابا

 داره راه به راه ی بود چه معنن،حقشی نازنولیا: سحر بلند گفت. دم بازو بسته کرریچشمام رو با تاخ
  رو بغل کنن؟گهیهمد
 . کشمتی منینازن: دمی لب غرریز.  دی چکی مای از صورت آرآب
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 یسی رو، فراموش کردم ختمی که به دنبالم بود، فراموش کردم موقعیی کردم نگاه هافراموش
 راه سطل ماسه ها رو از دست مهبد قاپ نی و بدمیش دودنبال.  کنم یلباسهامو، فقط خواستم تالف

 .زدم
 صورتش ي و ماسه ها رو از رودی کشی مغیج. دمی آب رفت، سطل ماسه رو  بهش پاشي تونینازن

. ارهی سرت هوو بای آری شه، الهاهی بختت سی دستت بشکنه، الهی الهم،ی مريری بمیاله:  کردیپاك م
  تموم تنم پرم،اهی مري نامردیلیخ. ی بشي سنگ از آسمون بخوره تو سرت و ضربه مغزهی شالهیا

 . ماسه شده
 نشده سی اومدم، سرما به تنم نفوذ کرد، چندان هم خرونیاز آب ب.  خنده بازهم اوج گرفته بوديصدا
به اونجا  خودش رو ی کایآر.  که کنار آتش نشسته بودني و باربدایراه کج کردم به سمت آر. بودم

 چشم رد، کی نگاهم ممی که با مستقي کردم به باربدیرسونده بود؟ قدم تند کردم به سمتشون، سع
 خیدارم از سرما .  کردسی کل لباسامو خوونهیدختر د:  گرفتم ونق زدمي جاایکنار آر. تو چشم نشم

 .زنمیم
 ارم؟ی کتمو برات بای ؟ی لباس عوض کنمی بريخوایم: دی نگرانش به سمتم تابنگاه

 و درشت زی ري بلکه بخاطر محبت هاشی آتي کردم، گرمم شد نه از گرماکی نزدشی رو به آتدستم
 .شمی بگذره گرم مکمی جا خوبه، نینه هم: ایآر

 که منو به ی با دستشی آتيگرما. می که باربد روشن کرده بود جمع شدی کم همه دور آتشکم
 . تر کرد، مطبوع تر شدکیخودش نزد

 .می شام بخرمی بران،ی دو نفر با من بیکی:  انداختیآرتا به ساعتش نگاه 
 .  شب گم شدنیی روشناکی تاري و باربد بلند شدن و به همراه آرتا تونیرام
 . شامادیسحر برو سحرنازو صدا کن ب:  و رو کردری زشوی آتشی با چوب دستریام

  شامشو ببرم براش؟يخوایم: دی پرسدی با تردسحر
 .نجای اادی که گفتم، بهش بگو بنیالزم نکرده، هم: شی چوبو پرت کرد تو آتریام

 ...اما:  زمزمه کردسحر
 .اما و اگر نداره:  نگاهش کردزی تریام
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 دهی و خشن ندي جدنقدری رو اری شده بود، منم ماتم برده بود، تا به حال امری امتی مبهوت جدنینازن
 تناقص طنتهاشی با تمام شدشی جدي چهره نیانداختم،  ا ری به رنگ قرمز صورت امینگاه. بودم

 .داشت
 نقدری اروی نه تا به حال امد،ی لنگی کار مي جاکی.  بلند شد و به دنبال سحرناز رفتلی می بسحر
 شد، مجبورم ی مدهی کشنی زمي که به رویی پاهايصدا.  مشوشنقدری بودم و نه سحرو ادهی دیعصب

 شیپ  صورت کبود سحرناز باز موند، سحرناز تا چندساعتدنیدهنم با د. کرد سر به عقب برگردونم
 کنار گوشم ای آري خبر مونده بودم؟ نجوای افتاده که من بی ساعات چه اتفاقي ايتو.  نبودنطوریا

 .کنمی مفی کن بعد برات تعری طالی خی نشو، االن برهی طور بهش خنیا:  شددهیشن
 شی نور آتيسحرناز با کمک خواهرش نشست، حاال که تو.  شدمرهی خشی تکون دادم و به آتيسر

 خواب نبودم، پس شتری بی دوساعتیکیمن .  از حد تصورم بودشتری شدت جراحاتش بدم،ی دیم
 انگشت نمونده، که ي جای صورتچی هي کردن انگار که روی رفتار ميسحرناز چه شده بود؟ همه عاد

 یانگار نه انگار که گوشه لب.  مشت گره کرده استکی ي چشمش اندازه ری زيانگار کبود ار نهانگ
 . کردنی رفتار ميچاك خورده، همه عاد

 شدم که مثل ی خوشحال مدی پژمرده و داغون سحرناز؟ باي شدم به خطر چهره ی خوشحال مدیبا
 نگاه شی چشماش به آتي مشهود تویم که با غی نشد؟ اما نتونستم شاد بشم وقتای ارزونی ـوشهیهم

 .دی تابی مای نگاه سرکشش به سمت من و اری کرد و گاهیم
 .دیشامم رس:  پشت سرمون کردي اشاره ابهروز

  داخل؟می برای دی خوری منجای ام،ی گرفتتزایشام پ:  به سمتومون اومدنیرام
 .می خوری جا منیهم:  دادشنهادی پبهروز

 .شترهی صفاش بنجایاوهوم ا:  کرددیی هم تانینازن
 .نجای اانیصداشون کن ب:  باز شدری اخم امی بار کمنی اولي بعد از اومدن سحرناز برااز

 ایآر:  باز کردم، صورتم درهم رفتتزاموی پيجعبه . می جا بموننی عالمت داد تا بفهمن قراره همنیرام
 . من گوشت و قارچ دوست ندارم

 . بخورنویتو ا:  خودشو به دستم داديتزای پایار
 به شی و ترق تروق اتای امواج دري مشغول خوردن بودن، سکوت جمعو فرا گرفته بود و فقط صداهمه

 . دی رسیگوش م
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 که سرگرم بچه ییآرتا. دمی بخوام نوشابه رو بهم بده که اونو محو آرتا دبای بلند کردم تا از فرسرمو
 کیمن نزد. دادی به دست مهگل متزای پي اکهی تبا،ی فري رهینگاه خ که فارغ از ییآرتا. هاش بود

 . دادرونی که بي نفس آه ماننددمی بودم و شنبایفر
کم کم نم نم بارون . ادی در بیی شدم اگه آرتا از تنهای دونستم اما خوشحال می نميزی چبای فراز
 به غرش در اومد و همه به ایدر.  شدی هوا به شدت بارونهیدر عرض چندثان.  صورتمون نشستيرو

 تمام مهی نيتزای پي تند تند جعبه هام،ی شدلیمشغول جمع شدن وسا.  افتادنالیفکر برگشتن به و
 . هم جمع شده بودری و حاال حصرفتی می رو به خاموششیآت. میدیچی هم مي رو رویو خال

 ی کرد و مهبدو صدا میه م اشارای به درهی که با گری مهگل بلند شد، جعبه از دستم افتاد وقتغیج
 .دنی آب وادارم کرد به دوي به روکی کوچیلی خیجسم.  بودستادهیآرتا خشک شده سرجاش ا. زد

 ی توجه به طوفانی بدم،ی دوی هم بلند شده بود اما من بدون مکث مهی بقادی و فرغی جي صداحاال
 . به آب زدمای آري گفتنهامی توجه به مری با،یشدن در

 
 ایآر

نبود، به .  و با چشم اطراف رو گشتمستادمی ساحل ادم،دمی با سرعت رفت که بهش نرساونقدر
.  هرچه بود، حالت نرمال نداشتزد،ی اصال نمای تند تند بود ایتپش قلبم .  کردم نبودیهرطرف نگاه م

 ریام که. دمی کشرونیبا ضرب بازمو از چنگش ب.  از پشت بازومو گرفتیکی به آب زدم اما مهیسراس
 من کم جون شده بودم ای بود ستادهیاون محکم ا. خواستم کنارش بزنم اما نتونستم. راهمو سد کرد

 در ممی مردونستی کرد، می می تابیقلبم ب.  برسونممی خواستم خودمو به مریفقط م.  دونمیرو نم
 .خطره

شهروز و بهروز هم به کمکش .  و از راهم کنارش زدمدمی کوبنشی سي بار با قدرت به قفسه نیا
 . کناردیگمش: دمی کشادیفر. اومدن،نگهم داشتن

  شده؟ی طوفانای درینی بی نم؟يمگه کور:  هولم داد به عقبریام. دی کوبی محکم به صورتم مباد
 .گمی مدیولم کن.  و مهبدم اونجانمی مرست،ی نی من طوفاني فقط براایدر: دمینال
 .همون دو تا رفتن بسه:  صورتم براق شديو تریام

 برم دی ولم کن بار،یخفه شو ام:  تو صورتش خوابوندمی اومد که مشتنی اونقدر برام سنگحرفش
 .میکمک مر
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 ی کنیتو غلط م:  شده بودنقدرپرزوری ای به شکمم داد، خم شدم از درد، از کی جوابمو با مشتریام
 . غلطا برو گم شو به داد آرتا برسنیبه جا ا. ي جلوتر بذارنجایپاتو از ا

 زدن اما اون ی بودن و صداش مستادهیهمه دورش ا.  اسم آرتا صورتمو به عقب برگردوندمدنی شنبا
صورتش . شک داشتم نفسم بکشه.  کردی نگاه مایفقط به در.  زدی پلکم نمیحت.  مونده بودایمات در

  که صورتش بهي به صورتش زد، محکمم زد، جوریلی سنیمرده بود؟ رام.  رفتی ميرو به کبود
به پاهاش قدرت داد تا به .  نگاه کردبای و فرنی و بعد رامتنی اول به رامجیگ.  مخالف برگشتسمت

 . ورزشکارنی رامتی شدن حتی نمفشی همه دورشو گرفته بودن، اما حرادی بایطرف در
 .ادی جلو بذاشتنی دخترا و شهاب باربدو دوره کرده بودن و نمگه،ی سمت ددر
 ی حواسیاز ب.  و مهبد تنها بودنمی رو داشت اما مرهی نگاهم به سمت آرتا برگشت، آرتا بقگهی دبار
 ي پرتم کرد روری به ساق پام خورد و اميضربه ا.  باز کردمای استفاده کردم و راهمو به درهی و بقریام
 می سرد، مررد زدم، آب سرد بود، سخی.  خی از ی حجمياما پرت شدم تو. دونمی آب نمای نیزم

 يخوایاحمق م:  محکمتر نگهم داشتری اما امیی رهاي تالش کردم برااره؟ی سرما رو طاقت بنیچطورا
 ه؟ی شناگر ماهرمی مری گفتی مگه نم؟يخودتو به کشتن بد

 ؟ی فهمیچرا نم:  گشتی که به دنبال طعمه می مواج و طوفانيای استخر نه دري بود اما توماهر
 . برم نجاتش بدمدی من اونجاست، بایتموم زندگ

 ری آبها خورده بود؟ امنی چقدر از امیمر.  دادمشرونی زد و آب و ماسه تو دهنم، با حرص بیموج
 ی شنا می ما تفننيهمه . میستی نای درنی اي کدوممون مرد شنا کردن توچیه: صداشو باالتر برد

 .  محضهیکش خودای درنی ايرفتن تو. ي نه حرفه امیکرد
 ی بهتر از صبر کردنه؟ مگه خودش عاشق نبود؟ مگه خودش نمی من خودکشي برادی فهمی نمچرا

 و ری کردم بلند بشم و امی گذشت، من تالش مقهی دونم چند دقی نمچم؟ی همیدونست من بدون مر
 .اومدش:  خوشحال سحرناز آرامشو به قلبم برگردونديصدا.  شدنیشهروز مانعم م

هولش دادم .  شل شد، رها شدری اميدستا. دمی موجها دي البالیاهی سهی چشم دنبالش گشتم، با
 ی پام ميموجها البال.  که ازم مونده بود به سمتش حرکت کردمیبلند شدم و با تموم قدرت. کنار

  پرقدرت وي موجهانیمبارزه ب.  بودی مبارزه سختبی گرفتن، عجی و قدمامو به مبارزه مدنیچیپ
 برگشت، هوا راه شی دستش گرفته بود، قلبم به ضربان عادي که مهبدو رودنشیبا د.  لرزونميهاپا
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 ی مادیمهبد و بغل کرده بود و فر. آرتا زودتر از من خودشو رسونده بود.  کرددای هامو پهیورود به ر
 . یینفس بکش بابا: دیکش
 ... زنده بمونهدیبا... هوم.. ..ای مونه آریزنده م:  زدشو به سمتم برگردوندخی صورت میمر

.  بازوهام گرفتمشونیفاصله رو پر کردم و به م. دی لرزی لبهاش مشد،ی مدهی هم کوبي رودندوناش
 . دستام از هوش رفتنیب

 کم جونش به قفسه ي نفسایگرم.  دستام بلند کردم، سرشو به خودم چسبوندمي جونو روی بمیمر
 رفته می از دلهره و نگرانیمی ندی کشی دستام بود، حاال که نفس منیحاال که ب.  خوردی منمی سي

 ودمهم نب. خوردی که از شدت سرما به هم می بدنش و دنداني باالي گرماي برادمی ترسیفقط م. بود
 بود که نفسم، نی مهم است،ی نپسی در حصار کلگهی بلندش دي از شالش نمونده،مهم نبود موهاياثر

 .دی کشینفس م
با .  دلش تکون نخورهي آب تونی از اشتری تا بنه،ی آزار نبنی اشتری بمی تا مرداشتمیم برم قدآروم

 سر مهبد ي که باالدمی دنوی من کم توان؟ رامای شده بود نی سنگمی مردم،یمشقت به ساحل رس
  لب اسم مهبدوری سرش مونده بود و زيآرتا دستش رو.  دادی مینشسته بود و بهش نفس مصنوع

 .  به سکسکه افتاده بودادی زي هیمهگل از گر.  کردی مزمزمه
 نداره، گفته بود ي اگهیگفته بود که تحمل داغ د.  مردی شک می آرتا بفتاد،ی مهبد مي برای اتفاقاگه
 .شهی از جمع چهارنفرمون کم بشه، تموم مگهی نفر دهیکه 

 ی و مهبد نفس نمدی دمی منی کنارشون و چشم انتظار برگشتن مهبد موندم، هر بار که رامستادمیا
 سوخت و من چشم به مهبد دوخته ی آغوشم مي تومیمر.  شدی آرتا بلند مي ناله ي صداد،یکش

 .  بودم
 مهبدو ي انهی سيبا دست قفسه . دی مهبد گذاشت و دمینی دهان و بي دوباره دهان به رونیرام 

 .  اومدرونی آب از گوشه دهانش بي کرد و ذره ايمهبد سرفه ا. فشار داد
 . نهیآره هم:  زدادی فری از خوشحالریام

 ی میی صورت دخترا خودنماياشک رو.  فشردی و آرتا اونو به خودش مدی کشی حاال نفس ممهبد
 م؟یمر:  افتادمی مرادیو آرتا حاال به . کرد
: لب زدم.  پسرشی نداشت فراموش کردن ناجيرادی بهش دادم، پسرش تازه برگشته بود، پس احق

 . تب دارهکمیوبه فقط خ
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 نکهی دوختم که با دقت بدون ايچشم باال آوردم و به باربد.  قرار گرفتمی مري روی شرتییسو
 .  پوشوندی بخوره، روشو ممیدستش به مر

 بودم که ی متشکر مای م؟ی حال مرنی با ات؟ی وضعنی کردم؟ االن؟ در ای پاره مرتی رگ غدیبا
 خانومتو ببر ا،ی آرستیاالن وقتش ن:  پر از غم زدی من، تبسمی در برابر نگاه شاکممه؟یمراقب مر
 . نزدهخیداخل تا 

 گرفتم، حاال شی رو در پالیراه و. دیچی پی گوشم مي حرفشو نداشتم، اما خانومت توزی آنالفرصت
 میاز مر که ي سحرنازیهمه خوشحال بودن حت. داشتیآرتا هم جان دوباره گرفته کنارم قدم برم

 .خداروشکر هر دوشون زنده ان: تنفر گفت
 . لب تکرار کردم خداروشکرری بار منم زنی اوليبرا

***** 
هنوزم .  صورتش رو کنار زدمي رودهی چسبي تخت خوابوندم، خم شدم و موهاي رواطی با احتمویمر

 چقدر دمیحاال فهم.  کردمی تموم وجودم حس مي نه توای دستام ي  زانوهام ، توي تویفیلرزش خف
 ی حاال با تموم وجود حس کردم که بچم،ی همی که بدون مردمینفسم به نفساش بنده، حاال فهم

 ي گرمتري در آوردم و تن پوشهادشوی و به تن چسبسی خيلباسها. ستی هم نییای آرم،یمر
 . کردمنیگزیجا

 سوخت، نفساش یارت م حريتنش تو.  داغ داغ بوددم،ی گونش کشي رویدست.  نشستمکنارش
 دکتر نی صدا زدم، رامنوی رامادیبا فر.  ترسو شده بودمبی عجمیمن با وجود مر.  بودی اما سطحعیسر

 . تونستی مدی کنه، باي کارتونستیبود م
 ی کردم به حضور دائمی عادت مدیبا.  و پشت سرش باربد داخل اومدننی اتاقم باز شد و رامدر

  شده؟یچ:  به باربد فکر کنمشتری نذاشت بنیباربد؟ سوال رام
 . باالستیلیتبش خ:  کرد که دلم فشرده شدي ناله امیمر.  بهونه از جام بلند شدمی بل،ی دلیب

 مویکاش شال مر.  گذاشتشیشونی پي کنارش نشست و دست روم،ی قدم تند کرد به طرف مرنیرام
 خس ي کرد و به صدازی گوش ت؟ذاشتی برام حواس ممی مری حالیرو سرش انداخته بودم، اما مگه ب

  باسمی نوی دارو مي سرهیباربد :  منم به شماره افتاده بودي گوش داد، انگار نفسهامی مريخس نفسا
 . زود باش تا تبش باالتر نرفته.  مهبد بخرشونيداروها
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 می مريباربد نگاهشو از صورت گر گرفته .  نوشت و به دست باربد دادیادداشتی کاغذ، ي رونیرام
 . جدا کرد و از اتاق خارج شد

 ي اش کن، حمومشم ببرهی رسه پاشویتا داروها م:  گذاشتمی مریشونی پي دست روگهی بار دنیرام
 . کنهیتبش باال بره تشنج م. ی گرم بهش نپوشونیلی خي کن لباسهایسع.  بهترهیلیخ
 دربرگرفتم تا به موی تنهامون گذاشت و من مرنیرام.  تشنج قلبم رو لرزوندي کلمه خت،ی دلم فرورته

 .حمام ببرمش
**** 

. با پشت دست صورتش رو لمس کردم.  دادم و دوباره خوابوندمشمی بود به مردهی که باربد خرییدارو
 .ومدنی رفتن و می تاب نبودن، آروم می بگهی نفساش گوش دادم دي داغ نبود،به صداگهید

 نظر ری رو زای من آریی بود،فراموش کرده بودم که چشمهاستادهی از اتاق اي حرف گوشه ای بباربد
 زانی و نگاه گرمی سرکش مري نگران موهاگهی بهش پوشوندم و دي بار روسرنیخداروشکر ا. گرفته

 که دمشی مدواری امدیبازم نگاهش از من جدا نشد، با.  گذاشتمی پاختيقرص ها رو رو. باربد نبودم
 در کنار رفاقت، شهیهم:  گرفتواری از دشویتک.  نشستی من مي نگاهش روم،ی مري بار به جانیا

 نی هر دو بهترم،ی خونواده رو داشتنی هر دو بهترم،یهر دو هم سن بود. باهات رقابت هم داشتم
 حرف وهمه از غرور سرکش ت. ي از من سرتر بودزای چي سرهی ي توی اما گاهم،ی رو داشتالتیتحص

 یگاه. زدنی روت حرف مبای همه از زن ززدن،ی شرکت حرف مي توتهاتی همه از موفقزدن،یم
 .  کردمی حسادت می و گاهشدمیخوشحال م

 ینگرانت شدم، م.  کردهانتی بهت خوای شدمی فهمنکهیتا ا:  عمق چشمام نفوذ کردي رو توشی آبنگاه
. یستیمکت کردم تا سرپا بااومدم کنارت موندم، اومدم ک. شناختمت، از عشقت بهش خبر داشتم

 . ي با تموم رقابت ها بازم دوستم بود،يدوستم بود
 خش يسکوت کردم و به صدا.  کرده بودي بردم، حقا که در حقم برادری نمادی روزگار رو از اون

همسر تو بود، .  به دلم نشستیلی که خدمی رو دی کسی مهموني بار توهیاما : دارش گوش دادم
 . مظلوم و معصومش قلبم رو لرزونديچشما. نتونستم بهش دل نبندمنامرد نبودم اما 

 راه حرفش حرکت ي ونهی صورت جذابش، اما مي روادی در هم رفت، دستم مشت شد تا فرود باخمام
 رو دارم، اما اقتشی از تو لشتری کردم من بی من عاشقشم، فکر مکردمیفکر م: دستمو متوقف کرد

 . ي اون دخترقی که فقط تو الدمیامشب د
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.  کنمي خانوم بهت حسودمی داشتن عشق و محبت مري برام،ی داشتن مري برادیحاال با:  زديتلخند
 . مونمی دوست کنارت مهی مثل شه،یاما بازم مثل هم

 در مقابل ی نذاشت من حرفیحت.  عقب گرد کرد و رفتی بزنه ولي اگهی باز کرد تا حرف دلب
 دمی شاای ازش دلخور نبودم، گهی موند، دیرموز اما مهربون باق مشهیباربد مثل هم. کلماتش بگم

 . نرفتنی کمرنگ تر شد اما از بمیدلخور
 میمر
 هم بذارم ينور باعث شد دوباره پلکامو رو.  به صورتم، چشمامو باز کردمدی نور خورشمی تابش مستقبا

.  گلوم داشتمي تويدیسوزش شد.  عادت کننیی روشنانی باز و بسته کنم تا چشمام به ايو چندبار
 یخوردگ از سرماشهی نشست، هممیشونی پي رویاخم. شتریقورت دادن آب دهانم همراه شد با درد ب

 به سمت ساعت جیگ. شیشونی پیشگی غرق خواب بود، با همون گره همای زدم،آریغلت. متنفر بودم
کم کم .  و درد داشتمی احساس کوفتگ تنميتو. دی هوش از سرم پر11 ساعت دنیبرگشتم و با د

 انهیتاز  آوردمادی نجات مهبد، به ي آوردم چطور به آب زدم براادی شد، به ی برام تداعشبی دریتصاو
 دنشی کشي که برای رو، تالشای درونی جون مهبد ممهی نکری آوردم پادی صورتم، به ي باد به رويها

 که ی و وقتدم،ی که فروخوردم و بازهم مهبدو دنبال خودم کشي سرديبه سمت ساحل کردم، آبها
 . هجوم آوردم پرمهرش به ذهني از نوازشهاا،ی آري از پرستاری گنگيخاطره .  منو در برگرفتایآر

 دمی دی با چشم خودم مدی مهبد، بايپنگران بودم برا.   رفتجی سرم گی جام نشستم، کمي توآروم
 .  خوب بودي خبرهاي نشونه ا،یر آقیهرچند که خواب عم. سالمه

 چشمم ي جلوای آري شبانه يداری از بي محوری تخت بردم، تصاوي دردناکمو به سمت لبه يپاها
.  برطرف شدجمی راه رفتم تا سرگیچند قدم.  مرتب کردمای آريخم شدم و پتو رو به رو. جون گرفت

 ي به رونوی زمي شال افتاده رودم،ی تب دارمو رنگ بخشيبا آب گرم صورتمو شستم، با مداد چشما
 ؟يبهتر:  شال خشک کردي دستم رو لبه ای آري انداختم ، صداسرم

 .خوبم: کردی نگرانش منو رصد مي شده بود و چشمهازی خمی تخت ني بهش انداختم، روی نگاهمین
ه لبش  گوشی و تبسمدهی باال پریی که با ابروای به حال آري گرفتم تعجب کردم، واي از صداخودمم
 .يکردی استراحت مشتری بکمی ؟يچرا بلند شد: کردینگاهم م

 .ي بودداری تا صبح بشبی بخواب، دشتری بکمیتو . گفتم که خوبم:  زدمهی در تکبه
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: کردی درهمش دلم رو با خودش همراه مي گذاشت و بلند شد، هنوزم عضله هانی زمي روپاشو
 ؟يتو کجا شال و کاله کرد.  بخوابمتونمی نمشتریب

 .  سر به مهبد بزنمهی رمیم: دمی کشنیی در رو پاي رهیدستگ
 چی هگهی منو نترسون، دنقدری وقت اچی هگهی دمیمر:  و وارد حمام شددی موهاش کشي البالیدست

 .ي مردم تا تو برگردشبید.  ازم دور نشونقدریوقت ا
 ری زدی ندنه،ی نگاهم رو بب تا چلچراغستادینا. دی نفهمد،ی ندستاد،ینا.  و در رو پشت سرش بستگفت

 .شی ساده اما پر معني جمله هانی با ای کردم حتدای رو که پی حال خوشدیو رو شدن دلم رو، نفهم
 به در يتقه ا.  بودي اما مقصد من اتاق کنارومدی منیی خنده از پاي به اطراف انداختم، صداینگاه

 خسته و يچشما.  و وارد شدمدمی کشنیی رو پارهیدستگ. دمی شنفشوی ضعياتاق آرتا زدم، صدا
 رو به ی لباسش هر دلي آشفته تیوضع. زدی مادی چشماش فري توی خوابیقرمزشوبه من دوخت، ب

 پر محبت اما ی دادم و جوابیسالم.  کردنی پدر بود و حال پدرها رو فقط پدرها درك ماورد،ی مددر
 حالش خوبه؟: نمی رفتم تا بهتر بتونم مهبدو ببکترینزد.  دمیکم جون شن

 . ساده دارهی سرماخوردگهیآره خدا رو شکر،فقط : دی با دست چشماشو مالآرتا
 ...شبی دونم چطور بابت دی نممیمر:  گرفتی شو از صندلهیتک
 . بودفمیوظ: دمی حرفش پرونیم

.  اتفاق بوده، گذشت و تموم شدهی شب،یاتفاق د:  انگشتام گرفتمونی مهبد رو مکی کوچدست
 .دی بهش فکر نکنشتریپس ب.  خوش بودانشیخداروشکر که پا

. دی تا استراحت کنشمیمزاحمتون نم:  شدکی اتاق تاردمشون،ی اتاق رفتم و کشي سمت پرده هابه
 .کنهی از حد، توانتون رو کم مشی بیخستگ

 . دارهازی و سالم ني پدر قوهی از همه به شتریمهبد ب: به سمت در اتاق رفتم 
 نفسش ي صدای شد، عطرش، گرماش، حتری اسی بزرگي دستاي هم گذاشتم، دستم توي که رودرو

آرتا خان :  بکشه که دستش رو گرفتمنیی رو پارهیخواست دستگ. مهی مرد زندگنیزتریبهم فهموند عز
 . بخوابهکمی ي خسته بود، بهتره اجازه بدیلیخ

 م؟ی صبحانه بخورمیبر:  به سمت راه پلهدمشیکش
 .  ظهرهکیاالن نزد:  کردي خنده اتک
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 و هم می رفتی منیی تر کرد، حاال هر دو با هم از پله ها پاکی و منو به خودش نزددی رو کشدستم
 مهبد چطور بود؟:  بودنیری جنبه شی من بي برابی عجیقدم

 . حالش خوبهگفتنیآرتا خان م:  کردمزمزمه
 آغوش سحر ونیتا به خودم بجنبم م. دمی آشپزخونه دي بچه ها رو توم،ی پله رو که رد کردنیآخر

 زم؟ی عزي بهتر،یسالم بر زن عنکبوت: فرو رفتم
 . ممنون. ریسالم صبحت به خ: دمی به روش پاشی تبسمدم،ی خنددمی اسم جدبه

.  سالم بلند باال بودي که جوابش هم به نوبه می دادیی کرد به سمت آشپزخونه، سالم بلندباالتمیهدا
 پخت، سحرناز ی میی املت خوش بوبایفر.  بودي مشغول کاریهر کس.  آشپزخونه گردوندميچشم تو

 سنگک انباربد و شهروز سر برش ن. دی چی بشقاب مي و تودادی برش مریتارا پن.  کردیمربا کاسه م
 ي بوزیهمه چ. دادی میگ زندي بوزی بود، همه چی عالزی خوب بود، همه چزیهمه چ.  کردنیبحث م

 . دادی متیمی و صمیدوست
 بابا، تو که هنوز زنده يا:  کردی دهن کجدنمی شد، با ددای پخچالی  از پشت در نمی نازني سروکله

  بچه؟ي مگه چندتا جون دار،يا
 سوپر ینی بیخانوم، مگه نم: دیچی پنی کرد و دستشو به دور شکم نازنرشی از پشت سر غافلگریام

 . ي داریبیزنه، چه انتظارات عج
 حرکاتشون، نی خوردم از ای حرص منکهیبا ا. دی کشرونی بری امي با ناز خودشو از حصار دستانینازن

 بیچقدر خوب بود که نص. ستنی ندی اصول مقنی هم چندان به انی نازني دونستم خونواده یاما م
. دشی نمتی طرف اذچی هنطوری شدن، ای هم سطح محسوب می بود که از لحاظ فرهنگيری امن،ینازن

از صبح هر بار . دی خان، چه عجب از اون اتاق و خوابتون دل کندایآر: شهاب سفره رو به دست گرفت
 می صبحانه بخورمیخوایکه م

 . جون باشنمی و مرای آردی باگنی مدن،ی ماجوج اجازه نماجوجی قوم نیا:  اشاره کردهی بقبه
 .دی شدی کاش معطلمون نمد،یببخش:  زدهیپن تک به اایآر
 می نزنه،یشهابم حرف مفت م. گذرهی ها خوش می دورهمنیمسافرت با هم:  قائله رو ختم کردنیرام

 .می شدداری که ما بستی نشتریساعت ب
 شب ي حادثه ریگی پادی زچکسی بدخواب شده بودن، اما خوب بود که هی همه به نوعشبی دانگار
 .نشد
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 م؟ی بخورقی آالچي صبحونه رو توستیبهتر ن:  دادشنهادی پشهروز
 ی خالیسی دي خوش رنگش رو توي املت هابایفر.  مشتاق همه انداختمي گذرا به صورتهاینگاه
 . ی هم عالیلیخ: کرد

 .دی به استراحت دارازیخانوم شما فعال ن: دی اونو از دستم قاپای رو از دستش گرفتم، که آرسید
 . من فقط سرماخوردم، دستم که نشکستهایآر:  گشاد کردمچشم

 دمینفهم.  شدی راه با سحر مشغول شوخي ونهی گرفت و مشی رو در پاطی توجه به حرفم راه حیب
 .دی سحرو کشي اومده رونی بي موهاای کرد که آری زبوننیریسحر چه ش

اما نگاه من مات محل لمس  کردی سحر با خنده نگاهش مخورد،ی زد، لبهاش تکون می حرف مایآر
.   رو دوست نداشتمای حرکت آرنی من اد،یچی گوشم پي توییقلبم درد گرفت، صدا.  سحر بوديموها

  دوست نداشتم شوهرم بهنکهی کنه، حقم بود؟ اتی رو رعای حدود شرعای دوست داشته باشم، آرنکهیا
 نی کردم با ای مدی بود؟ چه بايادی عادت لمس نکنه، انتظار زي از روی رو حتی زنچی از من هریغ

  ا؟ی آرای مشکل از من بود ؟یهمه اختالف فرهنگ
 ؟یجونم خانم:  رو بمن سر تکون دادای نگاهش کردم که آراونقدر

 .یچیه:  لب زمزمه کردمریز
 . چشمم جمع شده بودي که توی اشکنهی برگشتم تا نبزی سمت مبه

****** 
 .ی محلياز مربا و عسل گرفته، تا خامه و کره . ل بود صبحانه کامزی گذاشتم، مزی مي رونونو

 .دی تو زحمت افتادیلیدستتون درد نکنه خ: دمی کشرونی رو بای آري کناریصندل
 .ي کردشبی کار مهم رو شما دم،ی نکرديکار:  زدی تبسمتارا

 . انجام دادمفمویمنم وظ:  انداختمری سربه زهی بقي از نگاه هانیشرمگ
 . بخورنویا:  روبروم گرفتی قرصایآر

 . دلم بازم گرم شدکرد،ی دل رو خوش می پوستری زي توجه هانی همیگاه
 . ممنون:  با آب فرودادم و گفتمقرصمو
 . بودی جون عالبایممنون فر:  از املت خوردي لقمه اسحرناز
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 اتاق آرتا ياطراف پنجره . کردی مری سي اگهی دي نگاهش، هوش و حواسش کنار ما نبود، جابای فراما
 حس شی خاليآرتا حضور نداشت، جا.  شدی مادی داشت کم کم زی تصادفي نگاه هانیا.  گشتیم
 .می حد که چشم انتظارش بموننی شد اما نه در ایم

  صبحانه؟ي براانیآرتا خان نم: اوردی آخر طاقت ندر
 تا شبی دزم،ینه عز:  به چشماش نگاه کردممی مستقد،ی رسی بودار به نظر مهی شد، قضزی رچشمام

 . بودن، مشغول استراحتنداری سر مهبد بيصبح باال
  جنگل؟میظهر بر:  گفتای رو به آرریام
 .  مهبد حالش چطورهنمی ببدی بادونمینم:  کره و مربا رو به سمتم گرفتي لقمه ایار

 . میزنی ناهارم جوج ميبرا: دی نون ته بشقابش کشنیرامت
 . زحمتشو بکشهیکی دیفقط با: شید به صندل زهیتک

 از خود شتریب.  لبم نشست، بارون رو دوست داشتمي روی کرد، تبسمسی خموینی بارون بي اقطره
در .  بارون بدون چتر فوق العاده بودری زدنیچرخ.  بارون رو دوست داشتمری شدن زسیبارون، خ
 . شدمدهی به داخل کشای به همراه آرلمی بارون شدت گرفت و خالف مقهی دقکیکمتر از 

 .ادی بارون می تا کستی شانس، حاال معلوم نیبخشک:  پرت کردی مبلي خودشو روریام
 امروز خونه نم،ی بی که من می باروننیا: ومدی فرود منی که به زمی زل زدم به بارونشهی پشت شاز

 . کنهی منمونینش
 .ادی تا ظهر بند بدیشا:  وارفته گفتشهروز

 اما بارون می شدن هوا بودی حوصله، منتظر آفتابی لب زمزمه کردم، تا ظهر همه کالفه و بری زيدیشا
 .نیچتونه، قنبرك زد: دی به دنبالش دوبای پله ها ظاهر شد و نگاه فريآرتا باال. دی باریهمچنان م

 .می برمی تونی نمیی جاچی هاد،یبارون م:  کردرونی به بي اشاره انیرام
 خوش دی تونی تو خونه که مد،ی بردی تونی نمرونیب:  خودش باز کردي و بهروز براای آرنی بیی جاآرتا،

 .دیبگذرون
 .اریشهروز جاسازا رو بردار ب:  برق زدری اميچشما

با توافق . دی نهار کني براي فکرهی شه، االن ی نمیبا شکم خال:  شد، آرتا مخالفت کردی دلم خالته
 .  بخرنرونی از بنیهمه، قرار شد ناهارو بهروز و رامت

 میمر
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 شهی از دست به دست شدن شی گذشت، ساعتی از صرف ناهار می گذشت ، ساعتی از ظهر میساعت
 ی که مدام پر و خالییالسهایگ.  بودنالساشونیهمه مشغول پر کردن گ.  گذشتی خوشرنگ ميها
 تحمل کرده رقابلی شده و فضا رو برام غی کردن قاطی که دود مییگارهای مشروب با سيبو. شدیم

 از ادی خنده ها زایگوش من مشکل داشت .  مسموم سخت شده بودي هوانی اي تودنیکش نفس. بود
 به دست، همه خوشحال و السی هم بودن، همه گهی شدن؟ چشم گردوندم، همه شبیحد بلند رها م

 توت ای نوشن، شربت آلبالو ی از شربت می که انگار جامياونقدر عاد. لکسی و ريسرخوش، همه عاد
 و شهاب از شرکت حرف ری و امای آرخورد،ی مشیدنی از نوشی و گاهزدی حرف منی راماآرتا ب. یفرنگ

 ی کردن و به سالمتی و سحر و تارا و سحرناز با خنده جامهاشون رو پر منینازن. خوردنی و مزدنیم
 کیهمه از .  دلم نخواست نگاه کنمنی از اشتری نتونست بتابه، بنی از اشتریم بچشم. زدنیباال م
 . شدمی جدابافته من محسوب مي مذهب بودن و تنها تافته کی فرهنگ، از کیاز  ،جنس

 کارشون نبود؟ حالت تهوع گرفتم از ي شدن توری دوباره پر کرد، سالسشوی انداختم، گی نگاهای آربه
 ... میمر: ای کش دار آريمنزجر شدم از صدا. دی که به مشامم رسی تعفنيبو
 ... بزنیکیتو هم :  به سمتم گرفتکویپ
 . خورهیحالم ازشون بهم م:  زبونم تلخ شداتش،ی محتودنی جمع شد با دمینیب

 ...ادی من خوشم نم؟ي تو هم نخورشهی مایآر:  داشته باشهيری تاثدی نرمش به خرج دادم شایکم
 گارشی از سیکام.  شدکی چشمم تارشی به پای و دندی خندد،ی کالمم خندونی مد،یند خند بلایآر

 . هات دور شوي از امل بازکمی میمر:  دادرونی صورتم بيگرفت و دودشو تو
 جام، نی عشقش بودم، تا قبل از خوردن چهارمشی ساعت پکیتا .  شکستگم،ی قلبمو مشکست،

 . شدم املهوی دلش بودم، زیعز
 ختهی دهانم ريزهر شد حرفاش برام و تو.  قلبمي شد به رويری تقای شد تموم کالمهاش و دقيریت

بلند .  بودری که رنگ و بوش با اعتقاداتم متغایی تونستم نفس بکشم جاینفس کم آوردم، نم. شد
 تند  قدمد،ی چشمم جوشياشک تو.  مشغول شدری به من انداخت و دوباره با امی نگاهمی نایآر. شدم

 ی راه تنفسمو باز مدی فقط باشم،ی مسی مهم نبود خاد،ی مهم نبود بارون مرون،یکردم به سمت ب
 . متمدنيادی شوهر زنی از اشدمی دور مدیکردم، فقط با
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 ي که به روی شد با بارونی قاطد،ی چشمم چکي از گوشه ی قدمم اشکنی رفتم و همزمان با اولرونیب
به .  به من گفت متحجرد،ی کشریبه من گفت امل قدم دومو برداشتم و قلبم ت.ختی ریصورتم فرو م

 .ای کرد از زهر کالم آری فرهنگ، من فرهنگ نداشتم؟ هنوزم درد میمن گفت ب
 ی نمی چای ی بود، از کيانگار اونم مثل من فرار. دمی پله ها دي رو نشسته به روبای کردم و فرسربلند

 .دونم
چشماش .  پام برگشت به سمتمياز صدا.  حالشو به آرتا ربط بدمنی خواست ای دونم چرا دلم مینم

. شوی پقهی کرد اتفاقات چند دقی که هنوزم قلبم باور نمیقرمز شده بود، اونم انگار غم داشت، مثل من
 می نبایفر.  دادميکنارش نشستم، بارون نم نم شده بود، خودمو بغل گرفتم، خودم به خودم دلدار

 رون؟ی بيچرا اومد:  بهم انداختینگاه
 ؟یتو چ.  تحمل کنمتونستمی اونجا مسموم بود، نميهوا: دمی کشیآه

 .  بودنی برام سنگيادی اونجا زيهوا:  به رو به رو دوختچشم
 رو جلب ای نظر آری که تونستي خاص بودیلیحتما خ:  گردوند اما ازش نخوردی دستشو کمي توجام
 ...  کننینتخاب نم رو ایارجمندها هر کس. یکن

 ؟ي دلخورای درد؟ افسوس بود ای زد؟  افسوس بود ی افسوس موج مه،ی کناي حرفاش به جاي توچرا
 ا؟ی بد دني حسهاي همه ایافسوس بود 

تو آرتا رو : دمی پرده پرسی دو روز ذهنم رو مشغول کرده بود رو رك و بیکی نی اي که تویسوال 
 ؟يدوست دار

  گفته؟یک... نه:  پرت شدیی دستاش افتاد،شکست و هر تکه اش به جانی و جام از بدی لرزدستش
 .من و آرتا؟ محاله:  بودصالی استي درد بود، از روي که کرد از روي اخنده

 لرزش صداش رو موقع تلفظ اسم آرتا دمی چشمش خارج شد، شني که از گوشه ي قطره ادمی دیول
 يزیچ.  غرورش بودي بود، از روی سردرگمي رو کرد، انکارش ازدییانکارش فقط شکم رو تا. رو

 که از برگ درخت ی بارونيچشم دوختم به قطره .  دونستی نمی هم دلي ستهی منو شادینگفتم، شا
 . تنهاستیلی دونم اما آرتا خیشما رو نم:  افتاد نیزم يبه رو
 ؟یزنی حرفارو به من منی جان، چرا امیمر:  رنگش تو هم گره خوردي قهوه ايابروها
 . پس رفتارت رو هم عوض کن،ی کنی که دوست داشتنت رو انکار میوقت: دمی کشیقی عمنفس
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 رو تی نگاه فرارنقدری بهش توجه نشون نده، انقدریا:  لرزونش نگاه قفل کردمي به چشمامیمستق
 .ری ارتعاش صداتو بگي موقع حرف زدنش آه نکش، موقع گفتن اسمش جلونقدریدنبالش نفرست، ا

 ؟ی به کجا برسيخوایم:  سرش انداختي رودی قی شونه هاشو دوباره بياده رو افتشال
 اما اگه چ،ی کنم که هی که اگه من اشتباه  منجایبه ا:  صورتم گرفتم و ها کردمي جلودستهامو

 .ی بکنی تالشهی يدوستش دار
 رشی خودمو درگنی از اشتری پس چرا بنه،ی بی منو نمچوقتیاون ه:  زانوهاش گذاشتي روسرشو

 . که جمع کردم رو داشته باشمیی آبروکمیکنم؟ حداقل بذار 
 شدم؟ هر دو غم ی می خواست من نامرئی که خودش میی فقط وقتاای دی دی مشهی منو هم؟ی چایآر

 .  از رفتار دو برادرمیدی نالی هر دو مم،یداشت
 ییست داشتم از همون روزهاآرتا رو دو:  کرده بودسی پاش برداشت، اشک صورتشو خي از روسرشو

 نی اتاق رامي بمش توي که صداییاز همون روزا.  خونمون تا با هم درس بخوننومدی منیکه با رام
 .  شدمی و من مجنون صداش مدیچی پیم

 د؛یاما آرتا منو ند:  ادامه دادبایفر.  گرما گرفت و باز شدی وجودم کمي هاخی لبم باال رفت،  ي گوشه
 ای بود می روز زندگنی بدتررازی که رفت شي دونم روزینم. دی پرخواهشمو نديمنو، عشقمو، نگاه ها

 روز من به دو  کردم، هرهی اندازه گرکیهر دو روز من به . دمی که خبر عاشق شدنش رو شنيروز
 عشقش  به وصالرازی شي آرتا و اون توي از دوردمی کشیمن هر روز عذاب م.  اندازه غصه خوردمکی

 . کردیفکر م
 می آرتا دعوت شدی اومد خونه و گفت عروسی با خوشحالنی که راميروز:  دادرونی آه مانند بنفسشو

 يبه جا.  عشقم، درس خوندميبه جا.  رباته، من ربات بودمهیآدم بدون قلب . من قلبمو کشتم
 بشم، ی خودم کسي تموم حسرتهام درس خوندم و تالش کردم تا برايبه جا. آرزوهام درس خوندم

 . متاهلي کمتر فکر کردن به آرتاي همه بهانه بود برادونمی اما خودم مستم،ی خودم باي پايرو تا
 . از خواستگارام که به نظر موجه بود، جواب مثبت دادمیکی و گذشت تا به گذشت
 اما با من  ن،ی بود، آقا، موجه، متی مرد خوبدیسع. از چاله در اومدم و تو چاه افتادم:  زديپوزخند

من هنوز عشق .  بود و من غربایاون شرق دن.  من تفاوت داشتي هااقیتفاوت داشت، با سبک و س
 آرتا یوقت  کردم با آرتا وی مسشی داشت، مقادی که سعيهر رفتار. دمی کشی مدكیآرتا رو با خودم 

 ی مادی کرد، فری مي بهتر شدن، لجبازي به جادمیسع.  کردمی می بدخلقدی با سعدم،ی دیرو برتر م
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 تو خودت رو عوض نمی گفت من همی شکست و می که هست، بشقاب منهی همگفتی و مدیکش
  م،ی با هم تفاوت داشتیلی خم،ی با هم اختالف داشتیلی خ،يهر روز دعوا، هر روز قهر و دلخور.کن
  مشترکمونوی زندگمی تموم کنمی خواستیم. می با هم تفاهم نداشتي کارچی هيتو

 گفتن به خاطر بچه با هم هیبق.  وسط، من حامله شدمنیاما ا:  زدي به من دوخت، پوزخندچشم
.  بدترم شدچی ما بهتر که نشد هیاما زندگ.  بخشهی مدی امتونی گفتن بچه به زندگهی بقد،یبمون

  اختالف به خاطر خونواده هامون، توار،ی بچه، اختالف درمورد پوشش سامتیاختالف در مورد ترب
. میذاشتی و اون رو با ترساش تنها ممی زدی مادی بر سر هم فراری ساميجلو. می اختالف داشتزی چهمه

 دمی که فهمیوقت.  با خودش به آلمان برداروی تمام کمال داد و سامموی مهردی سعم،یآخرش جدا شد
 اونجا رفت آلمان و. دمی تک تک بهونه هاشو فهملی عشق نافرجام داشته، دلهی مثل من دمیسع

 که بخاطر ی که چراغ سبز بهش نشون داده بود، با همونیازدواج کرد؛ با همون دختر، با همون
 که تموم مدت باهم بودنمون، با هم در ارتباط یبا همون.  با من ازدواج کردشی به پاسخ منفيلجباز
 .بودن

اشه از  ها و گله ههیحاال سهم من از بچم فقط صداشه، سهم من گر:  اش شدت گرفتهیگر
 . شینامادر

 .  کنمی مدی که نثار خودم و سعیی هانی کشه و نفری که بچم مهیحاال سهم من عذاب:  زدهق
 م؟ی بچه رو به وسط کشوندهی ي پام،ی که با هم اختالف داشتییچرا ماها:  دستش صورتشو پوشوندبا

 نفر کی که يدی همبستر شدم؟ چرا سعگهی مرد دهی لرزه، با ی آرتا دلم مدنی که هنوز با دیچرا من
 د؟ی من رو به گند کشی زندگي من؟ چرا به خاطر لجبازي رو دوست داشت، اومد خواستگارگهید

 کرد و کمرمو مالش ی نگاهم مدهی ترسبایفر.  بودمی بعدی در پی پي کردم و شروع سرفه هايسرفه ا
 .نفسم بند اومده بود.  دادیم

 ایآر
 مشروب، سرم ینیسنگ.  گذاشتم و سرمو تو دست گرفتمزی ميتعارف کرد و رو رو که تارا يقهوه ا 

 مست ی روزانه کنار گذاشته بودم و حاال کمي از برنامه دنوی وقت بود نوشیلیخ.  کرده بودنیرو سنگ
 . شده بودم

.  ذاشتنی مگهی کندن و سر به سر همدی پوست موهیم.  برداشته بودن دنی هم  دست از نوشهیبق
 همه از ،ی سبک زندگنی به امیهمه عادت کرده بود.  بودندهیر نه انگار که تا خرخره نوشانگا
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 و  مثل شهروزی کمتر و بعضنی مثل آرتا و رامی بعضم،ی شدی پدر و مادرامون مي الهی هم پینوجوان
 .شتریبهروز ب

 رو به هم نجای چقدر ادینیبب:  رو به آشپزخونه برد و غر زدی خالي هاشهیسحر اومد و تموم ش 
 .می رو جارو بکشنجای تارا جارو بزن به برق تا اد؟یختیر

 کنارم گهی دمیمر.  نبودمیهمه بودن، اما مر.  کردی جمع مپسوی چي خم شده بود و پاکتهاسحرناز
 .نبود
 شیشونی پي رویآرتا اخم کمرنگ.  مهبد و مهگل بلند شدغی رو خاموش کرد و جي دستگاه بازآرتا

 .هی امروز کافيبرا:  گفتتیدنشوند و با ج
 میمر.  گرفتشی وارد سالن شد و راه پله ها رو در پسی که سراپا خیمی مردم،ی چشم دي گوشه از
 توجه به ی که از کنارم بلند شد به اتاقمون نرفت؟ چرا بی کرد؟ مگه اون موقعی مکاری بارون چيتو

 دیبا  دونستی مونده بود؟ مگه نمرونی آب بود، مگه چه مدت بسیمن به اتاقمون رفت؟ لباساش خ
 دمی حالش بدتر بشه، ترسدمی ترسشبش؟ی نره؟ بخصوص به خاطر حال خراب درونی هوا بنی ايتو

آرتا هنوزم با بچه .  برطرف بشهجمی تا سرگستادمی رفت، اجیبلند شدم، سرم گ. دوباره تب و لرز کنه
  م؟ی کنارکی برا شام چایآر: شهاب راهمو سد کرد.  بودریها درگ

 . بپزه برامونی محلي غذاهیتارا قراره :  آشپزخونه جواب دادي از توسحر
 . يتارا هنراتو رو نکرده بود:  باال انداختیی ابروریام 

  هنرمندههیخانوم منم مثل بق:  از تارا گفتي به طرفدارنیرام
 هنرش به کباری سال، کی دونم چرا هر یفقط نم:  ادامه دادی به شوخنی به گردنش داد، رامي قرتارا

 .فتهیجنب و جوش م
 اما در دمی کشنیی اتاقو پاي رهیدستگ. از پله ها باال رفتم .  قربون صدقش رفتنی زد و رامیغی جتارا

  ؟ي چرا درو قفل کردمیمر: دمیبه در کوب.  موندجهی نتیدوباره و دوباره اما باز هم ب. باز نشد
 .ی شده بود خوشگذرونشونی رفتند تموم سرگرمی نمرونی بلند شد، امروز که بکی موزيصدا

 
 زم؟ی عزم؟یمر: دمی محکمتر به در کوبدم،ی در نشني از آن سوی شدم، جوابنگران

 . برستیمزاحمم نشو، برو به خوشگذرون:  گفتي بلندي با صدامیمر
 . المصبونی باز کن امیمر:  شده بودی جنمی مردم،ی به موهام کشیدست
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 ه؟یهان چ: ستادی حوله به تن مقابلم امی و مردی در چرخي تودیکل
  شده؟ی چمیمر:  نگفت؟ وارد شدم  و مبهوت نگاهش کردمشویشگی جانم همچرا

 به دی شما برستی نشده فقط بهتر نمیزی من که چزم،ی عزیچیه:  درشتشو به نگاهم دوختيچشمها
 د؟ی برستونیخوشگذرون

  ؟یگی می معلوم هست چمیمر:  حوله تبش رو حس کنمي گرم بود که از روي گرفتم، اونقدربازوشو
 امل هی به یشیتو ناراحت نم:  کنار رفتنشی سي حوله از قفسه ي لبه د،ی کشرونی از دستم ببازوشو

 ؟ی زنیدست م
 یکمتر با طعنه حرف بزن تا من بفهمم چ: دمیبهش توپ. اوردمی شدم، از حرفاش سر در نمیعصب

 ؟یگیم
 ،ي خوری موی تا خرخره اون کوفتی وقت،يخوب حق دار:  هم انداختيرو تخت نشست و پاشو يرو

 ؟ی گفتی چادی نادتی يحق دار
 که چنگ و دندون ی شناختم، شده بود همون ماده ببر وحشی که قبال میمی مرهی بود شبشده

.  خواستمی مهربون خودمو ممی کرد اما من همون مری مي ازم دلبرممی مرنی انکهیبا ا. دادینشون م
  شده ؟تی زدم که باعث ناراحتی مست بودم حرفی من وقتمیمر:  رفتم و گفتمکشینزد

 .دادی دلتو نشون مقتی حق،ي که زدیحرف:  اعصابم بودي رودای شدپوزخندش
.  که بهش زدمی آوردم حرفادیبه .دی صورتش غلطي چشمش به روي از گوشه ی اشکی زد ولپوزخند

 .کرده بودم ی به من، اشتباه بزرگيوا
 . زدمی اگه حرف نا مربوطدیببخش:  زانو زدمجلوش
 تو به من شه؟ی حل مدی ببخشهی با ن؟یفقط هم:  با تمسخر گفتد،یچی به دور انگشتش پموهاشو

  امل؟ من کدومم؟ای عشقتم ای امل، موضع خودت رو مشخص کن، یگفت
تموم شد .  کردمی زدم، حاالم معذرت خواهی حرفهی بزرگش نکن، نقدری امیمر: دی در هم تاباخمم
 .رفت
 . کردوونمی دار کرد اما کارات دحهیآقا درسته حرفت، قلبمو جر:  شد و با حرص گفتبلند
. ستادمی و روبروش ادمیخودمو باال کش. انگار با اصل من مشکل داشتدم،ی شنی مدی جديحرفا

 ؟ی چگهیخب؟ د:  گفتمنهیدست به س
 .ي داری فکر کن چه اشتباهاتدونمینم:  ازم برگردوندرو
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 یبگو با چ: دستمو دو طرف بدنش گذاشتم و به طرف خودم تابوندمش.  با زبون سرخشزدی مشین
 ؟يمن مشکل دار

 خوردنت بگذرم، ي کارات مشکل دارم، از اون زهرماريبا همه :  منفجر شدشی منتظر اتی باروتمثل
 .  نامحرماگاهی فراموش کنم لمس گاه و بتونمینم

 نیی بلندم به پاي شد صدای که پخش میکیبا وجود موز. دمی خودش به مرز انفجار رسهی شبمنم
 . مثل خواهرم هستنیگی که تو میی نامحرمانیا: دی رسینم

 .ستنی در اصل نیعنی مثل، یگی ميهه، خوبه خودت دار:  به جانب جواب دادحق
  ه؟ی حسم نسبت بهشون خواهری؟ وقت دارهیچه فرق:  اوت شدم اما از رو نرفتمناك

 کاری تو چي برادري نامحرم ، رفتار کنم، به بهونه ياگه منم مثل تو با مردا: دی چشمش پري گوشه
 ؟ی کنیم
 از موضعم خارج خواستمی دونستم حرفش حسابه اما نمی کشتمش، می کشتمش، بدون شک میم

 . نداشتمی وگرنه مشکل،ی رفتار کننطوری ايخوایتو خودت نم: بشم
 همونطور که من به حجابت،به می مرنیبب: دستمو کنار صورتش گذاشتم.  گفتمی دروغ می چمثل

 نماز خوندنت،خوبه مدام نق بزنم نیمثال هم.  ندهری تو هم به اصول من گدم،ی نمرینماز خوندنت گ
 مازات؟ ننی داره اي چه سود؟ی کنی نماز منو خواب زده مي برایشی مداری صبحا که بمیکه مر
 .دهی نماز به من آرامش مایآر:  لب زدناباور

 .دهیمشروبم به من آرامش م:  گرفتمبل
 .نایمثل ا:  به لباش دوختمنگاهمو

 من یاله: سرمو ازش جدا و اشکشو پاك کردم.   با لبام حبس کردمشدوی که داشت خارج میحرف
 و تو به ذارمی من به اصول تو احترام م؟ی بهمون زهر نکنوی زندگستی خانومم بشم، بهتر نيفدا

 هوم؟... اصول من
 که من و تو همو دوست نهی مهم امیمر: زدی مدام پسم ممی به دور کمرش حلقه کردم، اما مردستمو

 . بهانستشیبق. میدار
 ی به تو نمي ضررچینماز خوندن من ه. تونمی نما،ی آرشهینم: دی کشرونی رو از حصار دستام بخودش
 . ی دست بزنی از من به کسری تو به غارهیدلم طاقت نم. شهی مشی تو دلم ريما با کارهارسونه، ا

 .ذارهی نمی لعنتنیا:  به قلبشدی کوبمحکم
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 حس ي حرکاتش کامال مشهود بود، اما من ضعف رفتم براي صداش، چشماش، توي توشیدلخور
 خانم حسودم بشم، ي فدایاله:  بازوهام گرفتمش و محکمتر نگهش داشتمونیدوباره م. تشیمالک
   کنم؟کاری چیگیم.  بشممیرتی خانوم غي من فدایاله

 ي و جلوختمی قاشق ريوقت شربتش بود، شربت رو تو.  کردم به طرف تخت و خوابوندمشتشیهدا
صورتش جمع شد و من جون گرفتم .  به من و شربت کرد و با اکراه خوردی نگاهمین. دهنش گرفتم

 .  صورت نازشدنیاز د
 بازوم ي آروم گرفتم، انگار اونم آروم گرفته بود که غلت خورد و سرش روی و کمدمی دراز کشکنارش
 ي رومیمر.  کردمی منم سکوت کرده بودم و به حرفامون فکر مزد،ی نمی حرفگهی دمیمر. نشست
  خودمشی به خاطر آسادادم؟ی مرشونیی تغای کردم ی می طالی خی بدی من حساس بود، بايرفتارها

  شدم؟ی عوض ممی مرشی به خاطر آساای کردم ی قبل عمل ممثل
 می اتاق و مرنی شام اماده شده، دل بکن از اایآر: دمی شنروی امي اتاق به صدا دراومد، و بعد صدادر

 .خانوم
 .میایباشه االن م:  تب نداشتگهی استخون ترقوه اش رو لمس کردم، دي لبام روبا

 میمر
 و در ای در مقابل عشق آرا،ی آري هایدر مقابل مهربون. غول، آماده شدم مشی رفت و من با ذهنایآر

 با ای آری هام ادامه بدم وقتی تونستم به بدخلقیچطور م.  شدمی خلع سالح مایکل مقابل خود آر
 ي واله مهرشو حای که آری قدعلم کنم وقتای تونستم مقابل آری زد؟ چطور میآرامش باهام حرف م

   کرد؟یتنم م
 ي به گونه ادیبا.  بازم رو بپوشونهي قهی بستم تا ی رو لبناني پنهان کردم و روسري روسرری زموهامو

 اون م،ی ذهنيمن مشغله ها.  مجبور کنمي رو به کارای با اجبار آرشدی کردم، نمی رفتار مای با آرگهید
 داشتم، اگه واقعا تیپس اگه براش اهم.  گفته بودمای رو به آردی کشی که روحم رو سوهان میمسائل

 .  موندمی رفتارش مي تويریی منتظر تغدی کرد دوستم داشت، بایاونطور که ادعا م
به سمت آشپزخونه راه .  کردنی مي سالن نشسته بودن و حکم بازي رفتم، مردها تونیی ها رو پاپله

  هست من انجام بدم؟يکار:  کرد گفتمی درست ميرازی که ساالد شبایرو به فر. کج کردم
 زمینه عز:  نقش بستی خوش فرمش تبسمي لبهاي به من دوخت و روشوی مشکي چشمهابایفر

 . ممنون
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 ي محکم رویدست. ومدی ما مي نگاهش کردم، مثل خواهر شوهرها نگاهش کردم، به آرتادارانهیخر
 یچونی باشه ما خانوما رو نپتادیزدم تا :  باز کردششوین.  نگاه کردمنیبا درد به نازن.  شددهیکمرم کوب

 .ی با آقات خلوت کنيو بر
 ی مثل کوزت کار منجای ما اگهیآره د:  گرفتنوی حرف نازني و  ادامه ختی کاسه ري ماست توسحر

 . سوزوننی کنن و دل ما رو می بعد آقا و خانوم تو اتاق خلوت مم،یکن
 ن،یسحرخانوم، شما بله بد: دمی شهاب رو از پشت سرمون شنيصدا.  حرفش کردی چاشنی نچنچ

 .دی کنم که شما آرزو به دل نمونی ميمن خودم کار
 هنوز آماده نشده؟: شهاب رو به تارا گفت.  ما گم شدي خنده هاي صداي گفتن سحر تونیه

 .نیآمادست، سفره رو بنداز: ختی ری بزرگي کاسه ي رو تويزی تبري کوفته هاتارا
 يچندبار. دنی چی سفره مي توونی و آقامیذاشتی اپن ميما ظرف ها رو رو.  سفره رو برداشتشهاب

 .  به مهبد و مهگل شدمبای فریرپوستی زيمتوجه محبتها
**** 
 ی تاراجون، عالیدستت مرس. ری از ما نگنوی رنگي سفره هانی اایخدا: دی دلش کشي روی دستشهروز

 .بود
 .نوش جونتون:  رنگشو پشت گوشش فرستادی شرابي موهاتارا
 ن؟یدی خانوم، پارچ دوغو ممیمر:  رو به من گفتآرتا
  به آرتا خان؟نیدی جون، دوغو مبایفر:  به خباثت افتادمی کنار دستم بود ولقایدق
 کنه، شک شونی کرد مخفی زد اما سعیچشماش برق.  زدمی شد، چشمکرهی به من خي لحظه ابایفر

 . آقا آرتادییبفرما:  گرفتمیمورد بازخواستش قرار منداشتم که بعد 
 نجای بهتر از ای کردم، چه مکانی شروع میی جاکی از دیبا.  کردي گرفت و تشکری رسمیلی خآرتا

 . هم گذاشتم و تبسم زدميچشم رو.  نگاهم کردمی وارفته و عصببایکه همسفر هم بودن؟ فر
****** 

 ی مطمئن مدیبا. خوادی هنوزم آرتا رو مبای شدم فریمطمئن م دی شدم، بای مطمئن مممی از تصمدیبا
 از نظرش در مورد مهگل و مهبد دیو در آخر با.  نهای مشترك با آرتا رو داره ی به زندگيشدم عالقه ا

 بودن؟ هدی رو چشیی داشت جوش دادن دو نفر که طعم تنهايرادیچه ا.  کردمی حاصل منانیاطم
 .شدی گام اول محسوب مبای از فرنانمی بودن؟ اما اطمزی داشت گره زدن دو نفر که عزيرادیچه ا
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 ي که ورقهاییای به من انداخت اما من فقط چشم دوختم به آری نگاهمی نبایفر.  نشستمبای فرکنار
 .  معروفش بودي و شهروز پوزخندهاری  امي هايپاسور به دست گرفته و جوابش به کر

 ؟ي بازيای نممیمر: سط انداخت و رو به من گفت به وی ورقنینازن
 . ستینه حسش ن:  زدمهی مبل تکي دسته به
  خوره؟ی قهوه میکس:  دادمشنهادیپ

 .شنی مي همه مشترن،یاریشما ب:  انداخت و جمعشون کردگری دي ورق هاي روی تک دلنیرام
  کمک؟يای جون مبایفر: بای تنها صحبت کردن با فري فرصت بود برانیبهتر

 با آرتا ازدواج ي هنوزم دوست داریخانوم: قهوه سازو به برق زدم.  تکون داد و بلند شدي سربایفر
 ؟یکن

رنگ رخساره :  نشستم و کمکش کردمنی زميرو.  شکر از دستش افتادي و بسته دی لرزبای فردست
 درست حدس زدم؟.  دهد از سر درونینشان م

 .خوادیمهم اونه که نم. ستیاستن من مهم ن نخوایخواستن :  مکث جواب دادی کمبا
  نه؟ای يخوای تو م،يجوابم رو نداد:  کرد، گرفتمی رو که شکرها رو جمع مدستش

 ای آره ای از جواب؟ يری چرا طفره مبایفر: شونه اش رو تکون دادم. دمی نشنی شد، اما بازهم جواببلند
 ...نه

 . مثبت تکون دادي به نشونه ي به آرتا انداخت، سری نگاهمی اپن ني و از روسربرگردوند
 ... منی دو روز نگذره و بگ؟ی کني بچه هاش مادري برایتونیم: دمی کوتاهش کشي به موهایدست

 یی دارم زجرهاشه،ی داره بزرگ مي دست نامادرری منم زيجگر گوشه :  جواب دادی شاکد،ی برحرفمو
 . کنمی با گوشت و خونم حس مکشهیکه م
 آرتا بد رفتار ي با بچه هادمی وقت به خودم اجازه نمچیه: دی چشمش غلطي از گوشه ی اشکقطره
 .کنم

 خودتو به آرتا کمی ،ی بشکی کن بهش نزدیپس سع:  بودانی چشماشم نماي کالمش توصداقت
 . کنمینشون بده، منم کمکت م

 .نه ترسم قبولم نکی ترسم پسم بزنه، میم: ختی فنجون ري ها رو توقهوه
 نی اگه قسمتت باشه، مطمئن باش ازم،یعز:  دستمو پشت کمرش گذاشتمدم،ی آغوشش کشدر

 .رهیگی سرمیزندگ
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 رو کم ای بعضي تا بعدش رومی قهوه بخورمیخوای شد؟ ما می قهوه چنیپس ا:  بهروز بلند شديصدا
 .میکن
 و يریگی آرتا ميآخر همه جلو. شهیبرو که از االن کارت شروع م:  دادمبای رو به دست فرینیس

 .هی کنارش خالنیبب. ینی شیکنارش م
 .گهی برو د؟يسادید چرا وا:  سر تکون داد که زدم تو برجکشیجی گبا
اما االن .  کردمی آرتا هم کار مي رودیبا. دی از آرتا دي عمل کرد و باز هم رفتار سردحتمی به نصبایفر

 .وقتش نبود
 میمر

 ا؟یآر: بجا کردم جاای دست آري روسرمو
 .جونم:  دادجواب

 سختشه که یلیآرتا خ:  داشتمازی که باز شدن، من به نگاهش ندمی بستش کشي چشماي رویدست
 . دارهاجی مادرانه احتيبخصوص مهگل به محبت ها. دست تنها بچه ها رو بزرگ کنه

 .برهی رنج میی دونن از تنهای همه م؟يتازه کشفش کرد:  بهم انداختیهی عاقل اندر سفنگاه
 ؟ی کنی نميپس چرا براش کار:  گونش گذاشتمي رودست

 .ومدهی به تو نای فضولنیا. بخواب کوچولو. یگی مونی بگم هذيتبم ندار:  به خودش چسبوندمنو
 دوست یلی که آرتا رو خی کس؟ی بشه چدای مورد خوب براش پهیاگه :  گردنش زمزمه کردمونیم

 .داشته باشه
  هوم؟:  کنجکاوش نگاه دوختميکردمو به چشما بار سرمو بلند نیا

 که بدونه رسهیآرتا اونقدر عقلش م.  برادرم دخالت نکنی مسائل خصوصي تومیمر: کردزی رچشم
 .  انجام بدهيچکار

 ی برادر شوهرم انجام بدم، حاال که تو مخالفي براری کار خهی خواستم یفقط م:  کمر برگشتمي روبه
 .الی خیب

 قلقلک شده، شی که حس کنجکاودونستمیم. نفسهاش کالفه شده بود.  بستم و منتظر موندمچشم
 .پس سکوت کردم تا خودش بپرسه

  تو اون سرته؟یبگو چ:  صورتم نشستي نفساش رويگرما
 . ولش کن، من اشتباه کردمیچیه:  زدمتبسم
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 ؟ي سراغ داروی نکن، کستی اذمیعه مر:  گفتکالفه
نکن :  لحظه گونم سوخت، باز هم گاز گرفته بودهی.  نزدمیادم، اما باز هم حرف سر تکون دطنتی شبا
 . مونهی جاش مایآر
 . کنمی تا صبح کبودت مینگ:  شونمو گاز گرفتيرو

 .بایفر:  زل زدمزدی برق میکی تاري توطنتی بلندمو گرفتم، به چشماش که از شي خنده يجلو
 .نی خودمون؟ خواهر راميبای فرنیهم: دی باال پرابروهاش

 .آره همون: جواب دادم.  پاهامم هوا رفتدم،ی شکم خوابي زدم و رویغلت
 .ي شدکشی تو جکی جدایپس بگو چرا جد: دی کشموینیب
  داداشتو سروسامون بدم؟خوامیبده م:  ناز گفتمبا

 .زنمی خوبه، خودم فردا با آرتا حرف میلیاگه بشه خ: دی کشدراز
 .ی بزنی حرفخوادی شما نمرشم،ینخ: مم تو کالختمی رطنتیش
 آرتا ي روبروي ترسم بریم:  تا باز بشندمی گره ابروهاش کشي نگام کرد، دست رویفی اخم ظربا
 ...ی و بگی اخماتو تو هم بکش،یستیبا

 .زنمی وگرنه اسمتو از شناسمت خط می ازدواج کنبای با فريتا فردا وقت دار:  کلفت کردمصدامو
 ؟ياری سرم دربيخوای هتلو می تالفاست؟ینجوریا:  خنده گفتبا

 .اوهوم:  تکون دادمنشی سي روسرمو
  از برخورد اون روزم؟یناراحت:  گرفتي موهامو به بازدستش

 خودمو ییای من مرد آرفتادی حرص خوردم اما اگه اون روز اتفاق نمیلیهرچند که خ:  زدملب
 .نداشتم
 .ي زبون درازیلی خیدونیم:  کردزمزمه

 .اوهوم: دمی خندزیر
 . کنمیخانوم زبون دراز بخواب وگرنه خودم زبونت رو کوتاه م:  به خودش فشار دادمنو
 موهام نشست ي لبهاش روینرم.  کردمی خودم احساس مي رو رونشی چشم بستم و نگاه سنگعیسر

 . منی تموم زندگریشبت بخ: و زمزمه کرد
**** 
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کاش به .  جنگل دوشادوش هم گم شدني درختهاانی رو دنبال کردم که منی و نازنری چشم امبا
 . کنندی روسفنی نازني خونواده شی خوب برسن، کاش منو پجینتا
 . دارمنانی اطمریمن به ام. خانومم، نگرانشون نباش:  تخمه جلوم گرفتایآر

 .فقط نگرانم عشقشون زود گذر باشه:  برداشتمیمشت
 .دنی به تفاهم رسنی با نازنگفتی مه،ی قطعمشی تصم حرف زدم،ری با امروزید:  شکستي تخمه اایآر

 اول ریام.  باشهنطوری همدوارمیام:  به روش نشستی کرد و تبسمتی قلبم، به صورتمم سرايشاد
 .  ثابت کنهنی نازني خودشو به خونواده دیراهه،با

 .می افتادی عروسی کلدیبعد از ع:  تخمه دلمو زد، اونا رو به ظرف برگردوندميشور
 ی مینی سي و سحر توزدی مخی مزه دار شده رو به سي به شهاب کردم که با آرامش مرغ هاي ااشاره

 . دیچ
 . کنهخشونی رو بدم تا آقا شهاب سنایمن برم ا:  و بلند شدمدمی کشرونی سبزها رو از سبد بفلفل

قرار شده تو  سحرم، با مامان حرف زدم زم،یعز:  حرف شهاب رودمی نا خواسته شندم،ی رسکشونینزد
 . ی تموم شد محرم خودم بشدی عخوامیم.  کننيرو برام خواستگار

سحر : سحرو صدا زدم.  من خجالت نکشنشی ازعاشقانه هاشون پدی وجد اومدم اما بروز ندادم تا شابه
 . دی فلفل ها رو هم بکشنیجان زحمت ا

. دیچی پی گوشم مي مهبد و مهگل توي و خنده غی جيصدا.  ها رو به دست سحر سپردمفلفل
. گذاشتی دهنشون می خوراکبای و هربار فردادی مهبد و مهگل رو تاب می زده بود و نوبتیشهروز تاب

 به خاطر جلب توجه آرتا نبوده باشه، کاش فقط و فقط بخاطر خود بای فري محبتهانیکاش ا
 . راحت شد المی خدمی دنیکنجکاو سربرگردوندم و آرتا رو غرق صحبت با رام. شهخودشون با

   تا کبابشون کنن؟ي بری جون، جوجه ها رو ممیمر:  صدام زدسحر
 آماده شوی و باربد که بساط آتنیقدم برداشتم به به سمت رامت.  رو برداشتمخهای شدم و سخم

 ری ومن قلبم تدی خندیسحرناز دلبرانه م. دمی رو مشغول گپ و گفت با تارا و سحرناز دایآر. کردنیم
 انهیاما م.  شدکهی تکهی رفت و قلبم تی رو که به سمت صورت سحرناز مای دست آردمید. دی کشیم

آروم در . بلند شد و به کنارم اومد.  افتادنیی من افتاد و دست مشت شده پاي به چشماایراه، نگاه آر
 .  تا عادتامو کنار بذارمکشهی مدت طول مهی: گوشم زمزمه کرد
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 چشماتو پر آب ي زود کاسه نقدریا. ی صبور باش خانمکمی:  تر کردکی رو به صورتم نزدصورتش
 .نکن

 . ای دل آرزی عزمیبر:  خودش کردری انگشتامو اسگشی رو از دستم گرفت و با دست دخهایس
:  رو فشردم و نجوا کردمایدست آر.  ابرها بودمانی مییجا. ستی نفی در اون لحظه قابل توصحالم

 .عاشقتم به موال
 . لبل خانوم بزیزبون نر: دیخند
 و کردی ها رو جابه جا مخیباربد با مهارت س. میستادی کباب شدن جوجه ها رو به نظاره اشی آتکنار

مهگل و مهبد . گذاشتی به دست گرفته بود،مبای که فریی نون هاي پخته شده رو اليآرتا جوجه ها
 . بردنی ممتی جوجه رو به غني و تکه هاکردن،ی حرکت مبای آرتا و فري دست و پاانیحاال م

 .دادی به دستشون میواشکی بای کرد و فری منعشون مآرتا
 ایآر

 لویسبد وسا. دی چسبالی شد، نگاهش به ساختمون ته وادهی پمیمر.  پشت بنز باربد پارك کردمنویماش
 م؟ینی اونطرفو ببمی برشهی نمایآر: به دستم داد

 دادم و مهگلو از بغل ریسبدو به ام.  کنهی گل مشی آخرش فضولدونستمی لبم نشست، مي رویتبسم
 .می رفتدی شاي روزهی:  بشهتی اذمی کمر مردمیترسی شده بود و منی سنگدم،ی کشرونی بمیمر

 م؟ی امروز برشهینم:  اومددوشادوشم
 .  ندارمی خوبي من از اونجا خاطره م،ی نده مرریگ:  درحال غروب بودآفتاب

 . کردمادی اصرار زدیباشه، ببخش:  خاطر گفتدهی رنجم،ی شدالی هم وارد وبا
 شهیهم. ننی بچیی ظرفشوي رو توفی کثي ظرفهابای گرفت تا به کمک فری آشپزخونه رو در پراه
 نداره؟ شوی دونست من دلم تاب ناراحتینم. دادی انصراف متی و بعد با مظلومزدی می بود، حرفنیهم
 ه بزنم تا خوشحالش کنم؟ روبواری به درو دشدمی من حاضر مشدی مظلوم منطوری ای دونست وقتینم

 ی اون خونه مي تووای شری تازه شدن تصاوم؟ی مری به دلخوشدی ارزیرو شدن با خاطرات گذشته م
 قرار می که توش مریی  ترازوي کردم کفه ی هر طور حساب مم؟ی مري چشماي به خنده دیارز

با . ت رفی باال مگارمی مصرف ستای نهامی رفتی به اونجا ممیمربا .  و پر بهاتر بودنتری سنگیلیداشت خ
 . خوردمی قرص مسکن مهی تای نهامی رفتی به اونجا ممیمر
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 می منتظرتم تا بررونی کارات که تموم شد، بمیمر:  گفتممی آشپزخونه شدم، کنار گوش مروارد
 .اونطرف
  ؟یشی متی اونطرف اذی گفتیمگه نم: زمزمه کرد. دی لغزیی ظرفشوي دکمه ي رودستش

 رونی بزم،ینه عز:  مراعات ما رو کرد و از آشپزخونه خارج شدبایچقدر خوب که فر.  زدمزی به مهیتک
 . مونمیمنتظرت م
 .میکارم تموم شد، صبر کن باهم بر:  آب گرفتری زدستهاشو

 .رهی براش بمای خوشگل باشه تا آرشهی همدیخانومم با:  بود مرتب کردمختهی شالشو که به هم ري لبه
 پس بخاطر من ستم،ی منم نی حرف مردنتو نزن، تو نباشچوقتی ها،یخدانکنه آر:  عشق نگاهم کردبا

 . بمونشهیهم
 ا؟ی آريریکجا م: دی پرسریام. می رفتی به سمت در خروجم،ی آشپزخونه خارج شداز

 . بدممی خودمو نشون مريالی ومیریم:  به سمتشبرگشتم
 .انگار اونها هم از روبرو شدن من با اونجا واهمه داشتن.  رد و بدل شدی و آرتا نگاهری امنیب

 خودم ي وقت برای دادم تا کمي روادهی پشنهادیپ. می شدی مکی به قدم به اون ساختمون نزدقدم
 که ی راهنی از همخواستیدلم م.  برگردمخواستی بودم، دلم مدهی رسشی متر5اما االن که به . بخرم
مهم  ، شدی منینفسام کم کم سنگ. شدی خونه مانعم مي به رومیاما نگاه مشتاق مر.  برگردممیاومد
 يخوای مایآر:  صورتم گشتيچشمش تو.  منتظر به من نگاه کردستاد،ی در اي جلومیمر. نبود

 م؟یبرگرد
ان ستون  همچنای آردادمی نشون مدیبا. دادمی ادامه مدی اومده بودم، بانجای شده بود، تا اری دگهید

.  گلدون کنار در برداشتمری از زدویکل.  ازش نموندهيزی و چدهی اگه از درون پوسی حته،یمحکم
 از ی خاليباغچه .  عاشق پرورش گل ها بودمیزمان. دی تابدهی خشکی گل شمعدونينگاهم به رو

 . باغچه وقتها صرف کرده بودمنی اي برایزمان.  دورو از نظر گذروندمي رنگارنگ گذشته هايگلها
 گهی اصال دا؟یآر:  صدام کردفی ضعمیمر. گرفتی قفل جا نمي درست تودی و کلدی لرزی مدستم

 .می برگردنمی رو ببنجای اخوامینم
 رو وای که شی اوليروزها.  رحمانه هجوم آوردنیخاطرات ب.  تابوندمدوی کلم،ی توجه به مری من باما
 تی به داخل هداموی و مرستادمیکنار ا. درو هول دادم به داخل. ه آوردم خاننی ماه عسل به ايبرا

 .کردم
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 ي و به روی چوبي شده ي کنده کارینتی زي لوسترهاي به رو،ی نماچوبيوارهای دي به رومی مرنگاه
 سکوت میمر. وای شي از عکسهای خاليخهای بود به مدهیاما نگاه من چسب. گشتی می سنتيتمام فضا

 .نجای چقدر قشنگه اای آريوا: رو شکست
 ي اما من دم همون در وروددی کشی داخل اتاقها سرك مکرد،ی نگاه مالی ونی اي هاییبای به زمیمر

 تونستم قابها رو از ی مدی شادم؟یدی موای از شي اثردی بایتا ک. دمی دی گذشتمو می زندگيردپاها
 هر دنیبا د  دلم رو کهي زخم هاکردم؟ی مکاری ببرم، خانه ها رو رهاشده نگهدارم اما خودم رو چنیب

 و دی رسی کردم، قلبم به سکوت می کرد؟ نبض تند می ميزی شد و خونری تازه موای از شينشانه ا
 .سرم به انفجار

 ؟ی رهاش کننطوری استی خونه ننی افی حایآر: ستادی امی روبه روتی گشت و گشت ودر نهامیمر
 . کنهی متمی و خاطراتش اذنجایا:  زدمشی آتيگاریس

 .  از خاطرات خوبمی با هم پرش کنایب: دی باز کرد و دور خود چرخدستاشو
 . پررنگنیلیخاطرات بد خ:  هام فرستادمهی به رگاروی سدود

 لی مبل استي سرهی و میداری مبال رو بر منی اا،ی آرنیبب:  و با خود همراهم کرددی کشدستمو
 . میذاریم

 اشاره يبا دست به گوشه ا.  فرق داشتممی مري قهی با سلوای مورد پسند شيلها مبنی بود، اخوب
 . یمی گلي و بالشتکهامی با گلمیذاری تخت مهیاونجام : کرد
 م،هوم؟یذاری می سماور ذغالهی نجامی نگاه کن اایآر:  باز شدخهامی کم کم

 خندانش ي لبها و چشمایفقط چشمام پ.  دوختمی کرد نگاه نمی که اشاره می به نقاطگهید
باشه خانوم : دمشی بازوهام کشونی هوا میجلورفتم و ب.  آوردی من رو هم سر ذوق ممیمر. گشتیم

 .يخوای که تو ممی کنی می رو بهشتنجای امیایگل، م
 موی سردش بود و من به فکر خاطرات گذشته بودم؟ مرممیمر.  سرد بوددم،ی به صورتش کشیدست

.  متعجب نگاهم کرددم،ی و کشمیدست مر.  برداشتمیی، به اتاق رفتم و پتو ننو نشوندمی صندليرو
 . رو پام نشوندممویخودم نشستتم و مر

 ا؟یآر:  دادهی به شونه م تکسرشو
 .جون دلم: شدی از قلبم خارج مجوابم
 ؟ی با آرتا حرف بزنيخواینم:  دوختی چوبي با نماواری به دچشم
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  کنم؟ی من باهاش حرف نزنم؟ من خراب می گفتیمگه نم:  ازم برداشتشوی تکمی مردم،یخند
 .  کردمی شوخایآر:  گفتیحرص
: متریلی مکی ي به اندازه ی حتي دستمو به دورش محکم تر کردم،دوست نداشتم فاصله اي حلقه

 ؟یزنیچرا خودت باهاش حرف نم
 .ازی ته پای ازمی بگم؟ آخه من سر پی من برم چ،ی تو هم جنسش،یتو برادرش:  دادجواب
 .يازیتو خود پ: دمیخند

 .هی نکن، حرفام جدی شوخایآر:  بکشهری باعث شد گوشم تغشیج
 .زنمی فردا باهاش حرف مزم،ی عزیاوک:  گوشش گفتمکنار

 تا ره،بهترهی فردا دایآر:  نگاهم بودررسی در تشی قهوه اي به سمتم کج کرد، حاال چشماگردنشو
 .دی صحبت کنمیینجایا

 .ی تو بگیباشه خانوم، هرچ:  گونش گذاشتمي رويمهر.  برادرمي براکردی بود خواهرانه خرج مخوب
 بله؟:  اتصالو زدمي خارج کرد، دکمه نیری شي منو از تو اون خلسه می گوشيصدا
 .می سفره بندازمیخوای م؟ییداداش کجا:  گفتیمی صمی با لحننیرام
 .میایباشه االن م:  پام بلند شدي از رومیمر
از خونه خارج .  دورتادور خونه تابوندو هم قدمم شدیی مبل گذاشت، نگاه گذراي رو تا کرد و روپتو
 نقدری ساعت اکی نیهم. میپر بود از عطر مر.  داشتي اگهی دي خونه رنگ و بونی حاال ام،یشد

 .ون کنه حداقل کمرنگشای ،ی خاطرات قبليپررنگ شدکه خط بکشه رو
 *** 

 نیی پاای ب،يآرتا بچه ها رو که خوابوند:  وارد اتاقش بشه گفتمخواستی که تموم شد، آرتا که مشام
 .کارت دارم

 . خوابونمی هم بچه ها رو مم،ی زنی هم حرف منجای اایب:  اتاقشو باز کرددر
 .قی تو آالچرمیمن م.  بهترهمیتنها باش: دمی موهام کشي تویدست
 شیتا اومدن آرتا حرفامو مرور کردم، تا به حال با آرتا درمورد زندگ.  تکون داد و من رفتمي سرآرتا

اما حاال که نقشم .  گرحتیتا به حال من نقش پند شنونده داشتم و آرتا نقش نص. حرف نزده بودم
 دادنش شروعش برام سخت بود، ادامه.  کردمی حس ممیعوض شده بود، سخت بودنش رو با رگ و پ
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 دادم، رونی بینفس.  که بهش برنخورهکردمی مطرح مدیچطور با.  بودبتی دادنش مصانیت تر و پاسخ
 . در رفترشی از زمی نبود که مرلی دلیب

 .جونم داداش:  روبروم نشستی صندليرو.  آرتا منو به خودم آوردي قدمهايصدا
 تنها يخوای میآرتا تا ک:  بلد نبودمینی مقدمه چد،ی رسی از کوه کندن هم سخت تر به نظر مانگار
 ؟ی کنیزندگ
 قصد ازدواج ،ي تا راحت جوابتو بشنوی تو اتاقم بپرسیتونستی حرفو منیا:  کردپای دستاشو چلآرتا

 . کنمی می فرزانه زندگادی که هنوز با ی دونیخودت خوب م. ندارم
 ی تا ک؟یستی تو به فکر مهگل و مهبد ن؟يری گیآرتا چرا زود جبهه م:  وارد شدمي اگهی راه داز
 ؟يری به عهده بگتشونوی تنه مسئولهی یتونیم

 .تونمی به بعدم منی تا االن تونستم ازایآر:  من بودي ابروي گره هاهی شبیلی خاخمش
 ي اگه تونسته بود،ی نتونست؟ی زنیآرتا چرا خودتو گول م:  زدمهی تکقی آالچركی شدم و به تبلند

 ی پناه نممی مظلومانه به مرنقدری مهگل اياگه تونسته بود. فتادی براش نمشیمهبد اتفاق دوشب پ
 داره، اجیحت اما مهگل به مادر اچ،یمهبد ه. یستی نی اما قبول کن که کافيتو تموم تالشتو کرد. برد

 .شهی مشتری بازشمی نرهی مشی پشتری بیهرچ
 .ستی نياما چاره ا. دونمی مدونم،یم:  دستاش گرفتونی مسرشو

 ؟ی باشه که مطمئنا قابل اعتماده چیاگه کس: شدمی مکی بهتر شد، داشتم به هدفم نزدحاال
من خودم .  به همسر ندارمیاجی من احتگم؟ی می چی فهمی نمنکهی مثل اایآر:  کوره در رفتاز

 . تونمیتا حاال تونستم بازم م. امی تونم از پسشون بربی مییتنها
. نی کنم، همی نفرو بهت معرفهی خوامی من فقط م؟یشی میآرتا چرا عصب:  من همچنان آروم بودماما

 حاال بگم؟
 به تونمی که من نمیدونیم.  حد خودتو بدونایآر:  دست باال برد تا حرفم رو ادامه ندمتی عصبانبا

 يبود دارم، آره تو من کم؟ی سرم بزني کمبودهامو تويخوایچرا م.  از فرزانه دل ببندمری به غیکس
هم من و . کنم ختمی به هم ری زندگری رو درگهی بقخوادی مادر کمه، اما دلم نمهی زن، هی من، یزندگ

 .می راضی زندگنیهم بچه ها به ا
 .  فقط درموردش فکر کنشه؟ی تو مفی حری وادارت کنم، مگه کسخوامینم:  زدملب

 .یگی مونی هذي شده، دارریخوابت د:  شد و از کنارم گذشتبلند
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.  بار بهش فکر کنهیحداقل :  افتادمی اتاق و در امتدادش، به مري سد کردم، نگاهم به پنجره راهشو
 . براتشهی می زن خوببایباور کن فر

 .  به هم بخورهنی با راممی دوستي رابطه خوامینم.  حرفشم نزنبا؟یفر:  زده گفتبهت
 .  فکر کردن باشهي برای خوبي نهی تونه گزیما اون ما:  شدمدهی کنار زد، اما من به دنبالش کشمنو

 ونی به می حرفبای بود از عشق فردهی اصرار ورزمی که مرفی دستم رو بسته بود، حمی که مرفیح
 ره،ی قرار بگتی معذوري آرتا توخوادی گفت نمی خودمون چند نفر، منی بمونه بي گفت رازیم. ارمین
بهتره فراموش : دوباره صداش زدم که دستش مشت شد.   شکسته بشهبای غرور فردی گفت نبایم
 .می برا هم ساخته نشدبای من و فر،ینک

 . درموردش فکر کنکمیچرا آرتا؟ فقط :  به حرکت دراومدمکنارش
 دیبچه ها هم با. رمی بگمی درموردش تصمدی من تنها نبای فمهمیچرا نم: دی موهاش کشنی بیدست

 . کنندشییتا
 ی محبت واقعیبچه ها از هر ک.  بعد بچه هاری بگمیاول خودت تصم: می دو با هم وارد سالن شدهر
 .شنی ،جلدش مننیبب
بهش فکر کن، به خاطر خودت و :  آوردمنییصدامو پا.  زدمهی در اتاقش گذشت، به چهارچوب تکاز

 آرامش تی به زندگيوا خی چرا نمد،یی تنهابایهم تو ، هم فر.  فکر کنی منطقکمیاون طفل معصوما 
 . خوب فکراتو بکن و جوابشو بگو؟یببخش

 اگه به نظرت نی دو روز بهش دقت کن، ببیکی نیاالن نه، تو ا:  بزنه که مانعش شدمی حرفخواست
 .میذاری مشی پا پ،ی برسجهی باهاش به نتیتونیم
 . نکنیش بدخلق وسط باهانیپس ا.  خبرهی ماجرا بنی از ابایدر ضمن فر:  قدم ازش دور شدمهی

 .ریشب بخ:  اتاقمو باز کردمدر
**** 

.  هم نگاه نشهای هم کالم ، بای کرد با فری تموم مدت تالش مدم،ی دی فکر مي سر صبح آرتا رو تواز
نگاهش .  بودياز همه فرار.  دادی نشون نمي مهگل و مهبد صبوري هاطنتیمثل سابق نسبت به ش

 مل مهبد، عکس العي کم به سوالهایلی گشت و خی بازار مي حوصله تویب. دی دزدی منیرو از رام
حق .  نا معلومي اندهی بهش، حق داشت که ترس و واهمه داشته باشه از آدادمیحق م.  دادینشون م

 نی اما با همگهی دي قصه هی با گه،ی دي کرده بودم، به نحوی دوران رو طنی دادم چون خودمم ایم
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 ي بود، تواوت کمکش کنم، اما آرتا با من متفشتری تونستم بهتر و بیکاش م. ی و دلواپسی دودلزانیم
  قشنگه؟نی انی ببایآر:  صدام کردمیمر.  کردی رفت و فقط فکر میخود فروم

 کرده باشی روش زي با طرح هاشی اروزهی فی انداختم، رنگ آبی نگاهکرد،ی که اشاره مي روسربه
 . ادی به رنگ پوستت مطونکیآره ش: بود

 .دارمی برمنویخانوم هم:  نازك کردیز پشت چشم نابا
 بزرگ من رو ای کی نداشت، کوچی فرقاورد،ی منو سر ذوق ممی هر گوشه چشم مرم،ی حرکت مرهر

چشم گردوندم و . می اومدرونی بمی رو پرداخت کردم و دست در دست مريپول روسر.  دادیتکون م
  مهگل با شما نبود؟ایآر: دمی آرتا رو  از پشت سرم شني هول زده يصدا. دمی اطرافمون ندییآشنا

چشماش دو دو .  گشتی متی جمعنی سمتش برگشتم، دست مهبدو گرفته بودو نگاه نگرانش ببه
 نازدانه ي برادی رسینگران به نظر م.   رفتن و موندن مردد بودننیپاهاش ب.  رهگذران بازارنی بزدیم

 مگه با خودت نبود؟:  کردتی منم سرا بهي مسريماری مثل بشیدخترش، نگران
 بخرم، ی چوبنی مهبد ماشيبود، رفتم برا:  سرش گذاشت و به دور خودش گشتي دست روکالفه

 . زدبشی غهوی
آب که نشده بره تو :  دادمشیدلگرم.  کنهداشی پدی تا شانداخت،ی و سرگردان به اطراف چشم مجیگ

 ... و تو هممیری منطرفی امیمنو مر. می گردی االن دنبالش من،یزم
 با گهی خارج شد، به سمت دي که از مغازه ادمی دبای راحت شد، مهگلو در کنار فرالمی کردم، خسکوت

 .دمشیاونه، د: انگشت اشاره کردم
 مشت ي انگشت هاداشت،ی گام بر منی قدم تند کرد به همون سمت اشاره شده، محکم و سنگآرتا

 بای که آرتا بر سر فريادی فردمی نبود و شنادی ما زي فاصله ؟دی رسی به نظر مي بديشدش، نشونه 
 به دمنم با چند قدم بلن.  در خود جمع شدبای و فردی چسببای فريمهگل ترسان و لرزان به پا. دیکش

 هیگر... دمید... مهگل... من... م: ردی حق داشت لکنت زبان بگبایآرتا ترسناك شده و فر. دمیمعرکه رس
بردمش براش گل ... بردمش...  نکردمداتونیپ...  دنبالتون گشتمیهرچ... یهرچ... گم شده بود... کردیم

 .سر بخرم تا آروم بشه
 شدن ری کرد مانع سرازی به هم فشرده تالش میی چشماش جمع شده بود و با لبهاي تواشک

 م؟ی به گوشيچرا زنگ نزد: دی لب جويآرتا گوشه .اشکاش بشه
 .شارژش تموم شده:  جواب دادتی نشون داد، با مظلومشویگوش
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.  رو نداشتبای پرآب فريحاال آرتا توان نگاه به چشما. کردی مدادی آرتا بي چشماي توی شرمندگحاال
 .ممنون به خاطر مراقبتتون.  لحظه کنترلمو از دست دادمهیمتاسفم، :  جدا کردبایمهگلو از فر

 . کنمیخواهش م:  زد و سرد گفتيد آرتا نشست، تلخني چشماي تونگاهش
 نی زمي بود که به زحمت رویی از آرتا گرفت و از ما دور شد، دور شد اما چشم من به پاهانگاه
  صبر و منطقت کجا رفت؟،ي صبور بودشهی آرتا، تو که هميخراب کرد: زمزمه کردم. شدی مدهیکش

 دمی شنی می روان بود؟ چطور جواببای آرتا هنوز به دنبال فري چشمای وقتدمیشنی می جوابچطور
  د؟ی کشی منی سنگیی در هم، نفس هایی آرتا با اخم هایوقت

 ال،ی ورمیمن م: بای فريآرتا بالخره دل کند از رد پا.  باال انداختي انداختم، شونه امی به مری نگاهمین
 . نیایشمام بعدا با بچه ها ب

 .  تنها گذاشتنیون ماش و ما رو تنها گذاشت، ما رو با بچه هاش و بدرفت
 میمر

 ی مینی دل سنگي روشتری سکوت آرتا بم،یدی خاموش دونیزی آرتا رو مقابل تلوم،ی که شدالی ووارد
 هی و تنها گذاشتنمون؟ آرتا بدون توجه به بقبای سردرد فري بهونه ای با؟ی قرمز فري چشماایکرد 

د به ی کشی دونستم عذاب میم.  جمع باشهنی ما بود اما ذهنش شک داشتم بنیسکوت کرده بود، ب
 ی منطق شده بود؟ از کی بنقدری آرتا ایاز ک. بای و ناعادالنه اش بر سر فرلی دلی بيادهایخاطر فر

 حق داشت نداشت؟ ا؟ی آري از بعد از حرف هاشب؟ی شده بود؟ از دجی حال گنی و در عی عصبنقدریا
 اندکش رخ يفهاش افتاده بود، در عرض چهار روز ضع فرزنداني اتفاقات برانی چهار روز بدتریدر ط

پس .  بودختهی تموم اعتماد به نفسش رش،ی قبلي کرده بود، در عرض چهار روز تموم باورهایینما
 . باشهجی حال گنی مستاصل، ناباور و در عنقدریحق داشت ا

 رفتنش ي از شهربازي فارغ از مجسمه شدن آرتا، خاطره ان،ی مشکوك رامي فارغ از نگاه هاشهروز
 به یی که پشت سرمون بود حالش بد شدو گالب به روتون جايهمون لحظه دختر:  کردی مفیتعر

 ... نکرد تادای از لباس من بدبخت پریغ
و در اندك . زنگ نواخته شد و نواخته شد و قطع شد.  حرفاشي انداخت به روتی پارازی گوشيصدا
 رو به نیرام.  آرتا متوقف شدی گوشي جمع گشت و گشت و رونینگاه ب.  دوباره به صدا دراومدیزمان

 ؟ي جواب بديخوایداداش نم: دیآرتا پرس
 بله؟:  شو جواب دادی حوصله گوشی به خود اومد و بآرتا
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 . دکتر، متوجه نشده بودمي آقادیببخش:  دادرونی بینفس
  فردا شب؟:  گوش دادیکم

 .خدانگهدار.  رسونمیباشه تا آخر شب خودمو م:  کردیاخم
 . دارمی عمل اورژانسهی برگردم تهران، فردا شب دیبا:  دادحی فقط توضهی منتظر بقي مقابل چشمهادر
 . پس امشبو بمون، فردا برو؟يمگه فردا شب عمل ندار: دی پرسنیرام
 شیپ براش ی مشکلهی ه،ی دکتر محقماری بست،ی خودم نماریب:  انداختزی مي رو دوباره روی گوشآرتا

 . آشنا بشمتشی کنم تا بهتر با وضعنشی زودتر معادیبا. میاومده و درخواست کرده که جابجا بش
 . امیمن با بچه ها م.  من برونیبا ماش:  به سمت آرتا گرفتچشویی سوباربد
 آماده دیمهبد، مهگل ، بر: آرتا بلند شد.  بچه ها بودنی بي عادي انگار امررفت،ی بدون تعارف پذآرتا
 . تهرانمی تا برگردنیبش

 .می نکردي بازیلی ما هنوز خم؟ی نرشهیم:  زدی پلکمهگل
 .دیای زود بشه،ینه نم: دی صورتش کشي روی دستآرتا
 .دی و زود برگرددی بمونن؟ شمام برنجای بچه ها ادی دیچرا اجازه نم:  دادشنهادی پتارا
 .  راحت ترهالمی خودم باشن، خشینه پ:  مخالفت کردآرتا

 . عجله دارمد،یزود باش:  گذشتبای فري مکث از رویگردوند و با کم یچشم
 فرانک یگفتی مگه نم؟ي بذاريخوایفردا بچه ها رو کجا م. میایما هم م:  مبل جابجا شدي روایآر

 مسافرته؟
: پلکامو باز و بسته کردم. انگار نگران مخالفت من بود.  بعد به من نگاه کرد، انگار نگران پاسخ من بودو

 .موننی ما مشی بچه هام شب پم،یریبله آرتا خان، باهم م
 . مسافرتتون به هم بخورهخوامینم:  آوار شدی مبلي روآرتا

 .میگردیما هم بر م:  دادشنهادی پشهاب
 گهی قرارتون سه چهار روز دد،ینه، شما بمون:  رو به سمت شهاب گرفتالی ودی مخالفت کرد، کلآرتا
 . شما باشهشی پنمیا. بود

 ي هوانی خواستن از ایو صدالبته انگار نم.  نتونست مخالفت کنهی حرف زد که کسي جداونقدر
 تعارف یداشتن و ب داشتن، به هم اعتماد نانیهمه به هم اطم. خوب و مسافرتشون دست بکشن

 . بودی بود، ارزشمندتر از هر گنجمتی غن،ي دوستانه اي جمع هانیچن. رفتنی پذیکمک هم رو م
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 من نکهیکاش خودش بدون ا.  رو که داشتمی حالدی فهمیکاش م.  به چشمام گره خوردنی نازننگاه
 چندروز به نیدر ا.  داشتمنانی اطمالی افراد حاضر در ويبه همه . شدی بزنم همراهمون میحرف
  امانت و چه امانتنی امانت بود و من ضامن انیاما نازن. ستنی ني بودم اهل نامرددهی فهمیخوب
 .ینیسنگ
 . تهرانامیمنم باهاتون م:  نگاه از من گرفتنینازن

 در هم رفت و به تالطم ریصورت ام.  به روش زدمیتبسم.  فرستادمرونی بالی خی با آسودگنفسمو
 .می گردی جان صبر کن با هم برمنینازن: ادافت

 .میگردی همه با هم برمگهی دو روز دیکی ره،ی حق با امزم،یعز:  کرددیی هم تاسحر
ممنون از لطفت، اما :  دوختری نگاه به امنینازن.  دور بمونهنی که نخواد از نازنری به امدادمی محق

 . بهتره برگردم اصفهان
 .دنی بمونم، خونه راهم نمنجای اگهیدو روز د:  زدینیری شلبخند
*** 

 یکاش شما زودتر نم:  گرفته گفتیتارا با لحن.  صندوق عقب جا دادي رو هم تونی چمدون نازنایآر
 . بهت انس گرفته بودمیلی خد،یرفت

من . مینی همو نبگهی دستی در ضمن قرار نزم،ی طور عزنیمنم هم: دمشی کشدمشی دستام کشنیب
 . کنمیم، حاال حاالها ولتون نمتازه شما رو شناخت

 .زمیخداحافظ عز:  گذاشتمبای فري گونه ي رويبوسه ا.  تارا جدا شدماز
 .فتهی همون اتفاق مرهی خی به خدا باشه، هر چدتیام:  در گوشش گفتمآروم

 .گهی دیخدانگهدار تا سالم:  به شهاب و سحر گفتمرو
 . گهی دایخانوم ب:  صدام زدایآر

 .میبر:  گرفتمي جانی عقب کنار نازنیصندل
 یکیموز.  تکون دادي سرنی اشاره کرد و نازنشی به گوشریام.  نگاه کردری به امشهی از شنینازن

 نینازن:  ارسال را زدي حروف حرکت کرد و دکمه ي رونی نازني در حال پخش بود، انگشتاییایاسپان
 ؟يدی رسجهی به نتریبا ام

 از شتریبهش گفتم ب:  جواب دادی آروميبا صدا. ومدی نمطونی شنی زد، اصال به نازنی خجوللبخند
 . ادامه بدمی به دوستتونمی نمنیا
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 . اصفهانانیقراره تا آخر ماه با خونوادش ب:  نزدم، ادامه دادیحرف
 . خوشحالم براتیلیخ:  گرفتم و گرم فشردمدستشو

 نجای ها تا ایلی تا حاال خی شناسیتو که بابامو م.  کنندشیی خونوادم تادیبا:  شدنی غمگچشماش
 . از دست بدمروی ترسم امیم.  روشون گذاشتهیبی عهی اومدن و آخرش بابا شیپ

 کم خونواده یلی  خه،ی مرد قابلری نگران نباش، امزمیعز:  دادمدشی کشي به انگشتهاکی کوچيفشار
 . بگذرهي دادمادنی تونه از چنی ميا

 .یگی طور باشه که تو منیکاش هم:  جاده دوختي به سبزچشم
 پام جابجا کردم و چشم يسر مهبدو رو.  دنباله داری سکوتیعنی ختم کالم، یعنی حرکتش نیا

 .بستم
 ای خودش بود، آريآرتا هم مقصدش خونه . می کردادهی خالش پي طبق خواستش در خونه نوینازن

 به تفکر اجی احتم،ی دونستیم. گرفتش، خارج کنه کرد، نتونست آرتا رو از سکوت و حالت يهر کار
 م طرف و گکیخطر غرق شدن مهبد از .  خسته کرده بودیلی آرتا رو خر،یداره، اتفاقات چند روز اخ

 کرد یحق هم داشت تا به االن فکر م.  اعصابشو متشنج کرده بودی حسابگه،یشدن مهگل از طرف د
 داشت تا اجیاحت. حوادث، کم آورده بودنی اما االن، با اادی بربشی تونه از پس زندگی و تنها مکهی

 خونه، لق مطیکی توجه به تاریب. می و به داخل رفتمیدر سالن رو  باز کرد. کنهيخودشو باز ساز
 چی هيوا: دمی به سرم کشدهی چسبي موهاي البالیچادرمو از سرم برداشتم، شالمو عقب زدم و دست

 .شهی خود آدم نميجا خونه 
 . موافقمدایشد:  روشن کردیراغاچیآر
 ی دارم می از خستگایآر:  کردمی مانتومو باز مي دکمه هایکی یکی و من می رفتیازپله ها باال م 
 .                                   میریم
 ؟ی نالی کردم، تو می سره رانندگهیمن :  قفل در اتاقشو باز کردایآر 

 .رهی ناپذی من که خستگيبله، آقا:  حموم شدمیراه
 .ستادی دوش اری منو کنار زد و با لباس زایآر.  سبد حمام پرتاب کردميلباس چرك ها رو تو 

                                                                                              ؟ی کنی منطوریچرا ا:  کردمیاخم
با دست گردنشو ماساژ .  نشستدشیچی در هم پي عضله هايگاهم رو باز کرد، نرهنشوی پيدکمه ها

 .  کنهیتموم بدنم درد م: داد
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:  اومدم، درو پشت سرم بستمرونیاز حموم ب. دی کشی گردنش آهي به ستون مهره دنیبا دست کش 
.                     دمی ماساژمکمی ،ی برگشتی مونم وقتی مداری بر،ی با آب گرم دوش بگایآر

 .دیچی حموم پي باشه اش تويصدا
***** 

. دمی صورتم دی وجبهی رو ای صورتم گذشت، چشم باز کردم وچشمان خندون آري از روی خنکباد
 .سالم: دمی به صورتش پاشيلبخند

 .ایسالم عشق آر:  شددهی گونم کشي رودستش
 ا؟ی آري دستاونی سرد بود و کجا گرمتر از میهنوز کم.  بدنش جمع کردمونی مخودمو

 . شدن تو موندمداری ساعته چشم انتظار بهی ؟ی بلند بشيخوایخانوم نم: دی به گوشم چسبلبش
 ن؟یی پایچرا نرفت:  بلند کردم و به چشماش نگاه کردمسر

  کجا برم؟ده،ی خوابنجایخانومم ا:  کمرم به حرکت دراومدي رودستش
 کردن من داری از بری به غي اگهی شما کار د؟ییحاال خوبه آقا:  شدم و بند تاپمو مرتب کردمبلند
 د؟یندار

 ... بدنتی خاصترم دارم،اگه بانو رضایلی خيکارا:  دی کشنیی برد و دوباره بند رو پادست
فقط فکر :  نثارش کردميچشم غره ا. دی لرزی دهنشو گرفتم، بدنش از خنده مي دست جلوبا
 .هیطونیش

 . دنبال مهبد و مهگلمی بردی امروز باایآر:  گرفتمشی رو پیی دستشوراه
 و موهامو برس دمیبرسو از دستش کش. دمی رو در حال شانه زدن به موهاش دای و شستم، آرصورتم

 تی اذیلی کوتاه کنم؟ خکمی برم موهامو شهی مایآر: گشتی موها و دستم مونی نگاهش مایآر. دمیکش
 .کنهیم
 .نه:  اخم جواب دادبا

 . به موهام بزنمی رنگهیدلم هوس تنوع کرده، حداقل :  باال انداختمي اشونه
 .نه:  کلمه بودهی هم جوابش باز
 . درجه روشن ترهیفقط :  زدملب
 .  و تودونمی کنه، من مریی ذره موهات تغهی نمی ببمیمر:  سمت در رفتبه

 .ي از من دوست دارشتریتو موهامو ب:  شدزونی و لوچم آولب
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 موها قشنگه چون نیا.  کنهی من موهاتو دوست دارم چون تو رو برام خاص مم،یمر:  زدیتبسم
 یتو رشد م سريمن عاشق موهاتم چون که رو.  کنهی تو رو صدچندان مییبای توئه، چون زنتیز

 . منمی سر مريکنه، رو
 . چرت و پرتاممنی من عاشق ایدونی مایآر:  رفتمکشینزد
 میمر:  باعث شد قدم تند کنمای آري پايصدا.  رفتمنیی مبهوت رو تنها گذاشتم و به سالن پايایآر
 . به نفع توچی هکی
. دی تابی من و خندم مينگاه سردش رو. دمی مبل دي رو نشسته بر روي پله، پرنی کردن آخری طبا
 .  فقط سکوت کرده بودشدی وقت میلیخ

 ی خواستم حتی خودم مي رو فقط براایمن آر. یانی پاي روزهاي برای کرد، حتی متمی اذحضورش
 دی باماندهی روز باق9 بود و تنها نی فرورد6چند روز مونده بود؟ امروز .  فقط اسما زنش بودنهیاگه بق

 انه و من و به سمت آشپزخستادی پشت سرم اایآر. گذشتینه روز کم بود؟ نه اما م.  گذشتیم
 .گذرهیبهش فکر نکن زود م:  کردتیهدا
 .  گذشتی اما با ذره ذره آب شدن من مگذشتی زود ما،ی نزدم، اعتماد داشتم به آریحرف

 ی بود وللمی مبهوت فایآر. نشد در حال پخش جدا لمی پام جابجا کرد، اما نگاهش از في سرشو روایآر
 لذت بخش بود نوازش بیعج. دی تابی مای آري موهانی در بگوشی و بازطونیانگشتان دست من ش

 . سرکشي موهانیا
 کنم، دای تونستم خودم رو پیبه سخت. دی خشکای آري موهاي انگشتام البالبایبا باز شدن در و ورود ز 
 نگاهش بایز.  موندی توجه باقی بای مبل جابه جا شدم، صافتر و جمع و جورتر نشستم اما آري روکمی

 . ریسالم، صبحتون بخ:  رفت و برگشتای آريبه رو
 .زمی عزری جون، صبح تو هم بخبایسالم ز:  پاسخ دادمای آري جابه
 خید بود که خودمم  اصال آهنگ نداشت، اصال محبت نداشت، اصال مفهوم نداشت، اونقدر سرزممیعز

 اما دی رسی شد؟ جلوتر اومد، الغرتر از قبل به نظر مکی به هم نزدی که ابروهاش کمدی فهمبایز. زدم
 ود زیلیسفر خوش گذشت؟ خ: دادی و با طراوت نشون مبای صورتش رو همچنان زیشی آرايهنرها
 .دیبرگشت
 .می برگشتنی اومد، به خاطر همشی پي آرتا کاريبرا:  دادمجواب
 .فردا پرواز دارم: دی رقصی مطی بلي مقابم گرفت، نگاهم به رود،ی کشرونی بفشی از کيکاغذ
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 ایچشم در چشم آر.  رو شکار کردبای زي لحظه اي نشون داد، چشمش برای عکس العملای آربالخره
 تالش یلیمامانمم اونطرف خ. رمی بگزای کردم تا تونستم زودتر از حد معمول وی دوندگیکل: ادامه داد

 . کرد
 ي دلسوز چشمهاای از آن دو زن؟ اونم زودتر از موعود؟ یکی خوشنود باشم از رفتن دی بادونستمینم 

 با؟ی به زای حساس باشم به خاطر نگاه آرای باشم؟ بایپر حرف و غم ز
 .ی اونجا موفق باشدوارمیام:  لبم نشوندمي از لبخند روی زور طرحبه
 ...شدی مزاحم نمیکیاگه :  زدیشی نيپر

 فقط زهر چشم ایآر.  عقب گذاشتی قدمدهیترس.  قطع شددی کوبزی به مای که آری با مشتحرفش
 .ی کالمایگرفت بدون حرف 

 . دنبال مهگل و مهبدمی برو آماده شو برمیمر:  از پام جدا شد و نشستای آرسر
و .  زدمبای به زی عجولبلند شدم، تبسم.  که نتونستم مخالفت کنمي اونقدر جدزد،ی حرف ميجد

 . اتاقمون شدمي روانه ایپشت سر آر
 . باالایب: می بشنوی تا جوابدی طول کشی آرتا رو زد، کمي زنگ در خونه ایآر
زود بچه ها رو بفرست . ي تو هم عجله داردونمیم. می مونی منتظر مرونیب:  گفتای باز شد اما آردر
 .نییپا
 ادهی پنیبه احترام آرتا از ماش.  در ظاهر شدني بعد آرتا و بچه ها جلوقهیچند دق.  زدهی تکنی ماشبه

 .ریسالم صبحتون به خ: شدم
  ما؟يسالم، با زحمتها:  فشردی رو گرمگریکدی دست
 . احوال شما خانوم خوشگله: دمی صورت مهگل کشي رویدست
  آقا؟يشما چطور: دمی مهبدو دست کشيموها
 یهر دو از کوتاه.  مهبد و مهگل بودمي هاهی گالدنیمن مشغول شن حرف زدن و یقی دقاای و آرآرتا

 .دنی نالیسفر م
 . دی مونی مای عمو آريامشب خونه :  مهبدو در برگرفتآرتا
 .یمراقب مهگل باش، تو امروز مرد بزرگ مهگل:  به چشماش دوختنگاه

 .چشم مواظبشم:  کودکانه گفتي با غرورد،ی صورتش دوي توی شوقمهبد
 .می نشستنی گفتم و همراه بچه ها داخل ماشي اجازه ابا
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 م؟یکجا بر:  گرفتي راننده جای صندلي روایآر
 .پارك:  صدا گفتنهی و مهبد مهگل

****** 
 یبه امروزمون فکر م.  بردی جورواجور خوابم نمي ازفکرهادم،ی و طاقباز خوابدمی کشیقی عمنفس
 اونها در ي و همبازمیپارك رفت. می کردمیا تنظ بچه هي قهیروزمون رو طبق خواست و سل. کردم

 يشهرباز. می خوردیفی قی اونها بستنهی و شبمیدی پارك دويبه دنبالشون تو. می شديتاب سوار
 بزرگتر هی ،ی حامهی مثل ایتمام مدت آر. می کودکانه سوار شدي هاي و همراه بچه ها اسباب بازمیفتر

 طنتهاشون،ی و با شدیبا خنده هاشون خند. دلسوز کنار بچه ها وقت گذروندي پدرهی شبیو حت
بود،  نگاهش پر از آرزو.  و نهفته قابل مشاهده بودقی عمی حرکات غمنیاما در تموم ا.  کردطنتیش

 بچه دوست داشت، منم عاشق بچه ها ایآر.  از جنس خودشیی با بچه هاي اندهی آ،ی رنگيآرزوها
 ی وقتدیشا.  سرراهمون قرار داده بودی سختی کمی الهي هی هدنی به ادنی رسيابودم اما، خدا بر

 قهی اختالف سلی سروسامون گرفت، وقتی مشترکمون اندکی که زندگی وقتگری دی سالدی شاگر،ید
. دادمی مییشنهادهای پای به آرم،ی حس کردمونی زندگي رو تويزی کمبود چیهامون کمتر شد، وقت

 .  آوردن اشتباه محض بودونی حرف بچه به مط،ی شرانیاما االن با ا
دلم رفت .  قرار گرفتای آري بسته ي چشمهاي روبروقایصورتم دق.  شکم برگشتمي زدم و به رویغلت
 و زی فارغ از همه چایآر. قشی عمي نفسهاي که کنارم به خواب فرو رفته بود، دلم رفت براي مرديبرا

من .  کردی متمی که از صبح اذی کردم با عذاب وجدانی من چه می بود ولدهیهمه جا با آرامش خواب
 ی وجدانم که عروسی کردم با دل بی من چه مد؟ی تابی مبای زی که حوالي کردم با افکاریچه م

 چشم ي پاهام توی تا کمتر برهنگدمی کشنیی تخت بلند شدم، لباس خوابمو پايگرفته بود؟ از رو
 مردد نرفتن  رفتن ونی بدم،یلب گز.  چشممو زدبایچراغ روشن اتاق ز.  رفتمرونیاز اتاق ب. باشه

 رو رهی به در اتاق زدم و دستگی آروميتقه . رمی قدمهامو به سمت اتاقش بگينتونستم جلو. موندم
 .دمی کشنییپا
 اتاق قرار گرفت، ي گوشه ي ساکهاي هیچمدون کنار بق. دمی دی رو در حال بلند کردن چمدونبایز

 ؟يدیچرا هنوز نخواب: صدامو صاف کردم
 نی اي شب حضورم تونی امشب آخره،ی بره، آرامش ازم فراریخوابم نم:  به وسط اتاق گذاشتیساک

 . ازش بگذرمتونمیخونست، نم
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 که دوستش یمن نتونستم بخوابم چون کس: دی لباسم گشت و در آخر به چشمام رسي رونگاهش
 ؟يدیتو چرا نخواب.  بوددهی کنار عشقش خوابگه،ی اتاق دهی يدارم تو

 ... هنوزم عاشق شوهرمهدونمی که مینتونستم بخوابم چون کس:  تختش نشستميرو
 ؟ي بخاطرش از شوهرت بگذريحاضر:  زدي پر از دردپوزخند

 ي وحرفهامیی من و عشق کذاالی خیپس ب: پوزخندش کش اومد.  به زبون آوردمي شتابزده اي نه
 . بخوابدروغت ، برو

 سرش يدستشو رو.  رو که در دست داشت داخل ساك پرتاب کردیشال.  نگاهش کردمدلخور
 نمون تا نجایا. رمیگی دارم غم باد ممی مرگم،ی می فهمم چی نمست،یمن حالم خوش ن: گذاشت

 از مزاحمات کم یکی راحت بخواب چونکه فردا ظهر شر الیبرو با خ. ترکش قلب شکستم بهت نخوره
 .شهیم

 ...اما:  زدملب
 بودم، بذار فکر کنم ای برو بذار فکر کنم که من تنها زن آرم،یبرو مر:  شددهی از اشک پوشصورتش

 .  عشقم بهم گفت برونکهینه ا.  کردنرونمی بنکهیخودم خواستم برم، نه ا
 .گهیبرو د:  نشون داددرو
 ی دوست مهیتو رو مثل  من دمت،ی دی به شکل مزاحم نمچوقتیمن ه:  رفتم سمت دردم،ی کشیآه
 بگم از دونمی بگم، نمی دونم چیاالن نم.  باهاش آشنا شدمی کامال اشتباهیی که در جای دوستدم،ید

 یلی خطی شراي تودوارمیفقط ام.  خوشحالهزنهی مادی از وجودم فریمیرفتنت ناراحتم چون که ن
 .نمتی دوباره ببي بهتریلی خی با زندگ،يبهتر

به اتاق خودمون برگشتم و .  جان سوزشي ها و ناله هاهی اتاقش خارج شدم، گوشم آشنا شد با گراز
 ی نم،يکجا رفته بود:  گفتي خش داري دستشو به دور حلقه کرد و با صداایآر. دمی خزایکنار آر

 بره؟ی من خوابم نمی تو نباشیدون
 .ا صبح راحت بخواب بدخوابت کردم، حاال تدیببخش:  گردنش زدمي به روي ابوسه

 نماز بلند ي به بهونه گهی تو دوساعت ددونمی نده، من که میقول الک:  موهام قرار گرفتونی مسرش
 .یشیم

 . اما دوستش داشتمزدی و غر مزدی غر مشهی زدم، مرد من هميلبخند
 ایآر
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 ي حرفهابای پر آب زي و چشمهامیهرچند که صورت قرمز مر. می به فرودگاه رفتبای با زم،ی اصرار مربه
 گرم می که با مرشهی نشسته بودن، برعکس همبایمهبد و مهگل کنار ز.  گفتن داشتني برايادیز

 رونی بمی دست مرری از زفوی کيدسته .  کردنی رد و بدل نمبای با زی شدن، اصال کالمیصحبت م
 چرا ،ی تحمل کنیتونینمتو که :  گفتممی غرق در فکر کردم، آروم به مريبای به زی نگاهمین. دمیکش

 ؟ی اصرار به بدرقه داشتنقدریا
 .رهی کس می تنها و بنمی ببومدیدلم نم:  کرد؛ زمزمه کردي دستش بازي توي باحلقه نباریا

 . نکنتی خودتو اذنقدریقربون خانوم خوشگلم، پس ا:  و پر عطوفتی احساساتشهیهم
 . آروم بمونمخوامی نمشه،ی نمتونم،ینم:  باال انداختيسر

 من نشست و از من ي مکث از جا بلند شد، نگاه پر افسوسش به روی با کمبای پروازو خوندن، زشماره
 چند لی می ببایز.  تابوند تا مجبور نباشه ما رو رصد کنهي اگهی صورتش رو به طرف دمیمر. جدا نشد

 قابلش بلند شدم ومی ناگهانيبا فکر.  خوش آواز نبودشهی کفشش مثل هميصدا.  جلو رفتیقدم
 که ی کردم پاکتی قطع مشوی ارتباط عاطفنی ادی کردم که دل کنده بشه، بای مي کاردیبا. ستادمیا

 . می که توافق کرده بودهیزی از چشتریب:  ش بود رو به سمتش گرفتمهی مهريحاو
 شک شدن،ی که با مهبد و مهگل از ما دور مدمی رو دمی کرد، مری فقط ماتم زده نگاهم میوقت

 تی شلوارم کردم، اشاره به گبی جيدست تو.  و حسادتش رفتهی کمتر کردن ناراحتينداشتم برا
 ي بودی خوشبختقی ثابت کن ال؟یستی ني فقط هم بسترقی الی و بهم ثابت کني بریتونیم: کردم
 لی دلهی که من فقط به می دونی نداشت، هم خودت، هم من ميموندنت با من سود.  منبا اما نه

 .باهات موندم
لبهاش .  صورتش با هم مسابقه گذاشتني رودنی غلطي براشی به لرزش در اومد، اشکهابای زيدستها
 . که هنوزم دوستت دارمیدونی اما مي نامردیلیخ:  هم فشرده شديبه رو

 دمی شونه هاش دياز رو. دی بغلم پرت کرد، خواستم جداش کنم اما محکمتر بهم چسبي توخودشو
 دورش عیسر.  بازهم نگاهش به من بودی فروشي اسباب بازي بسته شد، از کنار مغازه می مريچشما
 .به سالمت: کردم

**** 
 کار رو به نحو احسن انجام داده ی شهاب و گروه طراحشهی کردم، مثل همنیی باال و پای رو کمتیسا

.  کشو بودنی اریگامروز فقط ذهنم در. دمی کشرونی بار کشو رو بنی حوصله بستمش و ایبودن، ب
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هر روز   هر روز ومیشناختم از مر. داشتمی به مریکی کشو بود و ارتباط نزدي که توي الهی وسریدرگ
 ی مفهوممی بدون مری زندگگهید.  تر کرد، مجنون تر کردفتهی شناخت ، منو شنیا.  شدی مشتریب

 سرنوشت رو دوست داشتم، اونم هی هدف داشتم، هی شناختم،ی می زندگهینداشت، اصال من فقط 
 . رو داشتی نقش اصلمی که مریسرنوشت

.  زن عالم کنمنی خوشبخت ترموی مرخواستمی بسازم، مممی مري رو برای زندگنی خواستم بهتریم
. باهای ها و زي بود از پری که خاليدفتر.  شروع کنممی رو با مری از زندگيدی خواستم دفتر جدیم

 میقد ي هانهی تموم خاطرات و کزمیقرار بود دور بر. شدی برجسته نوشته م پررنگ ومی که مريدفتر
 زن، با کی خانواده دوست با حضور تنها يای آرشه،ی عاشق پيای آرد،ی جديای آرهیرو، قرار بود بشم 

 .میحضور مر
 اما با مضمون تولد می با عنوان تولد مری جشنرم،ی بگی جشندی جدی زندگنی شروع اي براخواستمیم

 کمک رفتنی پذلی و کمال ميو همه با شاد.  تولدنی اي کردم برايزیبرنامه ر. دی مشترك جدیزندگ
. انیب  خونهنی تزئيسحر و تارا قول دادن برا.  رو به عهده گرفتکی سفارش کتی مسئولریام. کنند

 میتصم.  تولدم دعوت شده بودني که برايمهمون دعوت گرفتم، نه افراد.  قول مساعدت دادبایفر
 می بودن که مرییمهمونهام دوستا. می داشته باشی و به دور از هر گونه چالشیمی صمیداشتم جمع

 مهمونام و در آخر.  و شهاب بودنری امي گفت، مهمونام خونواده ی بار از خوب بودنشون منیچند
 جشن نی اي آماده بود برازی چهمه.  به حضورشون کردمی بودن که به زحمت راضمی مريخونواده 

 هی نبودم ی راضگهی دم،ی مری اسالمنی مطابق با تموم موازی لباس سفارش دادم، لباسیحت. بزرگ
 .  بگذارمشی رو در معرض نماممی مریسلول پوست

 روز بعد از کی یعنی. ي روز بعد از رفتن پرکی یعنی ن،ی فرورد16 با شدی جشن مصادف منی اروز
 . فرداقای دقیعنی. یمی قدی الابالی زندگي من با تموم نشونه هایخداحافظ

 که ییآرتا.  رفت، فقط نگران آرتا بودمی مشی طبق برنامه پزی رفته بود، همه چشی خوب پزی چهمه
 به در با نگاهش به دنبال زدهی که روز سییآرتا.  الك خودش فرورفته بودي تودای چند روز شدنیا

 ي و سحرشهاب دنی که با دییآرتا.  در خود فرو رفته بودبا،ی از فري اثردنیند گشته بود و با بایفر
دوباره .  زده بود و دوباره فکر و فکر و فکری رو اعالم کرده بودن، فقط تبسم تلخشونیکه خبر نامزد

 که یمارستانی در همون ببای خبر پرستار بودن فردنی که بعد از شنییآرتا. یی و تنهایی و تنهاییتنها
انگار .  دونستی نمبای از فرچیه انگار. خودش مشغول بود، بهت زده و ناباور به من چشم دوخته بود
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 ی دختر رو نمنی وقت اچی بود، انگار هدهی حاضر رو ندشهی و همکی نزدیلی دختر خنی وقت اچیه
 دواریگشت و ام ی ميزی آروم و قرار نداشت، انگار به دنبال چبای از فري هر خبردنیشناخت که با شن

 . بازهم آرامش بهم هجوم آوردمی مريادآوری با نگرانش بودم، اما.  بوده باشهبایبودم اون گمشده فر
 طونی بود، ملوس و شممی مرهی پشمالو کامال شبي رو از نظر گذروندم، گربه یچیی سر سوگهی بار دهی

 به دی رنگ، سفدی سفي سوناتانی بود، ماشمی تولد مري کشو، کادويگذاشتمش تو.  براقییبا چشما
 .می به رنگ خود مردیسف. می مری رنگکی به رنگ دی سفم،ی مریرنگ سادگ

 به نام باربد شمس یی آقاهی مهندس، يسالم آقا:  مکث برداشتمی زنگ خورد، با کمزی مي روتلفن
 . مالقات دارنيتقاضا

 .داخل دی کنشونییراهنما:  کردی چه منجای باربد اد،ی باال پرابروهام
 .سالم:  اتاق زده شد و باربد به داخل اومددر
 . داداشنیسالم باربد جان، بش:  بلند شدم، جلو رفتم و دعوتش کردم به نشستنزی پشت ماز

 .  اتاقمدیاری بکیدو تا قهوه با ک:  رفتم، تلفن رو برداشتمزی نشست،به طرف مباربد
 ؟ي طرفا، راه گم کردنیاز ا:  پا انداختمي و مقابل باربد پا روبرگشتم

 .راستش کارت داشتم:  از مبل برداشتشویتک
 .در خدمتم: فنجون برداشتم و به دست باربد دادم. می وارد شد، تا رفتنش سکوت کردیمنش

 . ی کنی طراحمی شرکت گردشگري براتی ساهی خوامیم:  دستش تابوندي توفنجونو
. یگفتی شهاب مای به من ی نداشت، تلفنفاتی همه تشرنیداداش، ا:  از هم زدن قهوه برداشتمدست

 .می کردیبرات آماده م
 .  دادم رو در رو سفارش کار بدمحیترج:  از قهوشو خوردي اجرعه

 خوب تی ساهی سپرمیبه بچه ها م.يدی کارو تموم و کمال انجام مشهیمثل هم:  باال انداختمییابرو
 . ارهی شهاب برات بدمی کنن، نمونشو میبرات طراح

 .ممنون:  گذاشتزی مي تموم شده رو روفنجون
 درشت عرق ي داشت و مردد بود در گفتنش، نگاهم به دانه ها ی سکوت برقرار شد، انگار حرفیکم

 ینفس.  همه استرس، به دلشوره افتادمنیمتعجب شدم از ا. دی غلطی بلندش میشونی پيبود که رو
 . هم داشتمگهی کار دهیراستش : دی کشقیعم

 اد؟ی از من برمیچه کمک: در هم جمع کردم دستامو
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.  نهای دونم کارم درسته ینم: دی کشرونی از توش بی گذاشت و پاکتزی مي سامسونتش رو روفیک
 نی از اشتری از تو پنهان کنم، اما نتونستم بشهی همي بهتر بود برادی شانجا،ی اومدمی مدی اصال نبادیشا

 . کنمانتیبه دوستم خ
 مناسبش ي که فکر کنم جای امانتي سرهی نایا:  گذاشتزی ميپاکتو رو.  در هم گره خورداخمام

 . توئهشیپ
 هی فقط ،ی داشته باشي فکر بددنشونی با دخوادیدلم نم:  جلو بردم تا پاکتو بردارم، مانع شددست

 . مهی سند از نامردي سرهی سند از حماقت گذشتمه، يسر
 ای ،ی بشی عصبي حق دار،يدی انجام می چه واکنشدنشی بعد از دنمدوینم:  به سمتم هول دادپاکتو

 نمونی بی دوستگهی که ددمی ترسی رو بهت بدم ولنای اخوامی وقته میلی اما باور کن خی منو بزنیحت
 .نمونه

اما . دی چسبنی نگاه باربد به زمز،ی مي برگردوندم رواتشوی در پاکتو باز کردم و محتومضطرب
 انداختم، اما چشمام با یناباور به باربد و عکسها نگاه. گشتی ممی مري عکسهانی من بيچشمها

 عکس ها نیا.  خواستم قبول کنمینم.  خواستم باور کنمینم. سماجت به سمت عکس ها برگشت
 پر برقشو به ي چشم هامی بود، مری عکس برداشتم، از شب مهمونکی.  کردی مکاری چربددست با

 خود خود ،ییبای در اوج ز،ییای و روبندهیفر.  چشمها پر از آب بودنیداشتم اروبرو دوخته بود، شک ن
 بود، کامال ی هم از شب مهموني و بعديعکس بعد.  شده بودي که اون شب افسانه ایمی مرم،یمر

 لرزون عکس ییبا دستا. ی از قبلباتری زمیدر هر کدوم مر.  گرفته شدمی اطالع مری بود که بصمشخ
من .  منم بودماشونی بعضونی شمال، اما مي تو،ي کوهنوردي تومی از مرییها رو کنار زدم، عکسها

من   سر بهمی تابونده بودم و مرمی در برگرفته بودم، من بودم که دست دور شکم مرمویبودم که مر
 . آفتاب آغوش من گم شده بود، در زمان غروبي که تویمی داده بود، من بودم و مرهیتک

  کرد؟ی مکاری دست تو چنایا:  به باربد زل زدمی خونیی ها از دستم سر خورد، با چشماعکس
 ؟ی عکس گرفتمی از مریتو به چه حق: دمی کشادیفر

 دم،ی چسبقشویبلند شدم و .  خواستمی باربد رو نممونی نگاهم کرد، اما من نگاه پشیمونی با پشفقط
 همه عکس از زن من تو خونت نگه نی ای ناموس، به چه حقی بيتو: واریپرتش کردم به سمت د

 ؟یداشت
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 خودت که ن،ی به هم عالقه دارمی بود که بدونم تو و مرنیباور کن مال قبل از ا: دی ازم دزدچشماشو
 . ی دونی ممی رو به مریحس من لعنت

 . خانوممیمر:  باالتر بردمصدامو
  کنم؟کاری ناموس دزد چيمن با تو: چوندمی محکمتر پقشوی

 ي ندارم، من که گفتم از رومی به مری چشم داشتچی االن هگهیباور کن د:  مچم گذاشتي رودست
 گهی مطمئنت کنم که دخواستمیم. موی عکسارو هم آوردم تا نشون بدم حسن دوستنیحماقتم بود، ا

 . ستمیدنبالش ن
 شی تا منو آتي رو آوردنای ا؟ي رو آوردنایپس چرا؟ پس چرا ا: ومدی شده بود، باال نمنی سنگنفسم

  ؟ی نداشتمو به رخ بکشونرتی تا غي رو آوردنای ا؟یبزن
 که همسرش ی که شوهرش هستم، منی ندارم، منمی عکس از مرکی ی که من حتششی نکردم پاقرار

اصل عکسا رو :  بهم دوختشوینگاه آب.  همسر من درست کردهي از عکسهابای زیونیهستم و او کلکس
 . نگه داشتمیکیمن فقط .  تو آوردميپاك کردم، همه رو برا

 .ي نگه دارموی عکس مریکنیتو غلط م: دمیغر
 و یی رو نگه داشتم که تویمن فقط عکس:  خش گرفته و پربغض گفتیی توجه به حرفم با صدایب

 خانوم صاحب داره و می آغوشت گم شده، اونو نگه داشتم تا به خودم بفهمونم مري که تویمیمر
 .  رو که داشتمی بمونه، حماقتادمیاونو نگه داشتم تا . صاحبش دوست خودمه

 سرت یی چه بالدونستمی وگرنه میمونی که خودت پشفی ح،ی که دوستمفیح:  رها کردمقشوی
 .ارمیب
 .ایعا متاسفم آرمن واق:  مرتب کردرهنشوی پي قهی

فقط خدارو .  برام ندارهي سودچیتاسفت ه:  انداختمزمی پشت می صندلي دور شدم و خودمو روازش
 خودم ي اگه خودم با چشماشدی به حالت مي وا،ي عکسارو نشونم دادنی ايشکر کن که خودت اومد

 .دمیدی خونت ميتو
 باور کن ی ولی بهت که ازم ناراحت باشدمی حق مایآر:  نشستزی مي اومد و روکی نزدباربد

 . نمتی شکسته ببنقدری اخواستمینم
 زن شوهردار چشم هی به چوقتی نکن، هي مرد بازهی رتی با غگهیمن گذشتم اما د: زدميپوزخند

 .نداشته باش
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 . بارم بودنی و آخرنی اولیدونیخودت خوب م:  زديتلخند
 ی منی نبود و از اقیباربد نارف.  بودای پاکتر از من آریلی باربد خشناختم،ی باربد رو خوب مدونستم،یم

 به صدا دراومد، نگاه همزمان من و باربد زی مي رومیگوش.  بودممی مري براشیقیسوختم که چرا نارف
 وصل ویگوش، باربد بلند شد. زدی چشمک می شد، اسم وروجک دوست داشتندهی کشیبه سمت گوش

 .ییسالم آقا: کردم
 . جانمیسالم مر:  کردقی بستم، صداش آرامش به وجودم تزرچشم

  ؟يای میآقاهه، ک:  خنده هاش ضعف رفتي دلم براد،ی خندزیر
 ؟ي شدداریوروجک تازه از خواب ب:  خراش داشت صداشیکم
 !بله:  گفت ي بلندي صدابا

 کنم کاری چمن از دست تو:  مبل روي نشستن باربد روي صدادمی چشم باز نکردم اما شندم،یخند
  تنبل؟نقدریخانوم؟ زنم ا

 ...یلیخ: گفت
 چرا د؟یکنی مکاری چنجایشما ا..ش:  و قطع شد صداش، صداش دور شد، صداش پر از ترس شدگفت

  اتاقم؟ي تونیبدون اجازه اومد
 .يخانوم کوچولو، بالخره به دام افتاد: دمی مردانه شني خنده ايصدا

 هی ککهی اون مرتمیمر: دمی کشادی فرستاد،ی بود، نبود؟ قلبم اهیشب.  بودلی سههی مرد شبي صداچقدر
 .تو اتاقته

 .رونیگم شو از اتاقم ب: می مرغی جي صدام گم شد تواما
 میمر

 اتاق ي آشنا تومهی مرد ننیا.  نیی افتاد پاشیشگی همگاهی از دستم افتاد، مثل قلبم که از جامیگوش
گم شو از :  زدمغی شده بود؟ صدامو بلند کردم و ج واردی کرد؟ اصال به چه جرئتی کار میمن چ
 .رونیاتاقم ب

.  کردری که ترس رو به وجودم سرازي خنده اه،ی زشت و کري خنده اد،ی اون گستاخ فقط خنداما
 یکم.  کردمی که صدام رو خفه کرد، صدام رو گم کردم، فقط با ترس به مرد روبروم نگاه ميخنده ا

 ا آواها رو امونی پنهان شده مي کنم صدادای پدی طول کشی رو، کمتمی کنم موقعلی تحلدیطول کش
 ...موی خانوم و مش رحنبی وگرنه زرونی بدیاز اتاقم بر:  گفتمدهی ترسی مسلط ولیبالخره کم
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 خوشحال به من نگاه ی با چشمانيپر.  و پوزخند مردك قطع شدي پري مستانه ي حرفم با خنده اما
 . جونمی مرستی کس خونه نچی هاه،یومو فرستادم دنبال نخود س خاننبی و زمیمش رح: دوخت

 ادی مردك اجازه داده بود بنی بکنه؟ چرا به اخواستی مکاری چي چشم دوختم، پري به پرناباور
چقدر .   روي پري کرد نامردی رو، باور نمي پری کرد پستی کرد، باور نمی مستیداخل؟ مغزم مدام ر

 ی نگاه مرو  اما در حال افتادنستادهی فاتحانه من اياما پر.  روبای زي پرنی ادی رسیزشت به نظرم م
: لب زدم.  کردی مینی بدنم سنگي که نگاهش رويجرئت نداشتم چشم برگردونم به طرف مرد. کرد 

 . ي پری پستیلیخ
 .می بردی زود کارشو بساز بالیسه:  آشنا گفتمهی به حرف من نداد و رو به مرد نی جوابيپر

 بودن رو با زحمت به حرکت دهی چسبنی که به زمییپاها.  نا آشنای نامش آشنا بود ول ؟لیسه
 می شکستن گوشي صدادمی شنا،ی اتاق من و آرنیدرآوردم ، هجوم بردم به طرف در، به طرف در ب

 . اما مهم نبود، مهم حفاظت از خودم بودرپامیز
 یچند تار مو از سرم جدا شد؟ دست. دیچی کف سرم پيدی شد، درد شددهی از پشت کشموهام

 نداشت، اما زور من کجا و قدرت ي ادهی فاچی رفتن، اما هي تقال کردم براد،یچیچندش آور به دورم پ
 . می من و شما با هم کار دار؟ی فرار کنيخوای جانم خانوم خوشگله، کجا ميا: اون کجا

 .خوش بگذره: دمی رو شني پريصدا. معده ام تا حلقم باال اومددی اسد،ی لحن صداش تنم لرزاز
 گناه؟ عاشق شدن نی مرد تنها بذاره؟ به کدامنی خواست من رو با ای از اتاق خارج بشه؟ مخواستیم

 ينظرم عوض شد پر:  کردخی نام مو بر تنم سلی حرف سهی حالم بد شد ولا؟ی عاشق شدن آرایمن؟ 
 جون

 .رمی گی قرض مای خانوم رو دو سه روز از آرطونکی شنیا:  شددهی شکمم کشي به رودستش
 بد عالم بهم هجوم آورد، خشمم به جوشش افتاد، آرنجم رو محکم به شکمش ي حس هاتموم

 شتابان ییبا قدمها.  کمکم کرد تا بتونم از چنگالش فرار کنمنی شل شد، همی دستش کمدم،یکوب
نفسم .  شدی منییشدت ترس باال و پا از نمی سيقفسه . دمی شدم، به پشت در چسبایوارد اتاق آر

 .ملوس خانوم ناز نکن: دمی از پشت در شنلی سهي مشمئز کننده يصدا. شدی رد مونی در میکی
 به در ياما طور.  کردم تا باز نشهی لرزونتر تالش می لرزون و با تنیی و من با پاهااوردی در فشار مبه

 يخودم رو رو. دی کشی مدكی بود، نامرد اسم مرد رو ي نامرد قون،ی زمي که پرت شدم رودیکوب
 يرد دد،یچی بازوم پي توي بار به بازوم چنگ زد و بلندم کرد، دردنی ادم،ی عقب کشنیزم
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 غرور داشته  و نداشتم گذاشتم و به يپا رو.  بودتمیثیوحشتناك، اما مهم نبود، مهم دفاع از ح
 ...ولم کن تو رو خدا، من: التماس افتادم

 تا حسابم با ،ی با من بموني هرزه، تو قراره چند روزکهیخفه شو زن:  که خوردم ساکتم کردي ادهیکش
 . صاف بشهایآر
 ومدی چرا نمد؟ی رسی چرا نمای آر؟ی چه حسابا؟یحسابش با آر.  نفسم گرفتا،ی اسم آردنی شنبا
 ی دونیم: دی لبش به گوشم چسبد؟ی رو نشنغمی مگه جد؟ی کمکم؟ مگه نفهمومدی چرا نمشم؟یپ

 .ی رسی هم لوندتر به نظر می تن و بدنت موندم؟ اوف از شب مهموني خماريچند وقته تو
 ازت خوادیدلم م:  کردی بد میعی فجیلی بود، نفسش حالم رو به طرز خدهی پشت کامال بهم چسباز
 . شوشو جونتشی گردونم پی بشم و بعد برت مرابیس
 چشمام ي جلوایدن. دمی رسی به آرامش مای که فقط با آری من شوهر دار؟ از من بشه؟ ازرابی من ساز
 ریهمچنان اس.  نداشتي اثرچی اما هزدمی کردم، دست و پا میتقال م. دی رسی و زشت به نظر ماهیس

.  کردمیم  و به حال خودم هق هقدی لرزیاشکام رو صورتم روون شده بود، لبام م. دستان او بودم
 .تو روخدا بذار من برم: بازم لب به خواهش باز کردم

 دستاش قفل هی شکمم کمتر شد، خواستم فرار کنم اما هر دو دستم رو با ي لحظه فشار دستش روهی
 نی زمي توجه به من خم شد و شالم رو از روی دادم خودم رو، اما اون بی و تاب مچیبا حرص پ. کرد

 ي نهی زمشی که پی بود، همون شالدهی از سرم کشطنتی با شای آرشبی که دیهمون شال. برداشت
 شبی که دی همون شالد،یچی و شال رو دور دستم پدیمنو جلو کش.  بودای من و آري شب خوب براهی

 ... یولم کن عوض:  زدمادی از ته دل فردم،ی کشغیاز ته دل ج.   شده بودزیبرام عز
 .  زرزر نکننقدری اکه،ی زنخفه شو:  دهنم شدي بار مشتش روانه نیا

 دلم خدا رو يتو.  حرکت کنهعی چسبونده بودم تا نتونه سرنی داد به سمت در، پاهام رو به زمهولم
 با ن،ی هولم داد و محکم خوردم زمدی مقاومتم رو دیوقت.  برسهای کردم تا آری دعا دعا مزدم،یصدا م

 . رفتیاهی چشمام سن،ی زميبا مخ فرود اومدم رو. نی زميسر فرود اومدم رو
 ایآر

 گهیتلفن قطع شده بود و د.  داشتم ی بوق بود و بر نمي دادم، دستم روی گاز فشار مي محکم روپامو
 یباربد سع.  رفتی مشی سرسام آور به پی با سرعتنیماش. دلشوره امونم رو برده بود.  دادیپاسخ نم

 .فتهی نمی آرومتر، نترس اتفاقایآر: کرد آرومم کنه
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 اومده، یی سر زنم چه بالستیمعلوم ن: رتی غي بغض، از روي درد ، از روي رودم،ازی کشادیفر
  آروم باشم؟يخوایم

 بود نیمهم ا. مهم نبود.  از کنارم رد شد و فحش دادینی شد، ماشدهی فرمون کوبي مهابا روی بمشتم
 می بود که از سالم موندن مرنیمهم ا.  رو خرد کنملی بود که گردن سهنیمهم ا. که به خونه برسم

 . آروم کنمموی بود که مرنیمطمئن شم، مهم ا
 . اونجاچی بپه،ی فرعهی جلوتر ایآر:  گفتباربد

 که بوق کشان از پشت سرم سبقت یی هانی مهابا فرمونو به همون سمت تابوندم، مهم نبود ماشیب
 ینی بغل ماشي نهیبه آ. فت ری فشارم هر لحظه باالتر مشد،یقلبم داشت از جا کنده م. گرفتن

 جلوم ینی ماشابون،ی مونده بود، فقط دو خابونیفقط دو خ.  پدال گاز برنداشتمي اما پامو از رودمیکوب
 یداغ.  برخورد کردشهیمحکم به جلو پرتاب شدم، سرم به ش.دمی کوبنیظاهر شد، محکم به ماش

 راه ادی اومده و داد و فرنیی پانیمرد راننده از ماش.  حس شد، اما مهم نبودمیشونی پيخون رو
 درد  باربد گذاشتم، باربد بایدست پشت صندل.  برام نداشتیتیانداخته بود، اما اون هم اهم

 نیراننده به دنبال ماش.  گذشتمنی حرکت از کنار ماشهی دنده عقب گرفتم و با د،ی مالی مشویشونیپ
 زهای چنیکنه، اما وقت فکر کردن به ا ی متی و شکادارهی شک نداشتم شماره پالك برمد،ی دویم

 کیراه . ودم نبود، بدون شک به اون زنگ زده بمارستانیاگه  امروز آرتا عمل نداشت، اگه ب. نبود
 نویماش.  بوددهی که وارد کوچه شدم، شدت ضربانم به اوج رسیوقت.  گذروندمقهیساعته رو در چند دق

 ... می کمرم نشست، اگه مررهی تي روي عرق سرددم،یدر خونه نگه داشتم و داخل دو
 به هن هن افتادم، د،ی پله ها نفسم بريباال.  به سرعت قدمام اضافه کرداطی حي پارك شده تونیماش

 .انی مگهی دي قهی تا چند دقسیزنگ زدم پل:  باربد کنارم قرار گرفتری تاخیبا کم.  بودمدهیکم ندو
 . میمر:  زدمادی به شدت باز کردم، اسمشو فردرو

 روبروم خونم به ي صحنه دنیپله ها رو باال رفتم، با د. دمی نشنی اما جوابد،یچی سالن پي توصدام
اما بدون توجه به .  بودستادهی تمام قد روبروم الیحاال سه.  شدموانهی ددم،یجوش اومد، به جنون رس

 مهابا به یب.  کردی با اشک به من نگاه میمیمر.  راهرو نگاه دوختمي افتاده گوشه میاون به مر
به خودم .  رو در بر گرفتم، هق هقش بلند شدفشیتن ظر.  رو به باربد سپردملیسمتش رفتم و سه

 غم نداشته ي رو دارایتا آر. ارهی سرت بیی بالی کسذارمینم. نجامی خانومم، من اشیه: فشردمش
 .باش
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 لباس من می مريود اومدن اشکهاحاال که محل فر.  بازوهام بود، آرومتر شده بودمونی ممی که مرحاال
 لی خواست گردن سهی اما همچنان دلم مد،ی تپیاما همچنان رگ گردنم م. بود، آرومتر شده بودم

 مکردی به صورت کبودش انداختم، خرد مینگاه.  رو از خودم فاصله دادممیسر مر. رو بشکونم
 ممی مرفی ظري که دستها روی کردم دستیقطع م.  رو لمس کرده بودنمی که صورت مرییانگشتها

 به هم گره ي بار از دست هانی باز کرده بودم رو امی با احترام از سر مرشبی که دیشال. رو بسته بود
 باربد کمک بلند شدم و به.  کرده بوداهی رو سممی مري رو که بازوي کشتم مردیم. خوردش باز کردم

 . اومدی فرو ملی صورت سهي که حاال مشت هاش رويباربد. شتافتم
 میمر

 خوردن، نی که موقع زميدرد داشتم، بدنم از شدت ضربه ا.  نفس قطع شدمو برگردوندای آريصدا
 بود که ای آری در پی پيمشتها.  بودنجای اای اما آردیکشی مریدستم به شدت ت. کردیبرداشتم، درد م

آماج ضربه  صورتش هم نشیاما در ب. دی کوبی و مدی کشی نشست، نعره می ملی صورت سهيرو
 بودم، صورت دهی ندبتی هنی رو تا کنون به اای تن به تن درگرفته بود، آریجنگ.  گرفتی قرار مییها

 از فرصت يپر.  ترسوندی رو می هر کسزدی که میی که درحال انفجار بود و نعره هاییقرمزش، رگها
 ي ضربه ااز چشمام.  شدری سرازنیی انداخت و از پله ها به پارونیاستفاده کرد و خودشو از معرکه ب

 زانو به شکم يشتری بار با شدت بنی مکث کرد و اي لحظه اایآر. دیدی تار میکه به صورتم زد، کم
 .ي دست زنمو نبندگهی باشه، دادتی زدم تا نویا: دی کوبلیسه
باربد .  شده بودی من زخميایآر.  به تنم انداختي روان بود، لرزه اای که از کنار صورت آریخون

 که بخاطر ي محو از ذهنم گذشت، دادگاه، برادریخاطرات. دی کوبی ضربه مای رو گرفته و آرلیهس
 .شی نزن، کشتایآر:  بلند شدمنی زمي زن رو کشته بود، به زحمت از روکی تیعصبان

 .رهی تا بمزنمیم:  زدادی فقط فرای آراما
 چشمم ظاهرشد، ي دادگاه جلوي و خاطره ادی دم،ی ترسی مرد منی قدم به عقب برداشتم، من از اهی

 زندان، باربد یفتی مایآر: ناخواسته قدمم دوباره به عقب رفت.  مردمی افتاد من می به زندان مایآر
 . بزندشنیخان شما نذار

 کردن، اما ی التماس مای دادگاه به آري خونوادم افتادن که جلوادی به دادن،ی گوش نمچکدومی هاما
 خم شد و ای سقوط کرد، آرنی زمي به رولیسه. نداشتم، همشو خرج برادرم کردم ي اگهیمن توان د
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 ایآر: تر آرومیی قدم عقبتر و نجواهی ذهنم پررنگ شد، باز هم ي قتل عمد تويگردنشو گرفت، کلمه 
 . زندانیفتی مرهیاگه بم
 و بعد دمی رو شنای ام شدت گرفته بود، فقط جواب به درك آرجهی تارتر کرده بودن، سرگدموی داشکام

 . شدی که خالرپامی قدم و زهیو . شدی مختهی که به دار آوای از آريریتصاو.  عقبتریقدم
 ایآر

 موی مری خالي مهابا گردن به عقب برگردوندم و جایب.  باربد مخلوط شدی علای با می مرغی جيصدا
امکان .  رمق شد، امکان نداشتی دستام شل شد، بد،ی باربد با سرعت به طرف پله ها دودمید. دمید

 تا میمر.  پله ها باشهنیی پامی باشه، امکان نداشت مرمی باربد به خاطر مريادهای فرينداشت صدا
.  باشهدهی پله ها رسنیی به پاي زودنی بود، امکان نداشت به استادهی انجای اشی پي قهیچند دق

 يبا ترس بلند شدم، برا.  زدیند م به من دوخته بود و پوزخفشوی نگاه کثکرد،ی خس خس ملیسه
مثل تموم  ، بار خواستم اشتباه کرده باشمنی اوليبرا.  بار آرزو کردم فکرم درست نباشهنیاول

 می غرق خون مرکری پدنی با ددم،ی به پله ها رسنی سنگییبا قدمها.  داشتممی که درمورد مرییفکرها
همانجا کنار . افتادم، نه از پله ها، از پا افتادم.  رفترونی مردم، روح از کالبدم بی واقعيمردم، به معنا

 گفتن باربد میاما مر.  نبودممی مرفیح نکری پنی ادی شاد،یدی چشمام اشتباه مدینرده ها افتادم، شا
 .  تفکراتميخط بطالن بود به رو

 ي راهرويتو                 ****                                                                            
 ی صندلي شد و روی پاهام کم رمق می و گاهستادمی ای میگاه.  گشتمی رفتم و بر می ممارستانیب
 گفت، اصال ی چلی سهي ه باربد درباردمیم،نفهمیدی رسمارستانی چطور به بدمینفهم.  نشستمیم
 چهره به خون رشی تصونی کرد و اولی مستیمغزم مدام ر. مغزم هنگ بود. دمی فهمی نمچیه

قلبم صدپاره شده بود و هر کدوم جداگونه . کالفه نگاه به در اتاق عمل دوختم.  بودمی مرينشسته 
 همه به طرف دکتر اومد،  به طرفممیآرتا از در خارج شد، مستق.  مردمیداشتم م. زدی صدا ممویمر
 می و مرشدی خالصه ممیتمام توانم در مر.  بردارمی گامی اما من ناتوان تر از اون بودم که حتدوندیم

 آرتا ي اتاق بود؟ قدمهاي که آرام جانم توی وقترمی بگي انرژتوانستمیمن از کس م. در اتاق عمل بود
 می و مرومدیمثل زمان که کش م. متصل بود  به در اتاقی نامرئی مثل نگاه من که با کشومد،یکش م

 ی به من القا نشد، من دلگرمی دلگرمچی شونمو فشرد، اما هیستد. ومدی نمرونیسالم از اون در ب
 . خواستمیخودم رو م
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 . نگرانش نباشکنه،ی داره عملش ممارستانی دکتر بنیبهتر:  منو مخاطب قرار دادییصدا
 قرمز، از مرز انفجار هم يادی زي با همون خونها،ی خوني دستام گرفتم، با همون دستاونی مسرمم

 ...ی نگران نباشم وقتتونمیچطور م: رد کرده بودم
 .رمی می بشه، من مشیزی چمیآرتا مر:  توجه به زنگ ادامه دادمی به صدا دراومد، بمیگوش
 کنم، انگشتم در هوا جکتی قطع شد و دوباره شروع به زنگ زدن کرد، درآوردم و خواستم ریگوش

 که ي کردم؟ با خانواده ای در نظر گرفته بودم چه ممی مري که برايزیرا سوپنیبا ا. معلق موند
 گفتم ی گفتم؟ می می کردم؟ چی به تهران رو گزارش بدن، چه مدنشونیمطمئنا زنگ زده بودن رس

 خواستم ی که مي روز قبل از روزهی روز قبل از تولدش؟ هی مارستانه؟ی بي دست گلتون توخترد
 خانواده نی کنم؟ با ای خداحافظمی قبلی خواستم با زندگی که میبل از وقت روز قهی کنم؟ زشیسوپرا

 بود که نی بود؟همنی کردم؟ مرض چه کنم چه کنم همی تک دخترشون چه مداری مشتاق دي
 ؟يدیچرا جوابشونو نم:  کردن گرفتارش نشن؟ آرتا گفتیدعا م هایمیقد
 د؟ینی دخترتونو ببنجای انیای بدم؟ی به جا خونه ممارستانوی بگم؟ بگم آدرس بیچ: دمینال

 گفتن از ته دل ی که می بود؟ هموننطوری اختنی شد، اشک ری چشمم سوخت، گرم اشکي گوشه
 سالمش يصدا.  و ازم دور شددی از دستم قاپویآرتا گوش. دمی چشم کشي بود؟ دست رونی هماد؟یم

 ی موهاش ميآرتا دست تو.  فشردی دستام،قلبمو مي رومیهنوز خون مر.  شدیکیبا خم شدنم 
.  بودمی مري به گل نشسته ي موهاری ذهنم درگيمن گوشه .  بودمی به خون مراهم و من نگدیکش

 . نجای اانیدارن م:  مقابلم گرفته شدیگوش.  بودممی مري بسته ي چشماریمن درگ
 همش گفتی و متادسی ای با خنده مقابلم ممی خواست مریدلم م.  زدمدنی اما خودمو به نشندمیشن

 .  بودیشوخ
آرتا .  تا چشم تو چشم باهاشون نشمدمیچشم دزد. دمی دموی مري ساعت بعد باباکی از کمتر
 .  که گفت تن منم لرزوندي بلندي سرش رفت، واي رومی مري داد و دست بابایحاتیتوض

 روبروم قرار گرفت، جرئت نکردم سر باال ی مشکی افتاد و آرتا پرستار صدا زد، کفشنی زمي رومامان
 ؟ي سرش آوردییبگو چه بال:  شناختمی محسن رو ميکنم، نفس نفس ها

 زبونم ی گفتم وقتیفقط سکوت،چه م. سکوت کردم.  دونستمی بال رو سرش آورده بودم؟ نمنی امن
  وقته اون توئه؟یلیخ:  اتاق عمل؟ کنارم فرود اومدریقاصر بود و فکرم درگ
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ته .  اومدرونیچشم از در جدا نکردم تا دکتر ب.  سر تکون دادمافتم،ی نیقم باز کردم، اما آرامش حلبا
 انحنا ی نبود کمستادهی کامال اشهیقدم مثل هم.  جمع کردم، تا بتونم بلند بشمموی انرژيمانده 
بودن،  کرده همه پزشک جراح رو دوره. دمی کشنی زمينه محکم فقط پا رو.چندگام برداشتم. داشت

 بود که می وخیلیانگار اوضاعم خ. پزشک به من نگاه کرد، و بعد به آرتا. دمی نفر رسنیانگار من آخر
 فقط د،ی کامال خبردارمارتونی ارجمند، خودتون از اوضاع بيآقا:  داد آرتا رو مخاطب قرار بدهحیترج

 ... اما متاسفانهمی ما تموم تالشمونو کردتونمیم
 بار نی اولي ارجمند براای افتادم، من آرنی زمي بشنوم روشتری نخواستم بدم،ی نشنچیه. دمی نشنگهید

 .بد شکستم
******* 

 یآرامش. آرامش گرفتم.  تو جانمازو جمع کردمدی به امای مهر گذاشتم، بعد از گفتن خداي به روسر
کامل نبود، . ره آرامش، آرام جانم رو کم دانی دونستم ای نکردم، اما مدای پي اگهی دزی چچیکه با ه

 شد، به خیم واری دي اتاق گردوندم، نگاهم به عکس رويچشم تو.  دلم رو کم داشتزیکم داشت، عز
 تابم ی ب،یمیبازم همون حس قد.   بودنی که به خنده مزیی به لبهاد،ی خندی که مییچشم ها

 داد،ی ماسی عطر يجانماز بو.  بهم هجوم آوردي قراری همون حس ب،بازمیهمون حس دلتنگ. کردیم
 کنار،  کشويجانمازو گذاشتم تو. دمی کشیقی عمم،نفسی مريادآوریبا .  دادی مموی تن مريبو

.  چادر هم دلتنگش بودنیانگار ا.  بودفتادهی نمی سر مري به روشدی وقت میلی که خيچادر. چادرش
اما امروز .  دوست نداشتنطوری امی مرد،یرسی انداختم، موهام بلند به نظر منهی آي به خودم توینگاه
 شده بودم، تحرك مي مرده هیشب. گهی دي روزدی برم، فرصتش نبود، شامی مردنی به دخواستمیکه م
  شد؟ی خودش نبود، مرده محسوب نمشی که قلبش پیکس

 زد،ی بهم چشمک ممیعکس مر.  شلخته منو دوست نداشتنطوری امیدم،مریرسی می به خودم کمدیبا 
   نه؟ای عکس گرفته بود، می که از مرشدمیم متشکر باربد دیبا

 بو رو دوست نی امی مشاممو پرکرد، مروی افترشي بودم،ی کج کردم به طرف حمام، صورتمو تراشراه
دو . دمی رو پوشیشی باهاش جذاب مگفتی ممی رو که مریرهنیپ.  اومدمرونیدوش گرفتم و ب. داشت
 ادی  زدم، باز هم بهيعطر.  بودری باهاش درگشهی هممی که مریی باال رو هم بستم، همونهايدکمه 

 . میمر
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 ی بهم دهن کجن،ی زمکی آخر نزدي پله ي گوشه شهیهم. اومدمنیی رو برداشتم، از پله ها پایگوش
 نبود که ي بارزی مگهیسالن خلوت شده بود، د. کردی مدنی منو مجبور به آه کششهیهم.  کردیم

االن خونه همون .  رو ناراحت کنهمی نبود که مریمشروب ي شهی شگهی با حرص نگاهش کنه، دمیمر
 بود ای مهزی همه چ،ي بدون پربا،ی سالن، بدون زي گوشه زی دوست داشت، بدون ممی بود که مرورط

 . نفر رو کم داشتکیاما 
 نی اولي که برایوقت.  مني قرن براکی ي نه چندان دور، اما به اندازه يفکرم سفر کرد به گذشته ا 

 یی تنهایوقت.  زدمی به نبود مري که خونه پوزخندی قدم به درون خانه گذاشتم، وقتمیبار بدون مر
 من ومدینم  خوششمی برداشتم، اما لب نزدم، مري اشهیخواستم خودمو آروم کنم، ش. بهم آوار شد

 يبرا.  کردمهی بار بلند گرنی خرد شد، شکست و منم اولوار،یپرتش کردم به سمت د. مشروب بخورم
 فرستادم اما آرومم نکرد، فقط نگاه هی آتشش زدم، دود به ردمی کشرونی بيگاری خودم سنیتسک

 .  بودل و اما سهم من ازش همون کام اودی به ته رسگاری چشمام اومد، سي جلومی مريپرگله 
 اون شب، تنها تونستم با زد،ی داشبرد به من لبخند مي رومی مريادگاری فرمون نشستم، قران پشت

 نماز به من ارامش ایآر: دیچی گوشم پي تومیکالم مر.  خودمو آروم کنم اما باز هم کمبود داشتمهیگر
 .دهیم

 بار نی اولي کردم، برای قد علم مشهی که همی کردم، منی می مقابل خدا گردن کششهی که همیمن
 میاگه به مر.  خلوت کنممی مريم با خدا بار خواستنی اوليبرا.  آروم بشممیخواستم با روش مر

 تم گرفادی خوندن نمازو  ي نحوه نترنتیاز ا. دادی هم آرامش ممی پس به من عاشق مردادیآرامش م
 خدا چه به ی چه به خدا؟ من بایخواستم نماز بشکنم، من آر. دمیاول خجالت کش. و قامت بستم

 رساندم با اشک، با ناله و حس کردم کوه انی رو به پاینماز دو رکعت. نماز؟ اما نشکستم و ادامه دادم
 .  خداي من، نصف برايمشکالتم نصف شد، نصف برا

 .می مري و برام،ی به اسم مرم،ی به عشق مردمی خرمی نگه داشتم، گل مری گل فروشي رو جلونیماش
 شناختن، ی همه منو مومدم،ی مدارشی که هر هفته چند روز به دیی به جاعادگاهم،ی به مدم،یرس

 کس نگاه ازم نگرفت و من چی نزد، هی کس حرفچیه. رمی صاحب قلبم مداری دونستن به دیهمه م
 .ژهی ويبخش مراقبت ها.  فاصله بودي اشهی در شهیفقط . می به مردمیرس
 یم.  بذارمرونی قبل، گلو بيمجبور شدم مثل روزها.  رو دادیشگی پرستار هماهنگ کردم، تذکر همبا

 شده داری بمی مرنکهی ادی بردم به امی داخل ببرم،  اما مذارنی دونستم نمیدونستم اشتباهه بردنش،م
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 نذارن ه اگکشمی رو به خاك و خون ممارستانی که بدونستنی جرئت مخالفت نداشت، میکس. باشه
 يخم شدم رو. زدی متصل شده بهش دلمو چنگ مي رفتم، دستگاه هاکشینزد. نمی ببمویمر

 . ممیسالم مر: شصورت
 يخوای نمیخانوم:  تنگ شده بودطنتشی پرشيهای قهوه اي دلم برادم،چقدری بستشو بوسيچشماها

 ؟ی بشداریب
خانوم خوشگله خواب بس :  کردنی می وقت بود که نافرمانیلی خد،ی چشمم چکي از گوشه اشکم

 ؟ياری در بی از دلتنگاتوی آريخوای،نميدی سه ماهه خوابست؟ین
 دارم نیخانومم، بب: دستشو تو دستم گرفتم. شدی دستگاه ها شکسته مي که با صدای هم سکوتباز

  ؟ی کنتی منو اذادیدلت م. شمی مریبدون تو پ
:  موهاشی به خاطر کوتاهدمی کشادی آخ که چقدر فردم،ی کوتاه شدش کشي موهاي رویدست

 ؟یسمشون باش تو مرايخوای نمن،ی نازني بره خواستگارخوادی مریخانمم، ام
 به خاطر تو عقب انداخته، شوی خواستگارنی نازنممیمر:  سخت بوددنی مخاطب بدون جواب شنچقدر
   دو تا جوون منتظر تو بمونن؟ادیدلت م
 شو جون داری برمی می ، من بدون تو ممیمر:  دستشي پر صدا شکست، سر گذاشتم رونمی سنگبغض

 .ایآر
 زد و من با زانو ی که دکتر حرفي اون لحظه ام،ی رسوندمارستانی به بموی که مري آوردم روزادی به
 شد و ی داشت جلوم پرپر ممی کما رفته، تموم زندگي تومی گفت مری افتادم، مردم وقتنی زميرو

 تر حرف دکجی که گی کنم لحظاتیفراموش نم.  به نام معجزهی راه نجات داشت، راه نجاتهیفقط 
 شد ی معجزه رو از کجا م؟ی چیعنی کردم، معجزه؟ معجزه یاه م صدا به حرکت لبهاش نگیبودم، ب

 مقابلش قدعلم شهی که من همی کرد، کسی نفر معجزه مکی کرد؟ تنها هی شد تهی از کجا مد؟یخر
. ی سه حرفيهمون کلمه .  دادمی به خاطرش مورد تمسخر قرار مموی که مریهمون. کرده بودم

 ی میوقت.  دبدبه و کبکبه به خدا باختم، شکست خوردم در مقابلشيمن با همه . می مري خدانهمو
 خوند اما من فقط به ی محسن قرآن مخوند،ی عاشورا مارتی اتاق زنی پشت در هممی مادر مردمید

 سال؟ کی بفهمم دی چقدر طول کشچم،ی من در مقابل خدا هدمیفهم.  کردمی و خداش فکر ممیمر
   بود؟دهی خوابنجایا می که مری سه ماهنی اای؟ سالیس
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 نذر کردم یخانوم:  نوازش کردممویدست مر.  نذر کردمهی آخرش منم مثل بقدم،ی آخرش فهماما
 ؟ی کنیچشماتو باز م.  امام رضامی با هم بري شدداریب
 اشک منو دی نبای و خدامون کسمی از مرری به غدم،ی صورتم کشي در، دست روي صدادنی شنبا
 آقا نی ای بشداری بيخوای خانوم، نممیسالم مر:  کردمی تنظمویپرستار اومد جلو، سرم مر. دیدیم

 ؟ي ببرمارستانی بنیاخموئه رو از ا
چشم گرد . دادی به من ممی مری بود که گاهی رو لبم نشست، لبخندم از حرف او نبود از لقبيلبخند

 . کنهی دختر چطور با شما سر منی ادونمی من نمم،یدی شما رو ديچه عجب ما خنده : کرد
 .می خانوم کار دارمی من و مررون،ی بدیی ارجمند لطفا بفرمايآقا: می مري شد روخم

دم در .  رفتمرونی صدا بیب.  انجام بدنی پزشکي مراقبتهادی زخم بستر نگرفتنش،باي دونستم  برایم
 رو شیز اون ماجرا، بخش پرستار که بعد ابای فرنی همه بودم، از جمله همونی من مددم،ی رو دبایفر

 . خانایسالم آر: جابجا کرد
  آرتا کجاست؟؟یسالم، خوب: اوردمی نفس کم منجای اشهی همدم،ی در چسببه

 . اتاقشهياالن تو:  به ساعتش کردینگاه
 بودن که دهی رسجهی نتنیانگار هردو به ا.  بودنبای همه غم، آرتا و فرنی اونی خوب مزی چتنها

 .  اتاق آرتارمیمن م: رنی در کنار هم قرار بگتوننیم
 .کاش زودتر خوب بشه:  نگاه کردمی تکون داد و با غم به مريسر
 . کردی حرفها بغض کنج گلومو بزرگتر منی گوش بدم، اشتری بستادمینا

از .  نوشتی مییزهای بود و چنییوارد شدم، سرش پا. دیچی گوشم پي اتاق آرتا رو زدم، صداش تودر
 .نی بشای ب؟يستدی چرا اونجا اایآر:  اما گفتدونمی نمدی فهمکجا
 از برادرم دی آرتا،تا شایکی نزدیینشستم در جا.  وقتمی وقت و بي عادت کرده بود به مالقاتهادیشا
 نشون نی و ا8 ي روياری هنوز مثل قبله، درجه هوشتشیوضع:  جواب داددهینپرس. رمی توان بگیکم

 .می صبر کندی که هنوز بادهیم
 .شمی موونهیآرتا دارم د:  کوچک شودی دهان قورت دادم تا بغض بزرگ شده، کمآب

 اری به دم،یاز حالت معلومه، فکر کنم تو قبل از به هوش اومدن مر:  جابه جا کردی کمشوی طبنکیع
 .ی رفتیباق



 567 

 تیرتا محکم و با جدآ.  از خدا وقت اضافه خواسته بودمم،ی مردنی دوباره دي با آرتا بود، من براحق
 نی تو به استی نی راضممیخدا شاهده مر. اری اقتدارتو به دست بکمی خودتو جمع کن، ایآر: گفت
 .یفتیحال ب

 باشه، با اون همه دستگاه، با مارستانی بي تونجای امی نبودم مریمنم راض:  به جانب جواب دادمحق
  مگه اون گوش داد به حرفم؟،ياریاون سطح هوش

 .ستمی نبودم و نیبه همون خدا منم راض:  مشت کردم،تا آهم رها نشوددست
 می مري به همون خدادتی صبر داشته باش، امکمی ا،یآر:  شونه ام گذاشتي دست دراز کرد وروآرتا

 . باشه
 . زنگ زده بودریامروز ام: مکث ادامه دادی از کمبعد
خودم : دمی چفت شده غري دندونهاونی از مگه،ی فرد دکی باز هم وساطت ،یشگی هم حرف همباز

 . کشمشیاگه برم اونجا بدون شک م. نمی نامروتو ببلی اون سهستمی گفتم حاضر نریصدبار به ام
 مالقات با تو داشته هی کوبه تا ی مواری داره به در دلی ماهه سهکی ایآر:  با تاسف سر تکون دادآرتا

 . دارهی مهمي حرفاگهیم. باشه
 . گلوشي بذار حرفاش حناق بشه توره،ی زندون بميبذار گوشه : دمی کوبزی مي زدم، مشت روادیفر

 .تو آروم باش.  بره به دركلیاصال سه. ی تو بگیباشه، باشه، هر چ:  کوتاه اومدآرتا
 آرتا صدام زد، اما فقط گفتم شد،ی نممی من مري براچکسی از برادرم بلند شدم، هری و دلگناراحت

 .خداحافظ
 *** 

پله ها رو باال .  دق شده بودي نهی خونه آنی ازی گذشتم، همه چمی مردی سفي سوناتانی ماش کناراز
. در سالنو باز کردم، باز هم احساس خال کردم. رفتمی باال ممی که دست در دست مرییرفتم، همونا

 مقابلم  خانومنبیز.  کردنی مقی حرف رو تصدنی هم اواریدر و د.  رو کم داشتمی خونه، مرنیا
 .آقا شام آمادست:  بگهییتا به من آقا. دی بگودی تا به من خسته نباشخواستمی مموی من مرستاد،یا

 . ندارملیم:  شدم ازشدور
ظهرم، ناهار کامل : تنگ شده؟ جلوم رو گرفتمی دستپخت مري که من دلم براگفتمی می چه زبونبه

 .نیفتی از پا منیآقا اگه غذا نخور. دینخورد
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 وعده هی و ضعف نبود همون ی درد گرسنگياگه از رو.  رفتی نمنیی ناهار از گلوم پام،ی بدون مرمن
 نی خانوم زبون به نفرنبیز.  قلبمدنی کشری پله گذاشتم و باز هم تنی اوليپا رو.  خوردمیرو هم نم

 .  نگذرهشیخدا از باعث و بان: باز کرد
.  پله هانیاز کوه هم سخت تربودن ا.  گرفتی توانم رو مبیپله ها عج.  دلم گفتمي رو تونمی آممن

.  کردی مقی پله ها درد به من تزرنی داد، ای مي نامردي پله ها بونی داد، ای خون مي پله ها بونیا
 ...ییدرد تنها

 ي لباي دست رووار،ی دادم به دهی دستمو تکم،ی راست رفتم کنار عکس مرهی اتاق رو باز کردم، در
 . ارمیم کم م دارمیمر: دمیخندونش کش

 شده بود میتموم دلخوش. وضو گرفتم و نماز خوندم.  نفسم آه شدد،ی خندی همچنان ممی مراما
دراز .  فرستادمنیی آب پايدو  قرص مسکن و آرامبخش برداشتم و با جرعه ا.  باال سرميخدا
 يقرص آرامبخش چه سود.  بازوها بودنی اي روشهی هممی سر مري دست دراز کردم، جادم،یکش

 هم تموم گهی روز دهی: چشم بستم.  بودمدهی رو چشمی به نام مري قوی  طعم مسکنن میداشت وقت
 .يای قول بده فردا به هوش بم،یشد، مر

***** 
بدون . شدی من مختل می زندگمیبدون مر.  گذاشتم، سردردهام دوباره برگشته بودنزی مي روسر
 .  نبودای آرگهی دایم،آری مفهوم نداشت، بدون مرمی زندگمیمر
 ی اگه مشدی محسوب ميریبهونه گ.  کسو نداشتمچی هي اتاقم زده شد، سر بلند نکردم، حوصله در

 اگه به خاطر گذروندن وقتم نبود، اگه به خاطر سفارش مداوم آرتا و خواستم؟ی ممویگفتم من فقط مر
 .  موندمی لحظه هم شرکت نمهی نبود، هیبق
 ا؟یآر: دی به گوشم رسری اميصدا.  باز شددر
 بله؟:  پردرد نگاهش کردمی بلند کردم، با چشمانزی مي از روسر

 .ياری رو جلو من نکهیدوباره اسم اون مرت:  شروع کردمریزودتر از ام.  اومد،دست دست کردجلوتر
 ؟ینی ببلوی سهيخوای چرا نم؟ي چرا لج کردایآر:  گفتمتی مالبا

 چرا ی فهمی از حال و روزم نم؟یزنی منهی رو به سکهی اون مرت سنگنقدریشما چرا ا:  زدميپوزخند
 نمش؟ی ببخوامینم



 569 

 خواست ی زن منو بدزده، مخواستیاون نامرد م:   کم شده بودتمی ظرفیلی خدای بلند شد، جدصدام
 که نی بگه؟ همی بشه؟ چی چنمشی برم ببمه،ی حال مری اصللیاون دل. به ناموس من تجاوز کنه

 ... که گذاشتم زنده بمونهنیهم.  سخت ترهيزی کرده برام از هر چانتیبهم خ
 .کشتمشیکاش همون جا م:  مشتم فشرده شدي توزی مي روي برگه

 خود ی نفهملوی کار سهیی تو تا چرادونمیمن که م. هی درد تو چدونمی من که ما،یآر:  نشستزی ميرو
 لی خودت تحلشی کارو پهی لی و تا دلی هستیی دونم تو آدم عقل گرایمن که م. ی کنی ميخور
 ؟يدی بار به حرفم گوش نمهیپس چرا . يری گی آروم نم،ینکن

 بود که داشتم، ی مختلفي وحشتناکم به خاطر فکرهاي از سردردهایمی بود، نری حق با اممتاسفانه
م  چشمی شد؟ چرا به مرقی نارفی شد؟ از کقی چرا نارفقی رفشهی هملی سهنکهی اری نظییفکرها

 .  نبودي اهل ناموس دزدلیسه.  نبودي اهل دزدلیدوخت؟ سه
 نی بود تا با قدرت دستش امیکاش مر.  دادمهی گذاشتم و سرم رو بهشون تکزی مي قائم رودستامو

 .  بدهنی رو تسکی عصبيگرنهایم
  کنن؟ هوم؟ی امروز اکيبگم قرار مالقات برا:  سرم خم شدي روریام

 ی آزاد ملی حداقل ذهنمو از سهدی تموم ابهامات ذهنم رو، شاکردمی تمومش مدی دادم،بارونی بینفس
 .کرد

***** 
 که ي کرده بود، رو در رو، چشم تو چشم، اما با حضور سربازی مالقات خصوصي برام تقاضاریام

 پای زدم، دستامو چلهی تکی شد؟ به صندلی می تلقی بود، بازم جلسه خصوصری اميمطمئنم سپرده 
 سخت تر و دنی اما هر لحظه نفس کشدمی کشی مقی عمينفسها.  معلوم نشه لرزش دستامکردم تا
فقط : سرباز گوشزد کرد.  تا وارد بشهستادی کنار ايسرباز.  اتاق باز شديدر انتها.  شدی مرسخت ت

 . نی ساعت فرصت دارمین
 یقلبم محکم م. دادی متصل به پاهاش صدا مری زنجداشتی که بر میبا هر قدم. ستادی در اکنار
 نی نبود،اری امي داد، اگه تعهدهایسالم. مقابلم نشست.  گردنم در حال پاره شدن بودي رگهاد،یکوب

د از ی مرد هم واجب بود؟ بانی ايجواب سالم برا. با اکراه سر بلند کردم.  نشستمیقدر ساکت نم
 شینی بینبود اما شکستگ کبود گهیصورتش د.  شدشتری خشمم بم،ی مريادآوریبا . دمی پرسی ممیمر
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.  زدم، چشم ازم گرفتادیبا چشمام نفرتم رو فر. چشم به چشمش دوختم. زدی چشم ميکامال تو
 .يممنون که اومد:  گفتی آروميبا صدا. زدی دستش برق ميدستبند رو.  گذاشتزی ميدستهاشو رو

 فقط بگو چرا؟: دمییدندون به هم سا. متنفر بودم از فرد روبه روم.  خونم باال رفتفشار
 حالش بهتره؟:  گلوشو قورت دادآب

 یگیکثافت به خاطر تو زنم تو کما رفته،اون موقع تو م: دمی چسبقشوی سر قولم بمونم، نتونستم
 حالش بهتره؟

 .متاسفم:  لب زمزمه کردریز.  جدا کردمقشیدست از .  تذکر دادسرباز
 . برمخوامی محرفتو بزن. شهی خوب نممیبا تاسف تو مر:  درد گفتمبا

  ؟ي آشنا شدي که توش با پری مهمونادتهی:  گفتي اقهی چند دقی از سکوتبعد
  تو داره؟انتی به خیچه ربط:  زدم، غرولند کردميتلخند
 ادته؟ی:  کرداصرار

:  گرفته بودلی مشترك من و سهي از دوستایکی که ی مختلطی بود، مهمونادمی به ی گنگيزهایچ
 ؟ی که چادمهی میریگ

  کنم؟ی نامزدمو بهت معرفخوامی مگفتمی مادتهی:  مشت شد، صداش خش گرفتدستش
 ی و با چشماندمی نوشیم.  خوردمی کرد و من مشروب می مفی تعري از دخترلی سهاونشب

 از یلی گفت اما من به خی مشییای دري از عشقش به پرلیسه.  گشتمی دخترها منیجستجوگر ب
 ی موزون می و اندامی شرقي با چهره ي دختري روتی جمعي ، نگاهم تودادمیحرفاش گوش نم

 نکن، اصل فی داستان برام تعرلیسه: ی زندگنی از مرور ادمی کشیم  خودمم خجالتشیپ. گشت
 . گوش بدمي کرد شبسترنی و قصه حسنمی بشنجایمن وقت ندارم ا. حرفتو بزن

 .  بودي کنم، پری به عنوان نامزد معرفخواستمی که مياون دختر:  دادرونی بینفس
 ؟يتو و پر: زمزمه کردم.  حبس شد، امکان نداشتنمی سي تونفس

 عقلی چطور منو به تو فروخت، هر دو مست و الي پردمیاون شب د:  قرمزشو به من دوختيچشما
 .ي تر، پولدار تر و خوش قد و قواره تر بودپی داد، تو خوشتی محی تو رو به من ترجي پرن،یشده بود

 به ي نوازش پري  دست ها،ي پري بلند و پرعشوه ي گذشت،خنده های از ذهنم ملمیف مثل ریتصاو
 شد، ی می که مدام پر و خالیجام مشروب.  شدی محکم مي صورتم، دستم که به دور کمر پريرو

 .ی از مهمونلی شدن سهبی و غي پرکری در و پی بي جوابهال،ی گنگ سهيحرفها
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 .یگی دروغ ميدار:  کردمیکیستری هيخنده ا.  کرده بودمانتی رفت، من به دوستم خجی گسرم
 .کاش دروغ بود:  زديپوزخند

 ایآر
 ...ياگه تو گفته بود... اگه:  کردم خودمو تبرئه کنمیسع

 و يگفتم، همون شب گفتم، اما تو اونقدر مست اندام پر:  شده نگاهم کردزی ریی اول، با چشماضربه
 . يدی،نشني که باور نکردي  بودشییبایز

 ؟یچرا جلومونو نگرفت:  بستم و باز کردمپلکامو
 منو فروخت ی راحتنی رو که به ای خواستمش، کسی نمگهید:  سردادي بلندي بار اون خنده نیا

 . از تو به دل گرفتمنهیفقط ک.  خواستمینم
 ؟ي دارگاریس:  گذشته انداختکی ادی منو به ،ی تر از قبلنی دوم، سنگي ضربه

 .قته ترك کردم ویلیخ:  زدملب
 کرده بودم فراموش کنم ی کردم، سعیگذشت و گذشت، داشتم فراموش م: ی زد به صندلهیتک

 . دعوت شدمی مهمونهی عشقمو اما به ي نامردقمو،ی رفیقینارف
 خودت ،ی مختلط گرفتی خودت مهمون،يتولد تو، خودت دعوتم کرد:  چشمام نگاه کردي توصاف

 . ی گذاشتشیزنتو به نما
اون شب تو .  کنم، اما نشد، زنت مثل نامزد من نبودیخواستم تالف:  سوم، کمرمو خم کردي ضربه
 دیمثل خودت که ال ق. زدمی مدی و من زن تو رو ديگذروندی خوش مگهی دي و زنابای ز،ي با پریداشت
 .يبود

 .خفه شو آشغال: دی محکم کوبقمی به دوران افتاد، شقسرم
 به؟ی عهی بقي نداره، برايرادی خودت ايبرا : از زهر هم تلختر بودپوزخندش

.  افتاده بودمری تونستم خودمو تبرئه کنم، گی تونستم انکار کنم، نمی اما نمکردی موونمی دداشت
 يای آرزهی خانوم رنی نشستم، نگو امیتموم مدت به انتظار مر:  بود المصببی غری که زد تيشخندین

 زد زنگ يپر. دی به گوشم رستی عشق و عاشقيداستان ها.  انداخته بودری رو بدجور گیرناشدنیس
 خوامی کرده، گفت مرمی تحقیلی خایگفت آر.  از من ندارهری رو به غیگفت کس. مونهیبهم، گفت پش

 . ای از آرم،ی نه از مررمیانتقام بگ
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 آخر يضربه .  رو نداشتاتی واقعدنی شنشی و گنجاتی ظرفنی از اشتری شده بودم، مغزم بجیگ
 بارم که شده لمسش کنم، در هی خواستی مونده بودم، دلم ممی تو کف مریاز شب مهمون: کشنده بود

 شد؟ فقط حسابامون با هم ی میچ.  عاشق داشته باشميای هم از آری اساسيری حالگهیکنارش 
 .تو با عشق من، منم با عشق تو.شد یصاف م

 . کشمتیم. یخفه شو آشغال عوض:  لبش کوبوندمي روینتونستم خودمو کنترل کنم، مشت
 شنهادی پهی:  لبشو با پشت دستش پاك کردد،کناری خندی ملیاما سه.  منو ازش جدا کردسرباز
 ...نکهی کنم به شرط ای دادم، گفتم قبولت مي به پریدروغ

 . کشتمتی همونجا مدیبا:  بردم بهشهجوم
 نا هماهنگ به یی بردن و من با قدمهارونی رو بلیسه. ادی رو صدا زد تا به کمکش بي فردسرباز

 نشستم، اما نتونستم روشنش نی ماشي شد، تودهی بر سرم کوبی مثل پتکتیواقع. طرف در رفتم
 . زدمادی فرمون گذاشتم و از ته دل فريکنم، سر رو

 سرنوشتمون منزجر ینی از تکرار خاطراتمون،از بازبی گاهم،یشی ما انسانها از خودمون متنفر میگاه
 نگاه می از زندگییبه هر جا. خوردی بودم، از خود خودم حالم به هم مدهیمنم به اون حال رس. میشیم
خودم ساخته  ي که خودم برازدمی دست و پا می باتالقيتو.  به جا گذاشته بودمي ارانهیکردم،ویم

 من می به مرلی سهل؟ی سهای بود شتری حساب کنم گناه من بتونستمی نمکردمی فکر میهر چ. بودم
 منو داشت و می با مري هم بسترالی خلیسه.  ناآگاهانهيادیآگاهانه چشم داشت و من به دختران ز

.  نداشتم  باهاشونی شدم که از لحاظ شرع و عرف نسبتی می هم بستر دخترانيادیمن لحظات ز
 . شدمی کردم،از خودم متنفر می به اون دوران فکر میوقت

 ای بودم تلخ تر بود دهی دوای که من از شیانتیخ. انتی آخ خل؟ی سهای بود شتری من بانتی خشدت
 ی چه فرقوای من با شل؟ی سهای بود؟ کدوم گزنده تر بود؟ من دهی دي از من و پرلی که سهیانتیخ

 ای سرت از غم و حیی رها؟یلی کرد و من به چه دلی مانتی و تنوع خحی تفري به بهونه وایداشتم؟ ش
  تقام؟ان

.  من از خونواده اش انتقام گرفتي به واسطه وایش. ی مفهمومی بي انتقام؟ انتقام چه کلمه کدوم
 می خودش و من از من و مرنی بي به خاطر گذشته يپر.  از من انتقام گرفتي به خاطر پرلیسه

 امثال و وای خونه انتقام از شنی به امی آوردن مریمگه هدف اصل. منم اهل انتقام بودم. انتقام گرفت
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.  انتقام شعله ور شد و همه رو سوزوندشی آتم؟یدی دلخواه رسي جهی نبود؟ کدوممون به نتوایش
   داشتن؟ی معنکی همه نه،یانتقام، نفرت، ک

 يدختر.  داشتمی من؟ اما من سود بردم، من سود نافعای ل؟ی سه؟ي پروا؟ی شم؟ی سود بردکدوممون
 که یکس.  تموم افکار پوچ و نامربوطمي به رودینتخاب کردم که خط بطالن کش انتقام ايرو برا

 برد و به جاش عشق و محبت نی قلبم رو مداوا کرد، ازبي انداخته روهیانتخاب کردم، نفرت سا
  اما همه مثل من شانس نداشتن، داشتن؟. ذاشتگ

 ری تموم ذهنم درگی تونستم تمرکز داشته باشم وقتیچطور م.  کردمی چطور تا خونه رانندگدمینفهم
 راست به حمام رفتم، هی. می مالقات مري براشدمی آماده مدیپله ها رو باال رفتم، با.  حل معادالت بود

 یاز درون داشتم م.  کم نکردمی زدم اما از التهاب درونخی ستادم،ی دوش اریآب سرد رو باز کردم و ز
 خود لی عمل سهلی از دلیمی ندم،ی کوبواری به دیمشت.  بودمدهی کششیسوختم، خودم،خودمو به آت

 انتقام خواستی ملیسه.  پرداختماسیبازم به ق.  سر خوردمنیی زدم و به پاهی تکواریبه د.  بودممیلعنت
 من، از هر دو می مرچارهیب. میکرد فرد درست رو انتخاب نچکدوممونیاما انگار ه.  منهی شبره،یبگ

 .دمیدی خودمو حق دار نمگهی ددم،ی کوبواریسرمو به د. طرف مورد حمله قرار گرفت
خودت دعوتم  " گوشمي توشدی پژواك ملی حرف سهخورد،ی صورتم سر مي آب از روي هاقطره
 بر نینفر "ی گذاشتشی خودت زنت رو به نما،ی رو مختلط گرفتی تولدت، مهمونی به مهمونيکرد

 نیا.  بودمرتی غی التماس کرد و من بمی داشتم، چقدر مرییآخ که چه حماقت ها. یلعنت خود نیا
 ي مخالفتهالی دلدمی فهمیحاال م.  حقم بوددیچی سرم پي که تويدرد. دمیمحکمتر کوب بار سرم رو

 خوردم، اون یاگه من مشروب نم.  دونستمی می که من با فرهنگیی تک تک کارهاي رو برامیمر
 رفتم، ی نمی مختلط آنچناني هایاگه من به مهمون. زدمی ضربه نملی و به سهشدمیشب مست نم

 گرفتم، اگه من مدام ی دوستانه نمي های اگه من مهموندیشا.  کردمی نمفیکث یخودمو غرق زندگ
درست بود که تموم . شدی نملی به دوستام متماوای شدی شادیکردم،شایدوستامو به خونه دعوت نم

   نداشتم؟يری تقصچی من هیعنی بندازم؟ وایدن ش رو گررهایتقص
 و لیدادم،سهی دوستام نشون نمي حجاب جلوی به اجبار بمویاگه من مر.  از چشمام روان شداشک
و لعنت به من .  به هم وصل بودری زنجي مثل حلقه هازیهمه چ.  دوختنی نممی چشم به مريباربد

 هم نجایا. دی به در حمام کوبیکس.  کردممی مشروب و فرهنگ اشتباه خونوادگي رو فدامیکه زندگ
  ؟یی اون توایآر: دیچی گوشم پي مضطرب آرتا توي صداکردن؟ی نمهامر
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 ؟يدیچرا جواب نم: دی هم کوبباز
 از سی خي نگران و متعجب آرتا با همون لباسهايو در مقابل چشمها. قفلو باز کردم.  شدمبلند

 . اومدمرونیحموم ب
 تخت يرو. دونستمی نمم،ی زندگقی از روبه رو شدن با حقاای از سرما بود دم،ی لرزی خودم مبه

 افتادم، می مرادیبه . کردیآرتا با بهت به من نگاه م. نشستم، پتو رو به دور خودم گرفتم اما گرم نشدم
 ی مت حالم رو خوب کنه، هر چند که ازش خجاالتونستی رفتم، فقط اون می مدنشی به ددیبا

.  روز افتادنشو شناختمنی به اي از مقصرهایکی.  شناختمموی بهش بگم خود اصلشدی شرمم مدم،یکش
 کردم، مهم نبود،  دای پجهی سرگی پرت کردم، بلند شدم، کميپتو رو به کنار.  رفتمی مدیاما با

 . کردی حالمو خوب ممی مردنییبو
معلومه :  گفتتیبا عصبان.  شدمزی خمیدوباره ن. نمی تخت بشي گرفت و مجبورم کرد رو دستموآرتا

  حالت خوبه؟؟یکنی منطوریچت شده؟ چرا ا
 .  منتظرهمی مرمارستان،ی برم بدیبا:  زدمکنارش

 ؟ي بريخوایکجا م!  شبه8 ساعت ست؟ی حالت خوش نایآر:  موهاش زدي تویچنگ
 شی نگاهش کردم، نگرانجی حموم مونده بودم؟ گيمگه چندساعت تو.  و مکان رو گم کردمزمان

 اومدم نی به خاطر هم،يدادی که جواب نمتمی گوش،يومدی منتظر موندم نیامروز هرچ:  شدشتریب
 ...زدی میی حرفاهی ریام. نهی االنم که حالت انجا،یا
 يآرتا حرفا.  به کل وجودمدی کششیآت. دمشیرفتم د: دمی احترام و ادب شدم، حرفشو برالی خیب

 . نابودم کردلیامروز سه
 ضیحوصله مر. پاشو لباساتو عوض کن. از حال و روزت معلومه:  جلوم گرفتي و شلوارشرتی تآرتا

 .میزنیبعد درموردش حرف م. ندارم
 هی لرزون لباسمو عوض کردم، آرتا به چهارچوب در تکیی شدم و به اتاق مجاور پناه بردم، با دستابلند

 می حجاب مری عکس بی کسنکهی دونست من حساسم به ای داخل، مادی بدی دونست نبایزده بود، م
 من دم، کری پوچ می فرهنگي که ادعاییگذشت اون روزها. نهی تختم بود رو ببي روبروقایرو که دق

 رونی بیآرتا نفس.  کرده بودمدای ادعا رو پنیزودتر ا ی همسرم، اما کاش کميمتعصب شده بودم رو
 . شدهری و دستگیی که شناساشدهی کنن، داشته از مرز خارج مری رو دستگيامروز تونستن پر: داد
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 ها بدهکار یلی بودن، من به خي و پرونده بازتی و باربد که به دنبال شکاری شدم از امی ممنون مدیبا
 به من یآرتا نگاه. می از همه به خودم و مرشتری تموم عمرم به همه بدهکار بودم، بيبودم، به اندازه 

 ؟يخوشحال نشد:  کردیخنث
 .  بشنوممموی که خبر به هوش اومدن مرشمی خوشحال میمن فقط وقت:  تنم کردمشرتمویت

 وقت هی يخوایم. ختسی به هم ریلی ختی اوضاع روحا،یآر:  کنارش رد شدم، آرتا بازومو گرفتاز
 رم؟ی روانشناس بگيبرا

 به يازینه ن: دمیدراز کش. مهی دردم مري دوادونستنی همه می داشت وقتي ادهی چه فاروانشناس
 .ستیروانشناس ن

 .شهی حال منم خوب ماد،ی به هوش بمی مریوقت:  بستمچشمامو
 . سپرم سوپ برات آماده کنهی خانوم منبی برم، بچه ها تنهان، به زدیمن با: دی کشیآه
 ؟یکنی رو روشن نمبای خودتو فرفیآرتا چرا تکل:  پهلو برگشتم، چشم بهش دوختمي روبه

 . بذارمشی چطور پاپدونمی فقط نمم،یدی به توافق رسبایبا خود فر:  زدیتبسم
 ؟ی حرف بزننی با رامستیبهتر ن:  سرم گذاشتمری زدست

 . باهاشون حرف بزنمخوامی فردا قرار گذاشتم، منی رامت ونیبا رام:  گرفتشی خروجو در پراه
 بازگو می مري برای خوبي خبرهادی من بود، باي آرزوتی آرتا نهای لبم نشست، خوشبختي رويلبخند

 .یموفق باش: کردمیم
 گفتم ی مدی داشته، بای خوبي هاجهی گفتم تالشهاش نتی ممی به مردی رفت، به کمر برگشتم، باآرتا

 .  بشهداری پس زودتر بمی دارشی در پيادی زي هایعروس
                                                                                                                    ****

 اشک به چشم ی که گاهیخاطرات.  کردمی مری سمی مقابلم با خاطرات مري خوندن پرونده يبه جا
 تا با خودم کنار اومدم ، با گفته دیکش چند هفته طول.  دادمهی لبخند بهش هدی و گاه نشوندممیمر
 ي چشمهاي رومی تا تونستم بدون خجالت از مرستم،ی کنار اومدم تا تونستم دوباره سرپا بالی سهيها

 زیهمه چ.  تموم اشتباهات رو جبران کنمم،یقصد داشتم بعد از به هوش اومدن مر. بستش امضا بذارم
تنها خبر .  شدی خالصه ممی من، به مردیمن، ام ی گشت،درواقع زندگی برممیو همه کار به مر

مهبد و .  استقبال کردنبای از ازدواج آرتا و فربای فري بود که خونواده نی من ايخوشحال کننده برا
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 به می رفت، اگه مری مشی خوب پزیهمه چ.  برقرار کرده بودنی خوبي رابطه بایمهگل هم با فر
 .   نداشتمی غمچی هومد،یهوش م
.  شرکت رو نداشتمي تاب و توان موندن توزد،یته دلم شور م.  انداختمي رو بستم و به کنارپرونده

 من رو ي اگه حرفای اگه خواب باشه، حتی کنم، حتي سپرمی دادم وقتم رو کنار مری محیترج
لطفا  خانم صدر:  اومدمرونیکتم، از اتاق بچنگ زدم به .  بودن رومینشنوه، اما دوست داشتم کنار مر

 . دی کارها رو با شهاب هماهنگ کني هیبق
 ي و مرتبشون کردم، برادمی موهام کشنی بی نگاه کردم، دستنهی آيتو.  نگه داشتممارستانی بمقابل

 ي همهمه دنیبا د.  گرفتمشی رو در پیشگی همریمس.  بودمی مرتب مشهی همدی بامی مردنید
 یی پزشکهايچشمم رو.  از دستم افتادمی قدمام شل شد، دسته گل مرژهی ويمقابل بخش مراقبت ها

 ي رو گوشه ابایفر.  گذشتی مومدنی مرونی که بیی شدن و پرستارهایبا عجله وارد بخش م که
 قلبم ایفشارم افتاد . دمی دی اشتباه مدی زدم، شایپلک.  کردی به در نگاه می اشکي که با چشمهادمید
 .شوهرش اومد:  از پرستارها اشاره کردیکی دونم، ی و نمستادیا

 تا موندهیچند قدم باق.  کردم که مرکز توجهشون من بودمی نگاه می زانوهام رفت، مات به کسانقوت
 رو گرفته بودن و می چسبوندم ،همه دور مرشهیسر به ش.  کردمی شده طنی سنگیی رو با پاهامیمر

 ها گاه دستنی داشتن؟ چرا اکاری چممینفسمم قطع شد، با مر.  کردنی جدا میکی یکیدستگاه ها رو 
 مونه؟ از تصور از دست ی دستگاه ها زنده منی با اممی دونستن مری کردن؟ مگه نمیرو ازش جدا م

 ممی لب زمزمه کردم، من مرریخدا رو ز.  افتادمنی زميپاهامم از کار افتاد و رو.  دادنش، خودم مردم
: دمی گوشم شننار آرتا رو کيصدا.  آرتا رو صدا زدی گفت، کسيزی چیکس.  خواستمی خدا مرو از

 . اومدرونی از کما بمی مرا،یآر
 زد، لبخندش میجی به گي آرتا لبخنددم،ی فهمی نه؟ من مفهوم حرفا رو نمای خبر خوب بود نیا

 .  بهت پس دادمویخدا مر:  نهایخوب بود 
 به می مرایآر:  بازوهاش گرفتونیمنو م.  دادی حرفا قد نمنی عقلم به ادم،ی حرفشو نفهمی معنبازهم

 .هوش اومده
 . برگشتمی بدنم برگشت، قلبم به حرکت برگشت، و من به زندگي برگشت، گرمانفسم

****** 
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 ي چندباري دو روزیکی نیتو ا.  کردمی بستش نگاه مي نشسته بودم و به چشم هامی تخت مرکنار
فقط .  نشون ندادی من واکنشي کدوم از حرفاچی مقابل هی حتای.  شدهوشی دوباره بچشم باز کرد و

 . هیعی زد و گفت طبي من آرتا لبخندی و نگرانیتابیدر برابر تموم ب.  کردیدر سکوت نگاهم م
 

انگار خدا .  داده بوديدی به من عدفطری عي رو در آستانه می که مرییخدا.  و شاکر خدا بودمممنون
 قدرم قرار داد و چه ي رو به عنوان پاداش شبهامیانگار خدا مر. رفتی قدرمو پذي شبهايتوبه 
 .می مرزم،ی بهتر و گواراتر از عشق پاکم، زن عزیپاداش
 چشماشو يچشم باز کرد و من قهوه ا.  لرزوني پلکهانی نگاهم وصل شد به اد،ی لرزمی مري هاپلک

 یتبسم.  من ثابت مونديمردمک لرزونش رو. شتش دري چشمهانی اي دادم برایشکار کردم،جون م
 .ممیسالم مر:  صورتم زدميبه پهنا
 من گفته بود، ي مشکالت رو برانی از دهانش خارج شد، آرتا قبال تموم ایی لب زد اما صدايچندبار

دستم .  نازش بودمي صدادنی تاب شنیاما من ب. شهی که به مرور زمان درست مدی بخشنانیاطم
 حیمن خودم برات توص. ی کنتی خودتو اذخوادیخوشگل خانوم نم:  به حرکت درومدشیشونی پيرو
 . شدهی چمدیم

 اما ل،ی سهي از اتفاقات گفتم اما فاکتور گرفتم از حرفهايخالصه ا.  به دست گرفتمموی مردست
همه . دم ادا کرده بوافتنشی شفا ي که برایی نگفتم از نذرهام،ی مري هام برای تابیفاکتور گرفتم از ب

   بود بازگو کنم؟يازی شد، پس چه نی محسوب مفمی از وظایجزئ
 خواب رو، اما ي براادشی زلی مدمید. کردی کم فروغ نگاهم میی مدت با چشمهانی در تموم امیمر

 . کرد به حرف زدنی مشتاقم ميداری بيتالشش برا
  بانو؟يدیافتخار م:  و از تو جعبه در آوردممی مري حلقه
:  روش کاشتميحلقه رو تو انگشتش فرو بردم و بوسه ا.  کج شد ، قلبم ستاره بارون شدی کملبش

 ي تعداد روزهاي به اندازه دی بانی من امونت بوده، به خاطر همشی روزه که پ5 حلقه سه ماه و نیا
 . عاشقتمزم،ی عزا،ی آری مدت بهم بگنیهم
 شروع دی باگهی دي از هفته کنمیاق ماالن بهت ارف: دمی حالش خندی گرد شده اما بي چشمهابه
 .یکن
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 عالمه مالقات کننده هی گهی که سه چهار ساعت دیخانومم بهتره بخواب:  سرش گذاشتمي روي ابوسه
 .يدار
  میمر

سالم :  بهم زدیپرستار تبسم.  دستم احساس کردم باعث شد دوباره پلک باز کنمي که تویسوزش
 .  ارجمنديای خانوم، عشق آرمیمر

:  کردادداشتی يزیپرستار چ.  کنم، نبود، دلم گرفت که تنهام گذاشتهدای رو پای گردوندم تا آرچشم
 .ادیآقاتون رفته نمازشو بخونه و ب

 ی رو مي اگهی فرد ددیشا.  کردی اشتباه مدیشا.  بودرممکنی و نماز؟ غای آرد؟ی شنی درست مگوشم
 . گفت
 ستن؟ی ارجمند، مگه همسر شما نيایانوم،جناب آربله خ:  صورتمي خم شد رود،ی متعجبم رو دنگاه

 .رفته نمازشو بخونه.  بداخالقهپیهمون آقا خوشت
انگار دوست داشت حرف زدن بدون پاسخ .  از نمازشری بود به غیکی ای هاش با آری نشوني همه
 .  کرده بودشهیخون ما رو تو ش... ي بودهوشی که بی مدتنی اکردی مکاری چی دونینم:  رودنیشن

 يوا. زدیهمه رو از دم کتک م. می کردی مي اگه کم کارشدی به حالمون ميوا:  وسعت گرفتخندش
 .شدنی حموم واجب ممارستانی کل بزدی که مادی فرهیکرد،ی اخم که مهی
در باز شد، نگاهم به اون سمت .  درد گرفتنمی سيقفسه .  به خنده افتادمای درمورد آرفاشی تعراز

پرستار . با وجود الغر شدنش باز هم جذاب بود. دمی رو پشت پرستار دای آري، قامت رعنا شددهیکش
 . من برم تا منو نزده:  گفتی لبریز

در که بسته شد، با چند گام خودشو .  پرستارو تا در بدرقه کرداینگاه آر.  خواستم بخندم، اما نشدینم
خانومم . ییهوی ي گازهانی ايآخ که دلم تنگ شده بود برا: رسوند، خم شد و گونمو گاز گرفت

 چطوره؟
 کالغ از دهانم ي صداهی شبیی مصرف کردم تا تونستم آواي تالش کردم، اونقدر زور و انرژاونقدر

 .ایآر...آ: خارج کنم
 ي من فدایاله. جون دلم، جونم ،عمرم، نفسم:  چشماشي تودمی برق زد، مطمئنم اشک دچشماش

 .صدات بشم خوشگلکم
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هنوزم دوستم داشت، هنوزم عشقش بودم، هنوزم . شدمی می کرد و من غرق خوشی مفی ردایآر
. رفت ی گذاشت و قربون صدقه ام می بدنم مهر مي دستم، روي صورتم، روي روایآر. نفسش بودم

 . دوباره برگشتهی زندگنی شدم به ای مدواری شدم، ذره ذره امی گفت و من ذره ذره گرم می مایآر
 خودم ي رو روبروبای که آرتا و فریتا وقت. نتونستم گردن کج کنم به سمت در.  اتاق نواخته شددر
 دیدوشادوش هم، هم قدم هم، آرتا در لباس سف.  باخبر نبودممی احتمالي بودم، از مهمونهادهیند

: دی رسم سريآرتا باال. ومدنی به هم مدای دو نفر شدنی ا،ي پرستاردی در لباس سفبای و فریپزشک
 احواالت زن دادش؟

 .بم... خو:  زدمیتبسم
 . اندامتون فعال شدههینه خوشم اومد، زبونتون زودتر از بق:  کردزی رچشم
.. بده: ای گرم آري زبونم باز شده بود با نگاه هاخی کردم، انگار يو در ادامه اش سرفه ا دمیخند

  ذارم؟ینم...  جوابیب... سواالتونو
 . صدات تنگ شده بوديدلمون برا.  هم خوبهیلینه خ:  دستش گرفتي دستمو توبایفر

.  وارد شدنینیری و سحر و شهاب با دسته گل و شریام.  بزنه که دوباره در زده شدی خواست حرفآرتا
 ی مدت داشتم از غصه دق منیا. ي خدا رو شکر خوب شدممیمر: سحر صورتمو غرق بوسه کرد

 .کردم
 رون،ی برفتنی از بس ناراحت بود، مدام با شهاب مگهیسحر راست م: دی حرفش پرونی با حرص مریام

 . ادی در بی تا از دپرسنمایپارك، س
 منو ینی بیم. همش از سوز دلته: ریسحر اما حاضر جواب بود رفت تو دل ام. دنیآرتا خند و شهاب

 .شهی متی حسودینی جونتو ببنی نازني مجازي فضاي فقط تودی اما تو بارونی بمیریشهاب با هم م
 .دی مراعات کنکمی. ضی مالقات مرنی اومدیناسالمت:  از هم جدا کردروی با خنده سحر و امشهاب
آرتا جابجا .  به روش زدمیتبسم.  من بودي غرق تماشانهی برگردوندم، دست به سای به سمت آرچشم

  بدنت چطوره؟هی اوضاع بقمیمر:  قطع شدمونیشد و تماس چشم
 . پامو ندارمایدست ...  قدرت تکون دادن ...  تکون بخورمادیز... تونمینم:  کردمیاخم
 تا ی سبک داشته باشي و ورزشایوتراپیزی فدی مدت باهی. یشیبه مرور زمان خوب م:  تکون داديسر
 . برهنی هات از بچهی ماهیتنبل

 . ارتهی دربست در اختایتا اون موقع آر:  زدای به آریچشمک



 580 

 .  چشميبه رو: شدی پاك نمای لحظه هم از صورت آرهی ی حتلبخند
 پدر م،ی گاه دوران کودکهی تکدم،ی دموی مردان زندگنیزتری از عزیکی بار نی باز هم زده شد، ادر

 .ییبابا... سالم: مهربونم
 دخترم؟ تو که ما رو یخوب: دی ارزیدردم گرفت اما م. محکم منو به خودش فشرد.  تنمي شد روخم

 . دختري کردریپ
 . کردمتتونی که اذدیببخش:  زدملب
 .خداروشکر که تو رو به ما برگردوند:  زدمیشونی به پي مهر پدربابا
 ی نمیحرف. دی بوسی و منو مختی ریاشک م.  صورتم قرار گرفتيفت و صورت مامان رو کنار ربابا

 بذار به موی مریمامان بسه، کشت: محسن مامانو کنار زد.  کردیزد، فقط خروار خروار محبت نثارم م
 . برسهيزی چهیما هم 
 ستادهی اي گوشه اری که سر به زیکس.  اما نگاه من به مرد پشت سرش دوخته شدزدی حرف ممحسن

: فقط صدا زدم.  جواب دادی چدمی گفت، نفهمی محسن چدمینفهم. ومدی نمرونی ازش بییبود و صدا
 ...محمد

 یمی با هم صمنقدری دو نفر انی ای مهم نبود کد،ی رو به آغوش کشای کنار رفت، برادرانه آرمحسن
 آروم، یی بود که با قدمهاي، مهم برادر من افتاده بودي که در دوران کمایمهم نبود اتفاقات. شده بودن
 .شدی مکی پر اشک بهم نزدییبا چشمها

 یلیخ: کردی لب زمزمه مری فشرد و زیمنو به خودش م.  بازوهاش قرار گرفتمونی چطور مدمینفهم
 ی نگفت؟ی کارو با من بکننی ای چطور تونست؟ی من کنی خودتو قربانی چطور تونستم،ی مریاحمق

   بابا و مامان نگاه کنم؟ي رويمن چطور تو
 يخوردی نبود تا متتی وضعنیاگه حالت خوب بود، اگه ا: ختی ری صورتم مي گفت و اشکاش رویم
 . زدمتیم

   مگه دو سال حبس برات صادر نکرده بودن؟؟ي آزاد شدیمحمد ک:  داشتمي من سوال مهمتراما
.  بدنیذاشتن تا دو روز مرخص گرو گشی گرفتم، صد نفر ری مرخصیبا هزار بدبخت:  تکون دادسر

 . کردم و خواهرم تاوانشو دادی غلطهی که کردم، من ی غلطنیخاك بر سر من با ا
 خوب تی نهایحالم خوب بود، حالم ب.  عقب رفت و با انگشت کف دست صورتشو پاك کردمحمد

 ،رو دارم ای االن هم آرنی ببستم،یمحمد جان، من از انتخابم ناراحت ن: رو به محمد گفتم. بود



 581 

 . دارمی خوبيهم دوستا:  سحرو شهاب نگاه کردمبه
 . نفر کم شده باشهکی نکهی خونوادمو دارم بدون ايهم تموم اعضا:  مامان و به دست گرفتمدست

 یی کرد و سحر در گوشش حرفهای به محمد نگاه مي با کنجکاوبای اتاق رو فرا گرفت، فرینی سنگجو
 هر ،ی در گوشي حرفهانی کنم از ای تونستم چشم پوشیاما من اونقدر خوشحال بودم که م.  زدیم

  سکوت رونی بلند راميصدا.  دادی رو مبای فري دونستم که سحر فقط داره جواب سوالهایچند م
 سالم اجازه هست؟: شکست

 . خانوممیده مر شلوغ شی سرت حسابنجا،یچه خبره ا:  بشنوه وارد شدی جوابنکهی بدون ااما
 گرم باهاش احوال یلی داد و خای گل وارد شد، سبد گل رو به دست آري سرش باربد با سبدپشت
  شما؟نیخوب: دی رو به من پرسشی قدمي نگاه هاي جدایبعد با نگاه.  کردیپرس

 .  برادرهی مثل ای مثل آرتا ن،ی کرد، نگاهش پاك شده بود، مثل رامی نگاهش معذبم نمگهید
 که لقب یی که دوستشون داشتم، تموم کسای کساني بود، همه یجمع خوب.  کردمي لبخند تشکربا

هر چند که . ی دوست داشتنی جمع،یمی صمیجمع.  در کنارم بودندنی کشی مدكیدوست رو برام 
 از طرف تارا و ن،یرام.  کرده بودنی عذرخواهیامی که هر کدوم با پیکسان.  بودی خالای بعضيجا

 دنمیباربد هم از طرف شهروز و بهروز، گفته بودن هروقت بهتر شدم به د. معذرت خواسته بودن یرامت
 .انیم

پرستار .  کردن و رفتنی خداحافظیکی یکی بخش اعالم کردن، وقت مالقات تموم شده، ي تویوقت
 .  تونه بمونهی نفر به عنوان همراه مهیوقت مالقات تمومه، فقط : دیبه در کوب

 . مونمیمن م:  گفتمامان
 . مونمی مششی خونه، من پدی برهینه مادرجون، شما و بق:  به تالطم افتادایآر

شما برو استراحت کن، . ي موندششی چند روز تموم مدت تو پنیخدا مرگم، تو ا:  اصرار کردمامان
 .مونمیمن م

 ی تابی بدمی دی بگه که مامان ناراحت نشه، اما می دونست چید،نمی گردنش کشي روی دستایآر
 به یمحسن نگاه.  چشمام گره خورده بودي که توای نگاه مستاصل آردمی دی موندن، مي رو براایآر

 ه ناد،ی از دستت بر نمي کاری بموننجای تو اگه،ی راست مایمامان، آر:  انداختایصورت در هم آر
 . بمونه بهترهای آر،یشناسی نه دکترو پرستارا رو خوب م،ی جابجا کنموی مریتونیم
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فردا : دی صورتم کشي رویمامان دست.  پنهان نموندچکسی داد که از چشم هرونی آسوده بی نفسایآر
 .زنمیصبح بهت سر م

 خانوم سپردم اتاقاتونو براتون اماده کنه، خونه نبیبه ز:  خونه رو به دست محسن داددی کلایآر
 .دیخواهرتونه، پس تعارف نداشته باش

 محمد؟:  رفت که صداش زدمیمحمد به طرف در م. محسن رفتن و بابا و مامان
 .بله:  روشنشو بهم دوختيچشما
 که ی اون شرم،ي که داری خوشبختم، پس اون عذاب وجدانایمحمد، باور کن من با آر:  زدمیتبسم

 .  دورزیتو چشماته بر
 دمتیپس اگه ند. ردم فردا صبح زود برگدیمن با. میممنونم مر:  ساکت شده بودیلی پر حرفم خبرادر

 .خداحافظ
 ایآر
 می گم شد، به سمت مرمارستانی بي راهروي قدمهاشون توي که صدای هم نشست، وقتي که رودر

 عشق من چطوره؟: صورتشيخم شدم رو. دمیپر کش
 .یی آقامی عالیعال:  زدیتبسم

.  زدی گفت، هنوزم همراه با لبخند حرف می با آهنگ ممهای دلم رفت، هنوزم مثل قدیی آقادنی شنبا
: میزدینفس نفس م.  نفس کم آورد ازش جدا شدممی که مری شد و وقتکیصورتم به رخش نزد

 . وونتمید... میمر... يوا
 . تابت بودمی چقدر بی دونی نممیمر:  جابجا کردم و خودمم کنارش نشستمی کممویمر

 ي بازم توخواستیدلم م.  درشتت تنگ شده بودي چشمانی ايدلم برا: دمی چشماش کشي رودست
 .نمیچشمات نگاه کنم و فقط خودمو توش بب

   خونه؟می گردی بر می کایآر:  زدلب
  خانوم؟امونیطونی شای يدلتنگ خونه ا:  زدمشینی بيرو
 ...حاال: دی خندزیر

 مدت نی اتو.  خنده هاتمي صداي بخند، که تشنه شهیهم.  خنده هات بشم منيفدا: دمی کشلپشو
 .نمی و من بازم خنده هاتو ببيای کردم به هوش بی ميروز شمار

 . از خودمری به غي بودزیانگار دلتنگ همه چ:  بهم رفتي غره اچشم
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 چقدر دلتنگ خودتو، عطرتو، تموم دادمی وگرنه نشون مم،یمارستانی که تو بفیح:  گفتمتی جدبا
 ...تونمی مياگه االنم بخوا. وجودتم

 اجازه هست؟:  اتاق زده شددر
 . توایب:  کردی چقدر خوب که آرتا مراعات مدم،ی پرنییاز تخت پا 

آرتا .  شدنی می بار اعتراف کردم زوج خوبنی چندمي کنار هم برادنشونیبا د.  وارد شدنبای و فرآرتا
. دمی موهام کشي تویدست.  زدی انداخت و رو به من چشمکمی مري به صورت گر گرفته ینگاه

زن داداش من : ستادنی امی مرکینزد.  شناختی طاقت و عجول رو می از همه من بشتریخودش ب
  کنه؟ی نمتی که اذای آرره؟چطو

 مهگل و مهبدجون خوبن؟:  جواب دادي اگهی رنگ به رنگ شد، سوالشو با سوال دمیمر
 .ي رفتن شهربازنیخوبن، با رامت:  جواب دادآرتا

 .  کردن روابطش بودی آرتا کم کم به فکر رسمانگار
  بمونم؟مارستانی بدی بایآرتا خان تا ک: دی طاقت پرسی بمیمر

 قسمت يتو.  خوب بودهجشی و عکسهات نتشاتیتموم آزما:   انداختمی مري به پرونده ی نگاهآرتا
 ؟ی کنی از بدنت درد حس نمیخاص

 .کنهی متی تکون بخورم اذتونمی نمنکهی انه درد ندارم، فقط:  جواب دادی با ناراحتمیمر
 . جا نشستنهی نطوری سخته اکردهی ورجه وورجه مشهی که همی خانوميبله برا: دی خندبایفر
 .ی کنیاخ نگو که داغ دلمو تازه م:  مظلومانه گفتمیمر

 کاملت تموم کاراتو ي تا بهبودفشهی وظکارست؟یپس آقا داداش من چ:  به من کردي اشاره اآرتا
 . تو بشهيمثال غذا بهت بده، مثال خودش پاها. بکنه
 . بکنتاشوی اذی تالفی تونیتا م. ي نداریشمام که وزن:  تخت انداختي رودهی خوابمی به مرینگاه

 . ادب بشهکمی دی خان باای آرنی اگه،یاوهوم راست م:  کرددیی با سر تابامیفر
:  گفتی نگاهم کرد، با سادگکمی می کنن، مرتیسته بودن تا منو اذ خنده افتادم، همه کمر همت ببه

 .نه بچم گناه داره
  بچم؟یگی نره غول منیتو به ا:  به من کرديآرتا اشاره ا.  خندمون باال رفتکیشل
 .کلهی هم خوش هیلیکجاش نره غوله؟ شوهرم خ:  حق به جانب جواب دادمیمر
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 يادی کنار هم زبایحرفمو پس گرفتم، آرتا و فر.  به سرفه افتادمی زد که مری حرفمی در گوش مربایفر
 .  شدنی پاره مشیآت

 . سمی نوی می و ماساژ درمانیوتراپیزی خانوم،براتون به مدت دو هفته فمیمر:  شدي جدآرتا
 شم؟ی مرخص میک: دی نالمیمر

 . ی عجولیلی خایتو هم که مثل آر:  نگاهش کردی چشمری زآرتا
  کشه مرخص بشه؟ی طول میلی خیعنی: تم نشسمی مرکنار

 ي کارهاي براایدر و تخته برا هم ساخته شدن، فردا صبح ب:  خندانو مخاطب قرار داديبایآرتا،فر
 .يریبهتره پرستار بگ. ی مراقبش باشیلی خدیفقط با. صشیترخ
 . شرکترمی خانوم هست، خودمم کمتر منبیز:  داخل فرستادمموی مرطونی شيموها
 شرکت رونی حاالشم تموم وقتتو بنی تو همرم،ی شرکت نمگهی باره بگو دهی:  جواب دادطنتی با شآرتا
 .ی کنی ميسپر

 نکشته ما ای تا آرم،ی برای ببایفر:  دادی رو به سمتش پرتاب کردم،آرتا جا خالي دستمال کاغذي جعبه
 .رو
 میمر
 م؟ی گفتی میخوب چ:  به سمتم  برگشتای چشم آرتا رو بدرقه کردم، آربا

 م؟یگفتی می چیک:  به نگاهش دوختمچشم
 قبل اومدن آرتا؟:  چشمم زل زدي مردمکاطنتی شبا

 ی مییچه سواال...  دونمیچه م:  زدمتیخودمو به خر. من بودتی و اذیطونی همه حال به فکر شدر
  ؟یپرس
 . دونم که گرسنمهیمن فقط م: رفتی ضعف مدلم
 از دستم فرار یتونیاما فکر نکن تا آخر م. ی صبر کندی باگهی ساعت دمین:  به ساعت انداختینگاه

 .دمی مفی بهت تخفتتیحاال به خاطر وضع. یکن
 ؟يریپس کجا م:  که به طرف در رفتدمید
  کنم غذا رو زودتر بهمون بدن؟ي بازی پارتتونمی منمیبرم بب: ستادیا

 .  بانومی شام مرنمی اد،ییبفرما:  غذا برگشتینی سهی ربع ساعت با هی و بعد از رفت
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چند تا بالش پشت کمرم . امی مقابل تخت، کمکم کرد تا به حالت نشسته در بزی مي روگذاشت
احساس .  و هم نشسته بودمدهی از بالشتها هم خوابی انبوهيدر اصل رو.  بزنمهیگذاشت تا بهشون تک

 ی متمیاحساس سربار بودن اذ. رهامو انجام بدم بود که نتونم خودم کاي حس بدیلی داشتم، خيبد
 .ي تا تهشو بخوردیبا:  پاش گذاشتي روماروی مخصوص بینی سایآر. کرد
 .ادهی زیلی که خنایا:  کردماتشی به محتوینگاه
 .ادی که اصال از زن الغر خوشم نمدونمیفقط م. دونمی و کمش رو من نمادیز:  کردیاخم

 حس میشونی پي لبشو رویگرم.  نه خودمخواستی به خاطر اندامم منو مای در هم شد، آرصورتم
 يتو سه ماه و خورده ا. گمیبه خاطر خودت م.  من فدات بشمیاله: کردم، سرمو به گردنش چسبوند

 .ي خوب غذا بخوردی بای زود رو به راه بشنکهی ايبرا. ي عذا نخوردشهیم
 ن؟یفقط هم:  شده نگاهش کردمزی ري چشمابا

 .نه خب به فکر خودمم هستم: دیخند
 دیشما با.  ممنوعی ادبینچ نچ ب:  بهش بگم که قاشقو تو دهنم فروبردیی باز کردم تا ناسزادهن
 .دی عاشقونه بزنيحرفا

 .ای آریی زورگویلیخ: دمیبه زحمت غذامو جو 
 .حاال بگو اااا.  که هستنهیهم:  دهنم گرفتي جلوگهی دیقاشق
 . مجبورم کرد تموم غذاها رو بخورم.  و باز هم دهنم پر شددمیخند

 . غذا دادنتنیبا ا. ی کشی آخرش منو مایآر:  آبو از لبم جدا کردوانی لای تکون دادم، آرصورتمو
 .ياز دست من غذا بخور...  هم دلت بخوادیلیخ:  زدهی تکشی به صندلالی خیب

 رم؟ی وضو بگی کنی کمکم مایآر:  خوندمینمازمو م دنی قبل از خوابدی درد گرفته بود اما باکمرم
 ؟يچطور:  گشاد کردچشم
 دمیقامت که بستم، د.  دردسر کمکم کردیبا کل.  دادمحی وضو گرفتنم رو توضحی صحي نحوه براش

بازم همون حس آزار .  بخونمایمجبور بودم نمازم رو با کمک آر. کامال چشم شد و به من نگاه دوخت
 لباس نیا  حالم ازد،ی روم کشمارستانوی بي مالفه ایآر. دمی دوباره خوابایبا کمک آر. دهنده برگشت

 به هم مینی بي تودهیچی الکل پي از بومارستان،ی بي بدنم، از بويحالم از بو. خوردی به هم میصورت
. دمی فکر کرد خوابی کنارم نشست و وقتیمک. چشم بستم.   به حمام داشتميدی شدازین.  خوردیم

 باتری بمش زي صدابا  هاهیچقدر آ.دمی اهللا اکبر گفتنش رو شني جابجا شد و بعد صدایبلند شد، کم
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 بود و ستادهی بود که مقابل خدا اای آردم،ی دیاشتباه نم.  پلکامو باز کردميآروم ال.  شدی مدهیشن
. ای آرریی همه تغنی خدا رو شکر کردم به خاطر ادم،ی دمی زندگي رو توری تصونیباتریز.  خوندینماز م

 ی پرس و جو مدی خوند، من نبایم  حاال که با خواست خودش نمازارم،ی نداشت به روش بیلزوم
 . شد و به خواب رفتمنی رو تماشا کردم که چشمام سنگبای زریاونقدر اون تصو. کردم

***** 
 رو به همراه ای آردی گفتم که عکس العمل شدیفیآخ خف. دیچی کمرم پي نشستم، درد توای کمک آربا

  شد؟ برم دکترو صدا کنم؟ی چم،یمر:  کمرم گذاشتيدست رو. داشت
 . کمرم گرفتي هاچهی ماهکمیفقط . ستی نمینه طور:  هاشیشونی تموم پري دادم برای مجون
 ...ي اگه درد دارمیمر:  داد، شروع به ماساژ دادن کمرم کردرونی بي آسوده انفس
 . خوبمزمینه عز:  کردمی جونی بي خنده
 .سالم مادر جون:  حرکت بمونهی دستش بي باعث شد لحظه اای آری گوشزنگ
 .شهی مصی امروز ترخست،ی نيازین:  به من انداختینگاه

 .ارهی به آقامحسن بنی بدموی مري چندتا از لباسهاست،ی نیفقط اگه زحمت:  به خودش دادمویتک
 .ممنون، باشه منتظرم:  احترام گفتتی مامان گوش داد و در آخر با نهاي به حرفهایکم
:  بودوستهی پخیانگار به تار.  نبودیمی عبوس قديای از آري خبرگهی زد، دی مقابل نگاهم تبسمدر

 . رسهی مگهی ربع دهیتا . مارستانی بادیمامانت داره م
 . صتی ترخي دنبال کارارمیمامان که اومد،م:  به دور کمرم حلقه شددستش
 . من به گردن تو افتادي کارهايزحمت همه :  شونش گذاشتمي کج کردم و سر روگردن

 . حرفا نشنومنی از اگهی دمیمر:  زدی کالمش موج مي توتی گره خورد، جدابروهاش
 یوقت.  حرفو از ذهنم پاك کردمنیبالفاصله ا.   گفتتی محکم و قاطع گفت، اونقدر با جداونقدر

 ای خودمو جمع کردم اما آریمامان در اتاقو زد، کم.  جرئت مخالفت نداشتچکسی هشد،ی ميجد
 .سالم: دستشو از من جدا نکرد

 .سالم مادر: ستادی با ساك تو دستش کنارم امامان
 . هستم شما برو به کارات برسنجایمادر من ا:  انداختای به صورت درهم آرینگاه

 .گردمیتا لباساشو بپوشه، من بر م:  هم گذاشتميپلک رو.  نگران نگاهم کردایآر
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 وارد ی کسدادی که به پرستار تذکر مدمی محکمشو شنيصدا.  در خارج شد و در پشت سرش بستاز
رو . دی کشرونی بفیمامان مانتومو از ک.  رفتمشی و مردونگرتی غي دلم قربون صدقه يتو. اتاق نشه
 جالتاز شرم و خ. مارستانی رنگ بی صورتراهنی پي شروع کرد به باز کردن دکمه ها وستادیبه روم ا

 یلی قدر شوهرتو بدون،خمیمر:  دکمه رو باز کردنیمامان آخر.  کف اتاق دوختمکینگاه به سرام
 .دوست داره

 . شتری بیلی خدی دلم جواب دادم، منم دوستش دارم شايتو
 مثل مرغ سر کنده ي بودهوشی که بیوقت: نفسام منقطع شد. دی کشرونی لباسو از دستم بی سختبه
 نه به زد،ینه به غذا لب م. چند روز اول اصال از کنارت تکون نخورد. رفتی طرف به اون طرف منیازا

 .دادی گوش میحرف کس
 . کنهی آقاست که خودش تموم کارا رو منقدری اینی بیحاالم که م:  رو به تنم کردمانتو
 کادی دلم و ان يتو.  شدشتری بي به حالت تصاعدایعشقم به آر. دیهم آرامش بخش مامان بيحرفا

 . و مهربونم و چشم نزنهپی خوش تيادی شوهر زیخوندم ، کس
 ی دونینم.  چقد موهاتو کوتاه کردنرمیبم: دی کشی مامان آهمی با برداشته شدن روسرهمزمان

 . شدی چه حالدی کوتاهتو دي موهایشوهرت وقت
.  موهام تنگ شده بودي البالای آري حرکت انگشتهاي موهام کباب شده بود، دلم براي دلم برامنم

 به ای شده بود، که نگاه آرری دیاما انگار کم.  موهام انداختي رويهمزمان با باز شدن در،مامان روسر
 .می برمیتونیم. صی ترخي از برگه نمیا:  دادرونی بینفس. دی کوتاهم چسبيموها

 ي منو نشوند روایآر.  اتاقو جلو آوردي گوشه لچریمامان و.  زانوهام برد و بلندم کردریست ز دایآر
 .  پاهام انداختي در اورد و روفی کيمامان چادرمو از تو. لچریو

 از مالقات یلینگاه خ.  کردنی پرستارها با لبخند نگاهم ميهمه .  به حرکت دراوردلچروی وایآر
 . کردی حرکت ممی مستقنهای بدون توجه به همه اای اما آردی تابی مای من و آريکننده ها رو

. خودشم کنارم نشست.  عقب نشوندی بلند کرد و صندللچری با کمک محسن منو از ون،ی ماشدم
 . شاگرد نشست و محسن پشت فرمونی صندليمامان بالجبار رو

 .ای کار فرار کنریاز ز مدت هی... ي کرددای پيخوب بهونه ا:  نگام کردنهی آي از تومحسن
 .اسودیحسود هرگز ن:  باز کردمشموین

 . برم منتیقربون زبون صدمتر: دهنشو به گوشم چسبوند.  گم شدای آري خنده هاي خندم تويصدا
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 خونه ي توتی جمعدنیبا د.  و به داخل روندنی زد و محسن ماشموتوی رایآر.  گفتمي نکنه اخدا
 دنی و در آخر با دنی و نازننی خانوم گرفته تا باربد ورامتنبیهمه بودن از بابا و ز. دهنم باز موند

  چه خبره؟نجایا:  گفتمایرو به آر. شکوه قلبم پر شور و شعف شد
 . خانوممی سر سالمتيهمه اومدن برا:  زدیچشمک

لب .  دستاش بلند کردي منو روایرستاد،آی که انیماش.  موندمشی مشکي به چشمارهیخ.  بردماتم
 . کشمی زشته، خجالت مای آريوا: دمیگز
 .  ندارهی ربطی رو دستام ببرمت، به کسخوادی دلم میزنم. خجالتم نداره. یخودت زشت:  غر زدایآر

 ي خانوم اسفندنبیز.  پله ها رو باال رفتایآر.  کردی پامون قربوني رو جلوي اچارهی گوسفند بقصاب،
 . سالن دهنم باز مونددنیبا د. ختی رشی اتين تابوند و تودور سرمو

 ي گوشه ي بارزی مگهی کرده بود، مهمتر از همه دریی تغوارهای خونه عوض شده بود، رنگ دمبلمان
 .سالن قرار نداشت

بازم پشت سرم پر از کوسن بود، بازم همون .  که مشرف به همه جا بود،نشوندی مبلي منو روایآر
 خونه دنیاونقدر از د.  پاهاش گذاشتيخودشم کنارم نشست و دستمو رو. دهی خوابيحالت نشسته 

 .  بزنمتونستمی لبخند هم نمی شده بودم که حتریو افراد حاضر غافلگ
 زبون قاصرم ای به شربت داشت اجیدهان خشکم احت.  اومدرونی شربت از آشپزخونه بینی با سسحر

  کرد؟یکه هنوز هم کار نم
 يخوب که شد.   کنمای دارم کمک ميخودیفکر نکن االن ب: مقابلمون شربت گرفت خم شد و سحر

 .کشمیدر حد مرگ ازت کار م
 به خودت نده، من خودیسحر وعده ب:  شربت برداشتوانی دو تا لایآر. رمی خندمو بگي جلونتونستم

 . بزنهدی و سفاهی دست به سمی مرذارمینم
 . دی کمک کنندگان قرار دارستی خان خودتون در راس لایآر:  چشم در حدقه تابوندسحر

 . زبون سحرنی شهاب برسه با اادیخدا به فر:  لب زمزمه کردری زایآر.  دور شدازمون
 . ورژن باالترشو دارمهیالبته خودمم :  نگام کردطونیش

 .محسن و باربد و آرتا کنار هم نشسته و گرم صحبت بودن.  بهش رفتمي غره اچشم
به کل حضورشو .  زدمیغی جی شکوه از خوشحالدنی گرفت، سر باال آوردم و با ددموی ديلو جيفرد 

.  از کنارم بلند شد و شکوه جاشو گرفتایآر.  بودای آري حرفهاریفراموش کرده بودم، البته همش تقص
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 رژ یت وقی نگرفتادیتو هنوز :  گفتمیبه شوخ.  رژشو پاك کردي و بعد با خنده جادیگونمو بوس
 ؟ی محکم نبوسنقدری رو ای کس،یزنیم
  داد؟ی مادی بهم یپس ک... ينچ، تو که نبود:  باز شدششین

 . ماهکهی تهی شده، یی بکنه، چه آقاری تو گلوت گیاله:  انداختای به آرینگاه
 دی باگهی تو هم که دشه،ی که خبرش داره عروس منی روزگار، نازنیه:  به خودش گرفتي زاري افهیق

 .  شوهر موندمیمن بدبخت هنوز ب. یتو فکر بچه باش
تو هم .  چطور شوهر برا خودش جور کردنی نازننیبب. ي عرضه ایاز بس ب:  چشماش نگاه کردمتو
 .ي تور کردویکی جمع نی تو ادی تالش کن شاکمی

 نامزد ری که امنمی آقا شهاب نامزد سحر، انکهیخب ا:  نگاه کردونی دور به آقاهی کرد، و زی رچشماشو
 شده، کی تو جکی جبای گفت با فری منی آقا محسن شمام که زن داره، اون آرتا خانم که نازنن،ینازن

دا کرده و ی پدی دوست دختر جدگفتی خانم که سحر منیرامت.  هم که خودش نامزد دارهیاون دک
 که من بنیرم غادو نف. دهی محل نمیچکیاون آقا باربدتونم که اصال به ه. فعال مشغول اونه

 .دمشونیند
 ي جلوی روز از کجا به دست اورده بود؟ دستهی ي همه اطالعاتو تونیا.  رو سرم سبز شده بودشاخ

 . اخبار آگاهمي باشه من از همه نی نازني خبرگذاریخنگول خان، تا وقت: صورتم تکون داد
 .8 راس ساعت کردی مدی و تاکدادی سرشو تکون میهر از گاه. زدی حرف مری با امایآر

 . خوديخب نخود نخود هر که رود خانه :  گفتریام.  هم بلند شدنهی که باربد بلند شد، بقیوقت
 .دیناهار بمون:  تعارف زدایآر
 .  خانای آرادهیوقت ز:  گفتی با لحن خاصنیرام

. فتن اومدن جلو و بعد از چندبار چلوندنم رنی و سحر و نازنبایفر. زدی وسط مشکوك منی ايزی چهی
 .  خودم موندن و شکوهيفقط خونواده 

 . نهار آمادست:  خانوم گفتنبیز
 . سالني تودیاری بمی من و مريبرا:  خانوم گفتنبی به زای اما آرزی رفتن سر مهیبق

 . بهشون بر بخورهدی شاينطوریا. هی بقشی پمی برایآر:  کردممخافت
 . ازت ندارنيپس انتظار.  وضع تو چطورهدوننیهمشون م:  مخالفت کردایآر
 . آقادییبفرما:  دادای رو به دست آرینی خانوم سنبیز
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  پس خودت؟ایآر:  قاشقهی ظرف بود و هی بار نیا
 .خورمیمنم م:  دهنم گذاشتي تویی غذاقاشق

 .میزرشک پلو با مرغ با طعم مر.  چسبهی بهم مشتری طور بنیا:  همون قاشق خودشم غذا خوردبا
 نی بعد از ای مدتم، حتی طوالنیهوشی بنی بعد از ای موند، حتی مای آرشهی همایآر. شدی آدم نمایرآ

 موهاش نشسته نی که بدی سفیی بعد از موهای ابروهاش جاخوش کرده بود، حتنی که بیهمه چروک
 . بودایبودن، هنوز هم آر

 میمر
.  کردی متمی اذيادی ززانی نشستن به مکجای نیا.  تاب شدمی شده بودم، از شدت درد کمر بخسته

 به صورت در ی نگاهایآر.  نشستمیشونی پي رويعرق سرد. دیچی پی پهلوهام مي توجیدرد به تدر
  شده؟يزی چمیمر: همم کرد

 . درد دارمیلی خایآر:  آروم کردم، تا مامان و بابام که روبروم نشسته بودن نفهمنصدامو
 کم هی می مري نشستن براادیز: دی به صورتش کشیدست.  برگشتای آري بلند شد، نگاه محسن روایآر

 .  استراحت کنهکمی ببرم باال مویسخته، با اجازتون من مر
 . ی کنتی به خاطر ما خودتو اذدی تو که نبا؟ی چرا زودتر نگفتمیمر:  گفتی با نگرانبابا

 شت؟ی پامی بيخوایم:  جابجا شدی کمشکوه
 .شمیدراز بکشم خوب م کمینه :  کم جون زدميلبخند

 شکوه خانوم به ذارم،ی تنهاتون مدیببخش:  پاهام انداخت و منو به خودش چسبوندری دست زایآر
 .دی استراحت کندیتونی منیاگه خواست.  اتاق براتون آماده کنههی خانوم سپردم نبیز

 پر غم محسن و شکوه ي مامان و چشمهاي چسبوندم تا نگاه نگران بابا، اشکهاای آري نهی به سسرمو
 . نمیرو نب

 در رو با آرنجش ي رهیدستگ.  مکث کردی کمي اتاق پري باال رفت، نگاهم روی پله ها رو به آرومایآر
 ایآر.  بگمی که باعث شد آخدیچی کمرم پي تویفیدرد خف.  تخت خوابونديمنو رو. دی کشنییپا

 زنم آرتا؟ زنگ بيخوای رو فراموش کردم؟ متتیچطور وضع: کنارم نشست
 . نه االن بهترم:  دادمرونی بی رمقی بنفس
   تا دوباره بلند بشه؟کشهیچقدر طول م: دی کوتاهم کشي موهاي رویدست.  باز کردموی روسرگره

 . همون اندازه بشهدمی قول مگهی دو سال دای سال هیتا :  زدمیتبسم
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 .ی خوشگلمینجوریا.  سرتيفدا:  گذاشتمیشونی پي رولب
 دونستم جونش یم.  بلندم رو دوست داشتي دونستم چقدر موهای که می در حالدادی بهم میدلگرم

احساس .  اون موها بودونی دونستم عشقش سر خوردن انشگشتاش میبه اون موها وصل بود، م
 به ینگاه. دوست نداشتم با همون لباسها بخوابم. رمی بگی تونستم دوشی کردم کاش می میفیکث
 تا ي منو ببرشهیم.  خوام حموم کنمی مایآر: کردی باز مرهنشوی پي داشت دکمه ها کهختم انداایآر

 حمام؟
: نداختی مجانی منو به هدشیچی درهم پي عضله هادنی هنوز هم دد،ی کشرونی از تنش برهنشویپ

 . چشم خانوميبه رو
  تا کمکم کنه؟ی مامانمم صدا بزنشهیم:  گفتن حرفمي دل کردم برادل

 مامانت چرا؟ مگه من نامحرمم؟:  در هم رفتابروهاش
 ...اخه:  کردمی می حرفمو ماست مالي جورهی دی برخورده بود، بابهش

 .می مراریبهونه ن:  قطع کردحرفمو
خم شد . دمی فهمشیشونی پي برجسته ي از رگهانوی بود ایعصبان.  چند قدم خودشو به من رسوندبا
  من ؟ای  مامانت محرمترهه؟یبهونت چ:  صورتميرو

 . مدام مزاحم تو بشمخواستمی من نمیمعلومه تو ول: دمی گزلب
 ي زهی تا آخر عمرت آوگمی بار مهی میمر:  چشمم انداختيچشم تو.  در هم فرو رفتشتری باخماش

 کنمی که برات میی وقت به کارهاچیپس ه.  بکنمتوی تا آخر عمر نوکرفمهی وظ،یگوشت کن، تو زنم
 ن هر جا مفتهیتو هم وظ.  و همه جا کمکت کنمشهی همخوادی دلم میزنم.  منت نگاه نکني دهیبه د

 خب؟.زی خود اعصابمو بهم نری بي فکرهانی به خاطر اگهیپس د. ی برسادمیکمک خواستم به فر
 چشمم ي از گوشه یاشک.  داشتممتی عادت به مالای لوس شدم، يادی بود اما من زقتی حقحرفش

 دیببخش: دی اشکام کشي مستاصل دست روایآر.  از اشک شدسی صورتم خهی و بعد از چند ثاندیچک
 .  صدامو بلند کردمدیببخش.  نکنهیگر. میمر

 . دعوام نکنگهی فقط دی تو بگی هرچایآر:  زدمهق
 .یکنی ممی موقعا بدجور عصبی دلم، اما باور کن بعضزیباشه عز:  دو طرف صورتم گذاشتدستشو
 ببرمت؟: دیبوس صورتمو

 .ا قربون خانوم حرف گوش کنم: دی کشموینیب.  تکون دادميسر
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 ای اتاق انداختم، حتما آري به پرده ینگاه.  فرورفته بودیکی تارياتاق تو.  پلکامو باز کردمی آرومبه

 بعد 7 به ساعت انداختم ساعت یاما خودش کجا بود؟ نگاه.  کرده تا من راحت تر بخوابمکیاتاقو تار
 نگاه کردم، اما روای به در و دیکی تاري تویکم. دمی ساعت خواب5 کینزد. دادیاز ظهر رو نشون م

 ی منیی خودمو به پادیاگه منو فراموش کرده باشن؟ چطور با. ترس برم داشت. ومدی به سراغم نیکس
 ي رومی به گوشی کردم؟ نگاهی رو با خبر مایاما چطور آر.  نبودری برام امکان پذایرسوندم؟ بدون آر

 تالش کردم تا خودمو یکم.  تونستم برش دارمی کردم میاگه دست دراز م.  انداختمی پاتختزیم
 زحمت، ی درد، با کلیبا کل.  کمرم جابجا شدمي اما فقط چندسانت روختمی عرق ریجابجا کنم، کل

 باالتر رفت، ناگهان در با شتاب باز می گريصدا. دومی مای کاش آررشد،یاشکم سراز.  آه و نالهیبا کل
 ؟یذاشت چرا تنهام گایآر:  چندان سخت نبودای آرکلی هصیتشخ. شد
 ي کنم که صدادارتیاومدم ب.  کردمدای مشغله پنیی پاکمی زم،ی عزدیببخش:  چسبوندنشی به سمنو
 .دمی شنتویگر

 . تنهام نذارگهید: دمی باال کشموینی کمرم به حرکت درومد، بي رودستاش
 خوبه؟.  از کنارت تکون نخورمي تا خوب نشددمیباشه خانوم، قول م: دی بلند کردو گردنمو بوسسرمو
 کرده بودم دای نفرو پهی ای شده بودم فی ضعيادیمن ز.  کردمینی فنی سرتکون دادم و دوباره ففقط

خانوم :  تخت نشوند و چراغ رو روشن کرد، پرده ها رو کنار زدي منو رود؟ی خریکه خوب نازمو م
 .  مهمون منتظرتهی کلنییبلند شو که پا

 خوش دوخت و یلی جلوم گرفت، خی نفتی آبيکت و شلوار.  دست و صورتمو شستمای کمک آربا
  بانو؟هینظرتون چ: دی رسی به نظر مکیش

 . نه خونهخورهیجلس م خوشگله، اما به درد میلیخ:  از لباس نگرفتمنگاه
 یی فرمافی مهمون منتظر تشری کلنیی پا؟يخانوم کم حافظه شد:  از نفساش داغ شدگوشم
 . هستنیجنابعال
  هستن؟ایک:  نگاهش کردمنگران
 از اون اراذل و اوباش ریمن به غ. یشگی ماجوج هماجوجیهمون قوم :  نگرانم زدي به چشمایتبسم

 . رو ندارمگهیکس د
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اما .  چشميقدمشون رو. ي داری خوبنی به اي دوستا؟یزنی صداشون مينطوری چرا اایآر: دمیخند
  نبودن؟نجایمگه ظهر ا

 جا مهمون هی و کال خودشونو فتهی بی اتفاقهی من منتظرن ي دوستاگه،ی دنهیهم:  رو به تنم کردکت
 .  تو اومدنادتیحاالم به بهونه ع. کنن

 بله؟:  گفتایآر.  رد و بدل شدی نگاهنمونیب. در اتاق زده شد.  هم به پا کردمشلوارمو
 درب ي افهی قنی از اکمی رنگ و لعاب بدم میاجازه هست؟ اومدم به مر: دی به داخل کشی سرکنینازن

 .رونی بادیو داغون ب
 .ل بشه قابل تحمدی شادی در خدمت شما، فقط خوشگلش کندییبفرما:  از کنارم بلند شدایآر
:  کردی خالزی مي روششوی آرافی کنینازن.  رو هوا فرستاد و رفتی گشاد شدم، بوسي برابر چشمادر

  هلو بسازم؟هی لولو نی از اتونمی منمیخب بب
 ی کنم که چشیاصال آرا.  کنمشی آراخوامیمن نم.  برو کنار؟یکنی مکاری چنینازن: دمی کشیغیج

 بشه؟
 نباشه، بده نای به اتی تو کارر،یخفه بگ:  کردکی صورتم خم شد و موکن رو به ابروهام نزدي رونینازن

 ؟ی نباشامرزی خدابتی مهی شبيری رنگ و رو بگکمی خوامیم
  جونم؟يناز:  مظلوم نشون دادمخودمو

 . شمیخر نم: دی ابروم کشي  دست روبا
  چه خبره؟نییحداقل بگو پا:  جلو دادملبمو
 که منتظر حضور می چندتا مهمون دارست،ی ني خبرچیه: دی کارش رو دي جهی فاصله گرفت و نتازم

 . شام هستنتیشما و درنها
 یلی خی جوابی و بي خبریب. دادنی به سواالم نمی کنن، اما جوابی رو پنهون ميزی دونستم چیم
 ی چگرانی ذهن دي دونستم توی نمنکهی گذره، ای می دونستم اطرافم چی نمنکهیا.  کردی متمیاذ
 . دادی جواب برم آزارم مي جستجوي خودم براشهی تونستم مثل همی نمنکهی گذره، ایم
 

 رژ دنی دادم که با درونی بینفس.  قرمز شدغی اون رژ جالی خی داد و  بتی رضانی نازنبالخره
 ی متیپس چرا اذ. مستی نشی من اهل آرایدونی تو که منینازن:  دستش نالم بلند شدي تویکالباس

 ؟یکن
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 ارمی مملی کنم؟ تا رشتی آرايذاریاصال تو مگه م:  کنار رفت، با حرص دست به کمر زدنهی آي جلواز
 ارم،ی بدی و خط چشم رو هم که نباهیاسم سا. یکنی تب مدمی تا رژ گونه نشونت م،یکشی مغیجلو ج

 . استحهی قبلیاصال جزء وسا
 یشگی همی کرم پودر و همون مداد مشکی از کمری نگاه کردم به غنهی آي باز شد، به خودم توشمین

 .  صورتم نبودي رويزیچ
 .  مسخرشي با اون لبازنهی هم مییزایچه لبخند مونال:  رو گرفتدمی دي دوباره جلونینازن

 شما زن دیریبم:  سرم انداختي همرنگ لباسم روی شالد،ی رو کشی گرفت و به اجبار رژ کالباسسرمو
 .گفتی من اخم بهم مهی که با ایاون از آر. دی کنی موونهی که آدمو دو شوهر
 .ی خاك برسر که بدتر از اوني از تونمیا.  نره غولکهی نشه، مرتظی غلششیآرا:  کلفت کردصداشو

 . خانومنی نازنی چگهیخب د: دی پشت سرش رنگش پرای آري صدابا
 رو هم جا لی از وسایمی جمع کرد، نلشوی برداشت و خم شد تند تند وسای از بلبل زبوندست

. کارم تموم شد... من:  به طرف در رفتنینازن. کردی کرده بود و نگاهش مپای دستاشو چلایگذاشت، آر
 . بموننیرانی اتی قوم منتظر رومئو و ژولهی نداره تیخوب. نیایشمام زودتر ب

 چشماش ي رو تونی گشت، برق تحسی صورتم مي نگاهش روایآر. میدی رفتنش هردو بلند خندبا
 . بهتره خانومي طورنیا:  صورتم و با انگشت رژم رو کمرنگ کرديخم شد رو. دمی دیم

  چه خبره؟یگی نمایآر:  زانوهام انداخت و بلندم کردری زدست
 . خوب شدن توي سادست برای مهمونهیفقط :  زدیتبسم

 شی وضعم پنی با اکشمی م،خجالتیختندای رو عقب می کاش مهمونایآر: می رفترونیاز در ب 
 .امیدوستات ب

 که بای و فرنیآرتا و رام.  همشون آشنانیدر ثان.  هم خوبهیلی ختتیاوال که وضع:  کمرنگ کردیاخم
 نیتو ا.  برات افتادهی هم که خودشون خبر دارن چه اتفاقهیبق.  هستنتیماری روند بانیکامال در جر
 نیا. ارپس خجالتو بذار کن.  عادت کردندنتی مدل دنی با اي هم که به هوش اومديدو سه روز

 . صدبار
به .  و هورا بلند شدغی جيصدا.  شدختهی رای سر من و آري روی کاغذرنگم،یدی پله که رسنی آخربه

 در گوشه و کنار سالن اشک می مري شده بود و گلهانیی سالن که تزدنیزحمت سربرگردوندم و با د
 . چشمام جمع شديشوق تو
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شوك زده به .   رو به گوش جانمهی تولد مبارك بقي هام فرستادم و صداهی رو به رمی گل مرعطر
 وار،ی شده به دختهی آوي به ابروبادهاانم،ی پر مهر و محبت اطرافيبه لبخندها.  دوختمیاطرافم نگاه م
 منو ایآر. دمی بلعیهمه و همه رو با چشمام م.  شده از سقفزونی آودی و سفیاسی يبه بادکنک ها

.  رو نداشتمی مهموننی زده بودم، شگفت زده بودم، من انتظار چنجانیه.  دو نفره نشوندی مبليرو
:  کنار گوشم گفتایآر.  کردمی نگاه مانمیناباور به اطراف.  رو کنارم احساس کردمای بدن آريگرما

 . شده اما تولدت مباركری دکمی دونمیخانومم م
 ...ایآر:  نگاه کردممیداشتن زدم و به مرد دوست پلک

 . مبارکت باشهریسالگرد ازدواجمونم با چند روز تاخ:  از چشمام نگرفتچشم
 گشت؟ به ی برمی به کا؟ی بود، ازدواج من و آراتمی خارج از تصورم بود، خارج از تموم ذهنیکی نیا

 سال گذشته بود؟ کی مبهوم پا به تهران گذاشته بودم؟ ي اندهی که با آي به همون روز؟یخیچه تار
 گاه بردم؟ با گرم شدن دستم باز نی به سر میهوشی بي به سه ماهش من توکی که نزدی سالکی

 کرانی بي برگردوندم، نگاهم رنگ عشق گرفت، رنگ محبت، رنگ چشمهاایسرگردانم رو به سمت آر
 ی کالم میا باز هم ب کنم امدای تشکر پي براي خورد تا جمله ایلبام تکون م.  بودری نظی بای آرا،یآر

 يادی انگار زوم خانمیمر:  انداختتی پارازری زل زده بودم که امای دونم چه مدت به آرینم. موندم
 ی مهموننی کجا و اایآر.  کجای گوشری جمالت زنی کجا و اای حقم داره، آرچارهیخب ب. شوکه شده

 . کجايری غافلگيها
 دی بودن، شابهی غردی که شای حاضر نگاه کردم، دوستانتی گرفتم، به جمعای زدم و نگاه از آریپلک

مهبد و مهگل از .  اما دوست بودن، اما همراه بودن، اما آشنا بودنمی و فرهنگ داشتدهیاختالف در عق
 به ي اوسه پام نشست و بيمهگل رو.  با شوق به سمتم اومدندنمی اومدن و با درونیآشپزخونه ب

 مارستانی بارهی گفتم منو بی به بابا آرتا میهرچ. تون تنگ شده بوددلم برا. سالم زن عمو: گونم زد
 .شمونی پيای و زود بیمنم دعا کردم تا خوب بش. ضهی مریلی زن عمو خگفتیم. شهی گفت نمیم

 یخدا وقت:  کرده بودانی و پرجنب و جوش تموم احواالت خود رو بعی لبم نشوندم، سري رویتبسم
 .  منو خوب کرددی تو رو شنيدعا

 . کردی نمي بردمون پارك اما مثل تو باهامون بازی جون مبای فر،ي که نبودیوقت:  ادامه دادمهگل
 . مهربونتر از منهیلی خباجونی فرستن،ی نطونی همه که مثل من شزم،یعز:  دمیخند

 . قراره مامانمون بشهگهیبابا آرتام م. آره من دوستش دارم:  تکون دادسرشو
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 گرفتن ی سر و سامون مبای آرتا و فريپس به زود.  کرده بوددای راه خودشو به دل بچه ها پبای فرپس
 .ی زوج دوست داشتننی ايو من چقدر خوشحال بودم برا

 . تیی باباشیعمو جون برو پ:  پام بلند کردي مهگل رو از روایآر
 ی جدانشدنيتبسم عضو زدم، انگار یتبسم.  برگردوندمگرانی که دور شد، صورتمو به سمت دمهگل

 . چطور ازتون تشکر کنمدونمیواقعا نم: از صورتم بود
 ی می پس تو دو ساعت اون باال چه غلطنینازن:  صورتمو از نظر گذروندنیزبی ری با نگاهشکوه
  با صبحش نداره؟ی که فرقمی مر؟يکرد

 به گردنش داد که ي قرنینازن. شهی موقع باز می که بی صورتم گشت، لعنت به دهني نگاه ها روتموم
 زن و نیا. آخ شکوه دست رو دلم نذار که خونه:  شدانی کنارتر رفت و گردنش نمایشال آزادش کم

 . کنمیی کم هنرنماهی کردن، نذاشتن وونمیشوهر د
 . من بکني هاتو برایی هنرنما،ی سرت خانوميفدا: دی خندریام

 .م خوردحالمون به. یییا:  به دماغشون دادنینی و شکوه چسحر
 از ي خبرگهید. زدنی حرف مری امي جون و بابانی از سالن نشسته بودن و با مهي و مامان گوشه ابابا

 ی نبود، نمهی بقی حجابی از بي خبرگهی نبود، دشدی سرو می قبلي های مهموني که تویمشروبات
 . کردن، اما ازشون ممنون بودمی من رو مي مراعات خونواده دیدونم شا

 ایآر
 خوب نبود، پس می مري نشستن براادیز.  بلند شد و به آشپزخونه رفتری کردم، امری به امي ااشاره

 رو آماده کرد، باربد به سمت دستگاه شی بردارلمی فنیشهروز دورب.  کردمی جشن رو کوتاه مدیبا
 شده يزی برنامه رشی چندماه پي برنامه ها برانیتموم ا.  برقيپخش رفت و محسن به سمت چراغها

 از قبل شده بود، شی بمی که عشقم به مریامشب. فتهی امشب اتفاق بخواستیبود اما انگار روزگار م
 شده کتری نزدمی مري به خدابای که تقری کامل شده بود و امشببای تقرمی که شناختم از مریامشب
 .بودم
آهنگ تولد مبارك .  شده، چراغ ها خاموش و رقص نور و ضبط روشن شدي زمانبندي برنامه هی طبق

 دستش زد،ی برق ممی مريچشما.  شمع به طرفمون آورد23 تولد رو با کیسالن رو فراگرفت، سحر ک
 . ي کردریمنو واقعا غافلگ.  ممنونتمایآر:  جون دستم رو فشردی بیلیخ
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 و نور دی چرخی سالن مي که روی قرمز و آبي نورهاي تومی گذاشته شد، صورت مرزی مي روکیک
 . دی رسی به نظر منی دلنشتی نهای شمع بيکم سو

 بزرگ و به شکل بره یکی چشم دوخت، ککی با نگاهش همه رو از نظر گذروند و در آخر به کمیمر
 ی مکی کدی خري براری امي رو به جاي اگهی فرد ددیبا.  آورده بودرونیکه زبونش رو از دهنش ب

 زد و ی چشماش موج مي توی اعتماد کنم؟ خوشحالطونی ششهی همریفرستادم، چطور تونستم به ام
.  چشم بست و شمع ها رو فوت کردهیبا اصرار بق.  دادمی مي شادنی اي رو برامی زندگتموم من

 همه نی به خاطر ادونمی ممنون، نميوا:  کودکانه گفتی با ذوقمیمر.  دست زدن بلند شديصدا
 . ن چطور تشکر کنملطفتو

 .میشی ما هم شاد منش،یاگه زود ببر:  کردکی به کي اشاره انیرامت
 دست گرمش، ي گذاشتم، با قرار دادن دستم رومی مري انگشتهانی گرفتم، چاقو رو ببای رو از فرچاقو

 ی وگرنه هنوز بدم،ی بخشی که من بهشون حرکت مییدستها.  کردمتی هداکیدستش رو به طرف ک
 کف و ي گوشم پر شد از صدام،ی زدکی کي روی برش کوتاهد،ی کشی مقی عمیینفسها. حس بودن

 د؟ی کشی اش رو مهیزحمت بق: بای کردم به سمت فرتی رو هداکیک. سوت
 . برمی بمون، من منجای شما ازمیعز:  رو برداشتکی خم شد و کمامان

 تولدت زمیعز:  گرفتمی داخل دستش رو به سمت مري هی تارا هدستادن،ی روبه رومون انی  و رامتارا
 .نهی از طرف من و رامهی هدنیا. مبارك

 .می به زحمتتون نبودیممنون تاراجون، راض:  تشکر کردمی من دست دراز کردم، اما مرم،ی مري جابه
 .ی و خوشي به شادشهی جون، هممی مرستیقابل دار ن:  زدی تبسمنیرام

سحر با .  رنگارنگ شدي پر از کادوهازی که مدی نکشقهیا رو زد، به دق ههی استارت هدنی رامانگار
 .دیدیممنون زحمت کش: زدی هر لحظه لب ممی کردو مری ها رو باز مهی و خنده هدیشوخ
 . از طرف باربد جوننمیا:  رو به دست گرفتهی هدنی آخرسحر
 می به مری دونستم زمانی منکهی به خاطر ادی باربد حساس بودم، شاي حبس شد، هنوز هم رونفسم

 کردم که داره دای پنانی اطمي که داشت، تا حدودییدل بسته، هرچند که االن با حسن رفتارها
 یکاغذ کادو که کنار رفت، نفسم آزاد شد، ساعت.  بدهریی رو تغمی کنه حسش نسبت به مریتالش م

 . می مریی همون ساعت اهداهی شبقایدق.  دستم بودي ست ساعت رو،یفی ظریچم
 ؟ی خان چای آري هیپس هد:  ها انداختهی به هدی نگاهشکوه
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 ی می که از شوق پر و خالیی چشمهانیهم.  جشن بودنی من از اي هی تنها سرمامی پراز مهر مرنگاه
 در کنارم میحضور مر.  من بودني آرزوتی رسوند، نهای رو به من ممی که عشق مری نگاهنیشد، هم

 . بودمیی دارانیبودنش برام باارزشتر.  بود که داشتمي اهی هدنیباتری و زنیبهتر
 کردم ی سعزم،ی نگاهم بري دلم رو توي کردم تموم حرفهای به سمتش گرفتم، سعيجعبه ا 

 . خانومدییبفرما:  لحن ممکن رو به صدام ببخشمنیپرمحبت تر
 ...ایآر:  ناباورش رو به من دوخت،نجوا کردي چشماچیی سودنی جعبه رو باز کرد، با ددر

 .یقابل نداره خانوم گل: دمی به صورتش پاشیتبسم
 هست؟ نکنه ی چنشی خان حاال ماشایآر:  از چشمام جدا بشهشی شکوه باعث شد نگاه قهوه احرف

 انه؟ی ژهی
 .دی سفي سوناتاهی:  جواب دادنیرامت

 ی و حتن،ی به اون رنگ ماشن،ی نشوند، من به اون مدل ماشمیشونی پي اخم رونی اون ماشيادآوری
 می زندگي روزهانی بدترادآوری نی داشتم، اون ماشتی رو انتخاب کردم حساسنی که اون ماشيبه روز

 . نه اونو فروختم: بود
 ي حق داشت خبر نداشته باشه از سوناتاد،ی تابی ما منی بمی باال انداخت، نگاه متعجب مریی ابروریام

 . قرمزهي کمرهی شد، تی رویی اهدانیماش: شهروز از کنار پنجره صدا زد.  شدهنی نفردیسف
اصل : کنار گوشش لب زدم.  گردش بودمي گشاد شد، عاشق چشمهانی مدل ماشدنی با شنچشماش

 .دمیاما اونو آخر شب بهت م.  مونده خانوميکار
جمع شده بودن و با خنده سر  می دخترا دور مريهمه .  بلند شدممی اومدن شکوه، من از کنار مربا

.  انجام شدهی از مهمونام به خوبییرای به جمع انداختم، تا مطمئن بشم پذینگاه. ذاشتنیبه سرش م
 نمی ار،یگب:  به دستم دادکی کیآرتا به سمتم برگشت و بشقاب.  مبل کنار باربد و آرتا نشستميرو

 . پس گرفتمریسهم خودت، به زور از ام
 يلبها.  شدی جدا نممی پرستاره مرينگاهم از چشمها.  کردمیرلبی زيتشکر رو گرفتم و بشقاب

 دی سفيتحمل اون سوناتا. دمی بود که براش خرینی رنگ ماشهی گل انداختش، شبيپرخندش، لپها
 .  و هم رنگش رو عوض کنمنی گرفتم هم ماشمیبرام سخت شده بود، پس تصم

:  رو جدا کردیکیباربد با چاقو ک.  رفتوونی به اشی جواب دادن گوشي از کنارمون بلند شد، و براآرتا
 . ام ناراحتت نکرده باشههی هددوارمی امایآر
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راستش به :  زدکی کي به من نگاه کنه، چنگال رو تونکهی به سمتش برگشتم، باربد بدون امشکوك
 دست زی هر چيرو. دمی رسی نمي اجهی خانوم بخرم، به نتمی مري کردم تا برای فکر میهرچ

.  دوستم رو حساس کنمنی خواستم بهتری تو رو دنبال داره، منم نمتی حساسدمی فهمی مذاشتمیم
تا .  داشتی مشکلهی اما همشون می مري فکر کردم، دستبند، ادکلن، پرتره ی مختلفي هاهنیبه گز

 همون ساعت رو هیپس شب.  دادههی بهت هدمی مری گفتی که می ساعتت افتادم، ساعتادیآخر به 
 . گذارمی مشترکتون احترام میگرفتم تا نشونت بدم من به زندگ

 دوست و برادر هی وقته که تو رو به شکل یلیباربد، باور کن خ:  فراتر از تموم تصوراتم بودي فردباربد
 .  کمتر از گذشته شدهیلی به تو ختمی نکن، من حساستی خودت رو اذیلیتو هم خ. نمی بیم

 که با تموم می زود بگذرم، مثل مرگرانی گرفتم از اشتباهات دادی میاز مر:  دادمرونی بینفس
 وقته یلیخ.  که داشتم منو قبول کردیی هاي داشتم، با تموم کثافت کارمی زندگي که تویاشتباهات

 معذرت ا هیلی از خدی بادونمی رو منی دونم، اما ای اشتباهاتم رو جبران کنم، از کجا رو نمخوامیم
 .  باشهبای در راسشون زدیشا.  کنمیخواه
 .  کنمی نمغی دراد،ی از من بربیاگه کمک:  گرفتکی نگاهش رو از کباربد

 .ممنون:  زانوش گذاشتم و فشردمي رودست
***** 

 که سالن کم کم خلوت شد، ی کردن، وقتی خداحافظمی از مریکی یکی مهمونها ي که همه یوقت
 به اتاق ی خانوم از آشپزخونه خارج شدن و با عذرخواهنبی و شکوه بعد از کمک به زنی که نازنیوقت
 سکوت يو سالن تی از پله ها باال رفتن، وقتيری با گفتن شب بخمی بابا و مامان مریوقت.  رفتنییباال

: در گوشش زمزمه کردم.  خواب رو دربرگرفتم و به سمت اتاقمون قدم برداشتممهی نمیفرورفت، مر
 ه؟ی سالگرد ازدواجمون چي هی هدی بدونيخوایمگه نم. ی زود بخوابنقدری قرار نبود ازم،یزع

 از نی نداشتم، همون ماشهی من از تو توقع چندتا هدایآر:  خمار از خوابش رو بهم دوختيچشما
 . بودادیسرمم ز

 ه؟ی ازدواجمون بدم، مشکلي جداگانه براي کادوهی خوادیاما من دلم م:  تخت خوابوندم ي رو رومیمر
 ...آخه من: دی لب گزمیمر
 نی برام بهتري موندشمی که پنیعشق من، هم:  جدا کردممی شکار شبم رو داشتم، صورت از مرنیاول

 .  استهیهد
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 میمر
 امروز د،ی کوبی شد، قلبم محکم می مي سپريلحظات به کند.  از کنارم بلند شد و به اتاقم رفتایآر
 ي کرد، با صداوونهی دشهی از همشتری منو بای کرد ، امشب آری مهربونتمی از حد ظرفشی بایآر

 یاش نقي چهره ينگاه من رو. دی چهرم ابروهام باال پری نقاشدنیقدمهاش چشم بهش دوختم وبا د
 تخت نصب ي روبروقای تابلو رو دقایآر. ی صورت من واقعي روای و نگاه آردی تابی تابلو مي تويشده 
 هی روبروم، اصال نظرت چممی مرهی تو بغلم داشته باشم و می مرهی خوبه هوم؟ دوست دارم نجایا: کرد

 ه؟ی خواهادهیکل اتاق پر از عکس خانوم خوشگلم بشه؟ به نظرت ز
پس من : شدی نمي دزددهی اصال هم انم،ی رو همه جا ببای منم دوست داشتم آر؟ی چای عکس آرپس

 . خوامی مای عالمه آرهی منم ؟یچ
 خانومم فقط خود خوامینشد خانوم، من حسودم و انحصارطلب، م:  زدمینی تخت نشست و به بيرو

 .  نگاه کنهمویواقع
 نفس به ي لحظه اي صورتم و براي خم شد روای آرش،ی خواستني های خودخواهنی به ادمیخند

 ؟یق کن عاشنقدری منو ایتونی فقط تو میدونیدختر م: دینفسم داد، کنارم دراز کش
 .میاوهوم، من از لحاظ عال:  کردمي شوهرم دلبري شدم، براطونی شدم، شتخس
 سند عشقم، مبارکت نمیا:  آوردرونی بي بالشتم رفت، سندری دستش به زد،ی باال دادو خندسرشو
 شی طراحيخوای اونجا و هرجور که ممیری فرصت منی اوليتو.  شمالو به اسمت زدميالیو. باشه

 . یکنیم
 که تصورش برام سخت دمیشنی میی باشه؟ امشب حرفهاخواستی امشبم کجا مي های شگفتتینها

.  صدا بزنمی زبونم کم آورد و نتونستم اسمش رو با شگفتی من بود، حتياهایبود، امشب فراتر از رو
 من از چشمات حرف دلت رو ،ی تشکر کنخوادینم:  گردنم رفتونی و سرش مدی کنارم دراز کشایآر

 . دمیفهم
 . بدنمي روای آري و دل دادم به عاشقانه ها و نوازشهادمی کشقی عمینفس

**** 
 مرد به نیمن با ا.  انداختمای آري بسته ي به پلکهای شدم، نگاهداری از خواب ب9 ساعت کی نزدصبح

 بار خدا رو شکر کردم به خاطر نی هزارمي من بود، براي مرد برانی بهترای آردم،ی رستی نهایب
 که ود بی و دوست داشتننیاونقدر چهرش برام جذاب بود، اونقدر برام دلنش.  که بهم دادهيهمسر
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 چندساعت به مرد دونمینم.  خوشبخت بودمایمن با آر. رمی خواستم چشم از اون صورت بگینم
 .سالم عروسکم: نگاه خواب آلودش رو به من دوخت. آرزوهام نگاه کردم که کم کم چشماش باز شد

:  عالقه داشتمیمی قدي و اما من هنوز به همون کلمه زدی صدا ميدیز من رو با لقب جد هر رواون
 .یی آقاریصبحت بخ

 یی موهام از کنارم بلند شد، به دستشوي رویی محکم به خودش فشار داد و بعد از گذاشتن امضامنو
 از فردا میمر:  به دست و صورتم بزنمی به دور گردنش برگشت، کمکم کردتا منم آبيرفت و با حوله ا

 .شهی شروع متیوتراپیزیف
 ی دارم، واجبه باشم وگرنه مي کاري جلسه هی شرکت باشم، دیمن فردا با: دی به موهام کشیبرس

 . سپردم به شهاب
 .رمیبا مامان و محسن م:  زدمیتبسم
 . دنبالتونادی بزنمی به محسن زنگ مدی بعدش اگه کارم طول کشرسونمتون،یخودم م:  کردیاخم

 شد،ی که از آشپزخونه بلند میی خنده هاي سالن نبود اما صداي کس توچی هم،ی اتاق خارج شداز
 یسالم.  راه کج کرد به سمت آشپزخونهایآر. می نشدداری بری هم دیلی بود که خنی اينشون دهنده 

. ت به دهنم گذاشي و لقمه اختی رای آري براییمامان چا.  گذاشتنیی پای صندليداد و من رو رو
 جرعه هی.  دهنم گرفت و به لبم فشار دادي رو هم زد و جلوي در هم رفت، با قاشق چاایاخم آر

 ي تو صبحونه دم،یمادرجان، من صبحونشو م:  گفتایمامان رو به آر. دمیخوردم و سرمو کنار کش
 .فتهیخودت رو بخور از دهن م

:  دهنم گذاشتي توگهی دي لقمه هیتوجه به حرف مامان  محکمتر شد، بدون ای آري ابروهاگره
 . راحت ترمينطوریا

 جوونه و پرزور، خودش ایحاج خانوم، ماشاله آر:  بابا سرزنش گر به مامان نگاه کردد،ی لب گزمامان
 . مراقبت کنهمی از مرتونهیم

 کردم، از ی مي طرفداری از کدی دونستم باینم.  به خوردن صبحونش ادامه دادری سر به زمامان
 از من مراقبت یی خودش به تنهاخواستی که مییای از آرای باشه ای کمک دست آرخواستیمادرم که م

 .کنه
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 ی سکوت رو بشکنه حتنی نداشت الی کس تماچی خورده شد، انگار هی طوالنی در سکوتصبحانه
رو باخودتون شکوه چرا صبا : نی سکوت سنگنی شکسته شدن ايتالش کردم برا.  شکوهای نینازن

 . ذره شدههی دلم براش ن؟یاوردین
 اتفاقا اد،ی دوست داشت بیلیصبا خ: دی کشی آهنی رد وبدل شد، نازنی نگاهنی شکوه و نازننیب
 ... تهران اماادی اصفهان و بعدش مادی اول مگفتیم

 .نوبت دادگاه خانواده داشت و نتونست خودش رو برسونه:  حرفش رو گرفتي کرد، شکوه ادامه یمکث
 دادگاه خانواده؟:  کردمزمزمه
 .شهیداره از شوهرش جدا م: دی کششی به روسری دستشکوه
 .چرا؟ اون دو تا که چند سال عاشق هم بودن: دی باال پرابروم

 ی پسرخالش بود اما درست نشناخته بودش، وقتنکهیشوهرش دست بزن داشت، با ا:  جواب دادنینازن
 تیصبام رفت شکا. زدی بهونه صبا رو کتک مهیهر روز به .  آقا رو افتادي سقف رفتن اخالقهاهی ریز

 . رهی طالق بگخوادیکرد و طول درمان گرفت و حاالم م
عقلش  که داشت ی انتخابش، کاش عشقي کرد توی دقت مشتری بی صبا، کاش کمي شدم براناراحت

 نی طالق بهتریاما گاه.   مشترکش ادامه بدهی به زندگي تونست به نحوی کرد، کاش میرو کور نم
 خبر هی با یگاه. نی غمگی و گاهي پر ازشادی بود، گاهنی همیزندگ.  کردن آرامشهدای پيراه برا

 از افسوس و حسرت از ی خبر طالق آهدنی با شنیی وقتاهی و میدی رسی می به اوج خوشحالدواجاز
 سخت و راحت رو باهم داشت، ي روزهای منوال رو داشت، زندگنی همیزندگ.  شدیدهنمون خارج م

 ی پاشنه نمکی ي روشهی همیزندگ.  راحت و بر وفق مرادشهی گذشت و نه همی سخت مشهینه هم
 .دیچرخ

**************** 
 ایآر
  ر؟ی کمک امي بريخوای نمست؟ی دوستت نیروس مگه امشب عال،ی خی بایآر:  دوباره غر زدمیمر

چند بار بهش :  به طرفش برگردم گفتمنکهی کرد، بدون ای حرف رو تکرار منی بار بود که انیصدم
 از ری امیدونیتازه خودت که م. می به کمک نداراجی احتم،ی گفت همه کارها رو کردیزنگ زدم، م

 .کردی مدام ناز می آماده بود، دوست جنابعالشی خونه و زندگشی پکسالی
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به خصوص که خواهرش .  خواهر عقدکرده تو خونه داشتنی نازنا،یآر:  حق به جانب جواب دادمیمر
 .رهی بگی زودتر عروسنی نازنشدینم.  سال زودتر عقد کرده بودهی

 . دارنیمردم چه رسوم مزخرف:  زدميپوزخند
.  کننتی رسوم رو رعانیا مجبورن به خاطر بستن دهن مردم،ا هیلیخ:  جواب دادي با دلخورمیمر

 .نیمثل نازن
  خوبه؟نجایا:  از جابه جا کردن برداشتمدست

 .ي بذارش همون جا که اول گذاشته بودست،ی اونجا خوب نا،ینه آر:  کردیمکث
 داره ی چه فرقمیمر:  نگاش کردی از سرم بلند شد، آزار داشت؟ دست به کمر زدم و با اخم کمرنگدود

   اونطرف تر؟ای طرف نیده سانت ا
 دی باش،ی دهنش گذاشت، صورتم جمع شد از ترشي توي باال انداخت و آلبالو خشکه اي شونه اتخس

 بذارش گه،ی نکن دتی اذایآر: مظلوم نگاهم کرد. داشتمی هله هوله ها رو از دسترسش دور نگه منیا
 .همونجا

 دادم و مشغول جابه جا رونی بی تونستم مخالفت کنم؟ نفسی که نفسم بهش بسته بود، میوقت
 داد، به ی نفس نفس زدن هاش نشون ميحضورش رو کنارم حس کردم، صدا. کردن کمد شدم

 از یکی ي خم شد و خرس پشمالو رو برداشت و رواطیبا احت.  رسوندهنجای خودش رو به ایسخت
 خواست منو حرص ی کرد؟ چرا می نمتی محکمتر شد، چرا رعامیشونی پي روهگر. قفسه ها جا داد

چندبار بگم با :  برداره که خودم زودتر به دستش دادم، تشر زدم بهشي اگهی ء دیبده؟ خم شد تا ش
 . خم و راست نشونقدری اتتی وضعنیا

خب منم دوست دارم .  نشستنکجای خسته شدم از ایآر:  رو گرفت و کنار خرس گذاشتعروسک
 . کنمکمکت
 برام از همه ی ها باشی فسقلنیتو مواظب ا:  و دستام به دور شکمش قفل شدستادمی سرش اپشت

 . مهمترهزیچ
انگار .  خونوادم روي دوست داشتم در برگرفتن سه تن از اعضادم،ی تقال افتاد، منم به آرامش رساز
 ی بچه هام آروم م،ین کی منو بغل مينطوری ای وقتایآر:  رو دوست داشتیکی همه نزدنی اممیمر
 .شناسنیانگار باباشون رو م. رنیگ

 . باباشون چقدر دوستشون دارهدوننیآخه م: دمی شکم گرد و قلنبش کشي رودستمو
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 .ي از من دوست دارشتری رو بنای تو اایآر:  حسود شدممی مربازم
 بچه نی و اي تو خوشبختم کرد،ي خدا به من بودي هی هدنی تو بهترم،یمر:  موهاش گذاشتمي رولب

 . موننی خوشبختي جهیها نت
 بچه ها عذابم نی چقدر به خاطر ارهی نمادمیبله اما :  بازوم گذاشتي سمتم برگشت، دست روبه

 ...خوامی من بچه نمیگفتی و ميدی کشی مادی سرم فرانی موسسه رومی برگفتمی تا مرهی نمادمی. يداد
 ي جهی به نتنکهی از ادمی ترسیم.  رو دادشنهادی پنی که ای بود، چقدر دلخور شدم وقتادمی منم

 ي که نگاه حسرت زدش رو به رویاما تموم مقاومتهام شکست وقت. دلخواه نرسه واز من سرد بشه
 فل هر کودك و طدنی که با دی وقتختی رنیی پامیسد دفاع. دمیدی مابونیزنان باردار تو کوچه و خ

 و خب بعد از دی کشی بچه دار شدن مي که براییتن دادم به نقشه ها. دی کشی می آهرخواهیش
 نکهینه ا:  قفسه جا دادم، منم گله کردمي رو برداشتم و توی کنترلنیماش.  دادجهی نت،يدیچندبار ناام

 ادتی؟ ي بودنی دوتا پدرسوخته، چندماه باهام سرسنگنی به خاطر استی نادتی ؟ي نکردتیتو اذ
 حی کاناپه رو ترجي رودنی که خوابی گرفتی بهونه منقدری هرشب ا؟ی گرفتی چقدر خودتو مستین
 .دادمیم

.  قلبمو به تپش وادار کنهخواستی پهلوهام نشست ، بازم خودش رو لوس کرد، بازم مي به رودستش
 د؟ی ارزی نمایآر:  شد ی دستهاشو به دورم گره بزنه اما شکمش مانع مخواستیم

حاال که خوب فکرشو :  سرش قرار گرفتي،چونم رو دلم رجوع کردم، از حضورشون خوشحال بودمبه
 .دی ارزی مای کنم، به تموم دنیم
 .دی ارزی دوتا دخترم منیبه حضور ا:  نقطه ضعفشيزانو زدم جلوش و دست گذاشتم رو 

 .آقاهه، صابون به دلت نزن، بچه هام پسرن: دی عقب کشمی رو به شکمش چسبوندم، اما مرسرم
 دختر باشن شکل دی باگمیمن م:  برگشتشی قبلي پشت کمرش گذاشتم و دوباره سرم به جادست

 .دمیمامانشون، وگرنه تو خونه راهشون نم
  بابا؟يمگه نه دخترا:  شکمش گذاشتمي رولب

 . به خداي اوونهی دایآر: دیخند
زم حرف دلخواه  و بامیدونستی بچه ها رو متی منو هم به خنده انداخت، هردو جنسم،ی مري خنده

 ي وونهیآره د:  کردم به طرف اتاقمونتشیدستم رو به دورش حلقه کردم و هدا. میزدیخودمون رو م
 . توله هامنیتو و ا
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 .با بچه هام خوب حرف بزن:  اعتراض کردمیمر
 خسته یعنی کردی نمدنی به خوابی اعتراضی وقتدم،ی کردم دراز بکشه و خودمم کنارش خزکمکش

 .می شی و بعدش آماده ممی استراحت کنکمی: کردی رو تحمل مینیم داشت بار سنگحق ه. شده بود
 شگاه؟ی آراي بری خواستیتو نم:  سرش رد کردمری از زدستمو
 تازه مگه مجلسشون مختلط شدمی متی اذشگاهی آراای فسقلنینه، با ا:  بازوهام جمع کردونی مخودشو

 .  کنمی مشی هم خودم آراي حدهی جابجا بشم، تا ادی زتونمی وضعم نمنی من که با است؟ین
 . گلمیهرجور راحت:  کمرش نشستي و دستم رودمی پهلو تاببه
 میمر

 ي من برايبرخالف تموم اصرارها.  شدمادهی پنی دستش گذاشتم و با کمکش از ماشي رو تودستم
تموم .  کارت نوشته بود، به باغ اومدي که توی کرد و سر ساعتی رو عملمشی تصمایزود اومدن، آر

 ياگه دستم تو.  و من به نفس نفس افتادممی باغ رد شدونیاز م.  من بودی جسمتیبهونش هم وضع
 ی رو هم نمری رو به مردم نداده بودم، بدون شک نصف مسمی قفل نشده بود، اگه تموم تکای آريازوب

 .  کردیه حاال به کمرم فشار وارد م کي پاشنه بلندي بخصوص با وجود کفشهاام،یتونستم ب
 .  چقدر راه بوديوا:  صورتمو پاك کردم و نفس گرفتمي عرق رو،ی شدن به ساختمون اصلکی نزدبا
.  ماه بود و هوا خنکوری باغ انداختم، اواخر شهري حاضر توتینگاه به جمع.  زدی فقط تبسمایآر

 . آرتا اونجا نشستها،یآر: م کرددای مورد نظرم رو پزی گردوندم و مزهای منیچشم ب
سالم به برادر شوهر و :  نظرشون رو به خودم جلب کردمیی و با سالم بلند باالم،ی طرفشون رفتبه

 .شیخانوم گرام
 من يآرتا نگاه به صورت گر گرفته .  روش نشستماطی و من با احتدی کشرونی برام بی صندلایآر

 خانوم حال برادرزاده هام چطوره؟: انداخت
 . کننی متی اذکمی خانومو نی اما ان،یاونا که عال:  با دستمال صورتم رو پاك کردایآر
:  به رنگ صورتم انداختی نگاهداد،ی نشون مباتری زیلی خرشی نظی کامل و بشی که با آراییبایفر

 ؟يفشارتو چک کرد
 . بودی چک کرد، معمولای آرهیآره عصر:  بادبزن خودمو باد زدمبا

 .شهی تموم م،ی صبر کنگهی د ماهکی:  زدیتبسم
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 شال عای آرتا، سردی معلوم شد، اما با واکنش شدانشی عري شونش سر خورد و شونه هاي از روشالش
 که با دمی حاضر دوختم، سحر و شهاب رو دتی جمعنینگاه ب.  خودش انداختي جايرو دوباره رو

 که تنش بود، مثل ی و لباسحشی ملشی کرده و آراونینی شيسحر با اون موها. دنی رقصیهم م
 .  پرنسس رو داشتنی ااقتی که لي و شهاب هم شاهزاده ادیرسیها به نظر م پرنسس

 اومد و در سمت شاگرد رو نیی پر گل پانی از ماشری امم،ی ها از جا بلند شدنی بوق بوق ماشي صدابا
 لباس ي که تودمیو د رییبای زي قرار گرفت و بعد من الهه ری دست امي تونیباز کرد، دست نازن

ده ی عروس و دامادمون پوشهی کامال شبیی مهگل و مهبد که لباسهادنیبا د. دی درخشیعروس م
 که کنار ي عروس دلبريخوشحال بودم برا.  کردن، دلم قنج رفتیبودن و نقش ساقدوش رو اجرا م

 از ي گوشه ادینبود؟ شا.  غبطه خوردن حقم بودی اما کمزد،ی و به مهمانها لبخند مومدی راه مریام
 شوهرم سر ي کنارم انداختم اما فدايای به آرینگاه.  لباس رو داشتنی ادنی پوشيدلم من هم آرزو
 . نداشتمیکه جشن عروس

 تی به جمعکباری و آرتا هم بایفر.  پرداختنی میکوبی و پاي شد و حاضران به شادی نواخته مآهنگها
 حلقم ي کند و به زور توی پوست موهی مایآر. می تکون نخوردای اما من و آروستنیحاضر در قرص پ

 . کردیفرو م
 . ندارملی مگهید. ای ترکم آریدارم م:  که به چنگال زده بود زدمی خوش رنگي رد به هلودست

 .خوانی بچه هام که م،يخوایتو نم:  چنگال رو تو دهنم فرو بردای آراما
 ک؟ی تبري برامی بردیایم:  اومدنکمونی نزدبای و فرآرتا
 ی و تارا چندماهنیرام. میستادی ای می به احوالپرسمی شناختی که مي افراددنی و با دمی شدبلند

.  گشتنی و شهروز و بهروز و باربد همچنان به دنبال زوجه منیرامت.  گرفته بودنی عروسشدیم
 بای فرل و موقر در مقابل سوانیاما باربد مت. میدی سر دادن و ما خندنی و شهروز ناله و نفرنیرامت

 . نکردمدایهنوز زن آرزوهامو پ: جواب داده بود
 شد که نگاهش به من پاك شده بود، ی می کرد، دو سالی جواب به من نگاه نمنی موقع اگهید

 ي شد که چشمای می کردم، دوسالی دوست روش حساب مکی شد که به عنوان ی میدوسال
 .سالم، مبارکتون باشه: میدی رسنی و نازنریبه ام. نداختی لرزه نم منو بهشییایدر
 .ی نشتی تا اذنی بشمیمر:  برام باز کردیی کنار خودش جانی دست داد، نازنای بلند شد و با آرریام

 . مردمیداشتم از کمر درد م.  بدهرتیممنون، خدا خ:  به صورت همچون ماهش زدمیتبسم
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: زدی نگاهش موج مي نشست، عشق و محبت تونی صورت نازني به روری کرد، نگاه امي خنده انینازن
 . و نجابت داشته باشای حکمی ،ي بخندنقدریخانوم زشته ا

 نازك کرد که من ی پشت چشمنینازن.  کنهی می فقط شوخری اممی دونستی منی من و هم نازنهم
 امشب کمتر ناز کن، پسرمون رو به نیزننا: آروم در گوشش گفتم. دی کشری که امیقی نفس عمدمید

 .يدیکشتن م
 .نگو، که من هالك امشبم:  از بازوم گرفتیشگونی ننینازن
:  گذاشتم و بلند شدمزی ميدست رو.  و سرش رو با گلش گرم کرددی گشاد شدم خندي چشمهابه

 .يریمن برم که تو خطرناك تر از ام
 که یی با صداستادی اي به جلو برداشتم اما پاهام از حرکت بعدی گفتم و قدمکی تبرری به امرو
 ی که موقع تلفظ اسمم میی شناختمش، به تک تک هجاهای که مزد،ی اسمم رو صدا میکس. دمیشن

 نقش ي که روزی هم گذاشتم و برگشتم به سمت زني زد، چشم رویقلبم تند م. گفت واقف بودم
 .  کردی ميرو باز  منيهوو

 بود؟ نگاه روشنش به من ی خوبي صورتش نشسته بود، نشونه ي روی نشست،تبسمبای زي روچشمم
 خوب بود؟ چشمام ؟ی چیکی نی دست مردونه بود، اهی بود؟ دستش قفل ی خوبي نشونه ا،یبود نه آر

  دست بهبایز. دی رسی به نظر می مرد موقر و خوبي برادريجا.  کنارش افتادي ستادهیبه سمت مرد ا
 . کنم، شوهرم ادموندی میمعرف: دی مرد کشي بازويرو

نگاهش به .  ابرها رفتم، اگه بگم قلبم از تکاپو افتاد، دروغ نگفتمي بگم خوشحال شدم، اگه بگم رواگه
 يزی چيبه فرانسو.  حالم رو خوب کردنهای ايهمه .  و در مقابل به ادموند پر از عشق بودي عادایآر

 .ای آردارتید خوشحال شد از:  دست دادایکون داد و به آربه ادموند گفت که ادموند فقط سر ت
.  االصلهي بود که شوهرش فرانسونی اي کرد، نشون دهنده ی مفی که ردی و کلماتي فرانسوي لهجه

 رانی از ایوقت:  موهاشو از صورتش کنار زدبایز. می نشسته بودزی مکی بعد همه باهم دور یقیدقا
 کم ونجا ادموند رفتم و اشی پي روانکاوي مامان، براشنهادیبه پ.  داغون و شکسته بودمیلیرفتم، خ

 .می کرددایکم به هم عالقه پ
 حالش نا مساعده کمی بابام، دنی دي اومدم براشیدو روز پ:   نگاه پرشورش به ادموند گذر کردبازهم
 . نتونستم دعوتش رو رد کنمره،ی امی سحر گفت عروسیوقت.  شدهي بسترمارستانیو تو ب

 . خوشحالم براتیلیخ:  رو فشردمدستش



 608 

 تو م،یمر:  پر از شک به شکمم انداختی با خبر بودن، نگاهای آري که از گذشته ي از افرادیلی خمثل
 ا؟ی از آريباردار

 بایز: در آخر حرف دلم رو زدم.  کردم رو گفتممی بارداري که برایی تکون دادم و مختصر از تالشهاسر
  ؟يتو هنوزم از من دلخور

 کردم از دای رو هم پمی زندگی عشق واقعنکهینه نه، اتفاقا از ا:  صورتش نشستي رونیری شیتبسم
 . شدمی با ادموند آشنا نمچوقتی من هدیاگه شما نبود. شما ممنونم

 هنوز زندانن؟.  کردفی و اتفاقات بعدش سحر برام تعرلی و سهيدر مورد پر: دی ازم دزدچشم
 بازگو هی بقي حرفها رو براي سرهیبهتره .  پنهان نگه داشتدی از اخبارو باي سرکی کردم، سکوت

 چه ای خبر بدم؟ ی روانمارستانی بي بودنش توي و بستري داشت از حال بد پري ادهیچه فا. مینکن
 وشتها از سرنیلی خدی بای بگم؟ و گاهلی سهی داشت اگه از دو بار تالش به خودکشبای زي برايسود

 بعد از وای شزیمثل سرنوشت رقت انگ.  فرد کم آبرو برهکی ي کمتر آبرودیرو پنهان نگه داشت، تا شا
 ی رو ناراحت می اخبار هر کسنیا. دزی به نام ای العالجيماری بهش و گرفتن بانهیچند تجاوز وحش

ت و نادرست  درسي خودمون رو خودمون با انتخابهاي ندهی که آدهی اخبار بهمون هشدار منیکنه، ا
 حرفها رو نگرفت و ي ادامه بایخوشبختانه ز.  حرفها رو گفت و نگفتیلیسکوتم خ. می زنیرقم م
 .دی و دور پرسکی نزدي از آشناهاییسوالها
 سرو غذا رفتن و من ياونها برا. بای و فربای با زی به شام باعث شد، دل بکنم از هم صحبتدعوت

 .ارهی موندم تا غذامو بایمنتظر آر
 ایرآ
 ی آرومتر من مایآر:  دست به داشبورد گرفت می روندم، مری مری امنی سرعت کنار ماشنی آخربا

 .ترسم
 ،ی قبليزیطبق برنامه ر.  کارناوال عروس کشان بودمي توری رو کم کردم اما هنوز هم رکاب امسرعتم

 می رد شدم که مرینیاز کنار ماش.  جا گذاشتدونهای از میکی ي از همراهانش رو توي تعدادریام
 .خورهی به جان خودم حالم به هم مایآر: دی کشغیچشماشو بست و ج

 ی دونی رونم، اما تو که می چشم آرومتر ميبه رو:  پدال گاز کم کردمي از فشار پام روی کمبازهم
 .هیدست فرمونم عال

 .دهی همه رو به کشتن میاطی احتی بهیبله اما خب بالخره :  کردي خنده امین
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 ي هی و بقمی رو گذر اتوبان حرکت کردنی از الریبه همراه ام.  رفتمشی دلواپسي صدقه قربون
 ها رو با سرعت ابونیخ.  باال گرفتکی الي دستشو به نشونه ریام. میهمراهامون رو هم جا گذاشت

 .يری مي داری که اشتباهروی مسایآر:  گفتمی مرقهی که بعد از چند دقمی گرفتشی در پيآرومتر
 
 . دزدمیدارم خانوممو م:  هواله اش کردمی بهش برگشتم و چشمکرو
  شه؟ی ميحاال با دوتا بچه تو شکم چه خانوم دزد. يزی چهی م،ی اگه نامزد بودایآر: دی خندزیر

  آقاهه؟يری ميکجا دار:  جابجا کردی صندلي روخودشو
 . شمالمی برمیخوایبا عروس و دوماد م: دمی کشلپشو

 .ی کنی می شوخایآر: دمی گشاد شدش خندي چشمابه
 . برنداشتمیچی من که هایآر:  زده گفترتی سر باال دادم، حتخس
 . صندوق عقب جا دادمي رو توی قبال همه چست،ی نيازین:  زدمشی حواسی به بيلبخند
.  دختر خنگول بودمنیمن عاشق ا.  صورتش مشهود بودي که تویی های شگفتنی بردم از ای ملذت

 . کنمی صدات ممیدیرس.  استراحت کنکمی رو بخوابون و ی صندلم،یمر: ضبط رو روشن کردم
 به می مراری داره و وياری وهی یهر کس. دی بود، چونکه چشم بست و خوابشنهادی پنی منتظر همانگار

 .دی خوابی و چهار ساعت روز مستی کردم بیولش م.  ترش و خواب بوديزهایچ
 رمنتظرهی سفر غنی هم از انی دونستم که نازنیم.  روندمی مری امنی شب، پشت ماشیکی تاردر

 . سفر رو پنهون نگه داشته بودنی مثل من ارمیام.  شدهزیسوپرا
 جونم داداش؟:  آرتا جواب دادمي شماره دنیبا د 

  شما؟دییکجا: دی مضطرب پرسآرتا
تو جاده : که نگرانت باشنی رو داشتیی نبود، بخصوص اگه کسای راه خوبچوندنی هم پشهی همدیشا

 . شماليالی ومی بری بعد از عروسمی قرار داشتریبا ام. میشمال
 .دیمواظب خودتون باش:  دادرونی آسوده بی نفسآرتا

 .باشه نگران نباش: ستادمی اي اگوشه
 .دمی کشمیر مي عقب برداشتم و روی رو از صندلی مسافرتي رو قطع کردم، پتوتلفن

 میمر
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. دمیبا دست چشمامو مال.  نم و خاك بارون خورده و درختان سرزنده، چشم باز کردمي بودنی شنبا
 م؟یدی هنوز نرسایآر:  انداختمی غرق در رانندگيای به آرینگاه
 میرسی مگهی ربع دهی تا م،یمحمودآباد: دی کشي اازهی خمایآر. دادی صبح رو نشون مشی گرگ و مهوا

 .الیو
  کجاست؟ریام:  خارج کردمده،ی رو از حالت خوابیصندل
 . کردن، من به خاطر شما سه نفر آرومتر روندمی حرکت معتریاونا سر:  خستش رو به من دوختنگاه

 .ي تو فوق العاده اایآر: زدميلبخند.  کردی دوست داشتم بچه هامون رو هم حساب مچقدر
با . دی رسیزاران حرف، عاشقانه تر به نظر م تبسم از هنی همی فقط تبسم بود، و گاهجوابش

 ال،ی رفتن به سمت وياما به جا.  شد و بعد از باز کردن در به داخل روندادهی پای آرال،ی به ودنمونیرس
 . راست به ساحل رفتکی
انگار هردو . میزدیدست در دست هم کنار ساحل قدم م.  بشمادهی شد و کمک کرد تا منم پادهیپ

 .ی در اوج خستگی رو حتی صبحگاهي قدمهانی امیدوست داشت
 ها، با ی و کاستی رو با تموم کممیمن زندگ.  هام فرستادمهی و عطرش رو به ردمی کشیقی عمنفس

 .  ها و مشکالت دوست داشتميتموم دلخور
 تحمل رقابلی که عاشقانه دوستش دارم، برام غي مردنی که کنارم نشسته ، همي مردنی همیگاه

 از شدی پر می گاه،ی از قهر و آشتشدی پر می گاهگه،ی دي انسانهايما هم مثل همه  یزندگ. شدیم
  بود که هنوز به هم عشقنیمهم ا. می رو دوست داشتگهی بود که هنوز هم دنی مهم ایغم و غصه ول

 من یگاه. يگری به خاطر دمی گذشتی و از حقمون متی از منی بود که گاهنیمهم ا. میدی ورزیم
 . ای آری گذشتم و گاهیم

 روز کی تولد خواستی که ميدی به خورشمی هر دو چشم دوختستادم،ی و من هم کنارش استادی اایآر
 خوشبخت نقدری کردم، ای وقت فکر نمچی همیمر: دی وار به دورم تابچکی دستش پایآر. رو خبر بده

 .بشم
 نیما دو تا باهم ا:  هام فرستادمهی عطر تنش رو هم به رنباری و ادمی کشقی عمی نفسبازهم

 .شی حفظ و نگهداري برامی تالش کنشتری بدی و حاال با اومدن بچه هامون بامی رو ساختیخوشبخت
 با یحت. می عاشق هم بموننطوری به هم تا ابد هممی قول بدای بمیمر: ی نگرفت از شفق صبحگاهچشم

 .یوجود تموم مشکالت زندگ
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 . قولقول قول:  شونش نشستي روسرم
 . عاشقتممیمر:  بردنی پاهام رفت و منو به سمت ماشری زدستش

منم : فقط لب زدم.  داشتی کرد که هزاران بار قبلجادی من اي رو توی جمله، همون شوقنی ادنیشن
 .دوستت دارم

 که بهم قول ی که تا به حال بهم داده بود، از وقتیی به قولهاش عمل کرده بود، به تموم قول هاایآر
 بکنه و به اعتقادات من احترام بذاره ، عالوه بر ریی که قول داد تغیوقت.  عاشقم بمونه و موندداد

 مثل من  کهیقول داد مدت. موندن سر قولش، خودش هم اعتقاداتش رو به سمت خدا سوق داد
 ،یوتراپیزی من، قدم به قدم من اومد، تموم جلسات فيپا به پا. فلجها شده بودم، کنارم بمونه و موند

 به یحت.  و سادهکی هر حرکت کوچي و همزمان با من ذوق کرد برای حرکتيتموم مشاوره ها
 بود که ي مردایآر.  که با خدا هم داشت عمل کرده بود، مثل مسافرت به مشهدي سربسته ايقولها

 . شد حساب کردی قولهاش ميرو
 دمی شده بود، فهمدهی من، چلی طبق م کهیونی به دکوراسکردم،ی نگاه مالی ونی حاال که به داخل او

 . بزنمهی تونستم بهش تکی که مهی مردایآر
 که من فکر يزی از اون چیحت. ای شده آریعال:  دوختمای کنار سالن گرفتم و به آری از تخت سنتنگاه

 . کردم بهتر شدهیم
 تو و من، هر دوتا با م،ی خوب بسازي تا با هم خاطره هامی اومدنجایا:  کردتی به سمت تخت هدامنو

 . داشتمی خواهای دني و همه جانجای خاطره ها رو انیهم بهتر
 
 انیپا


